
L'Hospital 
Comarcal aportarà 
40.000 euros als 
bancs d'aliments 
Càritas Amposta, Creu 
Roja Amposta i l'ONG Siloé 
rebran la col·laboració

L'estació de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles, situada 
al Polígon Industrial de 
l'Oriola, ha començat a ser 
operativa

S’ha convertit en un dels grans aparadors de l'oferta gastronòmica de la ciutat

Entra en 
funcionament 
el servei d'ITV 
a la ciutat

Ciutadans

Augmenta cada any la 
participació en els actes 
festius de Carnaval
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Carod-Rovira presenta 
el seu llibre "La passió 
italiana" a la Biblioteca

Esports

Genís Ruiz i Ariadna 
Gómez campions 
d'Espanya dels 10 Balls

Butlletí d’informació local deS de 1958 · març 2013 · número 857 · 3 €

l'entrevista: Manolita Almudeve, expresidenta de Mans Unides Amposta

Celebració del Dia de 
la Llengua Materna

La Festa de la Carxofa torna 
a atraure milers de visitants
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El director general de centres 
concertats del Departament 
d’Ensenyament, Jordi Garcia 

Casaponsa, va visitar les instal·
lacions del centre d’educació espe·
cial, l’Àngel, d’APASA a Amposta. 
El motiu de la visita ha estat, a més 
de veure el funcionament i l’excel··
lent projecte educatiu del Col·legi 

de l’Àngel, conèixer també el nou 
emplaçament en el que es planeja 
ampliar les instal·lacions de l’escola, 
que estaran ubicades als baixos que 
ha cedit l’Ajuntament d’Amposta a 
l’entitat a l’edifici Carrero Blanco on 
fins ara hi havia l’Escola d’Adults.

Els responsables d’APASA i del 
col·legi s’han reunit amb el Director 

General, el Director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament, Toni 
Martí, el regidor d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Amposta, Josep An·
toni José i la primera tinent d’alcalde, 
Isabel Ferré, per expressar la intenció 
d’ampliar el concert que actualment 
té el centre i que inclou cinc aules 
d’educació especial. 

El director general de centres concertats visita 
les instal·lacions del col·legi de l'Àngel

ensenyament

Va mostrar interès per l'ampliació del centre

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 de març nocturn: Farmàcia Albella

8 de març diürn Farmàcia Albella. 
Nocturn, Farmàcia Xavier Ferré

22 de març diürn Farmàcia Morán. 
Nocturn F. Pujol

29 de març, diürn Farmàcia Pujol. 
Nocturn Farmàcia Salom

sempre a mà

Junta de directors 
d’instituts de secundària a 
l’Institut de Tecnificació

L’Institut de Tecnificació Esportiva 
d’Amposta va acollir el passat dijous 
dia 31 de gener la junta de directors 
i directores d’instituts de secundària 
de les Terres de l’Ebre, presidida pel 
Director dels SSTT d’Ensenyament, 
el Sr. Antoni Martí. Van assistir·hi 
també el Sr. Francesc Benet, res·

ponsable de l’Àrea de Coordinació 
i Planificació Escolar; la Inspectora 
en cap, Sra. Imma Obiol; l’Inspec·
tor de centre, Sr. Josep Esplugas; 
el Secretari dels SSTT, Sr. Jesús 
Sorribes, i els vint·i dos directors i 
directores de centres de secundària 
de les nostres terres. 

La reunió va començar a les 9 
h amb la benvinguda de l’equip 
directiu de l’Institut de Tecnificació 
als convidats a la Junta i la visita 
pel nou centre, en què van poder 
gaudir de les noves instal·lacions 

i equipaments, ocupats en aquell 
moment per l’activitat habitual de 
l’alumnat i professorat del centre. 

En la junta, que es va acabar al 
voltant de les 13 h, es van tractar 
diversos temes, previstos en l’ordre 
del dia, d’interès per al bon funci·
onament dels centres educatius de 
les nostres terres. 

Després es va fer una visita al 
Museu de les Terres de l’Ebre, guiada 
pel seu director, el Sr. Àlex Farnós, 
on es va poder gaudir de les seves 
exposicions permanents. 
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Més de 4.000 persones van 
participar el dissabte dia 
23 de febrer en una nova 

edició de la Festa de la Carxofa 
que s’ha convertit en un dels grans 
aparadors de qualitat culinària de 
la nostra ciutat.

Malgrat les baixes temperatures i 
el fort vent, el públic no es va voler 
perdre les múltiples receptes amb 
carxofa servides per 13 restaurants 
i una pastisseria. L’oferta era prou 
àmplia, des d’arròs vegetarià amb 
carxofa, les tradicionals carxofes 
rostides fins a carxofa farcida amb 
foie del Delta i pernil, milfulls de 
carxofa o bunyols de carxofa. 

Dins de les novetats que d’aquesta 
edició, hi figurava un espai de taller 
de cuina al matí, de 11.30 a 12.30 
per a nens a càrrec de l’Hotel Ciutat 
d’Amposta per completar l’oferta lú·
dica i que va ensenyar als més petits 
a cuinar les seves pròpies receptes 
amb carxofa. 

La plaça del Mercat d’Amposta, 
gràcies a la col·laboració de l’Asso·
ciació de Venedors del Mercat i de 
la Federació de Comerç d’Amposta 
va ser un dels punts importants a 
visitar durant el dia ja que es va 
servir vermut i hi havia una fira fora 
estocs amb les millors ofertes del 
comerç de la ciutat. A la fira fora 
estocs, els joves emprenedors alum·
nes de l’Institut Ramon Berenguer IV 
comercialitzaven productes a través 
de les seves mini empreses.

Durant tot el dia també es va po·
der visitar el Museu de les Terres de 
l’Ebre al preu simbòlic d’un euro i la 
Casa de Fusta gratuïtament

Els assistents podien adquirir un 
tiquet per 10 euros amb dret a vuit 

degustacions diferents. El públic lo·
cal s’emportà de casa plats, safates i 
fins i tot begudes per dinar en família 
a l’interior del pavelló firal, seu de 
la fira en la qual també es podien 
adquirir i degustar productes ali·
mentaris com l’arròs, vi, formatges, 
embotits o comprar estris de cuina 
tradicionals. 

La regidora de Comerç de l’Ajun·
tament d’Amposta, Rosita Pertegaz, 

destacà que la Festa de la Carxofa ha 
superat la frontera de les Terres de 
l’Ebre i que ja són molts els visitants 
d’altres comarques, sobretot les tar·
ragonines. És per aquest motiu que 
enguany, per segon cop consecutiu, 
la festa s’ha celebrat en dissabte. 
"Volem que els visitants, a més de 
degustar els plats, es traslladin al 
mercat municipal, al museu de les 
Terres de l’Ebre, en definitiva a co·
nèixer tota la nostra oferta", afegí 

l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré. 
Amposta celebra anualment dues 

grans festes gastronòmiques, la 
primera dedicada a la carxofa i la 
segona a l’arròs, producte estrella 
del Delta. Ferré considera Amposta 
una capital gastronòmica perfecta 
per degustar el maridatge entre 
ingredients del camp i del mar, "a 
més, disposem d’una gran xarxa de 
restaurants amb una relació qualitat 
preu increïble", sentencià. 

Ciutat

Preparant les carxofes a la brasa.

Gastronomia

Milers de persones ens visiten per degustar 
l'oferta culinària de les Festa de la Carxofa

Ha superat la frontera de les Terres de l'Ebre i atrau visitants de tot Catalunya

Conveni entre apasa i 
l'assoCiaCió de restaUradors

Amb motiu de la Festa i de les Jornades Gastronòmiques, 
s’ha signat un conveni entre l’Associació de Restauradors 
i APASA que permetrà que l’Associació de Restauradors 
d’Amposta realitzi tallers de cuina als usuaris dels dife-
rents serveis de l’entitat per tal de fomentar l’autonomia 

personal i la integració de la comunitat.
Per la seva part APASA col·laborarà en les activitats pro-
gramades que l’Associació de Restauradors mitjançant 
els detalls i obsequis.
En aquesta 18a Festa de la Carxofa les persones ateses 
al servei de teràpia ocupacional han confeccionat un 
punt de llibre, un iman i un calendari commemoratiu de 
la festa, que fou repartit durant la celebració de la festa 
entre els assistents. 

La novetat d'enguany, el taller de cuina per als més menuts.
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Ciutat

ajUntament

En un ple protagonitzat per les 
mocions dels diferents grups 
municipals, s’han aprovat ínte·

grament cinc mocions, incloent una 
moció conjunta dels tres grups de 
l’oposició en la que es demanava que 
es fes una auditoria sobre el projecte 
“Amposta Ciutat Digital”. La moció 
que han presentat conjuntament el 
ERC, el PSC i Plataforma per Cata·
lunya a instàncies de la Federació 
d’Associacions de Veïns demana 
que es realitzin una auditoria pel 
projecte que respongui a qüestions 
com quants diners s’han invertit 
en el projecte des de l’any 2004 
quan es va iniciar i quines entitats 
públiques i privades han participat 
en el seu finançament, en quin estat 
d’operativitat es troba el portal i 
l’obra civil que es va fer i a banda, 
determinar el cost actual i la funció 
de les empreses que gestionen els 
webs corporatius i els equipaments 
informàtics de l’Ajuntament.

La moció ha estat aprovada per 
l’equip de govern ja que, tal com 
ha remarcat l’alcalde “no hi ha 
cap inconvenient en realitzar una 
auditoria, faltaria més, sempre que 
aquesta sigui interna donat que es 
confia plenament en la imparcialitat 
dels serveis jurídics del propi ajunta·
ment i no estem disposats a que una 
auditoria ens suposo cap cost”. En 
aquest sentit, l’alcalde ha recordat als 
portaveus d’ERC i PSC que l’audito·
ria no seria necessària si tinguessin 
present tota la complida informació 
que han rebut durant tot aquest 
temps en les comissions informati·
ves, ja que “si recullen tota aquesta 
informació tindran un dossier amb 
una completíssima informació que 
respon a totes aquestes qüestions” 
i que l’alcalde s’ha compromès a 
fer·los arribar d’entrada.

D’altra banda, s’ha aprovat parci·
alment una moció d’Esquerra Repu·
blicana de Catalunya per fomentar 
l’ocupació a la ciutat en la que es 
proposaven bonificacions o subven·
cions als autònoms que es donin 
d’alta per les empreses que s’esta·
bleixen a Amposta i que contractin 
treballadors del municipi. El porta·
veu d’ERC Adam Tomàs, ha explicat 
que seria una mesura transitòria i 
que per a que les ajudes no fossin 
perpètues es podrien delimitar fins 
aconseguir una davallada concreta 
en la xifra d’aturats al municipi. 
El PSC i PxC hi han votat a favor, tot 
i que el portaveu del PSC ha puntu·

Les mocions dels diferents grups 
són les protagonistes del ple de febrer

S'han aprovat íntegrament cinc de les mocions presentades

alitzat que una moció que demana 
que es destinin recursos econòmics 
també ha de reflectir d’on sortiran 
aquests recursos. Finalment, s’ha 
acordat crear una comissió espe·
cífica de l’àmbit de la regidoria de 
Joventut i Polítiques d’Ocupació en 
la que s’estudiaria l’encaix jurídic i 
econòmic d’aquesta proposta.

les altres moCions
Les tres mocions presentades pel 
PSC han quedat aprovades per una·
nimitat. En primer lloc s’ha aprovat 
una moció sobre la implantació de 
la integració tarifària i la millora 
del transport públic a les Terres de 
l’Ebre, ha quedat també aprovada 
una moció sobre les participacions 
preferents i finalment, una moció 
la que es demanava que la propera 
Cimera Econòmica i Social que el 
govern de la Generalitat celebrarà 
el proper 16 de març inclogui en els 
punts a tractar qüestions importants 
per l’àmbit municipal com l’atur 
juvenil, la lluita contra l’exclusió 
socials, mantenir els programes de 
mediació que permeten la convi·
vència en els barris de les ciutats, 
garantir als ajuntaments el finan·
çament necessari per mantenir les 
prestacions als ciutadans o un pla 
de retorn del deute acumulat amb 
les corporacions locals entre altres.

Ha quedat també aprovada per 
unanimitat la segona moció del 
grup municipal d’ERC per declarar 
el municipi d’Amposta zona lliure 
de Fracturació hidràulica (fracking).

Pel que fa a les quatre mocions que 
ha presentat PxC en aquest ple del 
mes de febrer, només s’ha aprovat per 
unanimitat de tots els grups la que 
reclama la continuïtat d’un registre 
civil de gestió pública i defensar 
les competències municipals en la 
celebració de matrimonis civils, 
donat que el Ministeri de Justícia 
està preparant un projecte de llei 
en la que aquestes competències per 
celebrar matrimonis civils quedarien 
en mans de notaris i registradors de 
manera que deixaria de ser un servei 
gratuït per als ciutadans.

Dues mocions del mateix grup 
municipal han quedat aprovades 
en part. En la moció que proposava 
que l’Ajuntament d’Amposta deixi de 
treballar amb les entitats bancàries 
que diguin a terme desnonaments, 
tot i que els grups del PSC i ERC 
han votat a favor, en nom de l’equip 
de govern, l’alcalde d’Amposta ha 
explicat que cal actuar amb respon·
sabilitat i que “per molt que estiguem 
en contra de deixar les famílies 
sense casa, ens trobaríem amb que 
l’Ajuntament no podria treballar 
amb cap entitat financera de les que 

actualment tenen la seu a la ciutat 
d’Amposta”. Finalment, s’ha arribat 
a l’acord de demanar a les entitats 
financeres amb seu a la ciutat que 
tinguin un comportament més ètic 
abans de fer desallotjaments. “La 
línia que cal seguir és la d’aconseguir 
la dació en pagament però mentre 
no es modifiqui la llei hipotecària 
prendre un acord com aquest seria 
un brindis al sol.”

S’ha aprovat també la moció 
de PxC per arranjar el camí del 
Lligallo de Miralles, dins d’aques·
ta legislatura i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, ja 
que, l’alcalde ha explicat que el 
terme municipal d’Amposta té més 
de 120 quilòmetres quadrats de 
camins rurals i “cal establir molt 
bé les prioritats per arranjar·los”. 
Finalment ha quedat rebutjada la 
una altra moció en la que Platafor·
ma per Catalunya demanava que 
l’Ajuntament d’Amposta actués com 
a pont amb els ciutadans a l’hora de 
comprar carburants com la gasolina i 
gasoil per aconseguir un millor preu 
de les gasolineres. En aquesta ocasió, 
la resta de grups de l’oposició tampoc 
han votat a favor d’aquesta moció i 
s’han abstingut ja que l’Ajuntament 
no pot fer de central de compres ni fer 
competència al lliure mercat de les 
diferents gasolineres de la ciutat. 

enqUitranat del passeiG del Canal

Continuen les obres de millora del tram del Passeig del Canal entre el carrer Mestre Sunyé i la llar d’infants La Sequi-
eta. Un cop acabada la construcció de la vorera s’ha enquitranat tot el tram de via. La propera fase ja final serà plantar 
els arbres. 
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difícil d’adquirir”. Així, segons ha 
explicat la regidora, gràcies al tre·
ball transversal entre les diverses 
àrees de l’ajuntament, cada persona 
que vulgui fer·se voluntària podrà 
trobar l’encaix que sigui necessari 
entre les tasques que vulgui pactar 
amb l’associació o regidoria amb la 
que vulgui col·laborar i l’horari que 
vulgui dedicar·hi.

La Borsa de Voluntariat és la pri·
mera que posa en funcionament un 
ajuntament de les Terres de l’Ebre i 
neix com una evolució del programa 

No et facis Fora pel qual els alumnes 
dels instituts que estan a punt de 
ser expulsats per acumulació de 
faltes poden commutar el càstig 
a canvi de treballs de voluntariat 
social. Donada la bona experièn·
cia del programa que ja estan en 
fase d’adaptació a altres ciutats 
del territori, Voluntaris en Acció 
pretén canalitzar les inquietuds de 
la població cap a l’ajuda i la col·
laboració a través d’un voluntariat 
que rebrà formació i certificacions 
d’experiència.

La Borsa de Voluntariat ha de 
permetre estructurar i organitzar 
les ofertes dels voluntaris i volun·
tàries per poder cercar els perfils 
més adequats a les demandes tant 
de caràcter individual com social i 
comunitari, que els diferents serveis 
de l’ajuntament plantegen, per tal 
d’optimitzar la disponibilitat dels 
recursos humans a l’abast.

Els ciutadans que vulguin fer·se 
voluntaris només han d’omplir la 
butlleta d’inscripció que trobaran 
disponible a la web www.amposta.cat

Laia Subirats ha explicat que d’en·
trada s’espera tenir un grup d’entre 
20 i 30 voluntaris interessats per 
iniciar la formació i que seria òptim 
tenir ja un grup de voluntaris per la 
propera Festa del Mercat “tot i que els 
tempos no han d’estar excessivament 
condicionats”. 

L’àrea de Participació Ciutadana 
ha posat en funcionament pro·
jecte Voluntaris en Acció, amb 

l’objectiu de fomentar i coordinar la 
participació de persones voluntàries 
o de les entitats a les que ja pertanyen 
en diverses activitats i accions que 
s’organitzen des de l’Ajuntament 
d’Amposta per donar servei o mi·
llorar el benestar de la ciutadania.

Tal com ha explicat la regidora de 
Participació Ciutadana, Laia Subi·
rats, aquest nou servei “sorgeix de 
les necessitats i demandes d’ajuda 
que hem detectat en molts ciutadans 
que tenen ganes de participar en la 
vida social de la ciutat i que encara 
no estan organitzats”.

En aquest sentit, els destinataris 
del projecte són els membres de la 
comunitat en general que vulguin 
participar i dedicar part del seu 
temps en la millora del benestar de 
la ciutadania i de la qualitat de vida 
del seu entorn. La regidora ha posat 
especial èmfasi en la utilitat que pot 
tenir el programa de voluntariat en 
els joves, ja que “els joves que han 
finalitzat els seus estudis i que estan 
buscant feina podran, a través del 
voluntariat adquirir una experiència 
relacionada amb la seva formació 
que l’Ajuntament certificarà i que 
en el mercat laboral els seria molt 

Ciutat

ajUntament

L'àrea de Participació Ciutadana engega 
el projecte "Voluntaris en Acció"

Crea també una Borsa de Voluntariat

L’Ajuntament cedeix una 
cuina industrial a Caritas

L’Ajuntament d’Amposta ha cedit 
a l’entitat social Càritas per al seu 
menjador social, que dona servei 
diari a unes 70 persones. 

La regidora de serveis socials de 
l’Ajuntament d’Amposta Laia Subi·
rats ha manifestat que l’Ajuntament 
té entre les seves prioritats donar su·
port a aquelles entitats que realitzen 
aquestes tasques humanitàries d’ajut 
a les persones més desafavorides .

D’altra banda, cal destacar també 
que aviat Caritas Amposta ubicarà 
el seu menjador social a un nou 
local situat al carrer Barcelona, un 
punt cèntric de la ciutat per fer més 
accessible el servei. 

El programa “No et Facis 
fora” es presenta al premi 
Federico Mayor Zaragoza

El programa “No et Facis Fora”, que 
impulsen l’Ajuntament d’Amposta, 
els instituts de secundària i diverses 
entitats socials de la ciutat ha estat 
presentat a la sisena convocatòria del 
Premi Federico Mayor Zaragoza que 
convoca l’associació d’Amics de la 
UNESCO de Tortosa sota el títol “De 
súbdits a ciutadans” amb l’objectiu 
de fer visibles i reconèixer accions i 
experiències innovadores i creatives 
que aporten eines de transformació 

personal i social.
La regidora de Serveis Socials, 

Laia Subirats, ha explicat que el 
programa “està donant molt bon 
resultat i l’experiència està resultant 
molt positiva per a tots els implicats, 
els centres, les entitats i, per suposat 
els alumnes”.

Cal recordar que el programa “No 
et facis fora” es va iniciar com a 
prova pilot al mes de maig de 2012 
i la bona experiència ha permès que 
es continuï duent a terme durant tot 
aquest curs gràcies a la col·laboració 
dels centres educatius i de la Resi·
dència d’Avis, l’Associació Familiars 
de Malalts d’Alzheimer, Centre de 
Malalties Neurodegeneratives, Pere 

Mata, Càritas i Creu Roja.
El projecte implica que els els 

alumnes dels instituts d’Amposta 
que estiguin a punt de ser expulsats 
per acumulació de faltes tinguin 
l’oportunitat de que se’ls eliminin les 
faltes a canvi de fer treballs socials 
en les seves tardes lliures realitzant 
tasques de suport en aquestes enti·
tats socials i solidàries.

La regidora ha volgut remarcar 
que el programa està sent una 
experiència d’èxit fins al punt que 
“ja ens han demanat informació 
altres municipis del nostre voltant 
que estan interessats en adaptar el 
programa en localitats com Alcanar 
o Mora d’Ebre”. 
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L’Hospital Comarcal d’Amposta 
farà una aportació econòmica 
de 40.000 euros a les tres 

entitats sense ànim de lucre de la 
localitat acreditades com a Banc 
d’Aliments. Concretament, l’Hospital 
donarà el 50% a Càritas Amposta, el 
40% a la Creu Roja d’Amposta i el 
10% restant a l’ONG Siloé, seguint 
un criteri d’acord amb la seva im·
plantació al territori.

L’objectiu d’aquesta col·laboració, 
com ja es va fer l’any anterior, és 
ajudar a la compra de recursos per 
als bancs d’aliments d’aquestes 
entitats, que han vist augmentada 
la seva afluència des del comen·
çament de la crisi econòmica.  
Els convenis de col·laboració es van 
signar el divendres dia 1 de febrer, en 
un acte al mateix centre hospitalari. 
A l’acord s’especifica que la donació 
s’ha de destinar íntegra i exclusi·
vament a la compra d’aliments en 
comerços de la localitat. D’aquesta 
manera, no només s’ajuda als am·
postins en dificultats econòmiques i 
risc d’exclusió que necessiten acudir 

als bancs d’aliments, sinó que també 
es promou l’activitat econòmica dels 
establiments alimentaris d’Amposta.

Càritas Amposta, la Creu Roja Am·
posta i l’ONG Siloé són tres entitats 
que duen a terme projectes socials 

per als ciutadans més desfavorits.
A banda dels seus bancs d’ali·

ments, també realitzen activitats per 
facilitar un habitatge digne (com és 
el cas de rastres mobiliaris, d’electro·
domèstics i roba de Siloé), d’assistèn·

cia a persones grans o discapacitades 
(en el cas de Creu Roja) o de suport 
en farmàcia, material escolar o roba 
(en el cas de Càritas). 

la dada
la donació, que també 
es va fer l’any passat, 
es repartirà entre 
càritas amposta, la 
creu roja d’amposta i 
l’onG Siloé

Col·laBoraCió

Ciutat

L'Hospital Comarcal d'Amposta aportarà 
40.000 euros als bancs d'aliments de la ciutat

La donació s'ha de destinar a la compra d'aliments en comerços de la ciutat

protoCol

visita de la seCretària General de 
Família dolors Gordi

La Secretària General de Família del Departament de Be-
nestar Social, Dolors Gordi, va realitzar el passat 14 de fe-

brer una visita territorial a les Terres de l’Ebre, entre els 
diversos municipis que va visitar, va passar per Amposta, 
on, acompanyada de la Directors dels Serveis Territorials, 
l’ampostina Manolita Cid, es va entrevistar amb l’alcalde 
d’Amposta i amb diversos regidors del consistori. 

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”

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

Rosita Pertegaz Lafont
Regidora de Comerç

Publicitat a la revista amposta: 610 256 097
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Ciutat

L’estació de la ITV a la ciutat 
d’Amposta va entrar en funci·
onament el dimecres dia 30 de 

gener a les instal·lacions del Polígon 
Industrial de l’Oriola.

Finalment el servei d’Inspecció 
Tècnica de Vehicles s’ha pogut ini·
ciar d’acord amb una Resolució del 
Conseller d’Empresa i Ocupació del 
passat 17 de gener.

L’empresa concessionària de la 
ITV a Amposta, ATISAE, ha establert 

un horari de dilluns a divendres de 
8:30 a 13:30 i 15:30 a 18:30 i els 
dissabtes de 8:30 a 13:30. A més, han 
explicat que transcorregut un temps 
de posada en marxa, que es calcula 
que serà d’un mes aproximadament, 
l’horari passarà a ser el previst de 
75 hores setmanals, un cop s’hagin 
incorporat al personal de la zona que 
formarà part de la plantilla estable 
de l’estació, i que proporcionarà 15 
llocs de treball segons ha explicat 

Ferran Doménech, el responsable 
d’ATISAE a Catalunya.

El servei havia d’entrar en funcio·
nament a finals de l’any 2011, però 
es va quedar aturat a causa d’un 
recurs que es va presentar contra 
el sistema de licitació que va fer la 
Generalitat al 2010.

Un cop resolta l’adjudicació, final·
ment Amposta disposa d’una estació 
d’ITV llargament reclamada per la 
ciutadania. 

Entra en funcionament 
el servei d'ITV a Amposta

Un cop resolta l'adjudicació després de la presentació d'un recurs

Detingut l’autor fugit 
d’un atropellament a 
un ciclista
Al voltant de les cinc i mitja del dia 14 
de febrer, agents de la Policia Local 
d’Amposta van detenir a S.G.S., de 
18 anys, quan ha estat interceptat 
conduint amb un vehicle tipus fur·
goneta marca Ford model Courier 
matrícula de Tarragona, pel camí de 
Solsó al terme municipal d’Amposta. 
El motiu de la detenció és per omis·
sió del deure de socors en trobar·se 
implicat en un accident de trànsit 
en qual ha atropellat a un ciclista a 
qui ha produït lesions.

Els fets van ocórrer minuts abans 
de les 17 hores, quan el vehicle que 
segons els testimonis dels fets, la 
posterior investigació policial i reco·
llida d’indicis, estava realitzant una 
conducció temerària pel carrer Sant 
Joan de la capital del Montsià i s’ha 
emportat per davant a un senyor de 
58 anys que circulava en bicicleta pel 
mateix carrer. Aquest ciclista ha estat 
envestit per darrera i posteriorment 
abandonat sense ser atès a la plaça 
Santa Susanna. Posteriorment, el 
conductor del vehicle ha fugit del lloc 
de l’accident sense atendre la víctima 
i sense respectar la normativa de 
trànsit. En arribar a la cruïlla dels 
carrers Sant Antoni i Sant Ramon, 
no ha respectat la senyal de cediu el 
pas i ha estat implicat en un segon 
accident de trànsit produint danys a 
un Turisme Seat Altea que circulava 
correctament pel carrer Sant Ramon.

El vehicle que conduïa el detingut, 
ha continuat la seva fugida pel carrer 
Sant Antoni i en trobar·se el carrer 
tallat per unes pilones s’ha produït 
un tercer accident de trànsit amb 
resultats de danys a mobiliari urbà 
i a propietats privades, intentant 
passar amb el seu vehicle entre les 
pilones i la façana de la vivenda.

El vehicle ha pogut continuar 
circulant per la població fugint del 
lloc, i gràcies al testimoni d’un dels 
implicats s’ha pogut identificar la 
matrícula del vehicle fugit, una pa·
trulla de la Policia Local d’Amposta 
que estaven realitzant patrullatge 
per la zona rural, seguint ordres del 
cap de torn han iniciat un dispositiu 
per mirar de localitzar el vehicle, 
portant·lo a terme amb èxit, inter·
ceptant el vehicle i detenint l’autor.

En la intervenció han participat 
coordinadament pel cap de torn, 
una patrulla de serveis generals, 
una patrulla rural, l’equip d’atestats i 
l’operador de sala de la policia local 
d’Amposta. 

serveis poliCia loCal

Amposta rep a Fitur 
el reconeixement del 
Destinació de Turisme 
Esportiu

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
acompanyat del regidor d’Esports 
i Turisme, Francesc Paz, va assistir 
dijous dia 31 de gener a Madrid, 
en el marc de la fira Fitur, a l’acte 
de reconeixement als 13 municipis 
catalans certificats amb el segell 
Destinació Turisme Esportiu (DTE). 
A l’acte, van assisitir el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, 
el secretari general de l’Esport, 
Ivan Tibau; la directora general de 
Turisme, Marian Muro; el director 
de l’Agència Catalana de Turisme, 
Xavier Espasa, i els representants 
dels 13 municipis certificats.

Fitur, que és una de les principals 
trobades internacionals del sector 
turístic professional i va obrir les 
seves portes el 30 de gener fins 3 

de febrer.
L’acte es va desenvolupar a 

l’estand de Catalunya, on s’aplega 
l’oferta d’una setantena d’entitats, 
institucions i empreses del sector 
turístic català i presenta tota la 
seva diversitat de productes i amb 
les novetats de les 9 marques tu·
rístiques catalanes: Costa Brava, 
Costa Daurada, Terres de Lleida, 

Costa Barcelona, Catalunya Central, 
Pirineus, Val d’Aran, Terres de l’Ebre 
i Barcelona.

El passat mes de desembre Am·
posta es va certificar amb a Desti·
nació de Turisme Esportiu amb el 
pol d’excel·lència de rem en aigües 
tranquil·les i convertint·se amb la 
primera població de la Tarragona 
obtenint aquest distintiu. 

tUrisme
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inaUGUraCions ComerCials

aUtoesCola la torreta

El passat mes de febrer ha obert portes una nova autoescola a la ciutat d’Am-
posta. L’autoescola La Torreta, que està ubicada al Carrer Corsini i que disposa 
d’instal·lacions totalment equipades amb els sistemes informàtics necessaris 
i que va comptar en la seva inauguració amb l’alcalde i els regidors de l’Ajun-
tament. 

oBres

Ciutat

en FUnCionament l’elevador de l’aGUstí BarBerà

El Col·legi Agustí Barberà ja té en funcionament la plataforma elevadora 
vertical per donar servei als alumnes amb mobilitat reduïda. Les obres es van 
iniciar just acabat el curs passat i aquest mes de febrer, aprofitant la visita 
d’obres de cada divendres, l’alcalde i el regidor d’ensenyament van poder 
comprovar el funcionament i la correcta instal·lació de l’elevador.. 

Dimecres dia 13 de febrer, a la llar d’infants La Sequieta vam rebre una 
visita molt divertida i que ens va agradar moltíssim.
Acompanyats per una gossa, la Neula, una cabreta, una ovella, un porquet, 
uns aneguets i una gallineta vam experimentar una tarda diferent. Tots ells 
sota la supervisió de la veterinària Marisol Espanya i de la seva ajudant la 
Júlia, que es van oferir desinteressadament i ens van dur els animals que 
les granges Gaviscol i Luisiana ens van cedir per una tarda. 
Tots junts, petits i grans, vam poder gaudir d’una tarda diferent interactu-
ant i observant els animals de la granja, unitat didàctica que estem treba-
llant ara amb els nostres petits. 
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sobretot hem treballat en projec·
tes per formar a les dones. Si la 
dona està formada, si sap llegir i 
sap escriure, no és tan vulnerable 

i enforteix els projectes de família.

Quina és la finalitat de Mans Unides 
Amposta?

Nosaltres pertanyem la diòcesi 
de Tortosa i en tots els pobles de 
la diòcesi es realitzen els projectes 
aportant cadascú tot allò que pot. 
Són projectes en comú.

Has conegut molta gent interessant 
durant aquest temps?

Moltíssima, sobretot missioners 
davant dels quals t’has de treure el 
barret, nosaltres podríem dir també 
que som missioners des de casa, amb 
la família al voltant, ajudant en lo 
possible a les persones més prope·
res, tots participem posant hores i 
esforç també des del punt de vista 
econòmic etc. Hi ha gent realment 
magnífica implicada en el projecte, 
especialment tots el voluntaris i 
voluntàries d’Amposta.

Et queda alguna cosa per fer abans de 
deixar la presidència?

Doncs sí, hi ha un projecte per 
fer un pou al tercer mon a un lloc 
encara per decidir i he de recollir 
els fons necessaris amb la venta dels 
llibres donats per MªTeresa Bertrán 
“Terres de Salabror” i també obres 
d’art que ens han donat diferents 
artistes.

De fet, sempre hi ha coses a fer i 
de ben segur que es faran i es con·
tinuaran fent com la paella de Mans 
Unides que no s’ha de perdre.

Manolita, gràcies per la feina feta i 
enhorabona.

Gràcies a vosaltres, a les voluntà·
ries i al poble d’Amposta per la seva 
solidaritat. 

aCtivitats

Manolita Almudeve ha estat 
6 anys presidenta de Mans 
Unides a Amposta i creu que 

ha arribat el moment del seu relleu 
desprès d’una tasca més que positiva, 
per què prens aquesta decisió?

La veritat em sap molt greu 
prendre aquesta decisió , però és 
una decisió motivada per motius 
personals, sempre portaré aquesta 
associació solidària dins del meu cor, 
no és fàcil prendre aquesta decisió tot 
i que continuaré com a voluntària.

Exigeix molta dedicació estar al front 
d’una associació d’aquestes caracte-
rístiques?

De vegades des de fora no es veu 
i també moltes coses les fas perquè 
t’agrada i perquè ho tens assumit, 
però per dur a terme els projectes 
es necessiten hores, molta dedicació, 
tot i que sempre compensa.

Hi ha molta gent a la nostra ciutat que 
participa amb Mans Unides?

La veritat és que sí, hi ha un grup 
maquíssim de voluntàries, som 
més de 20, de fet ara també hi ha 
homes que participen. Estan molt 
motivades i no volen que en cap 
moment Mans Unides deixi de fer 

aquest feina solidària, de moment 
no tinc substituta però estic segura 
que amb la vàlua de les voluntàries 
qualsevol podrà portar les regnes 
d’aquesta associació.

Què fa decidir a una persona a implicar-
se en un projecte com aquest?

Sempre he tingut inquietuds, ja 
des de ben petita, de fet, no puc 
estar asseguda al sofà veient el que 
passa al món i especialment amb 
les persones més desafavorides i he 
sentit des de sempre la necessitat 
d’ajudar als més desvalguts.

Cal ser una persona d’església per 
participar amb Mans Uninides?

No, no, de fet els projectes que 
treballem no estan directament 
relacionats amb l’església, de fet 
treballem per fer escoles o altres 
infraestructures que no estan vin·
culades amb l’església.

Quins són els projectes que heu en-
gegat des d’Amposta durant la teva 
presidència?

Sempre hem treballat en projec·
tes relacionats amb el tercer món, 
especialment l’Amèrica del Sud i 
l’Índia, i amb la gent més pobra, 

“Des de ben petita vaig 
sentir la necessitat d'ajudar 
a les persones necessitades”

MANoLITA ALMUDEVE , exPreSidenta de manS unideS amPoSta

entitats

assemBlea de la llar de jUBilats mUniCipal

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, i la regidora de Serveis Socials i Participa-
ció Ciutadana, Laia Subirats, van assistir com ja és tradicional a l’assemblea 
general de la Llar de Jubilats Municipal que es va celebrar al mes de febrer 
amb la junta de l’entitat i un bon nombre dels seus socis. 
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la Foto

Fent palmes

Les dates requereixen destacar els dies assenyalats en el calendari, i en algunes ocasions, la celebració demana una 
adequada preparació. La tradició de fer palmes per al Diumenge de Rams té garantida la continuïtat gràcies a aquest 
grup de persones que es reuneix cada tarda al centre parroquial de l'església de Sant Josep per elaborar els rams 
decorats, les palmes i palmons que lluiran en la missa del Diumenge de Rams . 

mestresses de Casa

Ciutadans

xerrada soBre 
el te i el CaFè

La propietària de l’establiment Cris 
& Cris, Cristina Caire va realitzar una 
petita conferencia a l’associació de 
les Mestresses de Casa d'Amposta, 
per explicar el producte que ven a la 
botiga.
La xerrada versava principalment 
sobre el te, la diferent tipologia i els 
grans beneficis que aporta prendre 
com a mínim una tassa de te al dia. 
Sabent que les mestresses de casa 
n’entenen molt de les infusions i 
herbetes, es van repassar les més 
típiques, com ara la camamilla, til·la, 
poliol, i es van explicar les propietats 
de les menys conegudes.
Per últim, també hi va haver espai 
per parlar del bon cafè i del bon gust 
que dona prendre un cafè 100% natu-
ral i no torrefacte. 

taller de pastisseria Creativa

La seu de l’associació de Mestresses de Casa va acollir dijous dia 21 de febrer 
una xerrada que va anar a càrrec de Sandra olària, la propietarària de la boti-
ga online Sandra’s Bakery. La Sandra va parlar de pastisseria creativa, ja que 
també realitza tot tipus de pastissos, cupcakes i galetes totalment personalit-
zats, tant per esdeveniments més “casolans” com empresarials. 
Tot són productes fets artesanalment i cuidant tots els detalls, des d’aquests 
dolços més innovadors fins als més tradicionals. 

proCessó i xoColatada

Una entitat tan activa com la de les Mestresses de Casa d’Amposta no podia 
deixar passar el dia de la seva patrona, Santa Àgueda, que té l’onomàstica el 
dia 5 de febrer. Per aquest motiu, durant la setmana es van organitzar activi-
tats entre les que destaca la processó amb la santa i la missa a la parròquia de 
Sant Josep, i també el berenar i xocolatada. 

Publicitat a la 
revista amposta: 

610 256 097
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Festes

Ciutadans

Imatges del Carnaval
La ciutat d'Amposta recupera any rere any la tradició del Carnaval que en 
cada nova edició augmenta el nombre de participants tant a la rua com 
a la resta d'actes. 

El vermut a la Plaça del Mercat va omplir el centre de la ciutat de ciu·
tadans el dissabte al matí i a la nit la rua va lluïr amb les comparses que 
se superen en originalitat a cada nova cita. 

Ja no només es tracta de la disfressa i la música els balls coreografiats 
de cada comparsa són una part tant important com el vestit. 

Diumenge tocava el torn als més petits amb el carnaval infantil, que va 
omplir el pavelló firal amb una festa infantil molt divertida amb xocolatada 
i grup d'animació. 

Les penyes compren els 
bous per la Festa Major

Dues penyes taurines d’Amposta ja 
han adquirit el bou per a la festa 
major. Es tracta de la penya Bous per 
la Festa i la Cerril per a les properes 
Festes Majors, els dos bous es faran 
el dia 11 d’agost.

Bous per la Festa han comprat el 
bou de la ramaderia de Salvador 
Domecq de Arcos de la Frontera 
(Cadis) de nom Romero num:98 
G:7.  I la Penya El Cerril el bou de 
la ramaderia de Samuel Flores de la 
Povedilla (Albacete) de nom Niñochi·
co n:2 G:9.  

Fotos d'esquerra a dreta i de dalt a baix: venedors i venedores del mercat pre-
parats per a la xocolatada a la plaça, primer premi de comparses a l'Associa-
ció de Veïns del Grau per Missisipi, segon premi a l'Escola de Dansa Jaqueline 
Biosca per Egiptolandia, tercer premi a la FAAV per Pirates de l'Ebre i Carna-
val infantil al recinte firal

No importa quines siguin 
les mides 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
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BiBlioteCa

El dia 21 de febrer a les sis de la 
tarda a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó, se celebrà 

aquest Dia, com últimament venim 
fent des de l’any 2006. Aquest fou 
proclamat per la Conferència General 
de la Unesco al novembre del 1999, 
amb l’objectiu de promoure el mul·
tilingüisme i la diversitat cultural. 
Tota iniciativa per a promoure les 
llengües maternes servirà també per a 
crear una major consciència sobre les 
tradicions lingüístiques i culturals del 
món i inspirar a la solidaritat basada 
en la tolerància i el diàleg.

Actualment, de les més de 6.000 
llengües del món, unes 3.000 estan 
en perill de desaparèixer, i cada any 
se’n perden una desena.

Un any més la Biblioteca va tenir 
èxit de participació. El nostre agraï·
ment a Isabel Obradós, del Consorci 
de Normalització Lingüística, del 
Consell Comarcal, amb els seus tren·

ta alumnes, amb molta diversitat de 
llengües. La Isabel, imparteix cursos 
per fomentar el coneixement i l’ús 
de la llengua catalana.

També a Gil Hierro, de l’Escola 
d’Adults d’Amposta, amb els seus 
alumnes força aplaudits, pel recital 
de poesies amb llengua catalana.

A Isaura Castellà, en representació 
de l’Escola de Llengües i cultures de 
les Terres de l’Ebre, un espai de tro·
bada entre veïns ebrencs·autòctons i 
nouvinguts, i amb un funcionament 
basat totalment en el sistema de 
voluntariat i de cooperació entre 
persones. Per aquest dia, van escollir 
com a fil temàtic el tema de l’amor, 
que és un valor que des de l’Escola 
es fomenta. Els alumnes d’àrab van 
llegir un conte i els de francès, curts 
refranys.

Júlia Idiarte amb un grup d’alum·
nes de l’Escola Esardi, de diferents 
procedències geogràfiques, van 

dia internacional de la 
llengua materna

tecnologia lítica 
a la Prehistòria

El 6 de Febrer a la Biblioteca Comar·
cal, un grup de prop de cinquanta 
alumnes, de cinquè de primària del 
col·legi Miquel Granell, van assistir 
a la conferència taller sobre “Tecno·
logia lítica a la Prehistòria”.

L’arqueòleg, Javier Gonzàlez du·
rant quasi tres hores, els va explicar 
l’evolució de les eines i utensilis 

creats pels humans, a través dels 
diferents períodes de la prehistòria.

Com a final de l’explicació, tots 
els alumnes assistents van aprendre 
a treballar la pedra, de la mateixa 
manera que ho feien els nostres 
avantpassats, i com a resultat ca·
dascú va poder fabricar una fletxa 
amb punta de sílex.

Aquesta activitat ens la va oferir 
la Central de Biblioteques de les 
Terres de l’Ebre. 

JoANA

llegir fragments d’autors en la seva 
llengua materna: romanès, peruà, 
andalús, valencià, ampostí i català 
oriental.

Soletat Ruiz, de la Residència·Llar 
Pere Mata d’Amposta, amb un grup 
de residents, també van col·laborar, 
llegint per a tots els presents. 

També volem agrair a la Central 
de Biblioteques Terres de l’Ebre els 
haver·nos portat a Montse Castellà, 
que amb el seu espectacle “Parents 

per part de riu”, ens va fer un repàs de 
fragments de poesia i prosa d’autors 
de parla catalana vinculats a les Ter·
res de l’Ebre i les comarques veïnes 
que comparteixen lo mateix idioma. 
Així trobem textos de Gerard Vergés, 
Jesús Massip, Moncada, Bladé, Juan 
Arbó, Carranza, A. Roig, Jesús M. 
Tibau… entre d’altres més. 

Gran ovació per la interpretació 
que ens va oferir la Montse Castellà.

L’acte fou obert amb unes paraules 
de la regidora de Serveis Socials, Laia 
Subirats, seguides per la de tots els 
agents implicats en l’organització de 
l’acte i la de la pròpia bibliotecària, 
que agraí l’interès de tots ells. 

La Biblioteca treballa amb col·
leccions d’altres llengües i cultures 
per a posar·les a l’abast dels nous 
usuaris, així com els llibres adequats 
per aprendre la llengua catalana.

També fa uns anys, vam iniciar 
el Club de Lectura “Jules Verne”, 
adreçats a tots els qui encara no 
dominem prou la nostra llengua, i 
que es treballa amb uns materials 
adients, com són els llibres de “Lec·
tura fàcil”.

Vam acabar la festa, amb una 
degustació de dolços típics ampos·
tins. 

JoANA
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iniCi del CUrs l’art de Fer Un 
aparador
El curs l’Art de Fer un Aparador es va 
iniciar el passat dilluns dia 4 de fe·
brer a l’Escola d’art i disseny. Com ja 
va passar en l’anterior edició, es van 
cobrir totes les places disponibles i 
les regidores de Comerç i Cultura 
van assistir a la lliçó de benvinguda.

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.

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 el mercat a la plaça. 

CUrsos

Finalitza el curs 
de Disseny de 
l’Espai Escènic

El curs “Disseny de l’espai escènic” 
impartit per l’escenògrafa i disse·
nyadora Maria Pons, va finalitzar el 
dissabte 23 de febrer amb un balanç 
molt positiu en quant al nombre 
d’assistents. El curs ha estat orga·
nitzat per l’Antena del coneixement 
de la URV a Amposta, l’ Ajuntament 
d’Amposta i el Museu de les Terres 
de l’Ebre, i ha comptat amb la col·
laboració de la Diputació de Tarrago·
na, la Lira Ampostina, l’Escola d’art 
i disseny i la Coordinadora de Teatre 
Amateur de Baix Ebre i Montsià.

A les Terres de l’Ebre, la tradició 
teatral i en particular el teatre ama·
teur, presenten avui una dinàmica 
i una pràctica associativa en favor 
de la cultura de base estesa arreu 
del territori i consolidada per la 
valoració del públic i per la voluntat 
de tots aquells que hi participen. 
Les sessions d’aquest curs han per·
mès aprofundir en el coneixement 
i pràctica d’una part important de 

la creació teatral. En tota obra, 
un dels aspectes més rellevants és 
l’escenografia, ja que segons com 
aquesta estigui concebuda i executa·
da, a més d’ajudar a contextualitzar 
l’obra, també provoca emocions en 
els espectadors, de tal manera que 
reforça el guió i la interpretació dels 
actors i actrius.

En el curs hi participen una tren·
tena d’alumnes, la majoria d’ells pro·
cedents del món del teatre amateur 
de les Terres de l’Ebre i del Maestrat 
(Amposta, Deltebre, Móra d’Ebre, El 
Perelló, Santa Bàrbara, Sant Carles 
de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, 
La Sénia, Tortosa i Traiguera) i del 
món del disseny. Les sessions s’han 
estructurat en dos sessions teòriques 
i dos de pràctiques. En les sessions 
teòriques s’ha fet un repàs de la his·
tòria de l’escenografia, des del món 
grec fins el nostres dies, per conèixer 
les diferents visions històriques i 
culturals sobre el teatre i com ha 
evolucionat l’espai escènic en relació 
a aquestes, mentre que en les sessi·
ons pràctiques, una d’elles al teatre 
auditori de la Lira Ampostina, es van 
conèixer de primera mà aquells pro·
cediments i tècniques bàsiques que 
han de servir per a poder afrontar 
amb èxit tot el projecte de disseny i 
producció d’un espai escènic. 

Cultura

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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Aquest és el títol del llibre, amb 
el qual Carod·Rovira, va gua·
nyar el Premi Andròmina de 

narrativa, de la 41a. Edició del premi 
Octubre 2012, una mena de quadern 
de viatges que barreja memòries 
i prosa lírica, a més d’alguna que 
altra incursió en el món del cinema 
i la gastronomia. Es presentà sota el 
pseudònim de Miquel Capella, nom 
del seu oncle.

L’escriptor Emigdi Subirats, vice·

president d’Òmnium Cultural a les 
Terres de l’Ebre, va fer una interessant 
explicació del llibre, sobre tot dels 
referents i connexions de la cultura 
italiana i catalana, que l’autor ha 
escrit i per les pròpies vivències 
dels dos conferenciants. Llocs com 
Roma, Sicília, l’Alguer, Tabarca o la 
Mediterrània o autors com Sagarra, 
Comadira, Piera... entre d’altres van 
estar explícitament comentats. 

Diu Carod·Rovira “…jo crec que 
allò que tenim en comú amb els itali·
ans és la nostra intensa i apassionada 
mediterraneïtat, aquest és un llibre 
molt vinculat al món de la llum, dels 
colors i les olors”.

La idea del llibre neix en una cel·la 
a la presó Model l’any 1973 al costat 
de l’advocat Josep Solé i Barberà 

la passió 
italiana

Visita del grup Dúctil

El dissabte dia 26 de febrer el grup de 
creatius Ductil va visitar l’exposició 
permanent i les instal·lacions del 
Museu de les Terres de l’Ebre. El grup 
format per dissenyadors i artistes 
procedents de diferents disciplines 
té com a objectiu posar en valor el 
patrimoni d’aquestes terres (Terres de 
l’Ebre i Maestrat) creant diferents visi·

ons dels llocs visitats, amb estil lliure, 
a partir dels llocs, espais, objectes, 
accions... (dibuixar, fer fotos, crear 
escrits, il·lustrar, experimentar tèc·
niques o desenvolupar noves formes 
creatives) que esdevenen una bona 
miscel·lània artística i conceptual. 
La seva gira els ha de permetre, més 
endavant, exposar les seves visions 
d’aquest patrimoni.

Per conèixer millor la seva obra 
http://fusioductil.blogspot.com.es. 

mUseU del montsià

"Sóc el Modu. Parlem wòlof i català", 
aquest és el títol del llibre que es 
va presentar a la Sala d’Adults de 
la Biblioteca d’Amposta, el passat 
14 de febrer.

L’autor del llibre, el senegalès 
Mactar Thiam Fall, ha exercit la 
docència al seu país durant més 
de quinze anys. Després de passar 
uns anys a Alemanya, França i Ità·
lia, s’instal·là a Barcelona, on s’ha 
dedicat a l’ensenyament del wòlof, 
idioma majoritari al seu país· també 
es parla a Gàmbia i Mauritània·, i 
també a les tasques de mediació amb 
el col·lectiu de joves immigrants 
africans a Catalunya. 

Aquest llibre és el resultat de 
treball i esforç. L’autor ens diu que 
conèixer el català significa la volun·
tat d’integració i de voler formar 
part de la societat catalana. Que 
el català sigui una llengua per a la 
cohesió social, una porta d’entrada 
a la ciutadania.

Mactar Thiam està treballant en 
una nova obra, com és el diccionari 
Castellà·wòlof i Català·Wòlof. 

A l’acte també intervingué José 
Luís Rodríguez, de la Escola de 
llengües i cultures de les Terres de 
l’Ebre. Aquesta escola que centra una 
part important de la seva activitat a 

Amposta, té com a objectiu final el 
trencar les moltes barreres invisibles 
que existeixen entre la comunitat 
autòctona i la nouvinguda.

Agraïm des de la Biblioteca l’in·
terès de l’Escola per col·laborar en 
tot tipus d’activitats adreçades als 
nouvinguts, com el proper esde·
veniment, que tindrà lloc el dia 21 
de febrer, Dia Internacional de la 
Llengua Materna.

Entranyable l’acte on hi va haver 
un ventall d’interessants intervenci·
ons, per part del públic assistent. 

JoANA

man la modu
Curs “Mamífers carnívors 
de les Terres de l'Ebre, 
Ports, Maestrat i 
Matarranya”

La institució Catalana d'Història 
Natural i el Museu de les Terres de 
l'Ebre van organitzar el cap de set·
mana del 23 i 24 de febrer el curs 
“Mamífers carnívors de les Terres de 
l'Ebre, Ports, Maestrat i Matarranya”. 
Aquesta activitat s’inclou dins del 
cicle de cursos naturalistes que cada 
any organitza la Institució Catalana 
d'Història Natural, filial de l'Institut 
d'Estudis Catalans, conjuntament 
amb el Museu de les Terres de l’Ebre.

Aquest curs ha permès als as·
sistents conèixer en profunditat i 
identificar les diferents espècies 
de mamífers carnívors que podem 
trobar a les Terres de l'Ebre i a les 
comarques veïnes de Terol i Castelló 
(Maestrat, Ports i Matarranya). El 
curs ha tingut una durada de 20 

hores dividides en dos parts, una 
teòrica i una pràctica. Al llarg de les 
sessions teòriques es parlava de les 
principals característiques que defi·
neixen la biologia i etologia d'aquest 
interessant grup de mamífers i, al 
mateix temps, de com aprendre a 
identificar les espècies presents als 
espais naturals del sud de Catalunya. 
Dins de la part pràctica del curs, es 
van explicar les principals metodolo·
gies d'estudi i localització d'aquestes 
espècies, posant un especial èmfasi 
en el seguiment de rastres i reconei·
xement de petjades. 

Al curs hi han assistit un total 
de 21 alumnes d’arreu del territori 
català interessats en aprofundir els 
seus coneixements en aquest inte·
ressant grup d'animals, i ha estat 
impartit per Diego Martínez, tècnic 
de fauna de Forestal catalana i del 
Departament d'Agricultura rama·
deria, Pesca i Medi Natural, gran 
coneixedor d'aquests mamífers i 
en especial d'aquelles espècies que 
habiten les nostres terres. 

arran de l’afirmació d’aquest que 
“els catalans som una mena d’italians 
frustrats”. L’autor afegeix que aquesta 
afirmació li va quedar desada en un 
calaix de la memòria, i que ha donat 
uns quants anys després “La passió 

italiana”.
L’acte fou obert per Joana Serret 

i presidit per la regidora de Cultura, 
Mar Panisello. 

JoANA
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“Subtils rajos de sol s’escolen entre 
la boira flonja que abdica del seu 
regnat. Poso Brassens a la gramola. 
La sintonia de cafè que puja em dis·
treu dels records amables del vespre 
anterior a la Biblioteca d’Amposta en 
la presentació del recull Plàncton ...”

Quan encara no hem rebut l’actu·
alització d’aquesta setmana del bloc 
Plàncton, que Josep Igual publica 

Josep igual, el jesuïta 
degenerat

PER JESúS
SERRANo PoNS

Contes xinesos

Potser et resultarà sorprenent 
trobar la casa buida al tornar 
de la feina. Potser et sentiràs 

desconcertat quan no ensopeguis 
amb el sopar acabadet d’escalfar 
sobre la taula. Potser et xocarà 
no localitzar la meva insignificant 
presència al rebedor de casa espe·
rant expectant la teva arribada, tan 
subtil, etèria i servicial com sempre. 
Potser et desconcertarà ensopegar 
amb aquesta carta al damunt del llit.

Avui, finalment, ha arribat un 
moment on ja no vull escoltar pas els 
teus fingits i falsos t’estimo per que, 
al pronunciar·los, vas estrenyent, 
cada cop més fort, el cercle de la 
meva minsa llibertat individual. 

Avui, finalment, ha arribat el mo·
ment de fer dissabte emocional, de 

recosir i apedaçar les esparracades 
costures de les meves nombroses 
cicatrius, de llepar·me les ferides, 
de rentar·me la cara, d’eixugar·me 
les poques llàgrimes que puguin 
romandre guardades dintre els meus 
cansats i tristos ulls, d’alçar ben 
alt el cap i tirar endavant tractant 
d’oblidar aquesta maleïda banda 
sonora degenerativa en que has 
transmutat la nostra perllongada 
vida en comú. 

Avui, finalment, he determinat, 
tremolant, que ja no puc pas conti·
nuar d’aquesta manera; que les teves 
amenaces ja no m’han d’atemorir ni 
acoquinar; que ja no puc suportar 
més aquest particular món nostre 
sobrecarregat de plors i menyspreus; 
que ja no puc viure pendent de les 
teus rabiosos i sobtats canvis d’hu·
mor que tan m’han aterrit.

Avui, finalment, he decidit trepit·
jar fort el terra i escapolir·me, d’una 
manera definitiva, del negre forat 

on m’havia vist soterrada aquests 
darrers anys, totalment sotmesa 
per un monstre deshumanitzant i 
anihilador.

Avui, finalment, m’he adonat que 
no tens la més mínima idea dels 
milers de llàgrimes que he arribat 
a vessar; que no ets més que un 
despòtic vampir emocional que 
necessita nodrir·se necessàriament 
dels meus sentiments; que requereix 
menystenir·me, menysprear·me i 
anorrear·me perseverantment per 
tal d’amagar així totes i cadascuna 
de les seves pròpies mancances i 
carències personals.

Si, fins al dia d’avui, havia supor·
tat conviure al teu costat no era pas 
per que gaudís del teu domini i les 
teves constats vexacions. Si, fins 
aquest dia, encara era aquí, és per·
què havies aconseguit fer·me viure 
enfonsada en un total i continuat 
naufragi emocional, abatuda i ofe·
gada pels teus incessants i perpetus 

maltractes físics i mentals. Si fins ara 
no havia gosat revoltar·me contra 
la teva tirania absolutista és perquè 
no havia aconseguit reunir pas les 
forces necessàries per atrevir·me a 
realitzar aquest coup·de·force tan 
transcendental.

Jo ja no vull tornar a veure mai 
més la teva tèrbola mirada. Ja no 
desitjo sofrir més els teus cops i 
humiliacions. La vida dóna moltes 
voltes i girs inesperats i, ara, ja ha 
arribat el meu moment. Ara, ja no 
tinc cap mena d’interès en escoltar 
els teus contes xinesos per a nens 
japonesos. Ara ja no tinc cap mena 
de necessitat de romandre al teu 
costat. Ara prenc les rendes de la 
meva vida. Ara surto al carrer amb 
un esbojarrat desig de viure. Ara 
m’il·lusiono davant la possibilitat 
d’encetar una nova etapa vital tan 
allunyada de la teva perversa pre·
sència. Ara, finalment, et dic adéu 
per sempre. 

al portal 3x4.info, aventurem com 
s’iniciaria l’apunt del dia després de 
la presentació del llibre homònim, 
que va tenir lloc el divendres 15 
de febrer a la Sala d’Adults de la 
Biblioteca.

En paraules d’Antònia Ripoll, 
autora de la portada de Plàncton, 
Josep Igual té pinta de jesuïta re·
ciclat, potser per la barba, o potser 

per aquesta actitud silent i un pèl 
distant que gasta en les presentaci·
ons públiques, que sosté que no li 
agraden, “quan no em noten estic 
molt més a gust”, diu.

El blog que Josep Igual actualitza 
religiosament –mai millor dit· al 
portal 3x4.info ens porta, en forma 
de dietari, el diàleg del propi autor 
amb l’entorn. El bon lector del 
Plàncton setmanal sap que potser 
s’hi trobarà citat, a traïció, sota el 
pseudònim de criatura o amb ini·
cial i punt. El marc de referències 
d’un apunt del Plàncton no s’acaba 
mai, anem de Proust a Simenon o 
de Barthes a Cunqueiro i escoltem 
Bach mentre repassem les notícies 

del dia, les declaracions polítiques 
de torn. El resultat és una lectura 
exigent que demana a qui s’hi acosti 
que estigui alerta.

Dels milers de pàgines que omple 
el Plàncton a la xarxa, Josep Igual 
n’ha seleccionat un centenar, no és 
la simple selecció d’un material ja 
publicat que es recicla per impri·
mir i vendre. Demanar a un autor 
que inclogui una ínfima part de la 
seva producció diària per fer·ne un 
llibre és el mateix que demanar·li 
que escrigui un llibre de bell nou. 
Perquè què hi entra i què no d’una 
matèria literària que inclou poe·
mes, aforismes, relats, narracions, 
reflexions sobre l’actualitat política 
i social i, per què no dir·ho, les 
pròpies fílies i fòbies de l’autor? 
“Sóc un degenerat” assegura Igual 
en la presentació del llibre “perquè 
no tinc un gènere concret” matisa 
quan veu tots els parells de celles 
del públic en alt. L’hibridisme de 
“tastaolletes”, o potser és que el 
jesuïta només ho és en aparença i el 
que li agrada en realitat és saltar·se 
els cànons, encavalcar el vers amb el 
relat i la prosa poètica amb l’assaig 
buscant desafiar el lector a trobar·li 
una etiqueta, uns marges, un títol 
que vagi més enllà del “d’autor 
perifèric” o “autor difícil”.

Quan Josep Igual es disposava a 
llegir als assistents a la presentació 
alguns fragments de Plàncton, a 
les 20.30 del vespre, un asteroide 
s’aproximava al planeta Terra més 
del que cap altre ho havia fet abans 
sense arribar a col·lisionar. 

NúRIA DE SANTIAGo
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divendres, 1 de març
 les pensions i la independència de 

catalunya
organitza: anc d’amposta
lloc: el casal
Hora: 17 h.

 Presentació de la novel·la “els cims 
invencibles. entre Pàndols i cavalls” 
amb carme meix i emigdi Subirats; i del 
curmetratge “la fatarella 1938” per Pau 
Bertomeu.
organitza: Àrea d’adults de la Biblioteca
lloc: Sala d’adults de la Biblioteca
Hora: 19,30 h.

 la independència de catalunya, una 
oportunitat pel comerç d’amposta
organitza: anc d’amposta
lloc: el casal
Hora: 20 h.

 cicle “el documental del mes”
Projecció de “Kuchu”, de malika Zouhali-
Worrall i Katherine fairfax Wright. Vo en 
anglès i ganda, subtitulada en català.
organitza: associació cultural taram-
bana i Paralel40
col·labora: regidoria de cultura i depar-
tament de cultura
lloc: el casal
Hora: 21.30 h.
2n passi, dissabte, a les 18h. al casal

dissaBte, 2 de març
 Ball amb el duet tabú

organitza: casino recreatiu 
lloc: el casino
entrada: 5€
Hora: 23 h.

diUmenGe, 3 de març
 Ballada popular de jotes

organitza: Grup de dansa Paracota i la 
rondalla “ los dimarts cantem al llar”
lloc: Plaça de mercat
Hora: 11,30 h.

dijoUs, 7 de març
 conferència “les darreres recerques 

sobre el Jesús històric”, a càrrec de Pere 
Poy, prof. d’ieS. 
organitza: institut d’estudis comarcals 
del montsià. 
col·labora: regidoria de cultura
lloc: el casal
Hora: 18 h.

 conferència “ el flamenc, l’au fènix del 
delta de l’ebre”, a càrrec de francesc 
Vidal esquerré, director del Parc natural 
del delta de l’ebre
organitza: ajuntament d’amposta, urV 
campus extens i mtte
lloc: Sala d’actes del museu
Hora: 19,30 h.

 xerrada “el món dels sabons”, a càrrec 
d’alvaro Zamora 
organitza: as. mestresses de casa
lloc: Seu de les mestresses de casa
Hora: 17 h.

divendres, 8 de març
 dia internacional de la dona

xerrada - col·loqui “Plantes remeieres i 
els sabers de les dones en la cura de la 
salut, a càrrec de francisco castaño, es-
pecialista en plantes remeieres i Àngels 
castellà del Siad.
organitza: Biblioteca comarcal Sebas-
tià Juan arbó, regidories de cultura i 
Serveis Socials i Siad consell comarcal 
del montsià.
lloc: Sala d’adults de la Biblioteca 
Hora: 20 h.

 conferència “el paper de les dones 
en la Història de l’art” a càrrec de núria 
Gil duran.
organitza: consell comarcal del montsià
lloc: consell comarcal del montsià
Hora: 19 h.

dissaBte, 9 de març
 audició de clarinets a càrrec de l’alum-

nat de l’escola
organitza: la lira ampostina
lloc: auditori de l’escola (entrada lliure)
Horari:18 h.

 Vi concert Benèfic “la fila amb ... 
càritas amposta”, a càrrec de la Banda 
de música de la unió filharmònica
organitza: la unió filharmònica 
lloc: auditori de la fila (entrada lliure)
Hora: 22 h.

 concert de jazz-rock amb “chamber 
eleven”
organitza: casino recreatiu 
col·labora: ajuntament d’amposta
lloc: auditori municipal amposta
entrada: 10€
Hora: 22,30 h.

diUmenGe, 10 de març
 marató ball a amposta 

matí: 11 a 13,30 h. al Parc dels xiribecs.
tarda: 18,30 a 20,30 h. a la Sala de ball 
de la lira
organitza: c.B.e. amposta Quick dance
col·labora: la lira ampostina, Basic 
escola de Ball i ajuntament d’amposta

dimeCres, 13 de març
 trobada del club de lectura cafè-

tertúlia amb l’autor david martí, per 
comentar l’obra “les bruixes d’arnes”.
organitza: Àrea d’adults de la Biblioteca i 
institució de les lletres catalanes
lloc: Sala d’adults de la Biblioteca
Hora: 19’30 h.

dijoUs, 14 de març
 conferència “les plantes del Port”, a 

càrrec de manuel arrufat, etnobotànic. 
organitza: institut d’estudis comarcals 
del montsià. 
col·labora: regidoria de cultura
lloc: el casal
Hora: 18 h.

 conferència “l’edifici de les escoles 
miquel Granell, d’escoles públiques a 
museu”, a càrrec de dídac Gordillo Bel, 
arquitecte.
organitza: ajuntament d’amposta, urV 
campus extens i mtte
col·labora: diputació de tarragona
lloc: Sala d’actes del museu
Hora: 19,30 h.

divendres, 15 de març
 Plantada de l’arbre.

organitza: ajuntament d’amposta
Hora: 10 h.

diUmenGe, 17 de març
 xVi trobada de Puntaires

organitza: regidoria de cultura.
lloc: Plaça del mercat (si fa mal temps 
a l’auditori municipal)
Horari: de 10 a 13 h.

dijoUs, 21 de març
 conferència “cosir a la prehistòria. els 

punxons de la cova de Vidre”, a càrrec 
de maria de mar Villalbí, conservadora 
d’arqueologia del mtte
organitza: ajuntament d’amposta, urV 

campus extens i mtte
lloc: Sala d’actes del museu
Hora: 19,30 h.

 dia mundial de la poesia: “Veu i vers”, 
recital de rafa Haro
organitza: Àrea d’adults de la Biblioteca
col·labora: SStt i central de Biblioteques 
terres de l’ebre
lloc: Sala d’adults de la Biblioteca
Hora: 20 h.

dissaBte, 23 de març
 festival de dansa “Pas a pas” de l’escola 

de dansa maria lozano. 
organitza: escola de dansa maria 
lozano.
lloc: auditori de la fila. 
Hora: 19:30 h.

dijoUs, 28 de març
 amposta de Banda a Banda ( 12a edi-

ció) concert de Primavera a càrrec de la 
Banda de música “la lira ampostina”
organitza: la lira ampostina
lloc: auditori- teatre de la lira
Hora: 22,30 h.

CUrsos-tallers-jornades
 la lira ampostina

16é concurs de redacció i dibuix. tema “la 
banda de música, identitat d’un poble”
Participants: alumnes de primària dels 
centres d’ensenyament del montsià i el 
Baix ebre. 
data límit: 22 de març
informació: laliraampostina@telefonica.
net i 977701004 

 Grup dansa Paracota. curs de jota
fins al 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 de març
lloc: sala de ball de la lira
Hora: al vespre
informació: paracota@gmail.com i 650 
127 634

 Punt Òmnia
taller de tècniques de recerca de feina
Horari: dilluns de 9 a 11h.
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espai dona per a totes les que hi vulguin 
participar.
Horari: dilluns de 17h a 19h
lloc: baixos de la Biblioteca
informació: amposta@xarxa-omnia.org 
i 977703516

 institut ramon Berenguer iV
els romans ens visiten. Jornades de 
recreació històrica romana, a càrrec de 
la legió Vii Gemina de tarraco Viva
dates: 1 i 2 de març

 27è Saló de la infància
dates: del 22 al 27 de març 
organitza: regidoria de Serveis Socials 
i Participació ciutadana
Horari: de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h.
lloc: Pavelló de fires

 x Jornades gastronòmiques de la 
carxofa 
fins el 24 de març 
organitza: regidoria de comerç i tu-
risme i associació de restauradors 
d’amposta

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.
lloc: escola de Ball Quick dance

 taller de tècniques i complements 
d’indumentària: calça, ganxet, puntes, 
serrells de mantó, etc.
Horari: dimarts i dimecres, de 16 a 18 h. 
lloc: baixos de la Biblioteca comarcal
organitza: regidoria de cultura
informació i inscripcions: culturapont@
amposta.cat i 977700904 

 còpia de patrons d’indumentària de 
la festa 
dijous, de 10 a 12 h. (fins el 2 de maig)
Biblioteca comarcal Sebastià Juan arbó

 l’art de fer un aparador
2a edició. curs d’aparadors per a artistes, 
dissenyadors i comerciants
fins l’11 de març
Horari: dilluns de 10 a 13 h.
organitza: regidoria de comerç i tu-
risme

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 març 

Horari: d’11 a 14 h.
 al Parc arqueològic de la carrova i als 

ullals de la carrrova
data: 10 de març
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 març
Horari: d’11 a 13 h.

 al Parc arqueològic de la carrova i 
itinerari pel camí de sirga del delta
data: 24 de març
Horari: d’11 a 14 h.

 al Parc arqueològic de la carrova i als 
ullals de Baltasar
data: 31 de març
Horari: d’11 a 14 h.
lloc inici visites: Parc arqueològic de 
la carrova
Preu: 2 euros per persona

exposiCions
 consell comarcal del montsià

exposició col·lectiva “Pintores del 
montsià”
dates: del 8 al 28 de març

 Biblioteca comarcal Sebastià Juan 
arbó
exposició “ els sabers de les dones del 
montsià. la recuperació dels sabers 
relacionats amb la cura de la salut”. 
dates: del 8 al 31 de març
organitza: Biblioteca comarcal Sebas-
tià Juan arbó, regidories de cultura i 

Serveis Socials i Siad consell comarcal 
del montsià.

 Sala d’exposicions obra Social la 
Pedrera
exposició de Pep casals 
dates: del 15 al 24 de març
organitza: fac i regidoria de cultura
Horari: de 20 a 22 h.

aUdiCions
 la unió filharmònica

audicions dels alumnes de l’escola de 
música
dimecres, 13: aula de Violoncel
divendres, 15: aula de Saxo, trombó, 
Bombardí i tuba
dilluns, 18: aula de oboé, cant modern 
i Percussió
dimarts, 19: aula de Piano 
dimecres, 20: aula de flauta, trompa 
i trompeta 
dijous, 21: aula de clarinet, orquestra de 
Guitarres, conjunt instrumental infantil 
i adults
lloc: auditori de la fila (entrada lliure)
Hora: 20 h.

sortides
 Ports Beceit: rases de maraco-refugi 

de les clotes (dinar)
data: 16 de març.
organitza: amics del camí de Sant Jau-
me de l’ebre. montsià
inscripció: camisantjaumebre_mont-
sia@yahoo.es i 606 61 88 27
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des als organitzadors d’actes amb 
bous i que en tinguem constància 
és totalment positiu als interessos 
favorables a la festa ja que nova·
ment s’ha pogut demostrar que 
les actuacions que els anomenats 
“animalistes” han interposat per 
denunciar els espectacles taurins 
a les Terres de l’Ebre no tenen cap 
fonament i que en totes i cadascuna 
els organitzadors han aportat sufi·
cients proves per justificar les seves 
actuacions en contra dels interessos 
dels propis denunciants, és a dir, les 
plataformes animalistes .

I si amb les denúncies no en tenien 
prou, aquesta passada temporada 
també es van ficar amb la feina i 
treball de les ramaderies de la pobla·
ció d’Alfara de Carles al·legant que 
s’hi produïen activitats il·legals que 
incomplien la resolució del Parla·
ment de Catalunya amb la prohibició 
d’espectacles relacionats amb les 
corrides de bous al nostre país. Doncs 
bé el Departament d’Agricultura ha 
resolt favorablement als interessos 
de les ramaderies i per tant podran 
continuar realitzant les activitats 
normals com venien fent fins ara, 
unes activitats del tot legals i de les 
que nosaltres no en teníem cap dubte 
que se’ns donaria la raó també amb 
aquest tema. 

Els aficionats estem cansats d’ha·
ver d’aguantar constantment l’atac 
de les plataformes animalistes, de 
seguir aguantant la ignorància i 
malicia en la que actuen, sempre 

utilitzant la mentida, l’arrogància i 
la desqualificació i sobretot fent sang 
de les desgracies, l’últim exemple el 
tenim amb la malaurada mort de 
l’aficionat als bous de Sant Jaume 
d’Enveja mentre assistia a una tarda 
de vaques a Deltebre, on s’afanyaven 
a fer declaracions als mitjans de 
comunicació per desgastar la nostra 
festa i desprestigiar·la davant la so·
cietat catalana i moltes vegades amb 
l’ajuda dels mitjans de comunicació 
que comercialitzen i son còmplices 
d’aquests personatges que volen 
acabar amb la nostra festa.

Finalment i com a més important 
comentar, que un any més tot i 
aquests constants atacs d’aquestes 
plataformes hem tornat a guanyar 
la partida perquè mentre continuem 
fent les coses bé, amb unió i amb la 
veritat per davant continuarem fent 
callar la boca dels detractors de la 
festa taurina a les nostres festes i 
algun dia les mentires i calumnies 
que utilitzen seran penalitzades.  
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En moments com aquest cal apro-
fitar totes les sinergies.

Sí, són moments en què els 
pobles i les ciutats han de ser imagi-
natius i aprofitar allò que de bo tenen 
per empènyer les diferents economies 
que conformen el teixit productiu .

Aquest és sense dubte l’esperit 
que endevinem vol tenir la festa de 
Carxofa, una festa que desprès de 
18 anys ha anat convertint-se en un 
punt trobada entre la gastronomia i el 
comerç, una festa que amb l’excusa del 
protagonisme del verd vegetal vol fer 
que Amposta sigui punt de referència 

de la gastronomia i del comerç de les 
Terres de l’Ebre.

De ben segur que l’esforç es posa 
, tant econòmic com organitzatiu, la 
qüestió es esbrinar si s’aconsegueixen 
els objectius, aqueta és una reflexió 
que han de fer les parts implicades.

Si valoren la darrera edició cal dir 
que va ser una festa amb força con-
currència i especialment de visitants 
de fora de les nostres terres , d’arreu 
de Catalunya i alguns de l’estat espa-
nyol els que es van apropar fins a la 
nostra ciutat per conèixer la nostra 
gastronomia, malauradament el 
temps no va acompanyar , però part 
del objectius es va complir, no sola-
ment perquè el govern municipal en 

faci una bona valoració si no també 
perquè els restaurants de la ciutat van 
treballar notablement durant aquella 
dia segons ens explicava la presidenta 
dels restauradors d’Amposta.

Ara cal seguir potenciant la festa i 
de vegades invertir alguna cosa més 
per dotar-la d’aquell atractiu que ac-
tualment els consumidors demanen.

Bé i després de la festa de la carxofa, 
ens queda gaudir de la professionalitat 
dels nostres restaurants per degus-
tar els menús en les jornades de la 
carxofa i si a més se’n beneficia la 
resta del comerç millor. I és que cal 
aprofitar, no que el “Pisuerga passa 
per Valladolid,” si no allò que es fa be 
i que cal potenciar. 

CLUB FUTBoL AMPoSTA
@CFAMPoSTA 
Amposta 3 Sants 0. Bon partit i 
tres punts molt importants. Gols 
de Isaac,Dani Fatsini i Gustavo de 
magistral falta directa.A seguir així
Retwitteado por Litus 

Amposta-DeltadelEbre
@TurismeAmposta 
#Amposta atrau milers de persones a 
degustar la carxofa del Delta · Diari 
de Tarragona http://www.diaride·
tarragona.com/74851

Mònica MG
@797TSAMG 
Avui a Amposta, a la 1a prova del cir·
cuit de les “running series” Terres de 
l’Ebre, Gerard @Monteverde_3Obs, 
1r classificat!! Campió! B7s

Policia Amposta
@PoliciaAmposta 
El Ple Municipal d’#Amposta aprova 
una ordenança per regular el consum 
de begudes a la via pública 

Diari de Tarragona
@diaridtarragona 
Amposta estén els actes de la Festa de 
la Carxofa per tota la ciutat · Diari de 
Tarragona http://fb.me/BQbOj6dR 

Descobrir.cat
@descobrircat 
Fins al 31 de març, els restaurants 
d’Amposta ofereixen menús amb 
la carxofa com a estrella http://
ow.ly/9FQE3

olletadeverdures.cat
@Massitet 
: 7 platillos de carxofa amb molt 
bon nivell per 10 euros. La Festa de 
la carxofa d’Amposta és un xollo! 

els bous al nostre 
territori

Els animalistes obren novament la 
guerra amb denúncies sobre les fes·
tes tradicionals amb bous al nostre 
territori.

Aquest és el titular novament i la 
veritat és que ja comencem a estar 
cansats de tenir que aguantar aquest 
constant maltractament cap a la 
nostra festa però novament no ens 
queda cap altra solució que sortir als 
mitjans de comunicació i desmuntar 
totes les actuacions fetes per les 
protectores animalistes.

L’Agrupació de Penyes i Comissi·
ons Taurines de les Terres de l’Ebre 
anuncia públicament que pel que fa 
a l’apartat de denúncies interposa·

Per participar en aquesta secció les 
cartes o articles hauran de tenir una 
extensió de 30 línies, en cas contrari 
podrien ser retallades.
No s’acceptarà cap escrit a mà o en còpia 
en paper. És imprescindible estar envi-
ades per correu electrònic a la redacció 
de la Revista Amposta
(premsa@amposta.cat)
La Revista Amposta es reserva el dret 
de publicar les cartes/articles que no 
respectin aquestes normes. Tampoc es 
podrà mantenir corres pondència sobre 
les cartes publicades.

reCtiFiCaCions

En l'edició de febrer van aparèixer dues 
errades que volem rectificar:
1. La cafeteria que es va inaugurar no 
es diu Enjoy es diu Bar Cafeteria Sajuis, 
i està al carrer Mestre Sunyer, 26. Tel. 
696 327 930. (foto)
2. La foto del mes passat, en la que al peu 
explicàvem que ho havia representades 
quatre generacions d’una mateixa família 
tenia un error, ja que no eren quatre 
generacions sinó cinc. 

Publicitat a la revista amposta: 
610 256 097
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l’èxit de les iniciatives ciutadanes 
que puguin establir·se a Amposta. 

CiU rebutja millorar 
el paviment de la Sala 2 
del pavelló

L’estat de conservació del paviment 
de la Sala 2 del pavelló poliesportiu 
municipal no compta amb la quali·
tat necessària per a la pràctica dels 
esports de patinatge i hoquei patins. 
La pavimentació actual data de l’any 

2002 i no s’ha fet cap renovació 
des de llavors, a excepció d’algunes 
petites millores com ara polir·ne la 
superfície. Per tot això, Esquerra 
d’Amposta va plantejar a l’equip de 
Govern prioritzar la seva substititució 
amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de les activitats que duen a terme les 
entitats esportives. Però, dissortada·
ment, CiU va rebutjar la moció.

També es va aprovar bonificar el 
preu públic de l’entrada de la Fira 
de Mostres, de manera que el seu 
pagament suposi un abonament que 
permeti l’entrada a la Fira cada dia. 

tribuna

ERC reclamarà a Madrid 
els diners que deu a 
l’Ajuntament d’Amposta 
pel Centre de Tecnificació 
Esportiva
Adam Tomàs, portaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra d’Amposta, 
va donar a conèixer el passat 18 de 
febrer en una roda de premsa que el 
Consejo Superior de Deportes (CSD) 
no transferirà a l’Ajuntament els 
recursos compromesos per al passat 
any 2012, perquè la comunitat autò·
noma de Catalunya no ha complert 
amb els objectius de dèficit establerts 
per l’Estat espanyol. Segons Tomàs, 
‘això suposarà una pèrdua d’aproxi·
madament 48.000 euros, que haurà 
d’assumir l’Ajuntament d’Amposta’. 

El portaveu també va anunciar que 
‘Esquerra ha presentat una bateria 
de preguntes al Congrés per saber si 
aquest tracte que rep Amposta, i tots 
els centres de tecnificació catalans, és 
el mateix que reben altres comunitats 
autònomes que incompleixen amb el 
topall de dèficit públic’. 

D’altra banda, Jesús Auré, regidor 
d’Esquerra d’Amposta, va instar 
el ministre Montoro a començar 
a retallar les àrees de govern les 
competències de les quals són cata·
lanes. En aquest sentit, va recordar 
que ‘Catalunya té competències 
exclusives en Esports i en Cultura 
i que, eliminant aquests ministeris, 
l’Estat espanyol podria estalviar·
se penalitzar·nos, sobretot perquè 
ells són els primers a incomplir 
les seves obligacions econòmiques 
amb el nostre país’. Auré també va 
explicar que ‘si l’Estat no canvia la 
seva actitud bel·ligerant en contra 
de Catalunya, Catalunya ho tindrà 
molt malament per poder rebre la 
subvenció d’enguany, perquè li serà 
impossible arribar als objectius de 

dèficit que fixa Madrid’. 
El regidor republicà també va 

lamentar que el PP dediqui més 
temps a controlar què fan les altres 
administracions abans d’ajustar les 
despeses supèrflues que acompa·
nyen el trist paper d’algunes àrees 
que no fan res, a excepció de posar 
entrebancs a Catalunya, com és el cas 
del CSD en el tema de les seleccions 
esportives catalanes.  

Esquerra proposa al Ple 
estratègies per fomentar 
l’ocupació

La taxa d’atur al municipi d’Amposta 
està arribant a màxims històrics, 
situant·se per sobre de les 2.300 
persones, la qual cosa posa de ma·
nifest que les diverses accions que 
s’han endegat des del consistori no 
han aconseguit capgirar la tendència 
negativa que es va iniciar l’any 2008. 
Els incentius fiscals que va aprovar 
l’Ajuntament d’Amposta són un 
instrument d’ajut important, però 
insuficients. Iniciar una activitat 
econòmica comporta haver de fer 
front a un conjunt de despeses que, 
en funció del negoci, poden arribar a 
ser notables. Els costos empresarials 
associats a la contractació d’una 
persona són molt elevats i l’accés al 
crèdit es troba força limitat i resulta 
molt complicat recórrer a opcions de 
finançament que permetin tirar en·
davant qualsevol idea empresarial.

Per tot això, el Grup Municipal 
d’Esquerra va proposar al Ple sub·
vencionar les empreses locals que 
contractin veïns i veïnes d’Amposta 
que hagin esgotat la prestació con·
tributiva i també a aquells ampostins 
a l’atur que s’estableixin com a autò·
noms. CiU es va comprometre a crear 
una comissió específica i a treballar 
en aquesta línia. Des d’Esquerra 
entenem que cal explorar noves 
estratègies que consolidin l’obertura 
de nous negocis i contribueixin a 

S'ha format un tripartit 
una mica particular
El ple del mes de febrer ens ha portat 
al grup municipal de Convergència 
i Unió la certesa del que fins ara ja 
pensàvem que passava però que no 
s’havia posat de manifest: que s’ha 
format un tripartit a la ciutat d’Am·
posta, tot i que una mica particular.

En aquesta ocasió ja hem assistit 
a la primera moció conjunta dels 
tres grups de l’oposició: Esquerra 
Republicana, Partit dels Socialistes 
i Plataforma per Catalunya. Estan 
en el seu dret, tenen com a oposició 
la responsabilitat i el deure d’exigir 
informació a l’equip de govern i 
de fer·li les demandes que creguin 

oportunes.
Tot i amb això, no deixa de ser 

curiós que duguin a terme estratègies 
conjuntes quan són, suposadament, 
formacions ben diferents. 

A això cal afegir que ni tan sols 
quan fan una demanda conjunta 
d’informació sobre un determinat 
tema a l’equip de govern sigui mit·
jançant una iniciativa pròpia, sinó 
a instàncies d’una entitat que ja ha 
fet aquesta sol·licitud directament 
a l’Ajuntament.

Al ple del mes de febrer, els tres 
portaveus dels grups de l’oposició 
van demanar tota la informació 
referent al projecte Amposta Ciutat 
Digital, tant pel que fa a l’obra civil 
que va consistir en la instal·lació 
d’antenes i cable de fibra òptica 
a diversos punts de la ciutat per 
permetre la connexió en xarxa dels 
edificis municipals, com als portals 

i comunitats que es van posar en 
funcionament amb el projecte.

Per suposat, com no podria ser 
d’una altra manera, l’equip de govern 
facilitarà tota la informació perti·
nent, s’explicarà i documentarà tota 
la gestió que s’ha fet amb Amposta 
Ciutat Digital fins que s’arribin a 
solucionar tots els dubtes. Però no 
deixa de ser estrany que el PSC i 
ERC demanin una informació que 
ja tenen, perquè seguint el criteri 
de total transparència i màxima in·
formació en cada fase del projecte, 
en cada punt en el qual s’avançava, 
es donaven als representants de les 
comissions informatives totes els 
explicacions necessàries. De cada 
obra iniciada o finalitzada, de cada 
subvenció rebuda, com sempre s’ha 
fet i es continuarà fent.

La tasca de l’oposició, a banda 
de fiscalitzar i controlar l’acció de 

l’equip de govern hauria de ser tam·
bé la de fer aportacions que fossin 
positives i beneficioses per al conjunt 
dels ciutadans, assenyalar els errors, 
sí, però també els encerts i procurar 
que siguin els màxims possibles.

Enlloc d’això ens trobem, ma·
lauradament, amb una estratègia 
conjunta de desgast, que només 
consisteix en buscar escletxes que 
acabin posant sota sospita una ges·
tió que s’ha demostrat durant molt 
temps que és rigorosa i acurada per 
part del grup municipal del CiU. 

En conseqüència, ens trobem mo·
cions que poca cosa poden aportar 
als ciutadans d’Amposta, estratègies 
conjuntes per debilitar i sembrar 
el descrèdit cap als qui tenen la 
responsabilitat de gestionar la cosa 
pública, lliçons de moral i ben poques 
iniciatives que s’hagin articulat amb 
realisme i rigor. 

 Contractes de 
 manteniment
 Comunitats
 Garatges
 Màquines industrials
 Nova instal·lació
 Reparació d’aire 

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143
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tribuna

El PSC reitera la denúncia 
pel sobre cost i mala 
planificació de les obres 
d’urbanització de la zona 
del Centre Comercial 
d’Amposta

El Grup municipal del PSC a l’ajun·
tament d’Amposta ha lamentat i 
ha condemnat de nou les formes 
emprades per Manel Ferré per con·
testar la denúncia pel sobre cost 
i la mala planificació de les obres 
del voltant de la zona comercial. 
“Un cop més, quan se l’agafa en 
flagrant contradicció, Ferré intenta 
estendre una barroera cortina de fum 
desqualificant amb atacs personals 
al missatger, en aquest cas al nostre 
portaveu, emprant sense pudor tots 
els mitjans públics municipals: Ràdio 
Amposta i la web municipal, sense 
donar opció a dret de rèplica”.

Segons els socialistes, “l’autorita·
risme, la intolerància i la rancúnia 
que demostra Ferré és indigna d’una 
persona que ha de representar el 
conjunt de ciutadans i que hauria 
de contestar amb arguments polítics 
les denúncies polítiques.” Davant 
aquestes desqualificacions gratuïtes, 
els socialistes ampostins es mostren 

ferms i han tornat 
a ratificar que “és 
inacceptable des de 
qualsevol punt de 
vista l’increment de 
l’obra respecte al 
pressupost inicial 
en 1.784.951 euros, 
un 70 %.” La manca 
de planificació per 
part del govern de 
CiU ha comportat 
que la xifra final 
que l’Ajuntament ha 
hagut d’aportar al 
cost de la urbanitza·
ció ha estat de més 
d’1.400.000 euros, 
és a dir, 543.000 
euros més del previst 
inicialment

La denúncia soci·
alista es va produir 
després de fer el 
seguiment de l’obra 
durant dos anys i que va demostrar 
que des del començament de la 
redacció del projecte, i segons es 
pot consultar a les hemeroteques, 
Manel Ferré havia anat donant xi·
fres contradictòries. L’aportació que 
el consistori havia de fer per a les 
obres d’urbanització van passar dels 
850.000 euros inicials als 1.100.000 
el 2010. Finalment, se n’han acabat 
pagant més d’1.400.000. “Aquests 
diners han sortit de les butxaques 
de tots els ampostins i ampostines. 

Un cop més els interessos d’alguns, 
en aquest cas dels promotors parti·
culars de l’obra, han prevalgut sobre 
els interessos generals, amb la total 
connivència de l’alcalde. Si tenen 
deutes amb algú que els paguen 
de la seua butxaca”, han tornat a 
recalcar avui.

Un altre aspecte en què cal han 
insistir és que el setembre del 2011 
el grup Socialista ja va impugnar 
la recepció de les obres per part de 
l’ajuntament, al•legant que algunes 

de les partides del projecte no havien 
estat executades. Tot i que Ferré ho 
va reconèixer en un comunicat emès 
fa uns dies, a hores d’ara encara no 
ha contestat per escrit la impugna·
ció, ni ha especificat quines són les 
partides no executades. “Setmanes 
després de la denúncia”, han acabat 
reblant els socialistes, “Ferré conti·
nua amagant el cap sota l’ala i sense 
donar una resposta satisfactòria a 
la tasca legítima que exercim com 
oposició”. 

PxC plataforma 
ampostina en contra dels 
desnonaments
Avui hem presentat una moció, per 
instar a l’ajuntament d’Amposta, a 
deixar de treballar i col·laborar amb 
les entitats bancàries que duguin 
a terme desnonaments al nostre 
municipi.

Hi ha molta angoixa i temor per 
part de les famílies i les empreses 
davant les hipoteques i els desno·
naments. Les mesures del govern,no 
són per ajudar a la gent que ho 
necessita,sinó per a la banca.

Creiem que l’ajuntament ha de sor·
tir en defensa dels ciutadans,utilitzant 
tots els recursos al seu abast. Si una 
entitat bancària,tira endavant un 
desnonament, l’ajuntament hauria 
de deixar de treballar amb ella i 
cancel·lar tots els comptes. Per això 
proposem que l’ajuntament exigeixi 
un comportament més ètic per part 
de les entitats bancàries. Tancant 
qualsevol activitat, si aquestes 
recorren al desnonament i també 

convidar als particulars i empreses 
del municipi a fer el mateix. Tots sols 
no podem contra aquestes entitats 
bancàries, però junts si podrem. 

 

PxC plataforma 
ampostina
Informa a totes les escales de veïns 
que tinguin algun pis propietat d’al·
gun banc o caixa, i aquestes entitats 
no paguin la comunitat. Que sàpi·
guen que és la seva obligació fer·ho.

Que no vagin amb excuses. Ells 
van ràpid en fer fora de casa seva la 
gent que no pot pagar la hipoteca uns 
pocs mesos. Hi ha bancs i caixes que 
fa anys que no paguen la comunitat.

Denunciant·ho als jutjats(és 
gratis),els bancs en veure la notifi·
cació corren per pagar el que deuen.

Solidaritat amb la nostra gent,ara 
més que mai.

Amb els bancs i caixes ni aigua. 

PxC plataforma 
ampostina
Avui hem presentat una moció per 
arreglar el camí del mas de Miralles, 

que està fatal. Els veïns del camí i 
els ciutadans en general ja fa temps 
que han exposat les queixes a CiU i 
l’excusa per no fer res, sempre és la 
mateixa no hi ha diners. Mentida.

PxC varem descobrir els més de 
5 milions euros que té l’ajuntament 
en efectiu. Per això demanem que 
s’arregli el camí, és un benefici pels 
veïns, pel municipi, donaria feina 
als aturats d’Amposta (el més impor·
tant) i tenim els diners per fer·ho.

Diners que parats no serveixen per 
res (no cal esperar a quant vinguen 
eleccions sr. alcalde),però que ben 
invertits poden aportar tots aquests 
beneficis. 

PxC plataforma 
ampostina
Avui hem presentat un altre moció: 
que l’ajuntament faci de pont entre 
els consumidors i les empreses de 
carburant per aconseguir millor preu.

Això és economia d’escala. Des 
de sempre ha existit. Unir·se per 
a que la comanda sigui més gran i 
aconseguir millors preus.

Els veïns poden fer la seva reserva 
de carburant apuntant·se a l’ajun·
tament. El consistori, una vegada 
sumades totes les comandes es posa 
en contacte amb els proveïdors, per 
aconseguir el millor preu. Quan té 
una oferta l’ofereix als veïns que han 
fet la reserva, per que la confirmin. 

I s’encarrega el subministrament al 
proveïdor més econòmic.

Una de les funcions del municipi 
és coordinar accions que beneficien 
als ciutadans, i també les empreses 
privades.

Junts tenim força i podem ajudar la 
nostra gent separats mai farem res. 

L’alcalde Manel Ferré i 
els seus regidors de CiU 
infringeixen la llei un cop 
més
L’alcalde i els seus regidors volen 
apurar fins al final. Fins que ja no 
els hi quedin més excuses, i hagin 
d’admetre tots els diners que han 
regalat al arquitecte municipal, 
infringint la llei.

A banda de la denúncia, que la 
jutgessa ha passat a la fiscalia (ja 
veurem si l’alcalde es pot lliurar de la 
justícia, amb l’excusa que ell no sabia 
que estava obrant malament,(era un 
ignorant no un prevaricador).

PxC plataforma ampostina: hem 
demanat un informe als serveis 
jurídics de l’ajuntament d’Amposta, 
per veure, que de tots els diners 
que CiU li ha regalat a l’arquitecte, 
quants per llei podem recuperar. 
La nostra obligació és vetllar pels 
interessos dels ciutadans d’Amposta, 
i en especial pels seus diners. Que 
ningú s’aprofiti i se’ls quedi ell. 

Publicitat a la revista amposta: 
610 256 097
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natació

Els dies 7, 8, 9 i 10 de Febrer de 
2013, el Club Natació Amposta 
ha participat al Campionat de 

Catalunya Júnior i Infantil d’Hivern 
en piscina de 50m i crono electrònic 
organitzat pel C.N.Sabadell.

Aquesta competició incloïa dues 
categories d’edats infantil i júnior, a 
on hi participaven 862 esportistes de 
72 clubs catalans d’entre 13 i 18 anys. 

La primera jornada del matí de·
butava Arnau Ortí en 100m lliures 
millorant la seva millor marca per·
sonal (mmp) de 1:03.97 i acabant 
en la 18a.posició. A continuació, van 
nedar Xavi Vidal i Roger Homedes 
acabant en 22a. en 1:01.20 i 19a. en 
1:00.44 respectivament. En la prova 
de 200m esquena l’Albert Arasa 
realitzant un temps excepcional en 

2:33.95 i acabant en 16a.posició i 
donant molt bones sensacions. I per 
acabar, nedaven 3 nedadors en la 
prova de 100m braça l’Àlex Martí, 
Marc Gómez i Marc Martí, els resul·
tats varen ser de 1:08.83, 1:18.92 
i 1:21.85. Les marques eren força 
bones i els resultats van permetre 
als dos germans Martí classificar·se 
per la final de tarda, mentre el Marc 
Gómez havia realitzat la seva mmp, 
molt bé!!!... els tres. A la jornada 
de la tarda, els germans Martí es 
presentaven a la final, Marc Martí 
va donar tot de sí, i va acabar en 
la 10a. i, l’Àlex entrava a la final 
com a cap de sèrie, i acabant, en la 
1a.posició, amb un temps 1:09.00.

La segona jornada, el divendres 8 
iniciava la competició representant 

el Club natació amposta 
aconsegueix dues medalles 
d'or al Campionat de Catalunya 
júnior i infantil d'Hivern

La plantilla del Club Natació Amposta a la piscina del Club Natació Sabadell. CNA

l’institUt de teCniFiCaCió i la Universitat

El passat 6 de febrer, en el marc de les jornades de portes obertes de la UAB, 
l’alumnat de 2n de Batxillerat de l’Institut de Tecnificació, amb els seus pro-
fessors acompanyants, van assistir a un seguit de xerrades i conferències 
explicatives de les diferents titulacions que s’hi imparteixen.
A aquestes sessions informatives s’afegeixen les que s’han organitzat en el 
propi centre, per part de professorat de la URV i de la UoC, tant a alumnat de 
Batxillerat com de Cicle Superior d’Esports on se’ls va explicar les diferents 
titulacions i vies d’accés a la universitat tant a Tarragona, Reus com Tortosa. 
L’alumnat es va mostrar especialment interessat en la UoC, en tractar-se 
d’una universitat que ofereix totes les titulacions a distància.
D’altra banda, per tal de facilitar la informació a professors, pares i alumnes 
s’ha habilitat a la biblioteca del centre un espai amb tota la informació que 
envien les diferents universitats. A part, des de Tutoria i Coordinació Pedagò-
gica s’ofereix a les famílies i a l’alumnat informació sobre l’estructura de la 
selectivitat i assessorament en la prematriculació a les PAU (proves d’accés 
a la universitat). 

Amposta la Marina Dimitrova, a la 
prova de 50m lliures va acabar la 
37a posició i, en un temps de mmp 
de 31.95. L’Àlex Martí la 12.a i, Xavi 
Vidal la 18a. van acabar el 100m 
papallona amb 1:03.63 i, 1:06.53. Per 
tancar la sessió del matí, Laura Negre 
i Maria Bertomeu van nedar la prova 
de 100m esquena fent uns temps 
força bons per a les dues nedadores 
de la Capital del Montsià, en 1:14.68 
la 15a., i en 1:17.72 la 21a.posició, 
excel·lent nedant l’esquena les dos.

El dissabte 9 va començar nedant 
els 50 m lliures masculí Marc Martí 
quedant a la 28a. amb 30.41, Arnau 
Ortí a la 22a. amb 29.72, Albert Arasa 
a la 36a. amb 29.29, Xavi Vidal a la 
30a. amb 27.93, Roger Homedes a 
la 21a. amb 27.42 i l’Àlex Martí a 
la 14a.posició amb 27.02. La prova 
següent va ser els 200m braça a 
on teníem molt bones sensacions 
que podíem fer alguna cosa més 
en aquest Campionat, i així va ser, 
l’Àlex Martí i el Marc Gómez van 
acabar les seues sèries els primers 
per davant de la resta de nedadors. 
L’Àlex amb el temps que feia de 
2:36.41 es presentava a la final de 
la tarda com a cap de sèrie, i el Marc 
Gómez va acabar fent un temps ex·
cepcional de 2:50.31 i acabar en la 
14a.posició. Finalment aquest matí, 
l’Albert Arasa i l’Àrnau Ortí van fer 
els 100m esquena fent un temps de 
1:18.41 i de 1:10.68 acabant en la 

33a. i 13a. posició, destacant un altre 
cop a l’Albert que està aconseguint 
en molt poc temps estar entre els 
millors de Catalunya. 

Per la tarda, s’afrontava la segona 
final de Catalunya Júnior amb l’Àlex 
Martí. L’Àlex va saltar primer, durant 
la prova va anar segon i de mitja pro·
va fins al final va finalitzar el primer 
deixant els dos rivals més forts al 
darrera. Vam acabar una prova que 
portàvem un mes treballant des de la 
fi dels Campionats Absoluts “Open” 
de Terrassa, i que aquesta va ser la 
bona!!!... El treball de TOTS ens 
ha permès arribar a 2:30.14, i anar 
a Mallorca els dies 28, 1, 2 i 3 als 
Campionats d’Espanya en p50m a 
representar Amposta, que gràcies a 
la Regidoria d’Esports i Ajuntament 
que ens permeten entrenar en unes 
molt bones condicions i, al director 
de la Piscina Municipal que ens afa·
voreix la tasca que estem portant a 
cap estem molt contents.

Finalment el diumenge 10 per 
tancar la sessió del matí i el Cam·
pionat, una de les nedadores que 
porta nedant molts anys al Club, 
destacar els dos bons resultats de la 
Laura Negre en 200m esquena amb 
un temps de 2:41.16 la 13a. posició 
i 800m lliures la 9a. en 10:38.98. De 
manera, que podem dir que nedadors 
migfondistes podem tenir Amposta, 
després del recital de la Laura en 
p50m. 

Noves Instal·lacions
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esports

hoquei patins

amposta 6
Vilanova  5

L'Amposta suma una 
victòria contra el Club Patí 
Vilanova

Jugadors: Joan Gisbert, Xavi Lluís, 
Josep Garcia, Pau Esquerre i Jordi 
Fores, Baptista i Robert.
Porters: Juan Pablo i Víctor Cervera
Entrenador :Pep Llonch
Gols: Josep 3, Joan 2, Pau 1. 

Es tractava d’un partit molt impor·
tant, on l’equip que aconseguís els 
punts tindria molt guanyat.

S’enfrontaven el segon classifi·
cat, el Vilanova, contra el sèptim, 
l’Amposta, tots dos equips estaven 
separats per tres punts de diferencia, 
la qual cosa, feia pensa que veuríem 
un bon partit d’hoquei.

El partit començà molt intens, on 
en el primer minut de joc, l’Amposta 

estavellà una pilota al pal, com va 
sent habitual en tots els partits. Tots 
dos equips mostraven un bon joc, 
tot fent unes llargues jugades que 
acabaven en remat a porta, i en 
una d’aquestes el Vilanova s’avançà, 
però l’Amposta no es rendí i oferir 
un autèntic recital de joc, amb grans 
jugades individuals i d’equip que feu 
posar de peu tota la graderia, fins 
arribar a remuntar el partit a base 
de casta i insistència. Arribat aquest 
moment el partit arribà al descans 
amb 2·1 favorable als locals

En el descans s’aprofità per 
repassar les tàctiques per poder 
començar la segona meitat amb les 
idees clares, i així fou, l’Amposta 
va aconseguir trencar la defensa 
visitant i anotà un gran gol, però 
alegria durà poc, perquè després d’ 
un desajust en defensa, els visitants 
escurçaren diferències. En aquests 
moment l’acumulació de faltes 
d’equip jugaren un paper fonamen·
tal, on l’Amposta anotà la primera 
que disposà 4·2, però d’insistència 
en atac dels dos equips va provocar 
que les defenses estesen més obertes 
i es pogueren veure grans ocasions 
de gol, on l’Amposta les va aprofitar i 
es distancià en el marcador 6·2, però 
arribaren els últims 3 minuts de joc 
on l’equip Ampostí acusà el cansa·
ment i tingué minuts de desconcert, 
on els visitants aprofitaré per reduir 
l’avantatge fins situar·se 6·5 a falta 
de 1 segon per a finalitzar el partit. 
Gran partit de tot l’equip, que ho ha 
donat tot començat per la porteria i 
acabant per la banqueta. 

Genís Ruiz i Ariadna Gómez, pa·
rella del Club de Ball Esportiu 
Amposta Quick Dance, i amb 

11 anys, s’han proclamat per segona 
vegada consecutiva Campions d’Es·
panya dels 10 Balls 2013 en Júnior 
I, celebrat a La Eliana (València). 
Aquesta prova és la més dura i difícil 
de la temporada, ja que els ballarins 
han de realitzar les dues modalitats 
els balls estàndards i els llatins, posant 
a prova la qualitat tècnica dels espor·
tistes, i la resistència física i mental, ja 
que la competició va començar a les 
tres de la tarda amb quarts de finals 
, semifinal i final, i va finalitzar a les 
vuit del vespre. Cada ronda els par·
ticipants havien de ballar juntament 
amb la resta de parelles procedents de 
Mallorca, Saragossa, Galícia, Madrid, 
València, entre d'altres.

Cal recordar que aquesta jove 
parella porta ja un gran palmarès 
al darrera: Campions d’Espanya de 
Balls Llatins en categoria Juvenil 
(Lugo 2011), Campions d’Espanya 
de Balls Estàndards en categoria 
Juvenil (Bilbao 2012), Campions 
d’Espanya de Balls LLatins en ca·
tegoria Juvenil (Alcorcón 2012) i 
Campions d’Espanya dels 10 Balls 
en categoria Juvenil (Deltebre 2012)

Paral·lelament també van partici·
par en el Trofeu Júnior I de Llatins, 
també de Estàndards i en la Copa 
Promoció de Balls Estàndards, on 
van quedar primer classificats en 
totes les competicions.

A més també van participar el 
en Campionat d’Espanya la parella 
formada per Agustí Ferré i Alba 
de Miguel, en categoria Youth, on 
van quedar 11ès classificats de 24 
parelles.

A banda del Campionat d’Espanya, 
també es va celebrar, El Trofeu de la 
Eliana i la Copa de Promoció, on van 
participar la jove parella ampostina 

formada per Èrica Barberà Roiget 
i Joel Tafalla Cervera, tots dos de 
10 i 11 anys, que fa molt poc que 
s’han iniciat en el ball Esportiu i van 
aconseguir poder passar a la final 
del Trofeu, aconseguint el 6è. lloc.

Tots aquests resultats demostra 
que s’estan realitzant un bon treball 
amb l’equip Tècnic dirigit per Agustí 
Ferré i Rita Moya, que treballen dia 
a dia per fomentar el ball social i 
esportiu entre els nens de la ciutat 
d’Amposta i de les Terres de l´Ebre.

Per fomentar aquesta activitat 
des del club s’està organitzant per 
al proper 10 de març la primera Ma·
rató de Ball a la Ciutat d’Amposta, 
on podrà participar tothom que hi 
vulgui, tingui l’edat que tingui, i 
amb diferents estils de ball. I també 
s’estan realitzant els cursos gratuïts 
del Taller de la Festa del Mercat tots 
els divendres a partir de les vuit de 
la tarda. Per a més informació s'ha 
de contactar amb el Club. 

esGrima

Marc Andreu número 
1 del rànquing
Marc Andreu, de la Sala d’Esgrima 
d’Amposta ja és oficialment el nú·
mero 1 del rànquing nacional Cadet, 
i Àngel Fabregat és el número 3 
d’aquest mateix rànquing, d’un total 
de 154 tiradors que accedien a anar·
hi, després d’unes llargues fases de 
classificació, nacionals, i internacio·
nals.  Els tiradors de la Sala d’Esgrima 
d’Amposta s’han  classificat per poder 
participar als campionats d’Europa 
cadet individual i per equips, que es 
disputaran a Budapest el dia 27 de 
Febrer la proba individual, i l’1 de 
Març la prova per equips. 

Ball esportiU

Genís ruiz i ariadna Gómez 
campions d'espanya dels 10 Balls

amposta 3
andorra  3

Un empat que deixa un 
bon sabor de boca
Jugadors: Joan Gisbert, Xavi Lluís, 
Josep Garcia, Pau Esquerre i Jordi 
Fores, Baptista i Robert.
Porters: Juan Pablo i Víctor Cervera
Entrenador: Pep Llonch
Gols: Josep 1, Joan1, Pau 1 

S’enfrontaven dos equips igualats a 
tot, punts, gols... Des d’un principi 
es veia venir un gran partit, i no 
va defraudar en absolut. El partit 
va començar amb gran domini de 
la bola per part de l’equip local on 
Josep disposà de grans oportunitat, 
però per mala sort el pal les rebutjà 
totes. Una de totes aquestes oportu·
nitats va acabar amb un contraatac 
del equip visitant que acabà entrant 
tímidament dins la porteria. A 
partir d’aquí el partit es va tornar 
més emocionant, l’Amposta bolcat 
en atac i els visitants aprofitant els 
contraatacs, arribant als últims 5 
minuts de la primera part amb 0·2, 
però als últims minuts una gran 

acció de Josep driblant a rivals va 
acabar·la culminant amb un gran 
gol, fent despertar una afició que 
va ser de 10.

La segona meitat els jugadors 
locals van empatar ràpidament el 
partit gracies a un gran gol de Joan 
Gisbert aprofitant el seu oportu·
nisme dins l’àrea rival per batre el 
porter. A partir d’aquest moment 
l’equip ampostí va complir el cicle 
d’acumulació de faltes, penals i 
faltes directes per expulsió, fent 
que l’Andorra disposes de clares 
ocasions, que gracies al gran encert 
del nostre porter Pablo Alba les va 
aturar totes. L’Andorra es posà de 
nou al davant en el marcador amb 
una jugada d’equip, a falta de 10mi·
nuts per al final va fer que els locals 
monopolitzessin el joc i tinguessin 
les millors accions del partit, i una 
d’aquestes, després d’unes parets 
pel centre de la defensa visitant, el 
capità Pau Esquerré transformà un 
golàs per tot l’escaire, tot posant el 
3·3 amb el qual conclouria el matx.

Cal destacar la gran actuació de 
Pablo Alba, les recuperacions de les 
lesions de Baptiste i Robert, de l’afi·
ció que va esta animant tot el partit, 
i de la resta de membres de l’equip 
que van estar a un gran nivell. 

Anunciar-te a la 
Revista Amposta?

Molt fàcil: truca al 
610 256 097, 

passarem a visitar-te
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FUtBol veteransFUtBol

Avatars es converteix 
en soci de Barcelona 
Soccer Academy
Avatars Academy acaba de signar 
un contracte de col·laboració de 
desenvolupament amb l’empresa 
Transworld Sports Management 
(TWSM), que opera a través de la 
seva marca Barcelona Soccer Aca·
demy (BSA). 

L’empresa està formada pels di·
rectors de la F.C.Barcelona Escola 
de més èxit de la història i poten·
ciadors del creixement futbolístic 
internacional.

Les dues empreses comparteixen 
identitats professionals i sense dubte 
seran un reforç qualitatiu que ajudarà 
a donar el millor servei als futbolistes.

Entre els punts més destacats 
de col·laboració, hi destaca l’as·
sessorament tècnic per part dels 
responsables tècnics, la participa·
ció en competicions internacionals 
amb un equip mixt (els millors en 
cada posició de les dues societats) i 
l’agilització en la captació de talents, 
degut a que TWSM està en relació 
directa amb els captadors de talents 
dels millors clubs de Catalunya i de 
9 de les escoles de futbol base més 
importants del continent europeu. 

instal.lacions

El camp de futbol municipal, seguint amb les millores a les instal·lacions 
disposa de nou marcador i d’un magatzem per al fubol base. 

FASE D’ASCENS A 2ª CATALANA

los taus 19
osona 18
El dissabte 19 de febrer els Taus 
amb no poca suor i sacrifici, van 
aconseguir la primera victòria en 
la fase d’ascens. Els crancs de Vic 
no ho van posar gaire fàcil, mai van 
abaixar els braços i van posar en 
greus problemes a l’equip ampostí 
. Però el coratge i la garra d’aquest 
equip no coneix límits i en l’últim 
minut aconseguien els 3 punts que 
deixarien la victòria a casa. 

rUGBi

MANEL ESTELLé

aV rapitenca  0
aeVcf amposta  1

Confiança
Gols: Sandal 1 

Partit quasi en horari “Champions” 
el jugat al camp de la Rapitenca. Dos 
equips que es troben a la part alta 
de la classificació han ofert un bon 
espectacle des del primer moment.

L’Amposta en trajectòria ascen·
dent ha estat el clar dominador del 
joc i qui ha controlat el “tempo” 
del partit.

Moltes combinacions, ajudes, ar·
ribades i ocasions per marcar, però 
només se n’ha materialitzat una 
ben avançada la primera part quan 
Sandal ha pogut batre al porter local.

L’Amposta creiem que ha mostrat 
més qualitat i joc d’equip que la Ra·
pitenca, l’únic que ens falta és posar 
més pilotes dins la porteria contrària 
i solucionar els partits abans.

La segona part igual que la pri·
mera, la defensa segura, el mig 
camp treballant molt i la davantera 
agraint·ho , xutant a porteria però 
sense acabar d’entrar.

Molta confiança en el joc i en 
l’equip, però els últims 20 minuts 
hem hagut de patir degut a l’expul·
sió per 2 targes grogues (vermella)
a Batalla.

Inferioritat numèrica que ha 
aprofitat la Rapitenca per intentar 
empatar, no ha estat així degut a que 
hem estat un bloc compacte i quan 
ells empenyien nosaltres robàvem 
la pilota sortint en contraatacs molt 
ben lligats i creant fins a quatre oca·
sions clares per fer pujar més gols al 
marcador i arribar al final del partit 
sense patir.

En l’últim sospir, Jonatan ha volat 
i ha tret una gran mà salvant el que 
hauria significat un empat totalment 
injust, la Rapitenca ha cantat gol 
però no ha estat així!

Victòria que ens deixa a 3 punts 
del liderat quan encara queda tota 
la segona volta que es presenta més 
que interessant en quatre equips en 
un mocador. 

aeVcf amposta  7
aV Jesús catalònia 1

Tràmit
Gols: Anselmo 2 – Forcadell 1 – Mateo 
1 – Gombau 2 – Rafi 1

Partit de tràmit davant el cuer de 
la classificació. La primera part no 
ha estat fluida per part de l’Ampos·
ta que amuntegava jugadors a la 
banda dreta tapant·se ells mateixos 
els espais, la pilota no circulava en 
rapidesa i s’abusava de les passades 
llargues molt difícils de controlar. 
Això feia que no s’acabessin de crear 
jugades de perill.

Malgrat tot el domini era absolut 
i el Jesús només buscava la passada 
llarga buscant a l’únic punta que 
deixava davant.

El primer gol ha estat fruit d’una 
sacada de córner que ha rematat Ma·
teo a plaer des de dins l’àrea petita.

El segon ha arribat pocs instants 
després en una centrada d’Ansel·
mo i rematada final de Forcadell. 
Tranquil·litat i relaxació en els 
marcatges.

Això ha fet que el Jesús avisés i a 
la segona que ha tingut fes pujar el 
2 a 1. No estàvem ben posicionats 
sobre el terreny de joc, sobretot 
en defensa i això fa que encaixem 
massa gols.

A la segona part, sortida fulgurant 
i en cinc minuts s’han marcat dos 
gols per part d’Anselmo i Gombau 
que han deixat clares les diferències 
reals entre un i l’altre equip. A partir 
d’aquí, més control i toc del mig 
camp de l’Amposta que en continues 
arribades feia pujar el cinquè en una 
rematada de Rafi.

El sisè ha estat marcat una altra 
vegada per Anselmo i el setè obra 
d’una vaselina espectacular de 
Gombau.

No hi ha hagut temps per més, 
sinó n’haguessin pogut caure un 
altre grapat. 

mpremtaIDOM NGO
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taekwondo

4 plates i 4 bronzes 
del Gimnàs alfaro 
al campionat de 
catalunya infantil

El passat diumenge 17 de febrer, es 
va celebrar al Pavelló Poliesportiu de 
la Mar Bella de Barcelona, una nova 
edició del Campionat de Catalunya 
Infantil de Taekwondo, on es van 
batre tots els records de participació 
amb aquesta categoria. Hi havien 
mes de 1.000 joves taekwondistes, 
des dels 7 fins als 11 anys, vinguts 

de tota Catalunya, i on el Gimnàs 
Alfaro d’Amposta hi presentava 14 
participants, aconseguint un total de 
8 medalles, 4 de plata i 4 de bronze 
repartides de la següent manera: 
Xiao Pao Geira, Plata; Arnau Fu·
mado, Plata; Raquel Tirado, Plata; 
Clara Campo, Plata; Jordi Limbos, 
Bronze; Tasio Arrazola, Bronze; 
Cosmin Aumitrascu, Bronze; Aleix 
Borras, Bronze

Volem felicitar des d’aquí a tots els 
medallistes, i donar ànims a tots els 
que es van presentar i no van poder 
aconseguir pujar al pòdium. A con·
tinuar entrenant per a pròxims cam·
pionats que els èxits ja arribaran. 

judo

Jornada de Judo en 
família

El dia 26 de gener es van fer la 
jornada de judo en família, on els 
pares han pogut veure i experimentar 
al tatami l’evolució dels seus fills 
judokes. Ha estat una gran jornada 
on tant els judokes, com els pares i 
mares i, com no, els monitors en ho 
hem passat en gran.

Des del primer moment els pares i 

mares han treballat amb els seus fills 
realitzant l’escalfament, passant a fer 
ukemis (caigudes) Mae (endavant) i 
Ushiro (enrere), tombarelles, Shin·
tai (desplaçaments) amb Kumikata 
(agafats).

 Posteriorment hem realitzat 
treballs de Nage Waza (tècniques 
de projecció) on tant pare com el 
judoka havien de realitzar·les i un 
cop feta la caiguda treballar dife·
rents exercicis o posicions com ara, 
Tai Otoshi, Ippon seoi Nage, O Soto 
Gari, De Ashi Barai; i dee Ne Waza 

( judo en terra) amb jocs on el pare 
o la mare lluita amb el judoka per 
aconseguir osaekomi , Voltejos de 
posicions defensives i randoris entre 
els judokes.

I per finalitzar la jornada una pe·
tita sessió de massatges per part del 
judoka al seu pare o mare i a l’inrevés, 
la foto de rigor i el repartiment de 
llaminadures per tots els assistents.

Agrair a tots els pares, mares etc.. 
la seva presència i esforç en competir 
amb nosaltres aquesta jornada tan 
gratificant, tan es així que ja estem 
pensant en tornar·la a repetir a final 
de curs per a tots els judokes (no 
només els petits) i en aquest cas 
per la tarda i amb berenar inclòs. 

iii Jornada copa 
mediterrani ne Waza

IVAN I JUANJO

El 27 de gener es va celebrar a 
Tortosa al Pavelló Municipal de Fer·
reries, ha estat una mica diferent a 
les altres ja que no hi ha hagut jocs 
ni manualitats donat que aquest cop 
s’ha prioritzat el judo i els combats 
s’han realitzat continuats sense pràc·
ticament cap interrupció de forma 
molt fluida.

A la citada jornada s’han presentat 
pel nostre Club Jan, Èric, Alexander, 
Natàlia, Roger i Samuel

Obtenint entre ells diferents victò·
ries, empats i alguna derrota.

Però per sobre de tot, inclòs de 
les derrotes, el més important és 
que els nostres judokes demostren 
cada jornada de la Copa un nivell 
excel·lent tant en immobilitzacions 
com sortides i sobretot de treball i 
esforç, demostrant una tècnica molt 
bona superant·se a ells mateixos i 
fent que els que ens han pogut vèn·
cer ho tinguessin molt pelut i s’ho 
haguessin de treballar molt.

És per aquest motiu que els 
monitors ens trobem enormement 
contents i satisfets.

Cal agrair l’esforç, paciència i 
dedicació dels nostres judokes, de 
pares i mares que ens doneu suport 
i només dir que esperem la pròxima 
jornada amb molta il·lusió per gaudir 
del bon Judo dels nostres judokes 
i de la vostra immillorable bona 
companyia. 

Vi Jornada copa 
mediterrani de Judo

Aquesta jornada es va celebrar a 
Marçà el passat dia 17 de febrer, 
a la citada jornada s’han presentat 
pel nostre Club Jan, Eric, Alexander, 
Natalia, Roger i Samuel

Bona jornada pels nostres judo·
ques, que van obtenir victòries en tots 
els seus combats Roger i Alexander, 
Eric únicament va perdre un combat i 
tant Jan, Natàlia i Samuel van obtenir 
victòries i derrotes per un igual

En aquesta jornada han continuat 
en un nivell excel·lent, realitzant 
combinacions, contres i treballant el 
kumikata d’una forma molt eficient, 
encadenant tècniques de peu (tachi 
waza ) amb treball en terra (ne waza) 
i acabant amb immobilitzacions 
(osae komi), demostrant una tècnica 
molt bona superant·se a ells matei·
xos i fent que els que ens han pogut 
vèncer ho tinguessin molt pelut i s’ho 
haguessin de treballar molt.

És per aquest motiu que els 
monitors ens trobem enormement 
contents i satisfets i comprovem que 
anem pel bon camí.

Agrair l’esforç, paciència i dedica·
ció des nostres judokes, de pares i 
mares que ens doneu suport i poder 
gaudir del bon Judo dels nostres 
judokes i de la vostra immillorable 
bona companyia en un dinar en 
família. 
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dillUns
08.00  Línia Musical
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  La Tertúlia Semàfor
11.00  En Construcció
13.00  Emute
13.30  Antena Local Informatius
14.00  Això és Música
15.00  45 Revolucions
17.00  Galeria de Colors
19.00  Emute
19.30  Línia Musical
20.00  Esports
21.00  Deixa’t Seduir
22.00  Royal Radio Show
00.00  Esports

dimarts
08.00  La Tertúlia Semàfor
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  La Xerrada

11.00  En Construcció
13.00  Emute
13.30  Antena Local Informatius
14.00  Això és Música
15.00  45 Revolucions
17.00  Galeria de Colors
19.00  Emute
19.30  Línia Musical
20.00  Ebre Músic
21.00  Cocodrilo Club
22.00  Royal Radio Show
00.00  La Xerrada

dimeCres
08.00  La Xerrada
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  La Xafarderia
11.00  En Construcció
13.00  Emute
13.30 Antena Local Informatius
14.00  Això és Música

15.00  45 Revolucions
17.00  Galeria de Colors
19.00  Emute
19.30  Línia Musical
20.00  Cultura Viva
21.00  L’Internauta
22.00  Royal Radio Show
00.00  La Xafarderia

dijoUs
08.00  La Xafarderia
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  Parlar per no Callar
11.00  En Construcció
13.00  Emute
13.30  Antena Local Informatius
14.00  Això és Música
15.00  45 Revolucions
17.00  Galeria de Colors
19.00  Emute
19.30  Línia Musical

20.00  Picant Música
21.00  Sense Fronteres
22.00  Royal Radio Show
00.00  Parlar per no Callar

divendres
08.00  Parlar per no Callar
09.00 La Ciutat al Dia
10.00  La Caixa dels Trons
11.00  En Construcció
13.00  Emute
13.30  Antena Local Informatius
14.00  Programa Polític
15.00  45 Revolucions
17.00  Galeria de Colors
19.00  Emute
19.30  Línia Musical
20.00  Esports
21.00  La Caixa dels Trons
22.00  Royal Radio Show
00.00  Esports

dissaBte
08.00  Esports
09.00  La Xafarderia
10.00  Para que no me olvides
11.00  Deixa’t Seduir
12.00  Èxits Musicals
21.00  Dj’s Sessions

diUmenGe
08.00  La Caixa dels Trons
10.00  Cocodrilo Club
12.00  Èxits Musicals
16.00  Futbol en directe
19.30 Èxits Musicals
21.00  Sense Fronteres
22.00  Línia Musical

Cada hora butlletí informatiu local i 
de Catalunya Informació. Els darrers 
dimarts de cada mes s'emetrà en di-
ferit, a les 23 hores, el ple municipal

amposta ràdio. 87,8 Fm

Aquest mes de febrer a Amposta 
Ràdio hem tingut moltes visi·
tes i de molt diversa índole. 

Una d’elles va ser al programa “Perso·
natges, Persones i Ciutadans” d’Enric 
Martí: Teresa Sebastià la persona més 
gran de la ciutat, l’àvia d’Amposta, 
que ja compta 104 anys. Teresa va 
fer un repàs de la seva longeva vida 
i els oients van poder comprovar 
l’evolució social que la nostra ciutat 
ha anat patint durant l’últim segle.

Una altra de les visites més di·
vertides va ser al programa “En 
construcció” de Jordi Galo que va 
rebre a l’estudi a la Xaranga Suc 
d’Anguila. El grup de Guardet el 
Catandor ens va explicar molts 
dels seus secrets i anècdotes, dels 
diferents bolos que van realitzant 
per les nostres terres;  i al final van 
cantar rondalles per al programa, 
per al presentador i Anna Chiva i 
fins i tot per la Padrina Assumpció, 
com per exemple aquestes:

Vos volem donar les gràcies per 
haver-mos invitat
Anna Chiva i Jordi Galo feu progra-

ma amb qualitat
I vos dedico aquestes rondalles amb 
so incorporat

A tothom faig una crida, estic dins 
del transistor
Per a que es fiquin a la onda de 
Guardet lo Cantador 
Sintonitza Amposta Ràdio i el pro-
grama En Construcció!

Ni la SER ni els 40, ni la Cadena 
Dial
Ni la COPE ni Onda Cero, no hi ha 
una sense igual
Amposta Ràdio Station, vuit vuit 
punt set del dial

I ara com a comiat, faré l’última 
cançó
Anna Chiva i Jordi Galo, mos ha fet 
molta il·lusió
De posar un granet d’arena al pro-
grama En Construcció!

No es pensi pas que l’he deixada a 
la Padrina Assumpció
És l’àvia de la Ràdio i ho mereix 
l’ocasió

Els joves emprenedors de l’Institut 
Ramon Berenguer IV, com a represen·
tants de cadascuna de les miniem·
preses que han creat, i acompanyats 
per la professora d’Economia Maite 
Audí, van estar a Amposta Ràdio per 
fer difusió del projecte. Van explicar 
els productes que constitueixen la 
seva idea de negoci i que posaran 

a la venda en diverses fires que tin·
dran lloc durant el curs acadèmic a 
la ciutat d’Amposta.

Integrants de cada empresa que 
van venir a la ràdio: Iraida Castañe·
da de Sweetneck, Marta Fabra de 
Deltaxoc, Irene Sancho de Hashtag; 
Marc López de Malfon. i Tamara Rius 
d'Eat@happy.. 

Li dic guapa i més que guapa, la 
més guapa del món!

Una altra de les visites musicals al 
programa En Construcció va ser la 
d’Eduard Sanchís, cantant, actor i 
propietari d’un nou local a Amposta 
que aposta cada dia per la música 
en directe: Ítaca (al C/ del Grau) . 
Eduard Sanchís va emocionar a tots 
els oients quan va cantar en directe 
la cançó de Lluís Llach “Quer tinguis 
sort” i ens va convidar a gaudir de 
vetllades originals i música en directe 
al seu nou local.

En quant a novetats, el programa 
de l’Albert Malla: Cocodril Club s’ha 
ampliat a dues hores cada diumenge. 

També cal destacar l’èxit que està 
tenint entre els joves el programa 
de música techno i alternativa Nit 
Club que s’emet cada dissabte a les 
22:00 de la nit.

Un altre dels èxits d’aquesta 
temporada és l’ús de la pàgina web 
d’Amposta Ràdio www.amposta.cat/
radio Ens consta que molts ampos·
tins que viuen fora de les nostres 
terres ens senten cada dia online. 
També l’ús de la pàgina de Facebook 
d’Amposta Ràdio cada vegada està 
sent més utilitzada entre els oients 
per fer·nos preguntes i peticions.

Recordeu que cada dia us esperem 
a la 87.8 de la FM, l’emissora muni·
cipal de la vostra ciutat! 



Carles Royo i Baiges (lo Director)

PER JoSEP
PARRoT TALARN

A 
mi m’hagués agradat ser 
músic, però lo de l’entona-
ció...en un concurs de provar 
qui ho feia més malament 
segur que guanyaria el pri-

mer premi, però ell, l’actual director 
de la banda de música de la Fila, quan 
tenia cinc anys vos conto el que va fer... 
Pregunto, com comences a ser músic?

Mira, segons la meva mare, a mi 
de menut m’agradava molt escoltar 
la ràdio, sobretot les cançons, i dis·
frutava cantant i aprenent totes les 
que escoltava, crec que era Ràdio 
Tortosa, i un dia jo estava per estos 
carrers que volten la Fila, els meus 
iaios tenien la serreria detràs mateix 
i jo que entro al cafè, i estava el 
mestre assentat a una cadira, i passa 
un home i li diu...Què hi ha mestre? 
Com estem? Lo saluda i marxa, i jo 
vaig pensar este és lo que mana, 
este és l’amo de la banda i me’n vaig 
anar de cara cap a ell, jo devia tenir 
aquells cinc anys, i li dic: que em 
puc apuntar a música? Se’n va riure 
i em contesta “pos sí home! Vine i 
apunta’t” I vaig començar a vindre, 
i una nit d’assaig el mestre li diu al 
meu pare “tinc un alta nova d’un 
xiquet que s’ha vingut a apuntar, es 
diu com tu, Royo, i de nom Carlos” 
I el meu pare diu “però si és el meu 
fill”. Així que se’n va enterar quan ja 
feia dies que jo anava a solfa. 
En alguna ocasió vas tenir ganes de 
plegar... 

Mira, devia jo tenir 10 o 11 anys, 
i passava que al sortir de col·legi es 
feien partits de futbol al sequers de 
Carvallo, i mos quedàvem allí a jugar 
al puesto o a viola o a vèlit o al que 
fos, i jo el que feia era que deixava 
el llibre de solfa baix a l’escala i 
sortia en direcció als sequers enlloc 
de cap a la Fila, i una de les tardes 
va passar el mestre que vivia a les 
cases barates, i creuava pels sequers 
direcció a la Fila, i en veure’l ens 
vam amagar, perquè érem dos o tres 

que havíem deixat 
d’anar a solfa. Al 
cap d’un rato ve 
un xiquet i em diu 
“mira, m’ha dit lo mestre que vagis 
a solfa” I jo agafo els llibres i vaig 
tornar a venir, i aquell dia vaig passar 
la lliçó i per Batea i tot vaig passar, 
i al dia següent ja vaig continuar i 
ja no vaig fallar més. 
Després d’aquesta gesta, tarda molt a 
arribar l’instrument?

Als deu anys em diu lo mestre, què 
vull tocar, si la Trompa o el Clarinet 
i jo vaig anar una nit a l’assaig per 
sentir, em vaig posar al costat del 
senyor Eliseu Sans per escoltar la 
trompa però tocaven un pas doble 
i és clar, la trompa era acompanya·
ment, i després em poso al costat 
de Paco Miró que portava allí totes 
les melodies i al costat de Mero, que 
duia també melodies i ja en aquell 
moment em vaig decidir pel Clarinet 
i ara us dic que la trompa és un dels 
instruments que m’hagués agradat 
tocar, però en aquells moments la 
trompa en les obres que tocaven 
no tenia cap protagonisme tot eren 
acompanyaments. Actualment a 
canviat molt...
Com que ens trobem en un mestre molt 
amable, ens atrevim a preguntar-li. 
Alguna vegada no t’has trobat anant 
com vas sempre al davant de tots...
que tu voltes una cantonada i la banda 
segueix recte? 

No, no, això no pot passar mai! Jo 

vaig a la distància justa para que em 
vegin a mi i a la bandera, i la banda 
només fa que seguir la bandera. 
Seguim parlant de la banda...quina dife-
rencia hi ha d’anar tocant el clarinet a les 
últimes files, a passar al davant de tot?

Vaig sentir una sensació molt rara 
perquè detras sents les melodies que 
fan els clarinets, sents les flautes, 
sents la percussió molt lluny, sen·
ties les trompetes lluny, a més, van 
tocant de cara, cap endavant. I de 
cop, al davant el que sents és bombo, 
platillo, caixes, trombons i trompe·
tes; i penses els clarinets on estan? 
Aquesta és la sensació del canvi.
Què feia el mestre abans de ser mes-
tre? 

Jo tocava a la banda, sense faltar a 
cap assaig, això per a mi era sagrat, 
estudiava música, donava classes 
aquí, estava treballant en mun pare 
al taller, no em deixava tocar mà·
quines pels dits. Anava dos dies a 
la setmana a Barcelona pels estudis 
de música i per les tardes, com t’he 
dit, aquí a fer classes.
Tenia el dia prou ocupat... Però, con-
testa ell,… 

Era l’any 1987·88 que el Director 
que hi havia, Rafael Sans, marxa i 
la junta em proposa si jo podria fer 
aquesta feina, la junta en aquell 
moment estava canviant, n’entrava 

una altra, entre tot això em dema·
nen per formar una banda a Santa 
Bàrbara, però desprès de l’oferta 
d’aquí i l’inconvenient del despla·
çament encara que fos molt a prop, 
tot va fer que acceptés dirigir La Fila 
digués el que digués la junta nova. 
De totes maneres, jo mai em vaig 
plantejar estudiar per ser director 
de banda, jo estudiava perquè la 
música m’agradava.
T’han vingut a buscar alguna vegada 
d’algun conjunt?

Mai, mai, es veu que la gent m’han 
encasellat com a director, i en una 
altra classe de música, i si hagués 
vingut algun conjunt jo hagués ac·
ceptat, però només com a clarinet, jo 
de saxo res de res. Però recordo que 
a l’institut els amics vam muntar Los 
Rayos, érem tots d’aquí Amposta, i 
ens ho passàvem molt bé, inclús et 
recordo que en una ocasió ens vas 
presentar, encara que va arribar el 
moment de plantejar·nos si seguíem 
en la música o seguíem els estudis 
que degut al conjunt els teníem una 
mica abandonats, i vam continuar 
estudiant, tot això passava abans 
d’anar a la mili.
Després dels concerts que portes, 
estem segurs que alguns músics, 
en alguna ocasió, han fallat, però el 
director no falla mai? 

Mira, ara que no ens sent ningú 
et diré que en un concert de bastant 
compromís, sense donar·me’n conte 
vaig voltar dos pàgines, i és clar, jo 
dono l’entrada, entren, i noto alguna 
cosa, però com estàvem en directe 
vaig seguir endavant, i vinga a pensar 
en on m’hauré equivocat fins que en 
arribar al final recordo que hi havia 
un solo i ningú el va fer,el solo estava 
a les planes que’m vaig saltar...però 
això no ho expliquis a ningú.
Plego perquè se m’ha escapat, perdó 
Carlos, una última cosa curiosa, no sé 
els altres directors, però Carlos, abans 
d’un concert no sopa mai. 


