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Esports

Marc Andreu medalla 
d'or en esgrima als Jocs 
de la Mediterrània

Cultura
La Unió Musical de 
Tarragona inaugura la 
temporada "Amposta 
de Banda a Banda"

Celebrat el VII Aplec       
de Corals de les Terres 
de l'Ebre

ButLLetí d’inFormAció LocAL des de 1958 · febrer 2013 · número 856 · 3 €

Divuitena edició de la Festa de la Carxofa

Lorenzo Wilfredo Hidalgo, 
ministre dominicà de Salut, en la 
recepció oferta per l'Ajuntament

S'aprova inicialment 
l'ordenança que 
prohibeix el consum 
d'alcohol a la via 
pública
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Els vocals del Consell General del 
Poder Judicial adscrits a Catalu-
nya, Carles Cruz i Ramon Camp 

van visitar dijous dia 17 de gener els 
jutjats d’Amposta i posteriorment es 
van reunir amb l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, la diputada ampostina 
Annabel Marcos i la primera tinent 
d’alcalde Isabel Ferré.

La visita, que els propis vocals 
van explicar que es realitza peri-
òdicament als territoris als quals 
estan adscrits, ha servit per veure 
el funcionament i el volum de casos 
que es litiguen als quatre jutjats que 
estan ubicats a Amposta i per poder 

anunciar que el Fiscal General de 
l’Estat ha donat el vist-i-plau per a 
que es desdobli la fiscalia i se’n pugui 
traslladar una a la ciutat d’Amposta 
per donar un millor servei a la ciu-
tadania. Els jutges van explicar que 
només falta assignar-hi el personal 
administratiu i que és necessari 
aquest desdoblament ja que han 
estat d’acord amb la diputada Anna-
bel Marcos quan aquesta ha apuntat 
que els casos civils que es porten des 
d’Amposta són més nombrosos que 
els que hi ha a Tortosa.

Cal recordar que aquestes dades 
es van fer públiques arran del ressò 

que va tenir el dictamen del CGPJ 
que reorganitzava l’estructura de 
l’administració de justícia per tal 
de fer-la més sostenible i que es va 
entendre com la desaparició dels 
jutjats d’Amposta. 

Els vocals del Consell van explicar 
que aquell debat no proposava per 
part de l’òrgan dels magistrats una 
fusió de partits judicials, sinó un 
nou model d’organització totalment 
diferent, més horitzontal i per al qual 
no fos necessari un edifici i tota una 
estructura administrativa nova per 
cada nou jutjat.

L’alcalde d’Amposta, Manel Fer-
ré, va recordar que el dictamen va 
suposar tota una revolució “perquè 
no s’entenia que després de quatre 
jutjats a ple rendiment al partit 
judicial d’Amposta i negociant la 
implantació d’aquesta nova fiscalia, 
els fessin desaparèixer i fusionar-los 
amb el partit judicial de Tortosa”. 

Els jutjats d'Amposta 
tindran en breu una fiscalia

justícia

reunió amb vocals de Consell General del Poder Judicial adscrits a Catalunya

ajuntament d’amposta 
977 700 057

oficina de turisme d’amposta
Adreça: Av. Sant Jaume, 1 
Telèfon: 977 703 453
Fax: 977 702 324
Correu electrònic: turisme@amposta.cat

urgències
Tel. 112
Servei permanent les 24 h. Gratuït.
Urgències sanitàries, d’extinció d’incendis 
i salvaments, de seguretat ciutadana i de 
protecció civil

mossos d’esquadra 
Tel. 088. Gratuït.
També es pot trucar des d’una cabina 
telefònica sense introduir-hi diners

Guàrdia civil 
Tel. 977 700 051

policia local amposta 
Tel. 977 700 114

bombers
Tel. 085

emergències mèdiques
Tel. 061 Servei permanent les 24 h. Gratuït.
Urgències sanitàries

cap amposta
Av. de Catalunya, 2
Tel.:977 702 890
Fax.:977 700 972
Atenció continuada: de 8 a 21 h (de dilluns 
a divendres)
Fora d’aquest horari atenció continuada: 
s’atendrà al CAE Amposta. Servei d’ur-
gències del Montsià

Hospital comarcal d’amposta
C. Jacint Verdaguer, 11
Tel.:977 700 050
Fax.:977 708 294

atenció ciutadana
Tel. 012
Serveis i actuacions de la Generalitat de 
Catalunya. Temes d’interès ciutadà i de 
caràcter general 
Gestió telefònica de tràmits
Disponible les 24h del dia tots els dies de l’any 
Número de telèfon que cal marcar: Des de 
Catalunya: 012. Fora de Catalunya: 902 400 
012. Des de l’estranger: 00 34 902 400 012. 

amposta ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

Hife 
902 119 814 ( 24 h) 
www.hife.es

renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

farmàcies de Guàrdia 

1 febrer fins 8 de febrer diürn: 
Farmàcia Morán
8 de febrer nocturn fins 15 diürn: 
Farmàcia Pujol 
15 de febrer nocturn fins 22 de febrer 
diürn: Farmàcia Salom
22 de febrer nocturn fins 1 de març 
diürn: Farmàcia Vidal
1 de març nocturn: Farmàcia Albella

sempre a mà

ensenyament

L’Institut Ramon 
Berenguer IV assisteix 
a la presentació 
dels documents de 
desplegament de les 
competències bàsiques

El passat dimecres 16 de gener, l’Ins-
titut Ramon Berenguer IV d’Amposta 
va ser convidat (com a membre 
de la Xarxa de Competències Bà-
siques) a la presentació, al Palau 
de la Generalitat, dels documents 
de desplegament de les competèn-

cies bàsiques en el currículum de 
l’educació primària i de l’educació 
secundària obligatòria. 

L’acte fou presidit per la Consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, així 
com pel catedràtic de Pedagogia de 
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, Jaume Sarramona i el president 
del consell superior d’avaluació 
Joan Mateo Andrés, catedràtic de 
Medició i Avaluació Educativa de 
la Universitat de Barcelona, tots dos 
integrants del grup d’experts que ha 
estat treballant durant dos anys en 
l'elaboració d'aquests documents.

Aquest estudi pretén clarificar 
les competències bàsiques tant de 

l’àmbit lingüístic (llengua catalana 
i llengua castellana) com de l’àmbit 
matemàtic per a cadascuna de les 
etapes obligatòries, així com intro-
duir noves metodologies en la gestió 
de les aules.

El document estableix, en cada 
etapa i per a cada àmbit, quina és la 
gradació de les competències bàsi-
ques que hauria d’assolir l’alumnat. 
Alhora, determina els continguts 
clau associats a cada competència i 
inclou un seguit d’orientacions meto-
dològiques per tal que el professorat 
les pugui aplicar a l’aula, així com 
un recull d’activitats d’avaluació de 
cada competència. 
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protocol

Visita a Amposta del ministre de 
salut de la República Dominicana

La delegació dominicana ha estat de viatge oficial al nostre país

Segona edició del curs 
l’Art de fer un parador

L’àrea de Comerç de l’Ajuntament 
d’Amposta en col·laboració amb la 
de Cultura organitza la segona edició 
del curs “L’art de fer aparador” que 
es realitzarà fins al dia 11 de març 
a l’Escola d’Art. Les inscripcions són 
gratuïtes i el termini d’inscripció va 
finalitzar dia 2 de febrer.

El curs d’aparadors "L’art de fer 
un aparador" és el punt de partida 
d’un seguit d’accions amb l’objectiu 
de dinamitzar el comerç i el turisme 
d’Amposta a través d’intervencions 
artístiques als aparadors.

En aquesta segona edició s’aposta 
per fer de l’aparador un espai per a 
la promoció del comerç i el turisme 
local a partir de temàtiques relacio-
nades amb el territori: els costums, 
el paisatge, les tradicions, l’artesania 
o les festes.

Una metodologia de curs més 
pràctica sense oblidar els fonaments 
conceptuals per ser capaç d’emetre 
missatges eficients a través del 
aparador.

L’objectiu final del curs és crear 
un espai per a la reflexió, el debat 
i la creació al voltant del tema de 
l’aparador i el comerç local. 

El curs "L’art de fer un aparador" 
vol ser un espai i un temps de trobada 
d’un grup de comerciants on exposar 
les seves problemàtiques, suggerir 
possibles solucions i proposar acci-
ons com La ruta dels aparadors per 
a La Festa del Mercat a la Plaça.  

El ministre de salut de la Re-
pública Dominicana, Lorenzo 
Wilfredo Hidalgo, acompanyat 

d’una delegació del seu ministeri, va 
visitar la ciutat d’Amposta, on els 
van rebre l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i els regidors del consistori.

La delegació dominicana ha estat 
de viatge oficial a Catalunya per bus-
car la col·laboració de les autoritats 
sanitàries catalanes de cara a fer 
front als reptes del sistema de salut 
de la República Dominicana que, tal 
com va explicar el propi ministre, 
es fonamenten en la reducció de 
la mortalitat materna en el part a 
causa de les hemorràgies i també en 
la reducció de la mortalitat infantil a 
causa de les cardiopaties congènites.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
va explicar que el sistema sanitari 
català és un model d’èxit ja que 
amb els recursos disponibles, que 
són inferiors als que destinen altres 
regions de l’Estat Espanyol, es dóna 
un servei òptim a la ciutadania, amb 
hospitals de reconegut prestigi inter-
nacional. L’alcalde ha remarcat que 
la delegació del Ministeri de Salkut 
de la Repúblcia Dominicana es troba 
a Catalunya a través del Consorci de 
Salut i Social que ell mateix presideix 
i que representa el sector concertat 
del sistema sanitari, que permet 

l’alcalde d’amposta 
entreGa el premi del 
consorci de salut i 
social a la inteGració 
assistencial

L’alcalde d’Amposta, manel Ferré, 
en qualitat de president del consorci 
de salut i social de catalunya, va 
fer entrega del premi a la integració 
Assistencial a l’organització sanitària 
integrada (osi) Bidasoa, en l’acte dels 
premis de la Fundació Avedis donabe·
dian a l’excel·lència en qualitat que es 

va celebrar al Palau de la música de 
catalunya.
els premis de la Fundació Avedis 
donabedian es van instaurar amb la 
voluntat de distingir públicament la 
feina que realitzen els professionals 
i els centres de l’àmbit sanitari en el 
seu dia a dia.
els premis es van iniciar l’any 1989 i 
al llarg de la seva història han anat 
augmentat el nombre de categories 
i premiats distingint la qualitat assis·
tencial de les persones i institucions 
sanitàries per la seva qualitat, trajec·
tòria o reconeixement internacional. 

mantenir aquest model sanitari 
d’èxit tal com ho demostra la bona 
atenció mèdica que es dona des de 
l’Hospital Comarcal d’Amposta, un 
hospital que “està encara creixent”, 
en el que l’Ajuntament d’Amposta 
té responsabilitat de gestió però que 
es gestiona des del Grup Sagessa.

La visita dels representants del 
ministeri continuava amb una visita 
a l’Hospital de Sant Joan de Reus 
i amb una recepció al Palau de la 
Generalitat de Catalunya per part 
del Conseller Boi Ruiz que va tenir 
lloc l’endemà. 

comerç

No importa quin sigui 
el tamany, veus com la 
publicitat a la Revista 
Amposta es llegeix

Truca: 610 256 097
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en cavall i carruatges, i també vull 
destacar que durant la celebració del 
Fora Estocs a la Plaça del Mercat el 
pàrquing soterrat serà gratuït per 
facilitar l’accés a aquesta celebració 
a la Plaça del Mercat .

Quant ens costarà poder degustar els 
plats de la carxofada?

El cost és de 10 euros i pots tastar 
diferents plats cuinats amb carxofa 
així i també entra en el preu la 
beguda.

És molta la gent que s’implica la ce-
lebració?

La veritat és que sí voldria apro-
fitar l’ocasió per donar les gràcies a 
totes aquelles persones, empreses i 
institucions que es ajuden i s’invo-
lucren en aquest magnífica festa on 
cada any acudeixen més de 5.000 
persones.

De fet, posem entre 1.500 i 2.000 
tiquets a la venda, perquè els visi-
tats venen tant per la degustació 
com també per visitar les paradetes 
de productes típics i gaudir de la 
jornada.

Animen a tothom a que pugui 
participar i divertir-se i a la vegada 
també a aquelles persones que ens 
visiten per a que puguin visitar la 
nostra ciutat i la nostra oferta cul-
tural com pot ser el Museu de les 
Terres de l‘Ebre. 

El proper dissabte dia 23 de Febrer se 
celebra la 18a edició de la Festa de la 
Carxofa. Quin balanç es fa d’aquesta 
festa desprès de 18 anys?

El balanç global és molt positiu, 
de fet, hi ha molta gent que arriba 
a la ciutat des de fora de les nostres 
terres. De fet, un dels objectius de fer 
la festa en dissabte és per a que els 
visitants que arriben d’altres punts de 
Catalunya, que són més del 70%, pu-
gin gaudir de la Festa de la Carxofa, 
que a més d’una festa gastronòmica, 
és també una manera d’impulsar el 
comerç i els establiments de la nos-
tra ciutat. Nosaltres volem que els 
visitants visquin la Festa, però també 
per a que la gent que ve de fora de 
les Terres e l’Ebre pugui aprofitar la 
nostra oferta comercial.

A més se celebren les jornades gas-
tronòmiques.

Sí, evidentment, aquestes jorna-
des que compten amb la complicitat 
total dels restauradors de la ciutat, 
que realitzen autèntiques meravelles 
culinàries amb un producte tan típic 
com és la carxofa i que es podrà 
degustar fins a la darrera setmana 
del mes de març. Unes jornades que 
impulsarem entregant als assistents 
a la Festa de la Carxofa uns vals 
de descompte per a desprès poder 
gaudir de qualsevol dels menús de la 
carxofa que oferiran els restaurants 

de la nostra ciutat.

Quines són les principals novetats 
d’aquesta nova edició de la Festa de 
la Carxofa.

Bé, realitzarem una fira Fora 
Estocs a la Plaça del Mercat on a 
més del diferents comerços també 
hi participaran els alumnes de l’Ins-
titut Ramon Berenguer IV amb els 
seus projectes d’empresa. També hi 
serà Amposta Ràdio, que s’implica 
de marera important en aquesta 
festa, a més, també cal destacar una 
novetat que és un taller de cuina 
per a nens i nenes que realitzarà 
l’hotel Ciutat d’Amposta, d’aquest 
manera s’aprofundeix en el caràc-
ter familiar d’aquesta festa, on els 
petits també s’ho passaran força bé. 
Estarà la rondalla, hi haurà passejos 

“La festa de la Carxofa és més 
que una festa gastronòmica”

ROSITA PERTEGAZ, reGidorA de comerÇ i mitJAns de comunicAció

"És l’oportunitat de 
donar a conèixer tam·
bé el comerç de la 
ciutat als visitants, ja 
que el 70% del assis·
tents a la festa de la 
carxofa venen d’altres 
punts de catalunya"

proGrama d’activitats 
festa de la carxofa, 
23 de febrer

al mercat municipal 
i a la seva plaça
DE LEs 10h A LEs 11.30h

 Visita al mercat municipal, on 
s’oferirà un vermut als assistents 
i es podran comprar productes de 
la terra.
DE LEs 10h A LEs 20h

 Fora estocs de diferents comerços 
de la ciutat. Amb animació per la 
tarda a càrrec d’Amposta radio.

 Venda de productes creats per 
joves emprenedors del Institut 
ramon berenguer IV a través de 
mini-empreses.

DurANt tot EL DIA
 Visita al museu de les terres de 

l’Ebre (entrada 1 €).
 Entrada gratuïta a la Casa de Fusta.

al pavelló firal
A PArtIr DE LEs 11h

 mercadet de productes típics.
 tast de vins de la Cooperativa de 

Gandesa i Vins Andreu roca amb la 
col·laboració del Consell regulador 
de la Denominació d’origen terra 
Alta amb un tiquet de 2 € que inclou 
una copa de vi i dos degustacions.

 Degustació de Cervesa Damm 
gratuïta.

 Degustació de 3 ostres del Delta 
amb copa de cava per La musclera 
amb un tiquet de 3€.

 Passeig gratuït en cavall al exterior 
del pavelló a càrrec del Centre hípic 
Carlos Cid.

 Passeig gratuït en ponis al exterior 
del pavelló a càrrec de la Yeguada 
Verge ramos.

 Actuació de la xaranga “suc 
d’Anguila”
DE 11.30h A 12.30h 

 taller de cuina per a nens al pavelló 
a càrrec del hotel Ciutat d’Amposta.
DE 11.30h A LEs 13.30h

 Degustació dels diferents plats 
cuinats amb carxofa i elaborats pels 
restaurants. 

 s’obsequiarà per cada tiquet 
comprat amb un tiquet d’un 10% de 
descompte per realitzar les Jorna-
des Gastronòmiques de la Carxofa.

 servei gratuït de bus durant tot 
el matí des del mercat municipal 
(enfront Pastisseria Alemany) fins 
al Pavelló de Fires.

 servei de pàrquing gratuït durant 
tot el dia al pàrquing subterrani de la 
plaça ramon berenguer IV (la plaça 
del mercat). 

Nota: L’organització informa que les 
activitats poden sofrir modificacions 
d’última hora.
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ajuntament

El ple de l’Ajuntament d’Am-
posta en la sessió ordinària del 
mes de gener ha aprovat ini-

cialment l’ordenança que prohibeix 
el consum de begudes alcohòliques 
al carrer, i que, com ha explicat 
l’alcalde, Manel Ferré, pretén mi-
nimitzar les molèsties que provoca 
el consum de begudes amb alcohol 
a la via pública, principalment en 
els veïns. L’ordenança ha quedat 
aprovada inicialment amb els vots 
a favor de l’equip de govern, els 
grups d’ERC i el PSC i l’abstenció 
del grup de PxC. En la votació, el 
grup del PSC ha puntualitzat que 
el vot a favor respon al fet que és 
una aprovació inicial i que, per 
l’important impacte important que 
tindrà l’ordenança en la ciutadania 
i sobretot en el funcionament dels 
locals d’oci nocturn, se’n faci la màxi-
ma difusió en el període d’exposició 
al públic, l’alcalde ha explicat que 
els propietaris ja n’estan informats i 
que poden fer al·legacions en els 30 
dies d’exposició al públic.

En un altre punt de l’ordre del 

dia s’ha aprovat la renovació de les 
cessions d’ús de locals a les entitats 
i associacions que estan ubicades als 
locals d’entitats del carrer Logroño i 
de l’antic edifici de les Casetes dels 
Mestres, la cessió ha comptat amb 

S'aprova inicialment l'ordenança que 
prohibeix el consum d'alcohol a la via pública

Durant 30 dies els propietaris de locals d'oci i nocturns podran fer al·legacions

els vots favorables de tots els grups.
D’altra banda, s’ha aprovat accep-

tar la subvenció per al sosteniment 
de les llars d’infants municipals 
2011-2012, en la que la Generalitat 
aporta 1.300 euros per plaça de llar 
d’infants quan en el pressupost muni-
cipal se’n van comptabilitzar 1.100, 
de manera que suposarà majors 
ingressos a les arques municipals. 
L’acceptació de la subvenció ha es-
tat aprovada per tots els grups tot i 
que des del grup municipal d’ERC, 
Adam Tomàs, ha volgut expressar la 
disconformitat del seu grup per la 
baixada en les subvencions per les 
places d’ensenyament de 0 a 3 anys.

Finalment, s’ha aprovat també 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta 
al protocol per a la vivenda d’ús 
social, un punt vinculat a l’aprova-
ció inicial de la creació del servei 
municipal d’acolliment temporal 
d’urgència i el seu reglament. Els 
grups del PSC i ERC hi han votat a 
favor tot i assenyalar que el nombre 
de pisos per a ús social que aporten 
al conveni les entitats financeres 
mitjançant aquests convenis amb 
ajuntaments de tot Catalunya és 
merament simbòlic i que en alguns 

casos es tracta d’un o dos pisos per 
municipis de dimensions com les 
de la ciutat d’Amposta. L’alcalde 
ha explicat que la intenció és que 
aquest protocol vagi en augment i 
poder dedicar més vivendes buides 
a usos socials.

mocions dels Grups municipals
En l’apartat de mocions, el grup 
municipal de CiU ha presentat una 
moció per demanar al Govern de 
l?estat que no centrifugui l’objectiu 
de dèficit a les comunitats autòno-
mes i que elevi el sostre de dèficit 
del 0.7% a l’1.5%, ja que l’actual és 
inassolible, tal com ha explicat el 
portaveu de CiU, Josep Manel Ferré 
Aixendri, al mateix temps també es 
demanava que les administracions 
que tenen els comptes sanejats es 
puguin seguir finançant a través 
d’operacions de crèdit si existeix la 
capacitat de retornar-lo. La moció ha 
estat aprovada amb els vots a favor 
d’ERC i PxC, i l’abstenció del PSC.

El grup d’ERC ha presentat quatre 
mocions al ple del mes de gener 
de les que només una ha quedat 

passa a la pàgina següent

La primera tinent d’alcalde, Isabel 
Ferré, i el regidor de governació, 
Josep Garriga es van reunir dimecres 
dia 23 de gener amb els propietaris 
dels locals d’oci nocturn de la ciutat 
d’Amposta per tractar la normativa 
que els afecta en el funcionament 
dels seus locals, en especial la impor-
tància de complir amb els horaris de 
tancament i amb l’aforament permès 
a cada local i de tenir instal·lats 
limitadors de so amb enregistrador.

D’altra banda, també se’ls va 
informar de l’aprovació de l’orde-
nança sobre el consum de begudes 
alcohòliques al carrer, que prohibeix 

aquesta pràctica.
En aquest sentit, des de l’Ajunta-

ment s’ha establert també el com-
promís d’engegar properament una 
campanya de sensibilització tant cap 
al públic dels locals com als veïns 
sobre el soroll al carrer.

Tal com ha explicat la primera 
tinent d’alcalde, Isabel Ferré, aquesta 
nova ordenança, aprovada al ple del 
dia 28 de gener “no té una voluntat 
recaptatòria ja que les multes eco-
nòmiques que s’imposaran als que 
infringeixin la normativa es podran 
compensar assistint a cursos de 
sensibilització”. 

L'Ajuntament tracta amb els propietaris 
dels locals d’oci nocturn la manera de 
minimitzar les molèsties als veïns
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aprovada. La primera que s’ha trac-
tat segons l’ordre del dia, i que ha 
quedat rebutjada, demanava que 
es fes un aprofitament públic de 
les instal·lacions remodelades de 
l’antic escorxador municipal situat 
a l’Avinguda Sant Jaume, i que s’hi 
ubiquin alguns dels serveis públics 
que actualment estan en edificis de 
lloguer. Els grups del PSC i PxC hi 
han votat a favor, eprò la moció no ha 
prosperat ja que tal com ha explicat 
l’alcalde d’Amposta, l’equip de go-
vern ja està realitzant un projecte per 
ubicar en aquell espai serveis públics 
municipals, tot i amb això, l’alcalde 
no ha volgut encara avançar quin és 
el servei que s’instal·larà a l’antic 
escorxador ja que “estem en fase 
d’assessorament tècnic i el projecte 
ha d’estar més madur per poder-se 
donar a conèixer”. Al mateix temps, 
l’alcalde ha recordat que inicialment 
l’objectiu era convertir l’antic escor-
xador en un centre de formació no 
reglada, però que la desaparició de 
les escoles Taller i les Cases d’Oficis 
ha obligat a replantejar aquest ús.

La següent moció del grup d’ERC 
que s’ha tractat ha estat sobre el 
format de l’acte de benvinguda als 
Reis Mags. En la moció es demanava 
recuperar l’arribada dels reis pel 
riu Ebre i refer el recorregut ja que, 
segons ha afirmat el portaveu Adam 
Tomàs “canviar l’itinerari va ser un 
error”. La regidora de Cultura, Mar 
Panisello ha explicat que la intenció 
inicial de l’àrea de Festes ha estat fer 
l’ofrena cada any en una de les esglé-
sies de la ciutat i que s’estan valorant 
els possibles inconvenients que van 
sorgir en la darrera cavalcada per 
tal de millorar-los i solucionar-los”, 
tot i amb això, Panisello ha reblat al 
portaveu d’ERC que “no està d’acord 
amb la seva afirmació de que la ca-
valcada fos un desastre”. L’alcalde 
ha matisat el sentit negatiu del vot 
de l’equip de govern adquirint el 
compromís de millorar el recorregut, 
estudiar noves possibilitats i recollir 
les recomanacions de la Comissió de 
Festes i les que els grups municipals 
puguin fer en la comissió informativa 
de Cultura i Festes “per arribar a un 
consens que sigui majoritari”. Per la 
seva banda, el grup del PSC hi ha 
votat a favor fent especial èmfasi 
en l’horari, ja que Toni Espanya 
ha afirmat que “va acabar massa 
tard per al públic al que va dirigida 
l’activitat”.

En el següent punt ha quedat 
aprovada per unanimitat la moció 
del grup d’ERC en la que es reclama 
un servei ferroviari digne a les Terres 
de l’Ebre i en la que tots els grups 
han coincidit en què l’arribada del 
TGV a Figueres ha posat de relleu el 
greu dèficit d’infraestructures ferro-
viàries que pateixen històricament 
les Terres de l’Ebre.

La darrera moció presentada per 

ciutat

ajuntament

ve de la pàgina anterior

Concentració per 
donar suport a la 
declaració de sobirania 
del Parlament de 
Catalunya
Tot i el fort vent que ha protagonitzat 
els darrers dies del mes de gener, un 
bon nombre de persones es van con-
centrar el dimecres dia 23 de gener a 

la plaça de l’Ajuntament en resposta 
a la crida que van fer l’Assemblea 
Nacional Catalana i l’Associació 
de Municipis per la Independència 
per donar suport a la declaració de 
sobirania que tot just s’havia aprovat 
al Parlament de Catalunya.

A la concentració es va llegir el 
manifest conjunt de l’ANC i l’AMI 
en el que s’expressava “el nostre 
suport a la nostra màxima institució 
nacional, el Parlament de Catalunya, 
per l’aprovació de la Declaració de 

Sobirania del Poble de Catalunya, 
que explicita que el poble català és 
subjecte polític i jurídic plenament 
sobirà per a decidir per si mateix el 
seu futur, sense ingerències externes 
de cap tipus. 

Aprovada per una àmplia ma-
joria parlamentària, la Declaració 
és transcendental ja que ningú, 
des de l’estricta aplicació del dret 
internacional, ja no podrà negar a 
Catalunya l’exercici del dret a l’au-
todeterminació”. 

reivindicació

ERC avançava les properes Festes 
Majors d’Amposta, ja que aquest 
2013 es celebrarà el 50è concert 
popular de bandes de música, un 
dels actes més rellevants del pro-
grama festiu de la ciutat d’Amposta 
en el que les bandes de la ciutat 
mostren l’excel·lent tradició musical 
ampostina. La moció demanava la 
creació d’una comissió específica per 
la celebració d’aquest concert per 
donar-li especial protagonisme com a 
activitat cultural de gran trajectòria 
i profundament arrelada a la ciutat.

Els grups de PxC i PSC hi han votat 
a favor, però la moció finalment ha 
quedat rebutjada ja que, tal com 
ha explicat l’alcalde “no s’ha creat 
mai una comissió específica per 
una 50 aniversari”, i ha recordat 
que des de la regidoria de Cultura i 
Festes sempre s’ha tingut un tracte 
“exquisit” amb les entitats musicals 
i amb detalls importants com les efe-
mèrides “no serà menys en aquesta 
ocasió, però no crearem una comissió 
expressament, el que sí que es farà 
tant des de la regidoria com des de 
la comissió de Festes és tenir molt 
en compte aquest aniversari tan im-
portant i donar-li tota la rellevància 
que mereix. Finalment, l’alcalde ha 
tornat a emplaçar els grups a fer 
totes les aportacions que creguin 
oportunes a través de la comissió 
informativa de Cultura i Festes.

El grup del PSC ha presentat dues 
mocions al ple d’aquest mes de ge-
ner que han quedat aprovades. La 
primera moció denunciava que amb 
la reforma per part del Govern de 
l’Estat del PP, un 90% de les persones 
que es podien acolllir al Pla Prepara 
han quedat snse aquesta cobertura i, 
tal com ha explicat el regidor Joan 
Castellano “és una gran injustícia”, 
la moció també demanava que la 
Generalitat de Catalunya mantingui 
les places destinades a orientació de 
l’Oficina de Treball d’Amposta i una 
major coordinació en les polítiques 
actives d’ocupació. Tots els grups han 
votat a favor de la moció.

L’altra moció del PSC presentava 
la qüestió de la ghossera municipal 
que es gestiona a través d’una asso-
ciació protectora d’animals amb bons 
resultats i posava damunt la taula 
la intenció d’un col·lectiu disposat 
a realitzar tasques de voluntariat 
a la gossera invertint part del seu 
temps. La moció demanava buscar 
una forma de col·laboració d’aquest 
col·lectiu per trobar un encaix per 
aquesta forma de voluntariat. Tots 
els grups han lloat les bones inten-
cions del col·lectiu i l’alcalde ha 
puntualitzat que la moció quedava 
aprovada “sempre que es vinculi a 
l’associació protectora d’animals que 
actualment està gestionant el fun-
cionament de la gossera municipal 

amb bons resultats i un cost molt 
raonable per a l’Ajuntament”.

Finalment s’han aprovat també 
la moció que s’ha presentat des del 
grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, en la que es demanava 
estudiar una tarifa especial per als 
casos de fuites d’aigua, de manera 
que l’augment en el consum d’aigua 
a causa d’una fuita no repercuteixi en 
l’usuari. La moció ha quedat aprova-
da per unanimitat amb el compromís 
de l’equip de govern d’encarregar 
un informe de secretaria tot i que 
l’alcalde ha explicat que actualment 
a través d’un informe de l’Oficina 
de Gestió Tributària en casos com 
aquests l’usuari paga una mitjana 
dels darrers trimestres del consum 
previs a la fuita.

adHesió a la declaració 
de sobirania
A proposta dels grups de CiU i ERC 
s’ha aprovat una moció d’adhesió a 
la declaració de sobirania feta pel 
Parlament de Catalunya. El regidor 
de PxC s’ha abstingut en la votació 
mentre que el PSC ha donat lliber-
tat de vot als seus tres regidors que 
formen part del ple de l’Ajuntament 
d’Amposta de manera que el regidor 
Joan Castellano hi ha votat a favor, la 
regidora Lluïsa Lizárraga en contra, 
i el portaveu Toni Espanya s’hi h a 
abstingut. 
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ciutat

Més d’un centenar de joves 
amb edats entre 16 i 25 anys 
van assistir dimecres dia 23 

de gener al matí a la presentació del 
programa Joves per l’Ocupació, un 
programa de suport a l’experiència 
pràctica dels joves desocupats que 
alternant la formació amb el treball 
busca millorar les aptituds dels 
participants i facilitar així la seva 
inserció laboral.

El regidor de Joventut i Polítiques 
Actives d’Ocupació, Eros Esquerré, 
va fer la presentació als joves assis-
tents i els va recordar que la forma-
ció és bàsica per aconseguir més 
oportunitats a l’hora de trobar un 
lloc de feina, i per això va remarcar 
que amb programes com Joves per 
l’Ocupació, l’administració posa al 
seu abast l’oportunitat de millorar 
en les seves competències i per tant 
en ocupabilitat.

En aquesta primera jornada de 
presentació que va tenir lloc al Casal 
d’Amposta, es va entrevistar a un 
centenar de candidats convocats a 
través del l’Oficina de Treball dels 
quals se’n van seleccionar uns sei-
xanta aproximadament (58 en total) 
per participar en el programa que té 
una durada d’un any.

Mitjançant una tutora es desen-
voluparan actuacions d’orientació 
professional i d’acompanyament de 
la inserció previstes en el programa 
en col·laboració amb el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya.

A cada candidat seleccionat se li 
ha fet una tutorització per part de 
l’Ajuntament d’Amposta, la tutora 
dissenyarà un pla individualitzat 

Una seixantena de joves seleccionats per 
participar al programa Joves per l'Ocupació

un programa de suport a l'experiència pràctica dels joves desocupats

Accions de formació 
per a l’ocupació FOAP

El passat 8 de gener es van iniciar 
2 accions formatives de l’Ajunta-
ment d’Amposta: Socorrisme en 
instal·lacions aquàtiques (380H) i 
Administrador de serveis d’Internet 
(440H)

Aquest cursos de formació profes-
sional per a l’ocupació són accions 
formatives teoricopràctiques que 
tenen com a finalitat millorar la 
capacitació professional i la quali-
ficació professional i afavorir la in-
serció laboral dels treballadors/ores 
prioritariament en situació d’atur.

Aquestes accions formatives, que 
organitza el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), tenen cofinança-
ment del Ministrerio de Empleo y 
Seguridad Social i del Fons Social 
Europeu.

Les accions formatives són total-
ment gratuïtes per a l’alumnat, ja 
que la subvenció cobreix el 100% 
de les despeses.

Els 2 cursos són Certificats de 
Professionalitat (CP), regulats per 
un Reial Decret.

El curs de Socorrisme en instal-
lacions aquàtiques és un CP 2 
complert. El curs es va iniciar el 19. 
Actualment hi ha 20 alumnes. Les 
classes es fan entre l’nstitut Montsià 
i la Piscina Municipal d’Amposta.

El curs d’Administrador de serveis 
d’Internet és un CP 3 parcial. Els curs 
es va iniciar el 8 de gener de 2013 
i encara queden places lliures. Les 
classes es fan a l’Institut Montsià. 

ocupació

COMUNICAT DE L’ÀREA DE 
COMERÇ DE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA

Atesa l’Ordre EMO/377/2012, 
de 16 de novembre, publicada 
al DOGC núm. 6260, de 23 
de novembre de 2012 per la 
qual s'estableix el calendari 
d'obertura dels establiments 
comercials els diumenges i 
dies festius per l'any 2013, 
el calendari per a la Ciutat 
d’Amposta és el següent
“Aquests dies es podrà obrir”

13 de gener.
7 de juliol.
12 d’octubre.
5, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

Rosita Pertegaz Lafont
Regidora de Comerç

camió bolcat pel vent a la n-340

El vent que ens ha mantingut en alerta a tot el territori fins fa molt pocs dies 
no ha causat destrosses a la ciutat d’Amposta, però sí que ens va deixar la 
imatge d’un camió bolcat al pont de la carretera nacional. 

per a cada jove participant que de-
finirà l’itinerari formatiu així com 
l’experiència professional a adquirir 
en empreses.

A més, el programa també inclou 
la formació professionalitzadora 
adequada a les característiques del 
lloc de treball a desenvolupar i en 
cas que sigui necessària, formació 
per a l’obtenció del Graduat en ESO. 

El Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) expedirà un certificat 
d’aquesta formació.

El programa Joves per l’ocupació 
preveu un incentiu (600 euros per 
participant, 150 euros mensuals 
durant un període màxim de qua-

tre mesos), condicionat a la seva 
participació i a l’aprofitament de les 
actuacions previstes.

Les accions formatives que es re-
alitzaran s’organitzen en quatre mò-
duls: Electricitat Industrial, Agent 
Comercial, Auxiliar de Veterinària i 
Mosso de Magatzem, totes elles de 
300 hores aproximadament.

Des del Servei d’Ocupació de 
Catalunya han apuntat que en breu 
s’iniciarà una altra edició d’aquest 
programa en aquest cas en col-
laboració amb el Consell Comarcal 
del Montsià que donarà cabuda a 
joves de tota la comarca i també de 
les poblacions de Deltebre i l’Aldea. 

successos
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ciutat

protocol

El nou Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, va re-
alitzar una visita institucional 

a l’Ajuntament d’Amposta el passat 
divendres dia 18 de gener.

El conseller fou rebut per l’alcalde, 
Manel Ferré, i la resta de membres 
del consistori, i va signar el llibre 
d’honor de l’Ajuntament, ja que 
aquesta era la primera visita que 
realitzava a la ciutat.

En donar-li la benvinguda, l’alcal-
de va destacar que el conseller Vila 
pren el relleu a un molt bon conseller, 
que fou Lluís Recoder, i que també 
havia estat un molt bon alcalde de 
la seva ciutat, i ha remarcat que 
Santi Vila, també ha estat un alcalde 
molt ben valorat en la seva etapa a 
la política municipal.

Manel Ferré, tot i amb això, va 
recordar la promesa que va fer en 

el seu dia l’anterior conseller de 
Territori i Sostenibilitat de que en 
el moment en què hi hagués dis-
ponibilitat pressupostària per fer 
inversions, la primera inversió en 
infraestructures que faria la Gene-
ralitat de Catalunya seria l’estació 
d’autobusos d’Amposta, una rei-
vindicació que ha estat llargament 
reclamada ja que Amposta és l’única 
capital de comarca que no disposa 
d’una estació d’autobusos.

El conseller Vila va refermar 
aquest compromís i com a ex alcalde 
d’una ciutat allunyada de la capital 
va explicar que “un dels reptes 
d’aquesta legislatura és demostrar 
que més enllà de Barcelona hi ha 
vida”. El conseller també va remar-
car la necessitat de portar criteris 
de “discriminació positiva” en la 
planificació de les infraestructures 

per corregir desigualtats i greuges.
En el programa de la visita de 

Santi Vila també hi va haver espai 
per una reunió a la Delegació de 
Medi Ambient i per un dinar amb 
la junta de la Comunitat de Regants 
de la Dreta de l’Ebre. 

Visita institucional del conseller 
de Territori i Sostenibilitat

manel Ferré va recordar-li la promesa d'una estació d'autobusos per a la ciutat

l’aca i les comunitats 
de reGants del delta 
acorden la millora de 
les infraestructures 
Hidràuliques 
existents 

L’Agència catalana de l’Aigua es com·
promet a donar continuïtat a l’exe·
cució les obres pendents en el Pla 
d’obres i millora de la infraestructura 
hidràulica del delta de l’ebre (Pode), 
així com afrontar les reposicions 
escaients de les mateixes
 el conseller de territori i sosteni·
bilitat en funcions, Lluís recoder, 
el director de l’Agència catalana de 
l’Aigua, Leonard carcolé, el president 
de la comunitat de regants de l’es·
querra de l’ebre, Lluís Pegueroles, 
el president de la comunitat General 
de regants del canal de la dreta de 
l’ebre, manuel masià i el president 
del sindicat Agrícola de l’ebre, José 
Pedro castells, van signar al mes 
de desembre un conveni de col·
laboració, destinat al manteniment 
i millora de les infraestructures de 
reg existents en el delta de l’ebre. 
 Aquest acord estableix que l’Agència 
catalana de l’Aigua es compromet 
a donar continuïtat a l’execució les 
obres pendents en el Pla d’obres i mi·
llora de la infraestructura hidràulica 
del delta de l’ebre (Pode), així com 
afrontar les reposicions escaients de 
les mateixes. el conveni també dóna fi 
a un llarg contenciós entre les parts.
 A més, l’Agència també instarà a la 
confederació Hidrogràfica de l’ebre a 
què inverteixi la part que li correspon 
per a la millora de les infraestructu·
res existents. 
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inauGuracions comercials

cafeteria enjoy

La Cafeteria Enjoy del carrer Mestre Sunyer d’Amposta, compta des del mes 
de gener amb nova direcció. L’alcalde d’Amposta talla la cinta inaugural 
d’aquesta nova etapa juntament amb els seus nous propietaris. 

l’onG siloé obre una botiGa solidària a amposta

Al carrer Sant Cristòfol número 116 d’Amposta es pot vistar ja la botiga solidà-
ria i banc d’aliments de l’ONG Siloé.
Un indret on es posa de manifest la solidaritat dels ciutadans i ciutadanes 
d’Amposta en aquest moment de dificultat per a moltes famílies de la ciutat.
A la botiga solidària de Siloé es poden trobar mobles, electrotècnics i tota 
mena de roba i calçat de segona mà que, un cop revisats i en cas de la roba 
desprès de rentar-la, serveixen per abastir a les persones més necessitades.
El president de Siloé, Àngel Garriga, es va mostrar força satisfet per la 
resposta de la ciutadania tant en la seva col·laboració a l’hora d’aportar roba, 
aliments i mobles com pel voluntariat que dóna suport a aquesta organització 
solidària
L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré  el president de Siloé, Àngel  Garriga , la 
regidora de Serveis  Socials, Laia Subirats , la directora territorial de Benestar 
i Família, Manolita Cid amb els voluntaris de Siloé. 

obres

ciutat

   AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
                   REGIDORIA D’INDÚSTRIA I EMPRESA 
                                                                                           C/ Major, 1

      

     

FACEBOOK PER EMPRESES 

     

Dia:  Divendres 22 de febrer 

Hora: de les 09.30h fins 13.30h 

Lloc: Av. de la Ràpita, 78, 1r Seu de PIMEC 

OBJECTIU: 7 de cada 10 usuaris d’internet de la 
província de Tarragona estan a Facebook. 
Descobreix com arribar al públic adequat per a la 
teva empresa i convertir-los en clients. 

ADREÇAT A:  persones que vulguin emprendre un negoci, que ja el tinguin obert i 
necessitin donar-se a conèixer, fer xarxa i vendre el seu producte. 

CONTINGUTS:  
Crear una pàgina a facebook per al teu negoci és una manera senzilla i gratuïta de 
generar exposició i rebre els beneficis que actualment ens ofereixen les xarxes socials 
a les empreses. 

Passos per assolir l’èxit: 

 Quins beneficis té Facebook per a la  meva empresa? 
 Crear la teva pàgina de Facebook. 
 Crear anuncis de Facebook 

Formador: Jesús Ferré realitza el pla d’actuació per Ajuntaments en matèria de 
xarxes socials per la Diputació de Barcelona. Durant el 2012 ha estat responsable de 
màrqueting digital de BEEP informàtica. Autor del llibre Xarxes socials per a l’empresa 
de les Terres de l’Ebre i formador.  
Inscripcions limitades: empresa@amposta.cat Tel. 977700057 

          

carrer jardí

A punt de finalitzar les obres del carrer Jardí, un tram que desemboca a 
l’Avinguda de la Ràpita i que la connecta amb l’Hospital Comarcal. Amb la 
remodelació, el carrer és ara de prioritat invertida, de manera que es donarà 
preferència a la circulació peatonal, tot i que s’ha deixat un espai per estacio-
nar els vehicles. Els hibiscus que fins que es van iniciar les obres guarnien el 
carrer se substituiran per arbres de fulla perenne per minimitzar la brossa 
que cau a la vorera.
El model final del carrer fou informat i consensuat amb els veïns abans de 
l’inici de les obres. 
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Publicitat

XVI Trobada de puntaires
a les Terres de l’Ebre
Amposta 2013

Puntaires del Montsià. Amposta

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Ajuntament d’Amposta - Regidoria de Cultura i Festes

Digital Imp. Domingo - Amposta - D.L.T. 119-2013

diumenge, 17 de març - de 10 a 13 h.
a la plaça Ramon Berenguer IV (Plaça del Mercat)
(si fa mal temps, a l’Auditori Municipal)
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activitats

la foto

quatre Generacions d’una mateixa família

L’àvia Enrica, de 82 anys, Mari de 63, Abel, que amb 41 és l’únic home del 
grup, Ruth de 19 anys i la petita Nayara de només un anyet són els membres 
d’aquesta família que ha aconseguit reunir en una sola fotografia fins a quatre 
generacions d’una mateixa família. Una imatge gens habitual la que aconse-
gueix reunir des de la besàvia i l’àvia fins la mare i la filla . 

El passat 11 d’octubre, un grup 
d’alumnes del Centre d’Educació 
Especial l’Àngel d’Amposta, van 
poder gaudir de diferents activitats 
a l’entorn natural del Delta de l’Ebre, 
més concretament a la reserva natu-
ral de Riet Vell, d’Amposta.

A l’arribada, els va rebre “La 
marieta Pinta”, per ensenyar-los a 
tots “l’hotel d’insectes” que hi ha a 
la reserva.

Posteriorment, els alumnes es 
van dividir en dos grups. Mentre un 
grup anava a l’observatori d’ocells, 
per tal d’observar i identificar, a 
través dels binocles i del telescopi, 
la fauna del Delta: ànecs, fotges o 
cames llargues; l’altre grup treballa 
la fauna marina com els crancs de 
riu i les anguiles. En acabar, es van 
intercanviar per poder gaudir tots 
de les mateixes activitats.

Un cop finalitzada aquesta pri-
mera part, tots van participar en 
l’anellament de diferents ocells. 

Observaven de quin tipus d’ocell es 
tractava, com els pesaven i mesura-
ven les ales i després eren els propis 
alumnes els qui deixaven volar l’ocell 
un altre cop.

També els van ensenyar diferents 
làmines amb dibuixos per explicar-
los les classes d’ocells que hi ha a la 
reserva i la migració que fan en cada 
estació de l’any, acabant així el dia, 
simbolitzant aquesta migració sobre 
un mapa del món dibuixat al terra i 
amb les cares pintades representant 
algun ocell.

Aquestes activitats van estar 
filmades per un grup de TVE per 
tal de publicar-les posteriorment al 
programa “La aventura del saber” 
de La 2 de RTVE.

L’emissió del programa es va dur a 
terme el passat dilluns 14 de gener 
de 2013 a les 10h del matí.

El reportatge es pot veure al 
següent enllaç: http://www.rtve.
es/alacarta/videos/la-aventura-

aGraïments

defuncions

José manuel Barrera esquerré, 
20·8·12
màrius Brasas, 02·08·12
sergio Juan caballé Huguet, 03·08·12
Juan Agustí chavarria sorli, 09·08·12
esperanza chicardi rodríguez, 
16·08·12
Ascensión Fábregas comas, 10·08·12
Josefa Fontanals Garriga, 19·08·12
Àngeles Giménez Guerrero, 05·08·12
Jacinto Giné Panisello, 31·07·12
Antonio Jiménez Gallego, 12·08·12
Juan Jornet serret, 27·08·12
José maria Lizárraga Beltri, 02·08·12
Josefa Lizárraga rallo, 08·08·12
Josep Lor codorniu,10·08·12
Juan subirats curto, 29·08·12
eugenia talarn morales, 16·08·12
Virginia Barberá costes, 10·09·12
Aquiles Barberà sebastià, 04·09·12
Antonio Valentí Bautista campos, 
23·09·12
elisa chordá mayoran, 18·09·12
silvia colomé Barberá, 14·09·12
dolores martínez Guevara, 17·09·12
José monllau Beltri, 13·09·12
m. consuelo munguia Arlanzón, 
23·09·12
rodrigo sanz torta, 17·09·2012

reGistre civil

El CEE l'Àngel participa 
en el programa “la aventura 
del saber” de la 2 de RTVE

Des de l’àrea de mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament 
d’Amposta volem expressar el 

nostre agraïment a totes aquelles 
persones que d’alguna manera van 
col·laborar en la festa infantil “Per 
un somriure” que es va celebrar a 
l’Auditori de la Unió Filharmònica 
el diumenge dia 9 de desembre. 
Gràcies a la societat musical, a les 
escoles de dansa i als comerços que 
van participar activament amb els 
números musicals i de ball i també 
en la xiquidesfilada, i que ens van 
fer passar tan bona estona, i també 
als comerços que van col·laborar 
aportant algun obsequi per als 
sortejos i afegint el seu granet de 
sorra a la celebració del festival. I 
evidentment, moltíssimes gràcies a 
tots els assistents que van aportar 
joguines a la muntanya de l’escenari 
i que van aconseguir així dibuixar 
somriures a les cares de molts petits 
infants el dia de Reis. 

El passat mes de desembre la 
llar d’infants la Gruneta, jun-
tament amb la llar d’infants 

la Sequieta, vam voler ajudar els 
mes desafavorits en aquests temps 
de crisis.

Des de l’equip docent es va dema-
nar ajuda a tots els pares, els quals 
van respondre amablement portant 
tot tipus de menjar; tant aliments 
bàsics com llegums, llet i oli; com 
aliments mes específics per a nadons; 
com llet, cereals o potets de fruita.

Des d’aquí volem donar les moltes 
gràcies per la vostra participació. 
Estem segurs que tota aquesta gent 

del-saber/aventura-del-saber-re-
servas-ornitologicas-delta-del-ebro-
ii/1662706/

No cal dir que l’experiència va 
ser fantàstica i no se’n cansarien de 

repetir-la, de fet és el tercer cop que 
els alumnes del CEE l’Àngel partici-
pen en l’anellament d’ocells a Riet 
Vell i gaudeixen d’un dia magnífic al 
voltant del Delta de l’Ebre. 

també ho estirà, ja que hauran pogut 
portar-se a la boca un plat calent en 
aquests dies d’hivern.

Tots aquests aliments s’han dut a 
Caritas, el qual s’ha encarregat de 
fer-los arribar al menjador social.

Una vegada més, moltes gràcies! 
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celebracions

ciutadans

La meteorologia 
fa una treva 
amb Sant 
Antoni i deixa 
lluir la Festa

Un any més, el dia de Sant 
Antoni, acompanyats per un 
temps immillorable , els Amics 

del Cavall d’Amposta, han fet ressò 
a la Festa.

De bon matí, fent el típic recorregut 
dels “ Tres Tombs”, s’han passejat pels 
carrers d’Amposta, amb més de 178 
cavalls, carruatges i carros, comp-

tant també com sempre amb la col-
laboració inestimable dels Amics del 
Cavall de Santa Bàrbara, Sant Carles 
de la Ràpita, Deltebre, Tivenys i Sant 
Jaume, fent-nos gaudir, a tots aquells 
que els vèiem passar de la bellesa i 
serenor d’aquests animals. Juntament 
amb tota la gent que va arribar fins a 
l’església del Sagrat Cor per beneir les 
seves mascotes, la jornada va resultar 
divertida i entranyable.

Van ser moltes les persones que 
es va aplegar a la celebració de la 

missa de Sant Antoni, que aquest any 
tocava a l’església del Sagrat Cor, 
esperant amb entusiasme l’hora de la 
benedicció i el repartiment del típic 
rollo dolç que es dóna a tots els que 
s’acosten per beneir la seva mascota.

L’Ajuntament d’Amposta ha volgut 
fer un agraïment especial a l’Asso-
ciació dels Amics del Cavall d’Am-
posta, que són els que organitzen 
aquest acte, fent que aquesta festa 
sigui molt més especial, vistosa i 
participativa. 

Toldos per a protecció solar
Toldos per a piscines
Toldos per a remolcs
Toldos per a nàutica

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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Publicitat

Dissabte, 23 de febrer de 2013
de 9:30 a 21:00 hores

Plaça Ramon Berenguer IV
(Plaça del Mercat)

FEDERACIÓ DE COMERÇ D’AMPOSTA

FIRA www. fecoam.org
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música

El passat dissabte 26 de gener, el 
senienc Òscar Miguel Losada 
dirigia la Banda de La Unió 

Musical de Tarragona (BUMT) en el 
primer concert de la 12a edició del 
cicle de concerts ‘Amposta de Banda 
a Banda’ que organitza la societat 
musical La Lira Ampostina.

La Unió Musical de Tarragona 
és una formació relativament jove 
en el panorama de les bandes de 
música catalanes, amb un projecte 
pedagògic i musical que va néixer 
fa ara vint anys. Es tracta així, 
d’una agrupació on predominen els 
elements joves cosa que ha animat 
Òscar Miguel Losada a preparar 
projectes agosarats que recullen les 
propostes dels compositors de músi-
ca de banda actuals, tant nacionals 
com internacionals, de més prestigi. 

La BUMT va presentar al teatre-
auditori de La Lira un concert plan-
tejat com un viatge a dos èpoques 
que, sota el nexe comú de la música 
escrita per a banda, va mostrar al pú-
blic ebrenc l'evolució que s'ha produït 
en aquest camp des de principis del 
segle XX fins a l’actualitat. 

A la primera part del concert van 
poder-se escoltar obres de Sosa, Ma-
genti i Talens, compositors destacats 
al llarg del segle XX que amb el seu 
bon saber fer i la seva passió per la 
banda de música han estat impulsors 
d’aquest tipus de formació orquestral 
creant una literatura musical de 
qualitat, la qual ha estat el punt de 
partida i font d'inspiració de molts 
dels compositors que en l'actualitat 
escriuen música per a banda.

Durant la segona part, la BUMT 
va endinsar-se en la música d'Òscar 
Navarro i Johan de Meij, compositors 
actuals que, seguint l'estela marcada 
pels grans autors de banda de mú-
sica del segle XX, estan portant la 
composició per a banda al seu màxim 
esplendor, tot explorant les sonori-
tats i possibilitats gairebé infinites 
que té aquest conjunt orquestral.

enriquiment musical
El cicle Amposta de Banda a Banda 
és una activitat programada per La 
Lira Ampostina per donar a conèixer 
altres formacions musicals, altres 
bandes, per a enriquiment de la 
cultura musical de la ciutat i de la 
pròpia Societat.

Un cicle com aquest implica una 

sèrie de despeses, ja siguin corrents 
-com les que s’acorden amb les ban-
des participants-, com d’altres de no 
previstes, que cal tenir en compte i 
a les quals s’ha de poder fer front 
per fer viable el projecte. En els 
temps que vivim es fa difícil per a 
una entitat com La Lira Ampostina 
poder tirar endavant estes activitats 
si no és amb un suport econòmic 
suficient. Per aquest motiu, la Soci-
etat Musical va pensar en presentar 
un projecte de micromecenatge. El 
micromecenatge és la manera en què 
la ciutadania pot cooperar amb una 
entitat com La Lira Ampostina, tot 
invertint –a través d’Internet- diners 
en un projecte, i donar així suport 
als esforços iniciats per l’Entitat. 
L’objectiu d’aquest finançament en 
massa no era altre que el fer possible 
la celebració de la 12a edició de la 
temporada de concerts ‘Amposta de 
Banda a Banda’. Malauradament, el 

La Unió Musical de Tarragona inaugura 
la temporada "Amposta de Banda a Banda"

El cicle de concrets organitzat per la Lira arriba a la seva 12a edició

projecte de finançament no ha tingut 
el recolzament esperat, un fet que, 
gràcies a l’esforç i voluntat de perso-
nes i d’entitats, no ha aconseguit que 
enguany el públic de les Terres de 
l’Ebre es quedi sense el poder gaudir 
de la música de formacions de vent 
i percussió, diverses i de qualitat.

A més de la participació de la 
BUMT, el proper 23 de febrer ens 
visitarà una formació de prestigi 
com és la Banda de la Unió Musical 
Alqueriense (Castelló) dirigida per 
Lidón Valer Cavaleiro. El 28 de març, 

Dijous Sant, serà la Banda de música 
de La Lira Ampostina i Octavi Ruiz 
Gisbert qui oferiran el tercer concert 
del cicle, acte que servirà per a què 
la Societat se sumi a la celebració 
del bicentenari del naixement del 
compositor alemany Richard Wag-
ner. Finalment, el proper 27 d’abril, 
els grups de Metall i de Percussió del 
conservatori de la Diputació de Tar-
ragona, dirigits per Roger Rodríguez 
i Jordi Massip, seran els encarregats 
de tancar la 12a edició del ‘Amposta 
de Banda a Banda’. 

la dada
La Bumt va presentar un 
concert on es va poder 
escoltar l'evolució que s'ha 
produït en la música escrita 
per a banda des de principis 
del segle XX
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PER JESúS
SERRANO PONS

Nit reial

Torno a casa amb un somriure 
que il·lumina els foscos car-
rerons del casc antic. Camino 

amb parsimònia, sense cap mena 
de pressa, comptant, un a un, els 
milions d’estels que omplen el cel 
nocturn. Avanço content, gaudint 
de la feina ben feta, delectant-me 
per haver ajudat a mantenir la il-
lusió dels infants d’aquesta nova 
terra d’acollida, d’aquest inhòspit 
vell continent tan llunyà i tan 
proper alhora. Transito amb el pit 
inflat per la joia. Marxo amb el 

rítmic caminar propi de la meva 
raça. Sota el meu exòtic vestit 
amago una corona per tal d’evocar 
la meva reial tasca. Enrera han 
quedat camells, cavalls, carrosses i 
caramels però, observant l’esplèn-
dida lluentor dels estels, recordo la 
brillantor dels ulls de tots els nens 
que, aquesta màgica vesprada, han 
pogut contemplar, en primera per-
sona, a la seva magnífica majestat 
el Rei Baltasar. No puc evitar pas 
una sorollosa rialla mentre imagi-
no les mirades bocabadades d’uns 
infants que, aquesta nit, rebran 
una imponent i absurda quantitat 
de joguines fruit d’una consumi-
dora dèria compradora europea 
que encara em trobo incapacitat 

per assumir.
Tot de sobte, una llum blava il-

lumina el carreró i, en un instant, 
em trobo assaltat per dos senyors 
uniformats que m’aclaparen amb 
una inesgotable ràfega de preguntes 
sobre el què, quan, com, qui i per-
què de la meva solitària presència 
en aquella hora tan intempestiva i 
estranya. 

Davant unes dubitatives respos-
tes, unes desconcertants referències 
a un tal Rei Baltasar i una enigmàtica 
aparició de la corona d’atrezzo, els 
agents, opten, de manera miraculo-
sa, per deixar-me anar lliure i sense 
càrrecs per tal de continuar repartint 
paquets i regals.

Aprofito i marxo fugisserament 

no fóra que puguin rumiar- s’ho 
millor. 

Dues illes de cases més enllà abai-
xo el ritme de les meves gambades 
i em disposo a continuar la meva 
llarga passejada fins a casa.

Camino amb les butxaques a les 
mans. 

Ja no disposo de cap corona reial. 
Amagada sota la meva trista i 

buida mirada dissimulo l’orgull ferit 
i humiliat, oculto un somni perdut, 
entaforo mil esperances malmeses, 
dissimulo llàgrimes de fel, soterro 
quimèriques il·lusions impossibles 
d’assolir, encobreixo enyors de la 
meva terra.

Torno a casa. El meu viatge arriba 
a la seva fi. 

cultura

música

Sempre és d’agrair la resposta 
de les entitats en participar 
en aquest aplec, que enguany 

ha arribat a la seva setena edició. 
En aquesta ocasió ha estat la Coral 
Aquae de la Unió Filharmònica d’Am-
posta l’organitzadora de la trobada 
coincidint així amb els actes previstos 
per celebrar el seu 15è aniversari.

No és el primer cop que la Coral 
Aquae és l’amfitriona d’aquest aplec, 
ja que aquest any és el cinquè cop 
que organitza aquesta trobada de 
cantaires, 15 anys com a formació 
que han estat ben actius en quant a 
activitats, tant a nivell participatiu 
com organitzatiu.

A més de les cinc edicions d’aquest 
aplec de corals, també es pot des-
tacar el I Aplec de Corals de Parla 
Catalana amb motiu de la Capital de 
la Cultura Amposta 2006, ha actuat 
junt amb la Banda de Música de la 
Fila al Palau de la Música Catalana 
a Barcelona l’any 2004, enregistrant 
un CD durant aquest concert, la 
seva actuació en la inauguració de 
la Festa del Mercat a la Plaça des de 
la primera edició d’aquesta festa, 
a més d’haver portat el cant coral 
arreu del territori, tant català com 
a altres indrets de l’estat espanyol, 
participant en festivals i trobades. I 
per suposat, participant en qualsevol 
esdeveniment de la nostra ciutat on 
el cant coral sigui un acompanya-
ment de festa o celebració. 

Així, per encetar aquest any 2013 

ha començat organitzant aquest VII 
Aplec de Corals de Terres de l’Ebre 
que va tenir lloc a l’Auditori de la 
Unió Filharmònica d’Amposta, diu-
menge dia 27 de gener, agrupant a 
sis corals: Coral Santa Llúcia del Pe-
relló sota la direcció d’Andreu Ferré, 

VII Aplec de Corals 
de les Terres de l'Ebre

organitzada per la Coral Aquae coincidint amb la celebració del seu 15è aniversari

Cora La Lira Ampostina d’Amposta 
dirigida per Núria Francino, Cor 
Iúbilo d’Alcanar dirigida per Josep 
Anton Alcoverro, Coral Masdenverge 
de Masdenverge sota la batuta de 
Tomàs Simón, Coral Amics Cantors 
de Marçà dirigits per Jorgina Giro-
nés, Coral Verge de la Candelera de 
l’Ametlla de Mar amb el seu director 
Joan Carles Blanch i la Coral Aquae 
de la Unió Filharmònica d’Amposta 
sota la direcció de Núria Ferré. To-
tes elles arribades des de diferents 
comarques, però que representen les 
Terres de l’Ebre i amb un objectiu 
comú, fomentar i fer difusió del cant 
coral i mostrar-nos la tasca que des 
de les seves respectives entitats estan 
duent a terme per fer-ho possible.

Cadascuna de les corals ens va ofe-
rir dues cançons que van ser d’estils 
diferents però totes magníficament 
interpretades i que el públic així ho 
va expressar amb els seus aplaudi-
ments i elogis.

I per finalitzar aquest aplec, totes 
les corals van oferir als assistents 
un cant comú, en aquesta ocasió la 
cançó escollida va ser: Mareta Meva, 
tinc por , dirigit per Andreu Ferré, 
que abans de donar per acabat el 
concert va voler obsequiar als assis-
tents amb una altra cançó, aquest cop 
la peça va estar Canticorum Iubilo. 
En totes dues es va poder gaudir del 
conjunt de veus format per més de 
170 cantaires a l’escenari, moment 
que es va aprofitar per fer entrega 
d’un obsequi a cadascun dels direc-
tors, obsequi que va estar cedit per 
la FCEC.

La Coral Aquae de la Unió Fil-
harmònica d’Amposta per agrair la 
visita d’aquestes corals els va oferir 
un refrigeri tant aviat com es va fina-
litzar el concert, d’aquesta manera 
sempre s'aprofita per conèixer una 
mica més i compartir una estona 
de la seva afició en comú, el cant 
coral. 

l'apunt
sis corals del territori va 
participar en l'aplec que es 
va celebrar a l'Auditori de la 
unió Filharmònica
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Està íntimament lligada a l’escrip-
tura, però amb l’afegit musical. De 
fet, porto tants anys fent cançons 
com escrivint. He musicat coses 
pròpies i diversos poetes nostrats. La 
música, si t’hi fixes, és molt present 
en molt de la literatura que faig. El 
sentit del ritme, la musicalitat –so-
bretot en la poesia- són eines ben 
útils per als textos. Fer música també 
m’oxigena i aporta coses a la pàgina. 

Diversos prestigiosos crítics han dit de 
tu que fas literatura pura i dura. Què 
creus que volen indicar?

Intento fer literatura, si és més o 
menys pura, o dura o tova, ja són 
apreciacions dels lectors , també 
d’aqueixos lectors especialitzats que 
són els comentaristes. En la majoria 
de textos no renuncio a fer jugar el 
lector, a que aporti coses de la seva 
pròpia collita, els deixo amb marges 
i possibles segones lectures, per 
procurar que aqueixa possibilitat 
de recepció recreativa, reflexiva, no 
passiva, no quedi negada. 

 
Has anat a diversos clubs de lectura. 
Com valores l’experiència?

És una bona experiència. El retorn 
lector sempre ensenya molt. Que 
un grup de persones es reuneixi al 
voltant de la lectura d’un llibre és un 
gran i agradable invent, em fa l’efec-
te, i més amb la que ens va caient.

Quin és el tipus de relació que mantens 
amb la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó?

Com a usuari, en primer terme. 
No ho recordaràs, però un dia de fa 
molt anys vaig acudir a tu, no ens 
coneixíem encara, amb un permís 
de l’Ajuntament per poder mirar-
me l’arxiu de manuscrits de l’Arbó. 
Havia de fer un article sobre ell i 
volia fer-hi una ullada. Després, he 
col·laborat en el que bonament he 
pogut, ja ho saps. És un espai on em 
trobo molt a gust, és un bon lloc on 
refugiar-se amb un llibre a la mà, o 
seguint alguna de les presentacions i 
activitats. Feu una faena magnífica. 

Gràcies Josep per l’entrevista i per la 
teva col·laboració incondicional en les 
Jornades de les Lletres Ebrenques i 
en totes les manifestacions culturals 
a la nostra Biblioteca. 

cultura

escriptors de casa nostra

JoANA sErrEt

Josep Igual va néixer a Benicarló, 
al Maestrat, fa quaranta-sis anys. 
Viu a les nostres terres des dels 

anys noranta. Ha publicat una vintena 
llarga de llibres de diversos gèneres 
–poesia, narrativa, assaig-. També és 
cantautor i ha musicat textos propis i de 
diversos poetes nostrats. Ha impulsat 
i col·laborat amb diverses activitats 
culturals i literàries al Maestrat i a les 
Terres de l’Ebre. 
L’autor acaba de publicar “Plàncton”, 
una selecció dels apunts setmanals 
que des del 2008 ha anat compartint 
a la xarxa. El llibre es presentarà el 
proper divendres dia 15 de febrer a 
les 8 del vespre a la Sala d’Adults de 
la Biblioteca. 

Quan vas començar a escriure?
Les primeres provatures, una 

miqueta ja conscients, fins on és 
possible ser-ho en aqueixes edats, 
cap als disset o divuit anys. Però 
primer, òbviament, des de xiquet, va 
haver-hi el lector. Als 21 vaig publicar 
un primer poemari, l’any 1987, i des 
de llavors hem anat fent el que hem 
pogut en diversos vessants de l’ofici.

Quins autors han influït més en la teva 
trajectòria?

Molts. De tot el que he llegit he 
procurat fer-ne substància, com diu 
un poema del gran Gerard Vergés. 
Ara, dels del nostre àmbit, models 
com Joan Fuster o Josep Pla, en la 
prosa, i els Riba, Estellés, Espriu, 
Vinyoli, Foix, en els versos, han estat 
fonamentals per mi. 

Ets molt versàtil. Conrees diversos 
gèneres...

En prosa he fet alguna novel·la, 
contes, dietaris, i un grapat llarg 
d’articles per a diversos mitjans, i 
també prou poesia... Crec que cada 
text t’imposa el to, i més o menys el 
gènere on pot rutllar millor, tot i que 
les fronteres dels gèneres se m’han 
anat diluint molt, crec que positi-
vament; almenys a mi m’agrada la 
transversalitat o hibridisme en els lli-
bres, com a lector i com a conreador. 
En molts llibres, com a “Quaderns 
deltaics” i altres, he mesclat, en el 
conjunt de la proposta, apunts assa-
gístics, vinyetes narratives i escorços 
més poètics. És el terreny de joc on 
em trobo més a gust, ara per ara. 

 Tu sempre has estat un gran defensor 
de l’obra del nostre Sebastià Juan 
Arbó...

Sí, he fet diversos papers comen-
tant l’obra i la personalitat d’Arbó, i, 
en algun dels llibres, com a la novel-
la “El cor cansat”, li he fet més d’un 
clar homenatge. La força de les seves 
narracions, la seva personalitat, em 
van captivar des de primera hora, 
quan vaig llegir “Terres de l’Ebre”, 
cap a l’any vuitanta o així. Després, 
vaig anar llegint més coses, quasi tot, 

i el seu pols, arravatat sovint, però 
també poètic, el professionalisme 
d’un home fet a ell mateix, és un 
impagable regal. 

Com veus el moment de les lletres 
ebrenques?

Hi ha més que mai per triar i re-
menar. Diria que la qualitat mitjana 
és bona. Diversos autors i autores 
editem, de fa anys, sense problemes 
per a tot el nostre àmbit, i anem 
trobant el nostre públic i els crítics 
es miren el que fem. Els inconve-
nients que tenim són, si fa no fa, 
els mateixos que tenen els nostres 
col·legues d’arreu: el baixos nivells 
lectors, les dimissions de la societat 
i els gestors amb el nostre patrimoni 
literari, el general desprestigi de les 
humanitats i la paraula com a eines 
de coneixement...

Prepares res nou?
Acaba de sortir “Plàncton”, una 

selecció dels apunts que dono al bloc 
homònim que faig cada setmana, des 
del 2008, a la pàgina informativa 
3x4.info. I també és a punt d’entrar 
a màquines un llibre de relats, que 
editarà Cossetània/Angle a la seva 
col·lecció eròtica. Anem tirant com 
bonament podem. 

Hi ha una faceta teva que potser no és 
tan coneguda, la de cantautor...

Josep 
Igual tradicions

El grup de dansa Paracota, juntament amb la rondalla dels Dimarts al Llar, hem 
organitzat el primer diumenge de cada mes a la plaça del mercat una ballada 
popular de jotes, per que tothom la pugui ballar i la pugui sentir més seva. 
També volem comunicar que a partir del dia 30 de gener a les 8 del vespre a la 
sala de ball de la lira ampostina s’imparteixen classes d’iniciació a la jota.
Així que animeu-vos tothom a ballar la jota!
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cultura

preparació

Enguany, al 2013, ja hem arribat 
a la 5a edició de la Festa del 
Mercat a la Plaça, una festa de 

cultura popular i històrica en la que els 
ampostins i ampostines hi participen 
activament, no només els dies de la 
Festa sinó també durant els mesos an-
teriors, preparant diverses activitats. 

La Festa tindrà lloc els dies 17, 18 
i 19 de maig, i ara ja en els mesos de 
gener i febrer arrenquen 3 cursos-
tallers relacionats amb la Festa, dels 
quals ja està oberta la inscripció per 
a totes aquelles persones que s’hi 
vulguin apuntar. 

taller de ball i teatre de la 
sarsuela “la revoltosa”
A càrrec de l’Escola de Dansa Jac-

queline Biosca
La sarsuela “La Revoltosa” es va 

estrenar el 25 de novembre de 1897 
al Teatre Apolo de Madrid. Basada 
en el llibret de José López Silva i 
Carlos Fernández Shaw amb música 
del mestre Ruperto Chapí, està con-
siderada com una de les obres més 
cèlebres del “género chico”. L’obra és 
un fidel reflex dels ambients veïnals 
de finals de segle XIX i principis del 
segle XX, i la música i els balls és un 
dels elements més valorats d’aquest 
sainet. 

L’obra que es prepara és una 
adaptació d’aquesta sarsuela, i es 
desenvolupa en un pati de veïns. El 
taller es divideix en dos: un de balls 
de la sarsuela, i un de les escenes 

Arrenquen els tallers de la 5a 
Festa del Mercat a la Plaça

de teatre, tots dos dirigits i impartits 
per Jacqueline Biosca.
Horari: divendres de 21 a 23 h
Lloc: Escola de Dansa Jacqueline 
Biosca

taller de balls de principis
de seGle xx
A càrrec de l’Escola de Ball Quick 
Dance

Taller de balls de festes populars, 
impartit per Rita Moya i Agustí Ferré, 
de l’Escola de ball Quick Dance: pas-
dobles, valsos, tangos, masurques… 
balls en parella per mostrar escenifi-
cacions del balls de festa major, que 
es faran les tres nits de la Festa, a la 
Plaça de l’Aube. 
Horari: divendres de 22 a 23 h (a partir 
del 15 de febrer)
Lloc: Escola de Ball Quick Dance

informació i inscripcions als 
dos tallers
Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
d’Amposta
Plaça Espanya, 6, 2n
Telèfon: 977 70 09 04
culturapont@amposta.cat 

l’art de fer un aparador
2a edició. Curs d’aparadors per a 

artistes, dissenyadors i comerciants
En aquesta 2a edició del curs, 

s’aposta per dinamitzar el comerç 
i turisme d’Amposta a través de les 
intervencions als aparadors, amb 
metodologies pràctiques que ser-
veixin per a la reflexió i la creació 
a partir de temàtiques relacionades 
amb el territori: els costums, el pai-
satge, les tradicions, l’artesania, les 
festes, etc., entre aquestes la Festa 
del Mercat i proposar alhora accions 
com La ruta dels aparadors, per a la 
Festa del Mercat a la Plaça, 
Dates: del 4 de febrer a l’11 de març
Horari: dilluns de 10 a 13 h.
Organitza: Regidoria de Comerç i 
Turisme
Inscripció fins el 2 de febrer: 977 70 23 06

A partir del mes de març està previst 
també començar el taller de tècni-
ques i complements d’indumentària 
de la Festa, del qual ja donarem més 
informació properament.

Destaquem també en relació a la 
Festa: Consulta i còpia de patrons 
d’indumentària de la Festa del Mer-
cat a la Plaça
Tots els dijous, de 10 a 12 h. Del matí 
(fins el 2 de maig) a la Biblioteca Co-
marcal Sebastià Juan Arbó. 

mpremtaIDOM NGO
Offse t - D ig i ta l

Av. Alcalde Palau, 34 - Tel. 977 70 06 03
AMPOSTA

e-mail:imprentatalarn@gmail.com

Av. Alcalde Palau, 34 (carrer del Pont)

 A MPOSTA

Tel. i Fax 977 70 06 03

e-mail: imprentatalarn@gmail.com

i TOTA CLASSE DE 
TREBALLS COMERCIALS, ETC

IMPRESSIO DIGITAL:
CARTELLS,  FOLLETOS,
CARPETES, TARJETES DE 
VISITA,  A TOT COLOR.
GUANYARÀ TEMPS I
ESTALVIARÀ DINERS

També oferim per als seus impressos incloure
el nous 

per contactar per mig el mòbil
CÒDICS QR-CODE, 
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cultura

biblioteca

Gerard Vergés 
i Princep

JoANA

Aquest és el títol de la biografia que 
l’escriptor Emigdi Subirats ha escrit 
sobre la vida i obra del poeta tortosí 
Gerard Vergés, autor considerat un 
dels millors poetes de la literatura 
catalana actual. Una obra publicada 
per l’editorial de Benicarló, Onada 
Edicions, dins la col·lecció Gent 
Nostra.

Emigdi Subirats, ha manifestat 
que és el treball que ha fet amb més 
il·lusió, si bé, els qui el coneixem, 
sabem que és un home apassionat per 
tot el què fa, i molt compromès amb 
la gent. Col·laborador incansable 
quan se’l necessita en el món de les 
lletres. I, per tant, sabem com posa 
tot el seu saber i esforç en cadascuna 
de les seves obres.

Gerard Vergés va guanyar el premi 
Carles Riba amb “L’ombra rogenca 
de la lloba “-1981-, el gran poemari 
vergesià i considerat un dels millors 
de la literatura catalana contem-
porània. Amb “Tretze biografies 

Imperfectes”, va guanyar el Josep 
Pla, l’any 1985. L’autor compta amb 
un total de quinze obres publicades. 

Vergés, juntament amb Jesús 
Massip, va crear la revista “Géminis”, 
de tema literari i cultural, publicada 
entre el 1952 i el 1961, i en la que 
van col·laborar molts d’escriptors i 
intel·lectuals.

L’obra, Emigdi, la divideix en tres 

biblioteca

Entre el mes de desembre de 
2012 i el mes de gener de 2013 
i per segon any consecutiu, s’ha 

presentat el cicle de conferències 
“Biografies Ampostines” organitzat 
per l’Antena del Coneixement de la 
Universitat Rovira i Virgili, el Museu 
de les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament 
d’Amposta amb la col·laboració de 
la Diputació de Tarragona.

El cicle té com a objectiu recu-
perar i divulgar les vivències i els 
treballs realitzats per personatges 
vinculats amb la ciutat d’Amposta. 
Aquestes conferències ens desco-
breixen històries personals i pro-
fessionals així com fets col·lectius 
que participen en el procés de cons-
trucció de la història contemporània 
de la ciutat. El cicle consta de 4 
biografies i inclou dos personatges 
del passat que han destacat en la 
història més recent d’Amposta i 
dues persones del present que han 
esdevingut una referència per a les 
generacions actuals. 

les conferències d'aquest any
El dia 20 de desembre de 2012 “Mi-
quel Granell, pedagog” conferència 
a càrrec de Cinta Montañés. Aquesta 
conferència inaugural s’emmarcava 

dins els actes de commemoració 
del centenari de les Escoles Miquel 
Granell, denominades així, des de 
l’any 1964, en homenatge a l’inter-
nacionalment reconegut pedagog 
ampostí, pioner en l’educació dels 
sordmuts a finals del segle XIX.

El 10 de gener de 2013 “Fidel 
Font, professor i esportista” pre-
sentat per Carme Grau, que en feu 
una semblança de la persona i del 
professional. Per la seva banda Fi-
del Font centra la dissertació d’una 
banda en la seva llarga trajectòria 
esportiva, des del judo a l’esgrima, i 
d’altra banda en la seva implicació en 
la creació del Centre de Tecnificació 
a Amposta.

El 17 de gener de 2013 “El Mestre 
Arasa, mestre i músic” a càrrec de 
Carles Royo Baiges. L’actual director 
de la banda de la Fila va reivindicar 
la memòria de la figura de d’històric 
músic Josep Maria Arasa Gargallo, 
àmpliament conegut en els cercles 
musicals de l’Ebre i zones adjacents, 
que des de 1944, i fins l’any 1978, 
va dirigir la Banda de la Societat 
Musical de la Unió Filharmònica 
d’Amposta. 

El 24 de gener de 2013 “Joan 
Salvador Arrufat “Galdiri”, pagès i 

escriptor”, en la clausura del cicle, 
amb gran afluència de públic, Júlia 
Idiarte feu un emotiu retrat biogràfic 
de Joan Salvador Arrufat, conegut 
popularment com “Galdiri”, persona 
molt destacada per la seva llarga tra-

jectòria d’activisme polític i cultural 
a Amposta. En la cloenda de l’acte 
fou acompanyat per la interpretació 
de la jota “Conxa de la Llet” a càrrec 
de Clara Salvadó i diverses jotes de 
la Rondalla del Llar. 

Cicle de Conferències: 
“Biografies ampostines”

apartats: la vida, l’obra i l’home. El 
pròleg és de l’escriptor i periodista 
Xavier Garcia.

L’acte de la presentació va tenir 
lloc a la Sala d’Adults, en la que la 
bibliotecària, Joana Serret, li dedicà 
unes breus paraules al Vergés, més 
que com a escriptor, com a persona 
entranyable i agraí la seva presència 
a la biblioteca d’Amposta. Fa dos 

anys, el poeta Vergés, va rebre un 
homenatge des de la biblioteca i la 
Regidoria de Cultura, dintre les V 
Jornades de les Lletres Ebrenques.

El llibre fou presentat pel seu autor 
Emigdi Subirats, i ell mateix i la seva 
filla Rosa, ens van llegir un poema, 
tanmateix ho va fer el propi Vergés.

L’acte fou presidit per la regidora 
de cultura, Mar Panisello, i va comp-
tar amb l’assistència d’un nombrós 
públic. 
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divendres, 1 de febrer
 conferència “Funcions i serveis de les 

zones humides”, en motiu del dia inter·
nacional de les Zones Humides
organitza: Parc natural delta de l’ebre
col·labora: mtte
Lloc: sala d’Actes del museu.
Hora: 19,30 h.

 cicle “el documental del mes”
Projecció de “el Planeta dels cargols”, de 
seung·Jun Yi. Vo en coreà, subtitulada 
en català.
organitza: Associació cultural taram·
bana i Paralel40
col·labora: regidoria de cultura i de·
partament de cultura de la Generalitat
Lloc: el casal
Hora: 21.30 h.
2n passi, dissabte, a les 18h. Al casal

dissabte, 2 de febrer
 Audició de Pianos, a càrrec dels alum·

nes de l’escola
organitza: La Lira Ampostina.
Lloc: Auditori de l’escola (entrada lliure)
Hora: 11,30 h.

 Fête de la chandeleure
organitza: escola de Llengües i cultures 
de les terres de l’ebre
Lloc: espai social (obra social caixa 
catalunya)
Hora: 18 h.

diumenGe, 3 de febrer
 Ballada popular de jotes 

organitza: Grup de dansa Paracota i la 
rondalla “Los dimarts cantem al Llar” 
Lloc: Plaça del mercat.
Hora: 11,30 h.

dijous, 7 de febrer: dijous jarder
 Visites guiades gratuïtes al Parc Ar·

queològic de la carrova
organitza: Ajuntament d’Amposta i mtte
Lloc: trobada a la torre de la carrova. 
durada de la visita 1 h./torn
tres torns: 15.30, 16.30 i 17.30

 Parelles lingüístiques: espai de trobada
organitza: escola de Llengües i cultures 
de les terres de l’ebre
Lloc: espai social (obra social caixa 
catalunya)
Hora: 19 h.

 conferència “Història del servei militar 
obligatori Amposta”, a càrrec de Joan 
Antoni collazos. responsable de l’Arxiu 
municipal de Flix.
organitza: regidoria d’ensenyament 
i urV.
Lloc: el casal.
Hora: 18 h.

dissabte, 9 de febrer
carnestoltes 2013

 Vermut Popular ofert pel rei i la reina 
de carnestoltes
Lloc: Plaça del mercat
Hora: 12h.

 concentració de comparses, disfresses 
i xarangues
Lloc: exterior Pavelló de Fires.
Hora: 20,30h.
rua per l’av. la ràpita fins la plaça del 
mercat.
Pregó del rei carnestoltes i lliurament 

dels premis.
 Ball amb el “trio trevian”

Lloc: sala de Ball de la Lira
Hora: 23h.
organitza: regidoria de cultura i Festes 
i comissió de Festes

 Audició de saxofons, a càrrec dels 
alumnes de l’escola
organitza: La Lira Ampostina.
Lloc: Auditori de l’escola (entrada lliure)

Hora: 17h.

diumenGe 10 de febrer
carnestoltes infantil

 Xocolatada i actuació del grup d’ani·
mació infantil rovell d’ou.
organitza: regidoria de cultura i Festes 
i comissió de Festes.
Lloc: Pavelló de Fires
Hora: 17.30 h.

dimecres 13 de febrer
carnestoltes 2013

 Velatori del rei carnestoltes amb coc 
i vi dolç.
Lloc: Baixos Biblioteca
Hora: 21.30 h.

 rua d’enterrament de la sardina i 
encesa del taüt reial
Lloc: embarcador

CARNAVAL

amposta
2013CARNAVAL

amposta
2013

DISSABTE 9

Vermut Popular

Lloc: Plaça del

Mercat. Hora: 12.00 h.

Concentració de comparses,

disfresses i xarangues.

Lloc: Exterior Pavelló de Fires.

Hora: 20.30 h.

Rua per l'av. la Ràpita

fins la plaça del Mercat. Pregó i lliurament de premis.

Ball amb el “Trio Trevian”.

Lloc: Sala de Ball de la Lira. Hora: 23.00 h.

DIUMENGE 10: CARNAVAL INFANTIL

Xocolatada i actuació d'un grup d'animació infantil

Lloc: Pavelló de Fires. Hora: 17.30 h.

DIMECRES 13: ENTERRO DE LA SARDINA

Velatori del Rei Carnestoltes amb coc i vi dolç.

Lloc: Baixos de la Biblioteca. Hora: 21.30 h.

Rua d'enterrament de la sardina i encesa del taüt reial

Lloc: Embarcador del Riu. Hora: 23.00 h.

Organitza:

Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta

Comissió de Festes i Els Tres Gats Blaus
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Lloc: Exterior Pavelló de Fires.

Hora: 20.30 h.

Rua per l'av. la Ràpita
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Ball amb el “Trio Trevian”.

Lloc: Sala de Ball de la Lira. Hora: 23.00 h.

DIUMENGE 10: CARNAVAL INFANTIL

Xocolatada i actuació d'un grup d'animació infantil

Lloc: Pavelló de Fires. Hora: 17.30 h.

DIMECRES 13: ENTERRO DE LA SARDINA

Velatori del Rei Carnestoltes amb coc i vi dolç.

Lloc: Baixos de la Biblioteca. Hora: 21.30 h.

Rua d'enterrament de la sardina i encesa del taüt reial

Lloc: Embarcador del Riu. Hora: 23.00 h.
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Hora: 23h.
organitza: regidoria de cultura i Festes 
i els tres Gats Blaus

dijous, 14 de febrer
 Festa de santa Àgueda, amenitzada 

pel duet Almas Gemelas
organitza: As. mestresses de casa
col·labora: regidoria de comerç i de 
cultura
Lloc: La Lira Ampostina
Hora: 17 h.

 conferència “L’origen dels bous al 
carrer, al cor i al cap el bou hi cap”,
a càrrec de Francesc torres reverté. 
Arquitecte tècnic.
organitza: institut d’estudis comarcals 
del montsià. 
col·labora: regidoria de cultura
Lloc: el casal
Hora: 18 h.

divendres, 15 de febrer
 Presentació del llibre “Plàncton” de 

Josep igual
organitza: Àrea Adults de la Biblioteca
Lloc: sala d’Adults de la Biblioteca
Hora: 20 h.

dissabte, 16 de febrer
 Presentació de l’AnJi

organitza: Anc d’Amposta
Lloc: el casal
Hora: 19 h.

diumenGe, 17 de febrer
 teatre. representació de l’obra “nelo 

Bacora” a càrrec del grup La ringa de 
Xerta. 
organitza: La Lira Ampostina i Grup de 
teatre terra Baixa
Hora: 18,30 h.
Preu: 5€

dimecres, 20 de febrer
 trobada del c. lectura en francès 

“Amisetlivres”, per comentar l’obra 
“sera·tu·là”
organitza: Àrea d’Adults de la Biblioteca
Lloc: sala d’Adults de la Biblioteca
Hora: 19’30h

dijous, 21 de febrer
 conferència “La Història continua” 

a càrrec de Josep maria sabaté, histo·
riador.
organitza: regidoria d’ensenyament 
d’Amposta i urV.
Lloc: el casal.
Hora: 18 h.

 dia internacional de la Llengua ma·
terna. Lectura de poesia en diferents 
llengües. Actuació de montse castellà 
“Parents de part de riu”. degustació de 
pastes ampostines.
organitza: Àrea d’Adults de la Biblioteca
col·labora: cnL terres ebre, escola 
de Llengües i cultures de les terres de 
l’ebre. esArdi i escola d’adults.
Lloc: sala d’Adults de la Biblioteca
Hora: 18 h.

divendres, 22 de febrer
 Xerrada “Les pensions i la indepen·

dència de catalunya”

organitza: Anc d’Amposta
Lloc: Llar de jubilats manuel ruiz salgado
Hora: 17 h.

 Presentació del llibre “delenda est 
Hispania”, d’Albert Pont.
organitza: Anc d’Amposta
Lloc: el casal
Hora: 19 h.

 Presentació de la novel·la “La passió 
italiana” de Josep Lluís carod·rovira
organitza: Àrea Adults de la Biblioteca i 
Òmnium cultural terres de l’ebre
Lloc: sala d’Adults de la Biblioteca 
Hora: 19’30h

dissabte, 23 de febrer
 XViii Festa de la carxofa. degustacions 

i taller de cuina per a xiquets.
servei de bus gratuït des del centre de 
la ciutat (pastisseria Alemany)
Lloc: Pavelló de Fires.
Hora: de 11,30h a 13,30h
Activitats paral·leles:
· Foraesotck a la Plaça del mercat durant 
tot el dia.
· Vermut al mercat municipal a les 10h.
· Visita al museu de les terres de l’ebre 
(entrada 1€)
· Visita a la casa de Fusta (entrada 
gratuïta)
organitza: regidoria de comerç i tu·
risme i Associació de restauradors 
d’Amposta

 Amposta de Banda a Banda (12a edi·
ció). concert a càrrec de la Banda unió 
musical Alqueriense (dir. Lidón Valer 
cabaleiro)
organitza: La Lira Ampostina.
Lloc: Auditori·teatre de La Lira.
Hora: 20 h.

dijous, 28 de febrer
 conferència “L’abans. el pols vital 

d’Amposta a través de la fotografia”,
a càrrec de Júlia idiarte, cinta montañés 
i maite subirats. Llicenciades en Història
organitza: institut d’estudis comarcals 
del montsià. 
col·labora: regidoria de cultura
Lloc: el casal
Hora: 18 h.

 Presentació del llibre: “el xalet de Puig·
cerdà”, amb el periodista Jordi Finestres
organitza: erc Amposta
Lloc: sala d’adults de la Biblioteca
Hora: 19,30 h.

cursos-tallers
 Grup dansa Paracota

curs de jota.
Fins al mes de maig
Lloc: sala de ball de La Lira
Horari: de 20 a 21 h.
informació: paracota@gmail.com i 646 
804 593

 Fem sonar les castanyetes, amb Pere 
Gumbau.
dates: 7, 14, 21 i 28 de febrer; 7, 14, 21 
de març
Lloc: sala de ball de la Lira
Hora: al vespre
informació: paracota@gmail.com i 650 
127 634

 escola de llengües i cultures de les 

terres de l’ebre
curs d’iniciació al francès i a l’anglès
Francès: dijous de 10,30 a 12 h.
Anglès: dilluns i dimecres de 19 a 20,15 h
matriculació: fins l’11 de febrer 

 curs de reforç d’anglès i francès per a 
xiquets de primària
Francès: dijous de 17,30 a 19 h.
Anglès: dilluns i dimecres de 17,30 a 19 h. 
matriculació: fins l’11 de febrer

 curs d’iniciació al castellà i al català
matriculació: fins al 17 de febrer
Lloc: c/ Logroño, 5, baixos
informació: cooperacioactivatgn@gmail.
com i 630831001

 Punt Òmnia
taller de tècniques de recerca de feina
Horari: els dilluns de 9 a 11h.
Lloc: baixos de la Biblioteca
informació: amposta@xarxa·omnia.org 
i 977703516

 curs: disseny de l’espai escènic
dates: 2, 9, 16 i 23 de febrer 
Lloc: museu de les terres de l’ebre
Horari: d’10 a 12 h.
organitza: Ajuntament d’Amposta, urV 
· antena i mtte
col·labora: diputació de tarragona, La 
Lira Ampostina i esardi

 curs: mamífers carnívors de les terres 
de l’ebre, Ports, maestrat i matarranya.
dissabte 23 de febrer de 10 a 20 h.
diumenge 24 de febrer de 6 a 16,30 h.
Lloc: museu de les terres de l’ebre
organitza: institució catalana d’Història 
natural i mtte

v festa del mercat a la plaça
 taller de ball i teatre de la sarsuela 

“La revoltosa”
A càrrec de l’escola de dansa Jacqueline 
Biosca
Horari: divendres de 21 a 23 h
Lloc: escola de dansa Jacqueline Biosca

 taller de balls de principis de segle XX
A càrrec de l’escola de Ball Quick dance
Horari: divendres de 22 a 23 h (a partir 
del 15 de febrer)
Lloc: escola de Ball Quick dance
organitza: regidoria de cultura
informació i inscripcions: culturapont@
amposta.cat i 977700904 

 L’art de fer un aparador
2a edició. curs d’aparadors per a artistes, 

dissenyadors i comerciants
dates: del 4 de febrer a l’11 de març
Horari: dilluns de 10 a 13 h.
organitza: regidoria de comerç i tu·
risme
inscripció fins el 2 de febrer: 977702306

 consulta i còpia de patrons d’indumen·
tària de la Festa del mercat a la Plaça
tots els dijous, de 10 a 12 h. del matí (fins 
el 2 de maig) a la Biblioteca comarcal 
sebastià juan arbó. 

jornades
 X Jornades gastronòmiques de la 

carxofa 
del 23 de febrer al 24 de març 
organitza: regidoria de comerç i tu·
risme i Associació de restauradors 
d’Amposta

sortides
 ribera d’ebre: Ascó – Pas de l’Ase – 

móra (camí de sirga)
data: 16 de febrer.
organitza: Amics del camí de sant Jau·
me de l’ebre. montsià
inscripció: camisantjaumebre_mont·
sia@yahoo.es i 606 61 88 27

visites Guiades
museu de les terres de l’ebre 

 Al Parc Arqueològic de la carrova i ruta 
urbana per Amposta amb visita al museu 
de les terres de l’ebre.
data: 3 de febrer 
Horari: d’11 a 14 h.

 Al Parc Arqueològic de la carrova i als 
ullals de Baltasar
data: 10 de febrer
Horari: d’11 a 13 h.

 Al Parc Arqueològic de la carrova i taller 
didàctic “Fes un retallable de la torre de 
la carrova”.
data: 17 de febrer
Horari: d’11 a 13 h.

 Al Parc Arqueològic de la carrova i 
itinerari pel camí de sirga del delta
data: 24 de febrer
Horari: d’11 a 14 h.
Lloc inici visites: Parc Arqueològic de 
la carrova
Preu: 2 euros per persona
organitza: Ajuntament d’Amposta i 
mtte
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Dins dels actes protocol·laris que 
han tingut lloc aquest mes de 
gener a l’Ajuntament hi ha la 

visita del ministre de sanitat de la re-
pública Dominicana, Lorenzo Wilfredo 
hidalgo. La delegació del ministeri 
dominicà i el seu representant van 
estar de visita oficial per buscar la 
col·laboració de les autoritats sanità-
ries catalanes de cara a implementar 
millores al seu propi país.

D’entrada, això ja ens pressuposa 

que el model de sanitat catalana és 
un exemple d’eficiència, de qualitat 
i de gestió, quan països tan allunyats 
venen a prendre’n exemple. 

Però encara hi ha una altra reflexió 
que es desprèn de les paraules que el 
ministre va pronunciar en la recepció 
oficial al ple de l’Ajuntament. I és que 
va explicar que un dels principals 
reptes que té avui en dia el govern de 
la república Dominicana pel que fa a 
la salut pública és reduir el nombre 
de mares que moren en el post part 
a causa d’hemorràgies. I dóna que 
pensar, diem, que mentre en aquesta 

banda de l’Atlàntic posem el crit al 
cel si hem de pagar una part dels 
medicaments, o si hem de passar 
més estona de la que creiem que 
hem de passar en una sala d’espera 
d’urgències per ser atesos, en altres 
llocs, les prioritats són baixar les 
xifres de mortalitat materna.

No està malament, de tant en 
tant, tenir amplitud de mires i ser 
conscients de que en general, els 
drets irrenunciables que lluitem per 
mantenir, ens els dóna únicament el 
punt geogràfic en el què hem tingut 
la sort de néixer. 

SurtdecasaEbre @Surtdecasa 
Avui / 20h, a @laliraampostina: 
concert inaugural ‘Amposta de 
banda a banda’ amb la Banda Unió 
Musical de Tarragona. http://www.
surtdecasa.cat/ebre/agenda/ampos-
ta-de-banda-banda-12a-temporada-
de-concerts …

jesus ferre @jesusferre 
Avui dissabte assaig caste-
llers Los Xiqüelos del Delta a 
les 17:00 al Casal a Amposta 
https://www.facebook.com/
events/561830960496093/?group_
id=0 … #fb

Jesús Auré @jesusaurecalvet 
Els municipis de l’Ebre comencen a 
sotmetre la declaració de sobirania 
a l’opinió dels partits amb represen-
tació. #Amposta ho farà el 28/01!

marfanta.com @marfanta 
Amposta sancionarà amb multes de 
100 a 300 euros el consum d’alcohol 
al carrer via http://marfanta.com  
- ... http://tinyurl.com/axpevp2

Joan Marc Fons @joanmarcfons 
Camió volcat pel vent al pont #Am-
posta sobre el riu Ebre 

aguaita.cat @aguaitacat 
La República Dominicana inicia a 
Amposta una gira per Catalunya 
per inspirar-se en el model sani-
tari català http://bit.ly/WbBnix

Miqueletsetencarrecs @setencarrecs 
Podeu trobar relats meus tots els 
mesos a Revista Amposta i Revista 
Tot Parc...

Johan de Meij @JohandeMeij 
TONIGHT: Unió Musical de 
Tarragona-Oscar Miguel Losada 
Dutch Masters Suite 8:00 pm 
Auditori de la Lira Ampostina, 
Amposta,Tarragona [Spain]

Miguel Suárez @Miguelsufer91 
vaya vendaval que sopla en Ampos-
ta! con razon decidieron suspender 
la regata de mañana, entre la cor-
rientada y el huracan, no avanzarí-
amos!

Barçakids @Esportivalors 
Aquest setmana Barçakids està a 
Amposta: sabieu que Messi va debu-
tar amb el Barça contra l’Amposta i 
va marcar un gol? 

prohombres de la 
libertad religiosa

Ya en el siglo XIX luchaban por la 
libertad religiosa hombres de gran 
categoría intelectual, ante la cerra-
zón secular de ciertos dirigentes de 
aquella época.

Don Emilio Castelar (1.832-99) 
fue uno de los mejores oradores 
de su tiempo. Recordamos su frase 
lapidaria sobre el libro sagrado: “La 
Biblia es la revelación más pura que 
de Dios existe”.

Transcribimos una parte de su 
discurso en el Congreso de los 
Diputados: “Grande es Dios en el 
Sinaí; el trueno le precede, el rayo 
le acompaña, la luz le envuelve, 
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la tierra tiembla, los montes se 
desgajan; pero hay un Dios más 
grande, más grande todavía, que 
no es el majestuoso Dios del Sinaí, 
sino el humilde Dios del Calvario, 
clavado en una cruz, herido, yerto, 
coronado de espinas, con la hiel en 
los labios, y, sin embargo, diciendo: 
“¡Padre mío, perdónalos, perdona a 
mis verdugos, perdona a mis perse-
guidores, porque no saben lo que 
hacen!”. Grande es la religión del 
poder, pero es más grande la religión 
del amor; grande es la religión de la 
justicia implacable; y yo, en nombre 
de esta religión; yo, en nombre del 
Evangelio, vengo aquí a pediros que 
escribáis al frente de vuestro código 
fundamental la libertad religiosa, es 
decir, libertad, fraternidad, igualdad 
entre todos los hombres”.

El otro gran defensor de la li-
bertad religiosa, fue don José de 
Echegaray (1.833-1916). Ingenie-
ro de Caminos y Premio Nobel de 
Literatura en 1.904. Fue Ministro 
de Obras Públicas, catedrático de 
Física y Matemáticas y miembro 
de otras instituciones importantes. 
Transcribimos también una parte de 
su discurso sobre el mismo tema, por 
su elocuencia y su realismo.

“En esos bancos alternantes del 
Quemadero de la Cruz veréis capas 
de carbón impregnada de grasa 
humana, y después restos de huesos 
calcinados, y después una capa de 
arena que se echaba para cubrir 
todo aquello; y luego una capa de 
carbón, y luego otra de huesos y 
otra de arena, y así continúa la ho-
rrible masa. No ha muchos días, y 
yo respondo del hecho, revolviendo 
unos chicos con un bastón, sacaron 
de esas capas de cenizas tres objetos 
que tienen grande elocuencia, que 
son tres grandes discursos en defen-
sa de la libertad religiosa. Sacaron 

un pedazo de hierro oxidado, una 
costilla humana calcinada toda ella, 
y una trenza de pelo quemada por 
una de sus extremidades.

Estos tres argumentos son muy 
elocuentes. Yo desearía que los 
señores que defienden la unidad 
religiosa los sometieran a severo 
interrogatorio; yo desearía que 
preguntasen a aquella trenza cuál 
fue el frío sudor que empapó su raíz 
al brotar la llama de la hoguera, y 
como se erizó la cabeza de la víc-
tima. Yo desearía que preguntasen 
a la pobre costilla cómo palpitaba 
contra ella el corazón de la infeliz 
judía. Yo desearía que preguntasen a 
aquel pedazo de hierro, que fue una 
mordaza, cuántos ayes dolorosos, 
cuántos gritos de angustia ahogó, 
y como se fue oxidando al recibir el 
ensangrentado aliento de la víctima, 
con lo cual el duro hierro tuvo más 
entrañas, tuvo más compasión, fue 
más humano, se ablandó más que los 
infames verdugos de aquella famosa 
teocracia”.

A las nuevas generaciones les 
conviene recordar la historia de 
nuestro país, para no volver a caer 
en los mismos desatinos que tantas 
lágrimas han costado. 

FRANCISCO ABRODOS

rectificació

En el número de gener i en la nota que 
parla de l'arribada del Pare Noël, deia 
que la carrossa va estar acompanyada 
de la xaranga Suc d'Anguila, quan en 
realitat va estar acompanyada per un 
grup de músic joves de la Fila.
Aquella tarda els vuit músics de la Fila 
van fer una bona feina i se'ls hi ha de 
reconèixer. 

Publicitat a la 
revista Amposta: 

610 256 097
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Esquerra lamenta el 
tancament de l’Arxiu 
Comarcal del Montsià

Després de saber que el Consell 
Comarcal del Montsià va suspendre 
el passat 15 de gener el contracte 
amb què comptava el director de 
l’Arxiu Comarcal del 
Montsià, el portaveu 
del Grup Comarcal 
d’Esquerra, Jesús 
Auré, va alertar que 
‘aquesta acció repre-
senta el tancament 
d’un equipament cul-
tural de primer or-
dre, atès que no hi ha 
ningú més que pugui 
obrir-ne les portes 
cada matí’. Aquesta 
infraestructura sem-
pre ha anat coixa de 
personal i, ara, amb 
l’eliminació del càr-
rec del seu director, 
ajuntaments com el 
d’Amposta, Santa 
Bàrbara i Mas de 
Barberans, així com 
diversos particulars i 
alguns departaments 
de la mateixa Gene-
ralitat de Catalunya 
no podran tenir accés 
als seus fons.

L’Arxiu Comarcal del Montsià es va 
inaugurar l’any 2010 i la seva gestió 
es duia a terme gràcies a un con-
veni a tres bandes que involucrava 
l’Ajuntament d’Amposta, el Consell 
Comarcal del Montsià i el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Però aquest últim no 
ha transferit al Consell Comarcal 
del Montsià la dotació econòmica 
que li corresponia per a la gestió de 
l’Arxiu, és a dir, per a la contractació 
del director.

Segons la Presidència del Consell, 
l’aturada del funcionament de l’Ar-
xiu és provisional i, en poc temps, 
hi hauria d’haver una reobertura, 
però des d’Esquerra, Jesús Auré 
afirma que ‘no hi ha cap garantia 
que això passi, atès que el Depar-
tament de Cultura sempre s’ha fet 
pregar a l’hora de complir amb les 
seves obligacions’. Segons Auré, ‘no 
s’entèn que s’hagi arribat a aquesta 
situació d’interinitat, cal una solució 
definitiva’ i afirma que ‘és totalment 

irresponsable anar obrint i tancant 
equipaments públics’. 

CiU desestima una 
proposta d’Esquerra 
per reduir la despesa 
en lloguers
En el Ple del passat 28 de gener, Es-
querra va presentar quatre mocions, 
tres de les quals van ser rebutjades 
per la majoria absoluta de CiU. Una 
d’aquestes propostes pretenia reduir 
la despesa municipal en matèria de 
lloguers, que enguany se situa a 
l’entorn dels 80.000 euros anuals.

Adam Tomàs, portaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra, va recordar 
que ‘hi ha dependències de titu-
laritat pública que podrien acollir 
serveis com el de la Policia Local i 
l’Emissora Municipal’. Entre aquests 
equipaments hi ha l’antic Escorxador 
Municipal, que actualment es troba 
en desús. Segons Adam Tomàs, ‘la 
inversió per adequar-lo es podria 
amortitzar en pocs anys i la seva 
ubicació és ideal per traslladar-hi 
la Policia Local, un servei públic 
municipal que en aquests moments 
es troba en un indret provisional’. 

El PSC confon 
voluntàriament dades 
o simplement no sap 
distingir conceptes.

Lamentablement, un cop més hem 
d’utilitzar l’espai del grup municipal 
de CiU per desmentir falses acusaci-
ons del PSC, en aquest cas, quan afir-
men que en les obres d’urbanització 
dels voltants del Centre Comercial 
d’Amposta (PMU-1 Cementiri) han 
costat 1’7 milions d’euros més del 
previst. 

Com sempre que emeten comu-
nicats d’aquest tipus mesclen con-
ceptes per ressaltar unes xifres que 
semblen escandaloses però que estan 
intencionadament esbiaixades.

Pot ser que el PSC necessiti fer 
aquest tipus de política de la difama-
ció i de la polèmica per retroalimen-
tar-se per a ser fidel a la seva línia, 
al seu estil, i així els hi va. 

De tota manera, no és la primera 
vegada que organitzen aquests tipus 
de números, amb notes de premsa 
i acusacions infundades que, com 
ja se sap, no acaben en res, i en 
tenim uns quants exemples com 

ara quan van denunciar el conveni 
entre l’Ajuntament i el Palau de la 
Música que va permetre actuar a les 
dues bandes d’Amposta, la denúncia 
dels multicinemes i, darrerament, la 
compra del Centre de Rehabilitació. 

Totes aquestes qüestions, d’entra-
da, els posen els focus al davant, i 
després, acabem veient que no tenen 
cap tipus de fonament. Aquesta n’és 
una més.

Al Sr. Espanya, com no pot ser 
d’una altra manera, se li dona tota 
la informació i totes les explicacions 
necessàries, totes les que demani. 
Ens regim per la total transparència 
i la màxima informació perquè no 
tenim res a amagar. Però resulta 
que en primer lloc, hauria de saber 
diferenciar entre el cost de les obres 
d’urbanització i el compte de liqui-
dació definitiva de la reparcel·lació, 
del que la urbanització només és una 
de les partides.

Potser se li hauria de recomanar 
un curset accelerat d’urbanisme ni 
que sigui per diferenciar una cosa tan 
elemental. Perquè el compte de li-
quidació, inclou la urbanització però 
també moltes altres partides. Si un 
confon la part pel tot, evidentment, 
no li quadren els números. 

En donarem un cop més les ex-
plicacions, perquè una cosa és la 
confusió general en la que viu el PSC, 

i una altra, és que vulguin confondre 
a la ciutadania.

Les despeses que posen com 
si fos una desviació del projecte 
d’urbanització adjudicat són el 
subministrament de FECSA-ENDESA 
(718.000 euros), l’adquisició del sòl 
corresponent als terrenys on hi ha 
el LIDL i a qui no se li va adjudicar 
aprofitament dins el sector (98.000 
euros), i els honoraris dels tècnics 
que corresponen al control de quali-
tat, coordinació de seguretat i salut, 
arquitecte i aparellador (252.000 
euros).

El cost de les obres d’urbanització, 
que ja hem dit que només és una part 
del conjunt de despeses, va tenir 
una desviació, cert, una desviació 
de 240.000 euros per obra de més, 
poc més del 10%, i és un percentatge 
que contempla la normativa i que 
està justificat i certificat pel tècnic 
municipal. 

Afegeixen a aquest suposat sobre 
cost les obres o partides addicionals 
que no estaven previstes en el pro-
jecte d’urbanització, per tant, que 
estaven fora de l’adjudicació inicial 
i que pugen 102.000 euros (inclou 
la xarxa de gas, desbrossat i neteja 
dels marges, demolició i reposició 
del mur del LIDL, i una nova rotonda 
per connectar amb l’Eix de l’Ebre).

I finalment, les obres executades 

fora del sector com la zona verda, 
la urbanització i traçats a l’avinguda 
Aragonesa i la línia de FECSA en 
l’àmbit del polígon de Tosses.

Totes aquestes despeses que hem 
detallat són les que van al comp-
te de liquidació definitiva de la 
reparcel·lació que es paga en part 
proporcional pels membres de la 
junta i que són Futuro Ciudad (en 
un 65%), l’Ajuntament d’Amposta 
(en un 31’5%) i l’INCASÒL (en un 
3’5%).

El PSC confonent, ja no sabem si 
per pura ignorància o per mala fe, 
uns conceptes amb els altres, llença 
acusacions falses sobre mala gestió i 
falta de previsió donant a entendre 
que des de l’Ajuntament d’Amposta 
es desvien els diners públics.

Sigui com sigui, finalment, sem-
pre es demostra la bona gestió de 
l’equip de govern i aquest serà un 
capítol més de la llista dels seus 
intents fallits, que es desmenteix 
amb un informe claríssim, ratificat 
i acceptat pels tècnics municipals i 
els de l’INCASÒL que gestionava en 
aquells moments el tripartit i amb 
el qual van estar d’acord.

Només ens queda fer una certa 
reflexió, que és la preocupació que 
ens resta si algun dia arriben a portar 
el govern de la ciutat, perquè clara-
ment, no estan capacitats. 
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El PSC denuncia un 
increment d’1,78 milions 
d’euros en les obres
d’urbanització de la zona 
del Centre Comercial
El cost previst inicialment era de 
2,60 milions i han acabat costant 
4,38 milions

El grup municipal del PSC ha de-
nunciat un sobre cost d’1.784.951 
euros en les obres d’urbanització 
del voltant de la zona comercial, 
projecte conegut també com Pla 
de Millora Urbana del Cementiri. 
Aquestes obres van ser promogudes 
conjuntament per una Junta de 
Compensació integrada pels propi-
etaris dels terrenys; l’Ajuntament 
d’Amposta, que posseeix el 33 % de 
la superfície, i l’empresa promotora 
del Centre Comercial, propietària del 
66 % restant.

El projecte inicial tenia un cost 
de 2.600.662 euros i contemplava 
diversos capítols de moviments de 
terres, construcció de clavegueram, 

pavimentació, abastament d’aigua, 
subministrament elèctric, enllume-
nat públic, jardineria, xarxa de reg, 
senyalització vertical i horitzontal, 
mobiliari urbà i altres partides me-
nors, que suposaven la urbanització 
completa dels carrers i zones verdes 
que envolten el centre comercial. 
La zona urbanitzada en qüestió és 
el sector que queda delimitat per 
la C12, l’avinguda Aragonesa, el 
Cementiri i el Col·legi del Sagrat 
Cor de Jesús.

Des del Grup Municipal, tal com 
ha assenyalat el seu portaveu, Antoni 
Espanya, es va fer un seguiment de 
les obres per assegurar-se que s’exe-
cutaven totes les partides previstes 
inicialment en el projecte, “atès els 
antecedents d’alguns dels promo-
tors particulars i per vetllar pel bon 
destí dels prop dels 858.000 euros 
que l’Ajuntament d’Amposta havia 
d’aportar com a copropietari del 33 
% dels terrenys”.

En detectar que algunes de les 
partides previstes en el projecte 
inicial no s’havien executat, els so-
cialistes van impugnar la recepció 
d’obra per part de l’Ajuntament el 
setembre del 2011. “Durant quinze 
mesos hem estat esperant una res-
posta per escrit de l’equip de Govern 

a la nostra al·legació que encara no 
s’ha produït, però gràcies a la nostra 
insistència finalment, fa pocs dies, en 
una comissió informativa municipal 
d’Urbanisme els tècnics municipals 
ens van informar dels detalls de 
l’execució de l’obra”, ha apuntat.

Segons Espanya, “la nostra sorpre-
sa fou comprovar que el cost final de 
l’obra ascendia a 4.385.613 euros, 
és a dir, 1.784.951 euros més del 
pressupostat inicialment”. Aquest 
sobre cost, ha explicat, el justifi-
quen per problemes d’alimentació 
elèctrica sobrevinguts amb FECSA 
, la factura del qual ascendeix a 
718.000 euros; per altres partides 
en concepte d’honoraris tècnics, 
controls de qualitat, una escultu-
ra i una intervenció urbanística a 
l’avinguda Aragonesa, i per altres 
increments de partides addicionals 
del projecte inicial que en conjunt 
sumen 1.066.203 euros més.

Això vol dir que la xifra final 
que l’Ajuntament ha aportat al cost 
de la urbanització ha estat de més 
d’1.400.000 euros, és a dir, 543.000 
euros més del previst inicialment. 
“Aquests diners han sortit de les 
butxaques de tots els ampostins i 
ampostines a través dels seus im-
postos”, ha lamentat Espanya, que 

ha subratllat: “No qüestionem els 
números fets pels tècnics munici-
pals, que ens mereixen la màxima 
credibilitat, però hem de denunciar 
la mala planificació d’aquesta obra 
que ha suposat un increment del 
70% respecte al pressupost inicial. 
Aquesta xifra és injustificable des 
de qualsevol punt de vista i denota 
una clara deixadesa de funcions pel 
que fa a la planificació i el seguiment 
polític de l’obra”.

Segons els socialistes, un cop més 
els interessos d’alguns, “en aquest cas 
dels promotors particulars de l’obra”, 
han prevalgut sobre els interessos 
generals, “amb la total connivència 
de l’alcalde”. “Al final han estat els 
soferts ciutadans els que a través dels 
seus impostos han finançat aquest 
increment exagerat de l’obra, que 
hem de recordar que beneficia a uns 
particulars molt concrets”, ha reblat 
el portaveu socialista.

Per aquest motiu, des del PSC es 
demana formalment a Manel Ferré 
que clarifiqui aquest sobre cost eleva-
díssim del projecte inicial i que doni 
explicacions els més aviat possible 
“en benefici de la transparència que 
els recursos públics es mereixen 
especialment en uns moments com 
els actuals”. 

Aprovada una moció de 
PxC per crear una tarifa 
especial pels casos de 
fuites d’aigua

 
PXC-Amposta hem presentat una 
moció que busca evitar que l’usuari 
que ha patit una avaria carregui amb 
l’elevat cost del consum d’aigua, 
quan en realitat no l’ha utilitzat.

Ja és prou molèstia tenir una fuita 
d’aigua, cridar al lampista, pagar 
la reparació. Perquè després vingui 
SOREA i et multi. És totalment 
injust que una empresa es benefi-
ciï de la desgràcia dels ciutadans. 
Ja paguem prou per l’aigua, tenint en 
compte que tenim lo riu al costat. 

Aprovada una moció en 
contra de la reforma de 
Llei d’estrangeria

El Partit Popular vol modificar la llei 
d’estrangeria i atorgar el permís de 
residència als estrangers que adqui-
reixin un habitatge a Espanya per 
un import superior a 160.000 euros.
Aquesta mesura l’única cosa que 
persegueix és reduir l’estoc de pisos 
buits que existeixen a Espanya, amb 
el que els únics beneficiats serien els 
bancs i els grans promotors immobi-
liaris. Aquesta mesura és més pròpia 
d’una immobiliària que d’un govern 
que pretén treure’ns de la crisi.

Vist que la mesura provoca un 
greuge comparatiu, ja que discrimina 
a la gent de casa. La nostra gent pel 
fet de comprar un habitatge l’única 

cosa que els suposa és un cost i una 
hipoteca per a la resta de la vida i 
no obtenen cap contraprestació per 
part de l’estat.

Per això hem de dir les coses clares, 
primer els de casa.

I no com pretenen la resta, que 
siguem los últims, només faltaria. 

PxC d’Amposta denuncia 
l’Ajuntament per tracte 
de favor a l’arquitecte 
municipal 

El regidor i portaveu de PxC a Am-
posta, Germán Ciscar, ha presentat 
una denúncia contra l’Ajuntament 
davant el jutjat de primera instància 
i instrucció número 4 de la ciutat 
pel que considera un tracte de fa-
vor de l’equip de govern de CiU a 
l’arquitecte municipal. Segons ha 
argumentat Ciscar, el funcionari 
ha estat autoritzat a modificar el 
seu horari per exercir una segona 
activitat, un fet, sosté, prohibit per 
la llei 53/1984. A més, denuncia 
que en la retribució individual de 
l’arquitecte, desglossada per con-
ceptes, s’aprecia “l’incompliment del 
límit total del 30% de la retribució 
bàsica que recull l’article 16.4 de la 
llei d’incompatibilitats”.

La llei hauria de ser igual per a 
tots els ciutadans d’Amposta. Però 
CiU considera que ells i els seus 
amiguets són especials i estan per 
sobre de la llei. Per això PXC li hem 
deixat clar que el caciquisme s’ha 
d’acabar,i si CiU no vol complir la 

llei PcC li obligarem a fer-ho.
Respecte per tothom, temor a 

ningú. 

Comunicat de premsa de 
Plataforma per Catalunya
Plataforma per Catalunya força la 
imputació de l’alcalde en un possible 
cas de tracte de favor a l’arquitecte 
municipal

El grup municipal de Plataforma 
per Catalunya a la capital del Mont-
sià ha destapat un presumpte cas de 
corrupció que ha esquitxat el govern 
municipal de CiU.

El passat mes de desembre el regi-
dor i portaveu de la formació iden-
titària a Amposta, Germán Ciscar, 
va presentar una denúncia contra 
l’Ajuntament davant del jutjat de pri-
mera instància i instrucció número 
4 de la ciutat pel que considera “un 
tracte de favor de l’equip de govern 
de CiU a l’arquitecte municipal”. 

D’acord amb Ciscar el funcionari 
“ha estat autoritzat a modificar el 
seu horari per exercir una segona 
activitat, un fet que infringeix la llei 
53/1984”. A més, denuncia que en 
la retribució individual de l’arqui-
tecte, desglossada per conceptes, 
s’aprecia “l’incompliment del límit 
total del 30% de la retribució bàsica” 
recollida en l’article 16.4 de la llei 
d’incompatibilitats.

La Justícia ha apreciat indicis de 
delicte i ha citat a declarar el batlle 
de la localitat ebrenca, Manel Ferré, 
en el marc de les diligències prèvies 
per un possible delicte penal de 
tracte de favor. 
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natació

El passat dia 12 de gener es va 
viure una vibrant competició 
de matí i tarda, a Tarragona en 

piscina de 25m, i crono manual. Les 
marques realitzades encara valien 
per aconseguir la mínima i participar 
al Campionat de Catalunya d’Hivern 
Infantil i Junior.

Els resultats van ser: Àlex Mar-
tí: 50 braça (30.24), 200 lliures 
(2:08.36), 50 pap (27.80) i 100 
braça (1:06.97), Roger Homedes: 50 
lliures (27.13), 200 lliures (2:20.81) 
i 100 lliures (59.55), Marc Gómez.: 
50 lliures (28.27), 50 braça (36.17), 
i 100 braça (1:17.85), Xavi Vidal: 50 
lliures (27.31), 100 pap (1:06.33), 
200 lliures (2:15.95), 100 lliures 
(1:00.22), Albert Arasa: 50 lliures 
(28.80), 200 lliures (2:15.91), 200 
esquena (2:31.02) , Laura Negre: 50 
lliures (31.37), 200 lliures (2:30.18), 

el club natació amposta 
participa al trofeu tarrawin 4

100 lliures (1:09.82) 200 esquena 
(2:45.84), Maria Bertomeu: 200 
lliures (2:35.62) i 200 esquena 
(2:49.40), David Bermejo: 50 lliures 
(30.53), 200 lliures (2:35.05) i 100 
lliures (1:08.70), Roser Lafont: 50 
lliures (36.96), 50 esquena (40.51) 
i 100 lliures (1:22.89), Arnau Ortí: 
50 lliures (30.06), 100 esquena 
(1:17.27) i 100 lliures (1:06.46), 
Marc Martí: 50 lliures (28.80), 50 
braça (36.22) i 100 braça (1:23.86), 
Felip Ferré: 50 lliures (30.53), 50 
braça (36.22) i 100 braça (1:23.86), 
Júlia Martínez: 50 lliures (33.06), 

50 braça (44.64) i 100 lliures 
(1:13.66), Marina Dimitrova: 50 
lliures (31.64), 50 esquena (40.89) i 
100 lliures (1:10.98), Pau Buera: 50 
lliures (29.67), 200 lliures (2:27.82) 
i 100 lliures (1:04.76), Fani Ala-
creu: 50 lliures (32.39), 200 lliures 
(2:36.08) i 100 lliures (1:11.84).

relleus matí
CN Amposta “A” .-4 x 50 Estils Masc. 
Abs.: Albert, Àlex, Xavi, Roger 
(1:59.01); CN Amposta “B”.- 4 x 
50 Estils Masc. Abs: Pau B., Marc 
G., Arnau, Marc Martí (2:15.66); 
CN Amposta 1.- 4 x 50 Estils Fem.:  
Laura, Júlia, Marina i Fani (2:27.84).

relleus tarda 
CN Amposta .- 4 x 200 Lliures Masc. 
Inf.: Albert A., Marc G., Arnau O. i 
Marc M. (9:51.30); CN Amposta .- 4 

x 50 Lliures Masc. Abs.: Roger, Xavi, 
Àlex i Pau (1:50.30),; CN Amposta 
.- 4 x 50 Lliures Fem. Abs.: Laura, 
Fani, Júlia i Marina (2:10.97). 

L’entrenador del Club Natació Am-
posta, Joan Galiana, destaca d’entre 
tots els resultats del Club Natació 
Amposta, el 4 x 50 estils absolut que 
va quedar el primer per davant del 
CN Tortosa, CN. Reus Ploms, el CN. 
Tàrraco i el CN. Cambrils. 

Una competició a on es va poder 
apreciar la tasca que s’està realitzant 
en el Club, que dia a dia, s’estan 
aconseguint els nivells òptims de 
rendiment dels nedadors d’aquesta 
temporada per viatjar al Campionat 
de Catalunya d’Hivern. I finalment, 
felicitar a tots els nedadors que estan 
portant el Club Natació Amposta al 
lloc que li pertoca a nivell territorial 
i nacional. 

Àlex Martí Arasa 
convocat a la selecció 
catalana júnior
Quaranta nedadors i nedadores 
han estat convocats per la direcció 
tècnica de natació per participar a 
la primera edició del Campionat 
d’Espanya Júnior i Infantil per Co-
munitats Autònomes. La competició 
es va celebrar els dies 2 i 3 de febrer 
a la piscina M-86 de Madrid.

A la selecció catalana estava repre-
sentant Amposta, Àlex Martí Arasa, 
d’entre nedadors de 17 clubs d’arreu 
de Catalunya: Sabadell, Lloret de 
Mar, Rubí, Tàrraco, Badalona, Cale-
lla, Sant Andreu, Atlètic Barceloneta, 
Manresa, Amposta, Vallirana, Banyo-
les, Terrassa, Premià, Torelló, Sant 
Feliu i Sant Andreu. Els nedadors i 
nedadores han estat seleccionats en 
funció dels seus temps en piscina de 
50 metres fins el moment i segons 
el seu estat de forma dins de les ac-
tivitats del programa de seguiment 
que desenvolupa la direcció tècnica 
de natació de la FCN, que tant el ne-
dador Àlex Martí i el seu entrenador 
Joan Galiana han estat assistint des 
de l’inici de la temporada de manera 
constant.

L’Àlex Martí, en principi, les proves 
va nedar foren 50 braça i 100 braça, 
però condicionat per l’esdevenir de 
la competició i les necessitats de 
l’equip. En la imatge tenim al ne-
dador d’Amposta en el Campionat 
d’Espanya d’Estiu de la temporada 
passada. 

El Club Natació al 
Campionat de Catalunya 
absolut “Open”
Del 18 al 20 de gener es va celebrar 
el Campionat de Catalunya Absolut 
Open al CN. Terrassa. El nedador 
junior del Club Natació Amposta, 
Àlex Martí va participar el dia 18 
pel matí en la prova de 200m braça 
en piscina de 50m i crono electrònic. 
El resultat del seu temps no va ser 
gaire satisfactori, realitzant la prova 
en un temps de 2:39.40. Tot i així, 
es va classificar per la Final B. 

Amb el resultat que havia fet la 
prova no va estar al seu nivell i, l’Àlex 
es va centrar en intentar fer la Final B 
millor que la prova classificatòria del 
matí. És la segona Final B que neda 
i, amb el suport del seu entrenador, 
Joan Galiana estaven segurs que la 
prova de la tarda aniria millor.

Començant la Final B, l’Àlex Martí 

va passar el 50, tercer del grup, i 
durant el transcurs de la prova el 
seu estil tornava a ser perfecte en 
els parcials de 100 i 150. Els ne-
dadors dels altres carrers que eren 
majors que ell van anar progressant 
i l’Àlex va seguir mantenint la seva 
força que el caracteritza fins el final, 
acabant el 5è amb un temps de 
2:35.05, quedant-se a les portes de 
la mínima d’Espanya que és 2:34.00, 
però “estamos allí”. Tot i així, cal 
felicitar-lo desprès de la prova del 
matí que no va estar bé físicament, 

i destacar el canvi de mentalitat en 
què va afrontar la Final B. 

Cal dir, que en l’OPEN participa-
ven nedadors de primera línia com 
Erika Villaécija, Melanie Costa, 
Hanna Miley, Patricia Castro, Albert 
Puig, Clàudia Dasca, Marina Garcia, 
Judith Ignacio juntament amb 400 
nedadors, entre els quals hi havia 
clubs d’arreu de l’Estat i de més enllà 
de les fronteres com els 24 nedadors 
del London Swimming o els 5 neda-
dors escocès que acompanyaren a la 
medallista olímpica Hannah Miley. 

Els nedadors/es del Club Natació Amposta de la temporada 2012/13. CNA
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esports

esGrima

El darrer cap de setmana 
de gener, l’esgrima 
d’Amposta estava present 
en tres llocs força 
apartats uns dels altres

Marc Andreu a Argèlia, on esta dis-
puten els jocs de la Mediterrània, Pau 
Rosselló a Legnano, on esta disputen 
amb l’equip absolut, una prova de 
copa del món, i a Amposta una proba 
de rànquing per a menors de 17 anys.

Marc Andreu, dissabte va guanyar 
la medalla d’Or a Argèlia en la ca-
tegoria cadet, diumenge, darrer dia 
dels Jocs de la Mediterrània, es va 
disputar la darrera prova, de manera 
que el balanç ha estat Or Individual 
Cadet, Plata Individual en categoria 
Júnior i Plata per Equips.

La prova individual va estar força 
disputada, ja que Itàlia ha enviat al 
màxim número de tiradors que està 
permès per país, i que és 4. A Espa-
nya, com estem en crisi sols només 
hi va assistir Marc Andreu, que és 
el primer del rànquing nacional de 
la seva categoria, i per això disputa 
totes les proves. En total hi havia 34 
tiradors, Marc ha fet simplement la 
competició perfecta, en la pool de 
classificació ho ha guanyat tot, això 
li ha permès passar com a número 
dos, i fins a semifinal no s’ha hagut 
de trobar a un dels italians forts 
Bianchi, un cadet de 1’90, medalla 
en el rànquing cadet de copa del 
món celebrada a Itàlia. I en la final 
ha guanyat a la prioritat a Casaro, 
desprès d’un combat molt dur on ha 
hagut de remuntar un 12 a 9, advers.

 Pau Rosselló, després de guanyar 
tres combats a la pool i classificar-se 
per a la fase directa, va perdre contra 
Torlkinsen per entrar a la fase de 64.

 A la prova d’ Amposta, entre els 
8 primers hi havia 6 del Centre de 
Tecnificació d’Amposta.

La competició l’ha guanyat Eugeni 
Gavaldà d’Amposta al seu company 
Àngel Fabregat per un ajustat 15 a 
13 que no s’ ha resolt fins al final. 
En tercer lloc i medalla de bronze 
Sergi Galve també d’Amposta. En 
quart lloc, Kevin Forcadell, cinquè 
Joel Fàbregues, i sisè Alex Moreno. 

futbol veterans

manel estellé

AeVcF Amposta  11
AV Jesús i maria 1

Golejada
Gols: Sandal 2 Rafi 3 Julián 1 Anselmo 
3 Gombau 1 Batalla 1

Partit sense història vista la superi-
oritat de l’equip ampostí. S’ha co-
mençat el partit en un atac constant 
de l’Amposta que no deixava sortir 
del seu camp al Jesús i Maria. Això 
ha fet que hi hagués multitud d’oca-
sions, de les quals només se n’han 
materialitzat tres. El Jesús i Maria ha 
marcat el seu gol d’un penal en unes 
mans involuntàries, l’àrbitre no ha 
tret ni tarja groga, sense comentari.

A la segona, pluja de gols que 
anaven caient un darrera l’altre i 
se’n perdonaven una dotzena més.

El resultat hagués pogut ser es-
candalós. 

AV roquetenc 1
AeVcF Amposta  4

Vent de dalt
Gols: Sandal 3 Anselmo 1 

Jornada matinal de diumenge al 
camp del Roquetenc, quasi en hora 
d’alevins en lloc de veterans.

L’Amposta ha passat per Roquetes 
com el vent que feia avui, bufant fort 
i jugant a ràfegues.

S’ha començat tocant la pilota i 

triangulant, malgrat la dificultat de 
l’estat del terreny de joc i el vent de 
dalt. En una d’aquestes triangulaci-
ons d’un fort xut Anselmo ha posat l’1 
a 0 al marcador, pocs minuts després 
han comés una falta molt clara dins 
l’àrea sobre Óscar R. i Sandal des del 
punt de penal ha marcat el 2 a 0. Hi 
ha hagut més ocasions però no s’han 
materialitzat i amb aquest marcador 
s’ha arribat a la mitja part.

La segona ha començat igual però 
en una jugada desgraciada ajudada 
pel vent, en un refús Manel (p.p.)ha 
fet pujar l’1 a 2 que donava vida al 
Roquetenc. Ha durat poc, Sandal ha 
tornat a posar les coses al seu lloc i 
l’1 a 3 tornava a posar al marcador 
el que es veia damunt del terreny 
de joc. El Roquetenc no arribava, 
l’Amposta controlava el partit, cre-
ava jugades i també contraatacs i en 
una d’aquestes ja quasi al final i quan 
el Roquetenc jugava en 10 degut a 
l’expulsió del porter per dues targes 
grogues, Sandal d’un bon xut i a 
porta buida ha marcat el quart (el 
tercer en el seu compte personal). 

AeVcF Amposta  8
AV La cava 1

Trajectòria ascendent
Gols: Estellé 2 - Ramon 1 - Rafi 1 - Dani 
1 – Julián 3

Inici fulgurant davant de La Cava 
que no ha pogut aguantar la força 
de l’Amposta. Al minut 2, Estellé 
en una centrada-xut feia entrar la 
pilota per l’escaire i obria la llauna, 
això donava molta tranquil·litat i a la 
vegada més ganes per jugar un bon 

futbol. L’Amposta empaitava cada 
vegada més i La Cava aguantava el 
“vendaval” com podia, no sortien 
del seu camp i fruit d’això el porter 
ha comés un penal a Forcadell, 
que Dani ha transformat en molta 
classe. Els jugadors estaven ficats 
en el partit, prova d’això, és que en 
una sacada de falta, Ramon la treu 
molt ràpidament entrant Estellé per 
la banda i engaltant un altre fort 
xut que torna a entrar per l’escaire. 
L’equip ben dirigit al mig camp per 
Ximo i Ramon, obria espais i feia 
circular molt bé la pilota que arribava 
en facilitat als davanters Anselmo, 
Forcadell, Dani i Batiste (només ha-
gués faltat que estiguessin Gombau 
i Óscar R.) i feien tornar boja a la 
defensa contrària. Davant del que 
estava passant, no podia més que 
arribar un altre gol aconseguit per 
Ramon per anar al descans en 4 a 0.

La segona part igual, potser una 
mica més relaxats pel marcador, ha 
fet que La Cava d’un fort xut des 
de fora de l’àrea marqués el gol de 
l’honor, era el 4 a 1.

Jonatan i Borràs, dos grans por-
ters, no han deixat que en fessin 
cap més, ben “arropats” per la seva 
defensa (la menys golejada de les 
últimes temporades), Manel E., Àn-
gel, Mateo i Mandalín (sense oblidar 
a Israel, Mario i Laureano lesionats 
que no han pogut jugar). Aquest 
gol ha fet sortir el geni i la classe de 
Julián, “un crac” que ell solet ha fet 
tres gols, com si res, i per acabar-ho 
d’arrodonir, Rafi, driblant al porter 
i tocant-la en suavitat, ha fet pujar 
el vuitè i definitiu al marcador. A la 
banqueta dirigint l’equip, Fermín, 
Loreto i Enrique, sempre fent la seva 
feina des de la banda i donant les 
ordres corresponents. 

futbol

trobada de 
futbolnet

El passat 22 de Desembre va 
tenir lloc a Barcelona la tro-
bada de localitats on s’està 

implantant el programa impulsat per 
la Fundació F.C Barcelona anomenat 
Futbolnet i on es pretén fomentar el 
desenvolupament humà i social de 
ciutats catalanes identificades com 
a prioritàries per a la intervenció 
social i comunitària usant l’esport 
com a eina principal.

Els Joves del Centre Obert Juvenil 
Din-@miks d’Amposta van participar 
de la trobada i van poder gaudir d’un 
dia ple d’activitats sota la perspectiva 
Futbolnet, en qui no guanya qui mar-
ca mes gols, sinó aquell equip que 
ha respectat millor les normes del 
joc i companyerisme marcades pels 
propis jugadors abans de l’encontre.

En paraules dels organitzadors 
i participants, el Ampostins foren 
un dels que millor comportament i 
respecte vers els altres van mostrar 
en la trobada. Un 10 Per als nostres 
joves Ampostins!! Es d’agrair des 
de la regidoria de Serveis Socials 
i participació ciutadana i en nom 

del Centre Obert Juvenil, la feina 
feta pels entrenadors Joan Esquer-
ré, Oscar Magrinyá i Jordi Font, la 
coordinadora del projecte Elizabeth 
Alba i la Fundació F.C Barcelona per 
portar a terme aquest projecte amb 
tant d’entusiasme i pels resultats 
obtinguts. 

Marc Andreu.
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esports

rem

Èxit del Club Nàutic 
al Campionat 
d'Espanya

La ciutat d’Amposta ha acollit el XII 
Campionat d’Espanya en Remergò-
metre, especialitat de rem indoor 
que s’ha disputat Pavelló Municipal.

Tot i suspendre la jornada de rem 
del diumenge a causa de les males 
condicions meteorològiques, la cita 
esportiva ha estat un èxit absolut: 
l’organització del campionat ha estat 
impecable, deixant el nom de la ciu-
tat organitzadora i del Club Nàutic 
Amposta al punt mes alt del podi.

L’èxit esportiu del campionat ha 
estat espectacular: gran participació 
amb 51 clubs i 248 remers de tot 
l’estat espanyol, grades plenes i èxit 

instal.lacions

taekwondo

cristian Ferré i Genís 
Gisbert entre els millors 
taekwondistes catalans

El dissabte 19 de gener es va celebrar 
al C.A.R. de Sant Cugat, una concen-
tració de la Selecció Catalana, Selec-
ció Francesa i Selecció d’Andorra de 
Taekwondo, on estaven els millors 
taekwondistes en categoria junior 
i sènior, d’aquestos països, i en la 

que estaven convocats els ampostins 
Cristian Ferré i Genís Gisbert, en 
categoria junior. Aquests dos nois 
del Gimnàs Alfaro d’Amposta, estan 
a l’elit del taekwondo català i espa-
nyol, ja que recordem que Cristian és 
subcampió d’Espanya i Genís Gisbert 
Campió d’Espanya, i que aquest any 
han canviat de cadet a junior i a la 
primera convocatòria important els 
han cridat per estar amb els millors. 
Moltes felicitats als dos i a continuar 
lluitant per aconseguir èxits. 

trofeus Federació 
catalana i Promoció 
cadets

El diumenge 27 de gener es va ce-
lebrar al Pavelló Poliesportiu de la 
Mar Bella de Barcelona, el Trofeu 
Promoció Cadets de Taekwondo en 
que el Gimnàs Alfaro d’Amposta, 
presentava a les joves taekwondistes, 
Yaiza Ferré, que va caure eliminada 
a la 2ª ronda contra la campiona del 
seu grup, després d’un combat molt 
disputat i en el que havien empatat 
4 a 4, i que per mala sort va perdre 
al punt d’or, i Júlia Gutiérrez que 
va aconseguir la medalla de plata 
després d’un bon combat a la final.

També es va celebrar el Trofeu 

Federació Catalana, per a cinturons 
groc, taronja i verd, en el que els 
tres representants del Gimnàs Alfaro 
van fer medalla d’argent, en uns 
combats espectaculars, on Albert 
Blasco es va haver de retirar a la 
final, quan anava guanyant 1 a 0, 
i una lesió muscular el va impedir 
aconseguir l’or. Xena Rodera, on a la 
final anava guanyant 7 a 1 , i en unes 
decisions arbitrals incomprensibles, 
va empatar 7 a 7, i per votacions 
dels mateixos arbitres van donar 
guanyadora a la seva contrincant, i 
per últim Andrea Gutiérrez, que va 
perdre en una bona final.

Al segon grup del mateix Trofeu 
Federació, per a cinturons blau, 
marró i negre, l’únic representant 
del Gimnàs Alfaro, Marc Omedes, va 
perdre a la primera ronda. 

L’estadi municipal de Futbol compta des d’ara amb noves banquetes per als 
jugadors de l’equip local i dels visitants. L’obra forma part d’un projecte global 
de millores al camp tant pel que fa a les dependències del primer equip com 
per al futbol base. 

esportiu: s’han batut tres rècords 
d’Espanya, en categoria cadet mas-
culí, Yago Gavilan, remer del Club 
Nautic Amposta, amb un temps de 
4 minuts i 44 segons es el nou rè-
cordman de la categoria.

Els altres dos rècords batuts son 
en categoria SUB23 masculí, Ismael 
Montes del SD Remo Astillero i en 
categoria Peso Ligero Masculino 
Jorge Carvalho remer del Club de 
Remo Miño.

Èxit també per els remers del Club 
Nàutic Amposta que han conquerit 
quatre medalles i un rècord d’Espa-
nya, La medalla d’or i millor temps 

ja anomenat per Yago Gavilan en 
categoria cadet masculí, medalla de 
plata per Victoria Cid en categoria 
cadet fèmina i dues medalles de 
bronze, la primera per Andreu Elias, 
cadet i la segona per Meritxell Alonso 
en categoria Peso Ligero femenino.

Així mateix la ciutat d’Amposta i 
el Club Nàutic han rebut nombroses 
felicitacions per el magnífic campio-
nat, la seva organització i la qualitat 
de les nostres instal·lacions: pavelló 
municipal, residència d’esportistes i 
el centre de tecnificació que situen 
a Amposta com a capdavantera a 
l’estat espanyol. 

No importa quin sigui el tamany de l'anunci, 
la publicitat a la Revista Amposta es llegeix.

I ara a tot color

Inverteix en publicitat per al teu negoci,
truca ja: 610 256 097



Lluís Gil Falcó (lluiset)

PER JOSEP
PARROT TALARN

c
om que comença a fer temps 
que faig aquesta plana, ja 
no recordo si ha passat per 
aquí algun mecànic, per 
això avui li tocarà a un dels 

oficis primers que hi va haver al nostre 
poble, per descomptat, primer pagès, i 
a continuació... segur que m’equivoco, 
però començaré d’una vegada perquè 
si no diran que ja m’estic enrotllant... 
Som-hi.
El tal Lluiset comença d’aprenentet al 
taller de Jaume Mustè que el portava 
Emilio Ortiga, i mira per on el tal Luiset 
va sortir espaviladet i al cap d’un temps 
va arribar a ser oficial de primera, i aquí 
ve ja quan l’envien a Madrid per apren-
dre com anava tot allò del Diesel...
 
Com comences a treballar pera tu? 

Pos mira, jo començo al carrer 
Miquel Granell, un quartet que 
Emilio Ortiga em va llogar, però 
allí molestava molt als veïns, d’allí 
passo al carrer Gran Capità prop del 
Quartel, però també era menudet, 
però vaig estar allí fins que ja vaig 
fer-me la casa esta i em poso el taller 
a baix i per aquell temps tot això 
era un descampat. Carrer Velázquez 
cantonada Brasil, davant tot eren 
horts, garrofers i oliveres, llavors 
treballava molt per a DAPSA, venien 
camions i no hi havia problema, tenia 
lloc de sobres. 

Què passa quan comencen a fer pisos?
Lo que passa és que jo em vaig 

especialitzar molt en Diesel, tractors 
i trilladores, i això s’havia d’anar a 
arreglar al lloc on estaven treballant 
per aquesta ribera, i jo tenia una 
vespeta i no feia altra cosa que agafar 
els trastos i per avall i s’arreglava 
a dins al quadro o al lloc que fos, 
igual tractors que trilladores. En 
aquell temps no hi havia camions 
com veus avui en dia per col·locar 
les maquinàries aquestes, s’havia 
d’arreglar en ple camp, i per suposat 

a la temporada 
tenia feina con-
tínua. 
Li pregunto, i 
quines aficions 
has tingut?

No he tingut 
temps de tenir 
aficions, si li 
vols dir afició 
a que em vaig 
comprar una 
garrigueta, i després de fer-li una 
caseta m’ha servit per aprendre una 
mica més l’ofici que tots portem dins, 
el de pagès, és l’única podríem dir 
afició que tinc, ha estat arreglar la 
terra, fer un jardí, després fora de 
la feina he estat quasi set anys de 
la junta de la Fila. 

Treballant de mecànic no t’ha passat 
cap accident?

No, sempre he anat molt en comp-

te, encara que lo meu ha estat sempre 
treballar en peces menudes, a pesar 
d’això he tingut bastantes agafades 
dels dits de les mans, però poca cosa.

 
Sent mecànic pronte devies tenir el 
carnet.

Llavors no ens el donaven fins als 
vint anys, però jo era un crio i ja en-
trava camions dins al taller i portava 
motos i portava de tot, però sempre 
carnet de segona perquè a mi l’ofici 
de xofer a pesar de ser mecànic no 
m’agradava. 

Te jubiles en plena crisis o abans?
No, jo plego al 2004 que encara 

la cosa anava bastant bé, i vaig tenir 
molta sort perquè tota la maquinària 
del taller, els bancs de proves i totes 
les eines les vaig vendre a Barcelona 
i m’ho van pagar molt bé, així és que 

vaig desocupar el 
taller i em van en-
trar uns calerons 
que no em van 
anar gens mala-
ment, al mateix 
2004 em jubilo i 
ara últimament 
he estat quatre 
anys de junta de 
vicepresident de 
l’Esplai, però ara 
ja he plegat.

Et queda algun 
record d’aquella 
ribera? 

Home, els pri-
mers tractors mar-
ca Forsson, eren 
americans però 
mot rudimentaris, 
anaven en petroli 
i s’engegaven en 
gasolina i anaven 
en maneta, no 
tenien ni motor 
d’arranc, després 

van sortir els mateixos molt més 
grans en motor Perquins, llavors 
aquest motor venia d’Anglaterra i 
s’aclopava als tractors, això va ser 
una millora molt bona pera la ribera, 
després va arribar l’Ebro, i més avant 
arriba també el John Dere, i recordo 
la primera cosetxadora que la vam 
anar a descarregar a la càmera que 
tenien una rampa per als camions, 
per baixar-la i eren les Claisons en 
motor Barreiros, per cert que era un 
dia que plovia molt i vam entrar per 
la carretera de la Ràpita i tota la gent 
sortia als portals i algun balcó en 
cara d’estranyats perquè d’aparatos 
tan grans com aquell no se’n veien...
A Lluiset el deixem assentat al seu 
despatx al costat del seu ordenador i 
voltat de fotografies, actualment que té 
una mica més de temps, s’ha convertit 
en un gran aficionat a aquest art. Banc de proves de dièsel.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Juan, Amador,
Alberto, Añó, Pepe i Lluís.


