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 unes obres llargament reivindicades pels veïns ja que es troba en mal estat
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Amb una gran xocolatada ha 
finalitzat la 27a edició del Saló 
de la Infància i la Joventut 

celebrat a Amposta en motiu de les 
vacances de setmana santa.

Prop de 500 nens i nenes de la 
ciutat i de les poblacions veïnes han 
passat diàriament per aquet saló.

Les activitats del saló han anat 
destinades a infants i joves de 0 a 16 
anys. El Saló d’enguany estàt ambi·
entat al voltant de Rio, la pel·lícula 
d’ animació de 20th Century Fox y 
Blue Sky Studios, dirigida per Carlos 
Saldanha i escrita per Don Rhymer. 

Laia Subirats, regidora de Serveis 
Socials i Participació Ciutadana, ha 
volgut manifestar el seu agraïment 
a les entitats que col·laboren en 
l’organització de les activitats que 
ofert el saló, especialment a l’Esplai 

Piquerol i la participació per primer 
cop dels castellers Xicuelos i Xicu·
eles del Delta. Tots els dies hi han 
col·laboracions de la Policia local, 
Creu roja, Mossos, Protecció civil 
i Bombers amb diferents tallers i 
activitats. 

Clou el Saló de la 
Infància i la Joventut

joves

Prop de 500 nens i nenes han passat diàriament pel saló aprofitant les vacances

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 

5 abril: diürn Farmàcia Salom. Nocturn: 
Farmàcia Vidal
6 i 7 abril: diürn i nocturn Farmàcia Vidal 
12 abril: diürn Farmàcia Vidal, Nocturn 
Farmàcia Albella
13 i 14 abril: diürn i nocturn, Farmàcia 
Albella
19 abril: diürn Farmàcia Albella. Noc-
turn. Farmàcia Ferré
20 i 21 abril: diürn i nocturn, Farmàcia 
Ferré
26 abril: diürn Farmàcia Ferré. Nocturn 
Farmàcia Morán
27, 28, 29 i 30 abril: diürn i nocturn, 
Farmàcia Morán

sempre a mà

Activitat social 
i esportiva dels 
participants al 
programa Joves 
per l’Ocupació
Durant el dimarts dia 26 de març 
dins del programa Joves per l’Ocu·
pació, programa endegat per l’Àrea 
de Polítiques Actives de l’Ajuntament 
d’Amposta, s’ha portat a terme una 
activitat, que han realitzat 58 joves, 
d’edats compreses entre 16 i 25 anys. 

Aquest col·lectiu són alumnes dels 
quatre mòduls que formen el progra·
ma, i que estan cursant, auxiliar de 
veterinària, auxiliar de magatzem, 
agent comercial i instal·lacions 
elèctriques. 

L’activitat de caràcter social i 
esportiu que s’emmarca dins de 
les competències clau, ha estat 
dirigida per un tècnic en esport, i 
dissenyada per les formadores del 
programa, amb la que es pretenia 
que els joves treballessin les actituds 
i els valors, fent servir el treball en 
equip i l’esport.

La jornada s’ha desenvolupat a 

les pistes d’atletisme d’Amposta i els 
participants han realitzat diverses 
activitats esportives, com estira·
ments, futbol net, futbolí humà, i han 
treballat també els seus punts forts.

Al llarg de la jornada i fent servir 
el joc i l’esport com a mitjà de relació, 
s’ha intentat exaltar entre altres, 
valors com l’assertivitat, el treball 
en equip, les relacions humanes, 
l’amistat, complir en les regles del 
joc, l’esforç individual i col·lectiu, 
com a elements importantíssims dins 
de la nostra societat actual, i que 
ens els darrers anys possiblement 
s’havien deixat un poc de costat. 

Moment en que l'alcalde d'Amposta inaugura el saló
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el projecte
preseNtaCiÓ
El Delta de l’Ebre és l’espai que ge·
nera un major interès i motivació 
en els turistes que visiten les nostres 
terres. El Delta de l’Ebre no és només 
un extraordinari espai natural pro·
tegit, sinó que és també el resultat 
del treball i sedimentació del riu al 
llarg de la seva conca, i sobretot és 
un espai on l’agricultura, la rama·
deria, la pesca i el marisqueig hi 
sostenen l’economia, les formes de 
vida, els habitants i uns paisatges 
que esdevenen únics en tota la seva 
diversitat d’ambients.

El turisme de les experiències i 
els sentits en el Delta ha de retrobar 
noves formulacions d’activitats i de 
singularitat en el propi paisatge, en 
les formes de vida i treball propis, en 
la pròpia cultura, en els productes 
i en la cuina autòctons. És per això 
que la nova oficina de turisme d’Am·
posta, que es vol ubicar en l’antic 
edifici de l’escorxador, ha d’aprofitar: 
la seva connexió amb el Delta i els 
seus paisatges, els conceptes i conei·
xements a l’entorn dels productes i 
la cuina de proximitat, els potencials 

de la col·laboració d’esforços públics 
i privats, l’ús de les noves tecnolo·
gies... amb l’objectiu d’esdevenir un 
espai de referència per a la promoció 
turística, agroalimentària i gastronò·
mica del territori. I això a partir de 
les següents idees força:

el paisatge del Delta de l’Ebre 
és un paisatge humanitzat per les 
activitats agrícoles, ramaderes i 
pesqueres que aquí adquireixen 
unes manifestacions d’una dimensió 
cultural extraordinària.

el turisme i la producció del sector 

primari són els motors econòmics 
del Delta, i un paisatge agrícola és 
sempre un paisatge treballat que 
produeix aliments de qualitat, i és 
també un paisatge viu que esdevé 
atractiu per al turisme.

el turisme ha de promoure noves 
experiències basades en el conei·
xement, valorització i respecte al 
paisatge i el medi ambient, al treball 
del camp, a la cultura i les formes 
de vida locals que són genuïnes i 
reforcen la singularitat i identitat 
del territori.

Si associem els paisatges del camp 
i la natura, la cuina mediterrània i el 
temps lliure, podem produir gaudi, 
salut i benestar a les persones

La cuina és una de les expressions 
i pràctiques socials on s’interrelaci·
onen amb més força i intensitat la 
cultura, l’economia i l’ecologia.

L’Ajuntament d’Amposta és el 
promotor d’aquest nou projecte, 
fruit de la col·laboració del personal 
dels serveis tècnics, de l’oficina de 
turisme i del Museu de les Terres de 
l’Ebre. Amposta ja compta a hores 
d’ara, a més, amb una important 
oferta natural, cultural, patrimo·
nial i comercial, així com amb la 
declaració de Destinació Turisme 
Esportiu. 

Però el principal valor del projecte 
que es vol desenvolupar en aquest 
nou centre és el de promoure la col·
laboració entre la iniciativa pública 
i privada, a partir d’una plataforma 
transversal d’abast territorial que 
aglutine els sectors turístic, cul·
tural, comercial, agroalimentari i 
gastronòmic en favor del conjunt 
d’agents implicats en aquests sectors 
i del desenvolupament de les Terres 
de l’Ebre.

L’ajuntament ha presentat el 
projecte del que a finals del 
2014 s’ha de convertir en un 

centre d’interpretació del sector 
primari, la cultura, les tradicions, el 
paisatge i la cuina del Delta de l’Ebre.

Un centre que juntament amb l’ofi·
cina de Turisme de la ciutat s’ubicarà 
l’antic escorxador municipal, una 
construcció de l’arquitecte Alfons 
Barbà realitzada entre el 1928 i el 
1931 i que darrerament fou remode·
lada a través de diferents actuacions 
d’escoles taller.

Aquest edifici compta amb un 
recinte de 2.500 metres quadrats 
amb una superfície útil de 550 me·
tres on mitjançant sales d’exposició 
permanent així com d’audiovisuals 
es donaran a conèixer tots els valors 
turístics i naturals del territori, tam·
bé hi haurà una sala polivalent per 
realitzar xerrades, reunions i altres 
actes de petit format, i una cuina 
on es faran demostracions dels plats 
més típics del Delta realitzada amb 
productes del territori.

Aquest nou centre d’interpretació 
compta amb la col·laboració publico·

privada a la que s’han adherit el 
Museu de les Terres de l’Ebre, la 
Cambra Arrossera del Montsià o la 
Comunitat de Regants de la Dreta.

Una iniciativa que espera comptar 

també amb l’aportació econòmica 
del programa Leader Litoral.

Cal recordar que Amposta es troba 
ubicada al bell mig dels Parcs natu·
rals del Delta de l’Ebre i dels Ports 

amb un paisatge únic i amb una 
gastronomia peculiar del territori, 
uns atractius que cal potenciar amb 
iniciatives com la que ha presentat 
l’ajuntament d’Amposta. 

Ciutat

ajUNtameNt

L’antic escorxador acollirà un centre 
d’interpretació i promoció del Delta de l’Ebre

El museu de les Terres de l’Ebre, la Cambra Arrossera i la Comunitat de regants s’han adherit al projecte

L'escorxador abans de la seva rehabilitació

passa a la pàgina següent
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Ciutat

ajUNtameNt

El ple demana a la Generalitat el 
pagament dels ajuts als arrossaires

Es demana que es paguin el més aviat possible els ajuts mediambientals

El Ple de l’ajuntament d’Ampos·
ta ha aprovat per unanimitat 
una moció presentada pel 

PSC on demanava que s’instés a 
la Generalitat a pagar el més aviat 
possible els ajuts agroambientals 
als pagesos arrossers del Delta, uns 
ajuts que estan als voltants dels 8 
milions d’euros i que sembla que 
aquest any estan sofrint un retard 
en els seu pagament.

Tot que la moció s’ha aprovat 
per unanimitat, degut al marcat 
caràcter agrícola de la ciutat , s’ha 
reconegut que hi ha el compromís de 
la Generalitat de fer arribar aquests 
ajuts dintre del mes d’abril, ja que el 
termini legal per a el seu pagament 
estaria limitat al mes de juny. 

altres moCioNs
Durant el ple s’han passat a aprova·
ció 9 mocions més, de les quals ha 

estat aprovada la que fa referència 
a la redacció de les normes d’us 
d’utilització de la sala de premsa de 
l’Ajuntament i també a la presencia 
dels grups municipals als mitjans 
de comunicació locals públics, 
presentada per ERC, així com la 
de suport a l’ajuntament de Flix 
davant l’ acomiadament de més de 
70 treballadors de l’empresa Ecros , 
una moció que ha estat presentada 
per el PSC.

Les 7 mocions restants han estat 
rebutjades per l’equip de govern.

Mocions entre les quals cal desta·
car la presentada per PXC referent a 
l’inici d’unes obres il·legals al carrer 
Jacint Verdaguer on es podria ubicar 
un centre de culte i que l’Ajuntament 
ja ha aturat fins que no es facin els 
tràmits legals .

S’ha rebutjat també amb l’absten·
ció de ERC una moció del PSC on es 

demanava la possibilitat de cobrar 
un lloguer per d’ubicació dels estudis 
universitaris de ciències de l’esport a 
l’edifici situat sobre l’auditori muni·
cipal on estava previst que s’ubiqués 
Esardi. Tot i així el PSC s’ha mostrat 
satisfet per la decisió de l’equip de 
govern de mantenir l’escola d’art i 
disseny al recinte del Castell i que 
aposti per la seva ampliació en el 
mateix indret.

Finalment Convergència i Unió ha 
votat en contra de la moció de ERC 
referent a la possibilitat de destinar 
un 1’5% del pressupost municipal 
(uns 300.000 euros) a la realització 
d’un projecte elegit per la ciutadania, 
CiU ha manifestat que aquest fet ja 
té la seva projecció amb el contacte 
directe i constant que l’equip de 
govern manté amb el teixit social 
amb qui intenta buscar solucions a 
les necessitats de la ciutadania. 

objeCtiUs
Els objectius del projecte es sinte·
titzen en:
a) Traslladar l’oficina de turisme 
a un espai més ampli, i vincular·li 
una oferta complementària que 
promocioni, a l’hora, el territori i el 
seu paisatge, junt amb l’economia 
agrària i la gastronomia pròpies.
b) Identificar Amposta amb el Delta 
de l’Ebre, i el Delta amb un espai 
agrícola on els conreus, la caça i la 
pesca conviuen amb un medi natural 
valuós i amb un turisme sostenible.
c) Crear una plataforma d’agents 
públics i privats que permeti conso·
lidar aliances duradores en favor de 
la promoció del territori, dels seus 
productes i del turisme.
d) Promocionar els productes agraris 
del Delta, els seus productors i la in·
dústria de transformació associada, 
reforçant la marca Delta de l’Ebre i 
Terres de l’Ebre.
e) Promocionar la gastronomia 
Deltaica, els seus restaurants i els 
seus cuiners.
f) Unir avantguarda i tradició, 
memòria i innovació, per tal de 
recuperar coneixements i valors a 
l’entorn de l’agricultura i de la cuina: 
productes, varietats, cultura gastro·
nòmica... i desenvolupar a partir 
d’ells noves estratègies de producció, 
valorització i comercialització.
g) Desenvolupar iniciatives de recer·
ca i formació amb l’IRTA, l’Escola de 
Capacitació Agrària, la Universitat, 
etc.
h) Reforçar i establir un calendari 
anual amb festes i esdeveniments 
d’interès turístic que tinguin con·
tinuïtat, basades en els productes 
de temporada i en la diversitat i 
variació, al llarg de l’any, de l’oferta 
gastronòmica.
i) Vincular i associar la imatge de 
l’agricultura del Delta a la dieta me·
diterrània, a la producció ecològica, 
al producte de proximitat, i a les 
tendències de slow food i km 0, etc.
j) Vincular i associar el turisme 
del Delta a l’oferta turística de les 
experiències i els sentits, al turisme 
sostenible...
k) Ordenar urbanísticament un 
espai que hauria de millorar l’accés 
a Amposta pel Delta, i connectar·lo 
així amb l’eix del riu Ebre i la façana 
fluvial, així com a través del canal de 
la Dreta, amb l’eix comercial, i per 
últim amb l’eix canal Marítim i Fira.
l) Crear un centre d’interpretació que 
aporti valor afegit i que sigui com·
plementari amb l’oferta de turisme 
cultural del Museu de les Terres de 
l’Ebre i de la xarxa “Ebre, natura & 
cultura”, als quals estarà vinculat.
m) Habilitar un showroom i un 
espai multiusos per a presentacions 
i promocions diverses vinculades al 
turisme, el comerç, els productes 
locals, les empreses del territori, 
etc. 

ve de la pàgina anterior

L’ajuntament va incentivar durant el 
2012 la implantació de comerços o 
empreses a la ciutat amb bonificaci·
ons per un valor de 65.000 euros, amb 
la voluntat de fomentar la iniciativa 
emprenedora en uns moments de 

dificultat per a el sector decidit a 
tirar endavant un projecte de negoci.

Aquestes bonificacions van del 
50% fins un 90% en referència a con·
tractacions, a més des de Amposta 
Empresa s’ofereix l’acompanyament 

als emprenedors i emprenedores des 
de l’inici de la idea de negoci fins la 
seva posada en funcionament així 
com l’assessorament per tal de mino·
rar les despeses alhora d’emprendre 
una nova empresa.

D’aquesta manera, l’ajuntament 
continua amb la seva política de 
suport al creixement del teixit em·
presarial, amb l’objectiu de ajudar a 
la creació de llocs de treball. 

65.000 euros en bonificacions per 
incentivar la instal·lació d’empreses
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L’alcalde d’Amposta Manel 
Ferré, en representació de 
L’Ajuntament d’Amposta i el 

President de la Fundació Escola Em·
prenedors, Jordi Naval, han signat 
per segon any un conveni de col·
laboració amb l’objectiu de fomentar 
l’emprenedoria i la innovació dins 
el sistema educatiu a Amposta. El 
conveni marc es concretarà amb un 
pla d’accions dirigides a fomentar 
la difusió i promoció de l’esperit 
emprenedor i innovador a les esco·
les i instituts d’Amposta mitjançant 
activitats que la pròpia fundació 
impartirà en 5 programes a tres 
centres d’ensenyament d’Amposta. 

Els centres que s’han adherit 
rebran un total de 5 programes 
d’emprenedoria. Cal recordar que el 
curs passat es va iniciar el programa 
a Amposta com a prova pilot essent 
la primera ciutat de la demarcació 
de Tarragona en aplicar·se als dos 
cursos de 4rt d’ESO del Col·legi 
Sagrat Cor. Aquest any 2013, s’ha 
ampliat a dos centres més de la 
ciutat a part del Col·legi sagrat Cor, 
que son l’Institut de Tecnificació i 
l’IES Montsià.

la FUNdaCiÓ
La Fundació Escola Emprenedors, és 
una fundació creada per emprene·
dors l’any 2007 que promou, entre 
altres accions, l’esperit emprenedor 
entre els estudiants, el seu progra·

ma “Be an enterpreneur”, ensenya 
als estudiants a pensar de forma 
innovadora i creativa, fomenta l’au·
toestima dels estudiants, a treballar 
en equip, desenvolupar activitats 
d’expressió oral i comunicació en 
públic, desenvolupar capacitats de 
gestió i lideratge d’un projecte, la 
resolució de problemes, a acceptar 

i compatir les crítiques, aprendre a 
pensar de forma global i internaci·
onal, i l’ús actiu de l’anglès durant 
tot el programa. 

El fil conductor del programa es 
basa, en la creació, disseny i desen·
volupament complert per part dels 
alumnes d’un Project Plan, tant 
sigui creant una nova companyia, 

un nou producte o un projecte 
d’emprenedoria social, i es finalitza 
el programa amb una presentació 
pública formal del projecte, davant 
pares, professors i convidats, que 
han confeccionat els estudiants amb 
suport powerpoint i expressió oral 
davant el públic totes les presentaci·
ons son en idioma anglès, donat que 
el programa s’imparteix en aquesta 
llengua. El programa incorpora la in·
tervenció de conferenciants externs 
que explicaran la seva experiència 
emprenedora als estudiants.. 

La Fundació Escola Emprenedors 
està aplicant el programa “Be an 
enterpreneur” a més de 50 centres 
d’ensenyament de Catalunya, la 
major part situats a les comarques 
de Barcelona i a centres educatius 
de les comarques de Girona. Més 
de 6.000 estudiants ja han rebut 
la formació del programa “Be an 
enterpreneur”fins la data havent 
assolit una gran acollida per part 
dels estudiants i els centres d’en·
senyament on s’està impartint i ha 
obtingut excel·lents resultats pràc·
tics en la formació dels estudiants. 

Aquest programa conta amb el 
suport del departament d’ensenya·
ment de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament d’Amposta per mig 
de del servei Amposta Empresa ha 
apostat per continuar impulsant el 
projecte emprenedor a les escoles 
del territori. 

Ciutat

eNseNyameNt

Conveni per impartir el programa 
“be enterpreneur” als centres d’ensenyament

Signat entre l'Ajuntament i la Fundació Escola d'Emprenedors

L’Institut Montsià 
celebra la Setmana 
de l’Emprenedoria i 
del Coneixement 

L’Institut Montsià d’Amposta ha 
realitzat del 18 al 21 de Març la 
Setmana de l’Emprenedoria i del 
Coneixement, l’acte va ser inaugurat 
per el Director General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial, Melchor Arca·
rons; el director dels Serveis Terri·
torials d’Ensenyament a les Terres 
de l’Ebre, Antoni Martí; l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré i el president 
del Consell Comarcal del Montsià, 
Joan Martín Masdéu, entre altres. 
La conferència inaugural va estar a 
càrrec de Joan Estellé, responsable 
de l’empresa Estellé Parquet, que ha 

impartit una conferència sota el títol 
Ser emprenedor a les nostres terres. 

La Setmana de l’Emprenedoria i 
del Coneixement es va adreçar a la 
comunitat educativa i on participa·
ren també grups d’interès de les Ter·
res de l’Ebre (empresaris, sindicats 

i administració pública). Aquestes 
jornades inclouen un ampli ventall 
de conferències sobre coneixements 
professionalitzadors, debats, tallers, 
exposicions i una taula rodona. L’acte 
de cloenda anirà a càrrec del profes·
sor d’Economia de la UB i president 

de Justícia i Pau, Arcadi Oliveras, 
que pronunciarà la conferència 
"L’economia social i els valors: les 
claus d’un nou model econòmic"; 
i del coach Santi López·Villa, que 
centrarà la seua intervenció en una 
xerrada que va portar per títol "Un 
nou cicle està naixent: Economia 
emocional."

Les Jornades d’Emprenedoria i del 
Coneixement van ser organitzades 
per l’Institut Montsià d’Amposta 
i compten amb la col·laboració i 
suport de la Fundació Escola Em·
prenedors, així com la col·laboració 
del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament d’Amposta, el Con·
sell Comarcal del Montsià, Pimec, 
Montsià Actiu i la Universitat Ro·
vira i Virgili. Cal destacar l’èxit de 
participació en les tirants xerrades i 
tallers que es van realitzar per posar 
l’ensenyament cada cop més prop de 
l’empresa i del mercat de treball. 
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L’Escola d’Art i Disseny seguirà 
ocupant l’edifici de la Caste·
llania on es troba actualment 

i s’ampliarà amb la rehabilitació i 
restauració de les cases del davant, 
donat que tot i estar afectades per 
un Pla Especial Urbanístic, a través 
de diverses consultes amb el Depar·
tament d’Urbanisme, s’ha conclòs 
que no caldrà enderrocar·les i que 
es podran restaurar i rehabilitar.

Amb aquesta rehabilitació inte·
gral de les tres cases, que segons 
el projecte inicial, que encara no 
és definitiu, tindria un pressupost 
aproximat de 800.000 euros, l’Es·
cola d’Art i Disseny obtindria l’espai 
necessari per al seu funcionament i 
per mantenir la seva oferta docent 
i formativa cobrint les necessitats 
actuals. Aquestes cases estaven 
supeditades a un Pla Especial de 
costes, cosa que suposava el seu 
enderroc. A través de diverses con·
sultes als serveis tècnics de la CUTE, 
finalment es podran restaurar, refer 
la distribució interior i dedicar·les a 
espais docents. De les tres cases, una 
encara està habitada pel propietari, 
tot i que l’alcalde ha assegurat que 
l’Ajuntament l’acabarà comprant. 
La rehabilitació es faria a través 
del pressupost d’inversions i en 
diverses plurianualitats en funció 
de la disponibilitat pressupostària 
segons l’alcalde s’ha encarregat de 
remarcar “sempre en funció dels 

recursos que tinguem”:
Tal com ha explicat l’alcalde d’Am·

posta, Manel Ferré, la decisió és fruit 
d’una profunda reflexió que sorgeix 
del context econòmic actual i que 
planteja nous escenaris. La intenció 
inicial era traslladar l’escola al nou 
edifici de la zona firal i esportiva, a 
la planta superior del nou auditori 
municipal.

Actualment, aquest edifici docent 
l’ocupen els alumnes de Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport 
que imparteix EUSES i, tal com ha 

explicat l’alcalde, s’ha arribat a un 
acord amb l’escola universitària per 
a que es facin càrrec de les despeses 
de manteniment de tot l’edifici amb 
l’estalvi econòmic que això suposaria 
per al pressupost municipal i esta·
blint la premissa de que l’Ajuntament 
pot fer ús de l’edifici sempre que 
sigui necessari.

“El compromís futur es manté” ha 
explicat Manel Ferré “sempre que 
hi hagi el vist·i·plau del claustre 
de professors”, de qui ha volgut 
agrair la bona voluntat davant la 

proposta de seguir a l’edifici actual 
i “amb la recuperació i rehabilitació 
de les cases per ampliar l’espai de 
l’escola, seguirà en un recinte que és 
emblemàtic i on es concentra l’oferta 
cultural i educativa de la ciutat”.

La decisió de l’equip de govern de 
l’’Ajuntament d’Amposta es pren, tal 
com ha explicat l’alcalde “després de 
conèixer tant la possibilitat de res·
taurar les cases per ampliar l’escola, 
i de constatar que la Generalitat no 
ens garanteix les subvencions per al 
proper curs acadèmic”. 

Ciutat

eNseNyameNt

L’Escola d’Art i Disseny continuarà 
al recinte del Castell i ampliarà espais

La intenció inicial era traslladar-la al nou edifici davant del recinte firal

Estudiants 
premiats a la 
setena edició dels 
Premis Sambori

Òmnium Cultural Terres de l’Ebre 
celebra per 7è any consecutiu el 
Sambori, un premi de narrativa en 
català dirigit als centres educatius de 
tots els Països Catalans. En aquesta 
fase territorial l'escola Miquel Gra·
nell ha aconseguit un premi per a 
Maria Ruiz Ortí, de 6è curs, amb el 
treball "El meuu territori" i l’Institut 
de Tecnificació d’Amposta ha acon·
seguit els tres premis de la categoria 
de batxillerat. Joan Muñoz amb la 
narració poètica “El tren”, Anna Ar·
nau amb “La cruel experiència dels 
60” i Pau Adan amb “Sense dormir” 

es van erigir en els guanyadors de 
la categoria sènior dels prestigiosos 
premis. 

El lliurament dels guardons es va 
realitzar el dissabte 2 de març a les 
dependències municipals de L’Aldea 

per part de Dolors Queralt, delega·
da d’Òmnium Cultural a les Terres 
de l’Ebre; Toni Martí, director dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
de les Terres de l’Ebre així com per 
Daniel Andreu, alcalde de l’Aldea 
i Iolanda Meca, regidora d’ense·
nyament de l’Aldea. A l’acte no va 
poder assistir Joan Muñoz que estava 
participant al mateix moment en la 
fase territorial del concurs Fònix.

La participació a les Terres de 
l’Ebre va ser de 18 centres escolars 
amb un total de més de 1.000 treballs 
presentats.

Aquest premi té com a objectius 
promoure la participació dels alum·
nes de tots els centres de totes les 
terres de parla catalana i difondre 
l’ús del català dins de l’àmbit esco·
lar,  amb la finalitat d’incentivar la 
imaginació, la creativitat, l’origina·
litat, l’esforç...i tots aquells valors 
pedagògics encaminats a la formació 
dels alumnes. 

Maria Ruiz Ortí, de l’escola Miquel Granell, llegint un fragment del seu treball. EMG
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reportatGe

els passats dies 1 i 2 de 
març de 2013, a la ciutat 
d’Amposta, l’Institut Ramon 
Berenguer IV, l’Ajuntament 

i el Museu de les Terres de l’Ebre, 
Antena del Coneixement de l’URV 
a Amposta varen organitzar unes 
jornades de Recreació Històrica 
Romana, amb la col·laboració de la 
Legio VII Gemina de Tarraco Viva.

Aquesta iniciativa, nascuda en el 
seminari de Llengües i Cultura Clàs·
siques de l’Institut Ramon Berenguer 
IV, tenia com a objectiu apropar la 
presència de la tradició cultural 
grecoromana al nostre món i cultu·
ra. Catalunya conserva importants 
restes patrimonials del seu passat 
grec i llatí, la qual cosa possibilita 
l’anàlisi directa dels elements ma·
terials del passat. Restes que no es 
circumscriuen únicament al conjunt 
de creacions culturals perdurables, 
sinó que contempla valors que han 
inspirat o inspiren diversos àmbits i 
manifestacions de la nostra societat.

En el marc d’aquestes Jornades 
varem gaudir a Amposta de diferents 
activitats (visita, exposició, confe·
rència, recreació històrica, etc.) al 
voltant de la temàtica romana. Fa 
2230 anys que es va produir la batalla 
de les boques de l’Ebre (217 aC), que 
donà la victòria als romans i consoli·
dà el seu control del territori al nord 

del riu i debilità el poder cartaginès, 
iniciant·se l’ascens de la supremacia 
romana a la Mediterrània. 

Divendres dia 1 de març el Museu 
de les Terres de l’Ebre va obrir les 
seves portes als Centres d’ Ensenya·
ment d’Amposta per donar a conèixer 
l’exposició permanent del món romà. 
L’exposició ens mostra l’evolució del 
poblament al tram final de l’Ebre 
a partir dels testimonis materials 
i els resultats d’anys de recerca 

arqueològica. La visita ens endinsa 
en l’hàbitat, l’economia, la societat, 
el comerç, el món funerari, etc. del 
període romà a les nostres terres. 

A la tarda, a la Sala d’Actes de 
l’Institut Ramon Berenguer IV el Dr. 
Jaume Noguera, professor associat 
del Departament de Prehistòria, His·
tòria Antiga i Arqueologia i membre 
del Grup de Recerca d’Arqueologia 
Clàssica de la Universitat de Barce·
lona, va oferir la conferència “La 
batalla de les boques de l’Ebre. Les 
legions romanes i el campament de 
Nova Classis” Al llarg de l’antiguitat, 
el riu Ebre fou l’artèria que comu·
nicava i vertebrava tot el territori. 
Al segle III aC el canvi en l’equilibri 
de poders a la Mediterrània, amb 
l’inici de la supremacia romana i la 
pèrdua de poder dels cartaginesos, 
situà l’Ebre en el centre del conflicte, 
en ser reconegut en els tractats com 
a límit de les respectives àrees d’in·
fluència. En aquest escenari durant 
la II Guerra Púnica (218·202 aC) 
es produïren dos enfrontaments de 
gran repercussió per als romans: La 
batalla naval de les boques de l’Ebre 
(217 aC) i la batalla d’Hibera (216 
aC). Després de la primera batalla 
els romans varen instal·lar en la zona 
de La Palma (l’Aldea) el campament 
de Nova Classis. En els darrers anys 
s’ha produït una important recerca 
arqueològica per localitzar aquest 
campament. 

Durant la segona jornada, dissabte 
dia 2 de març van tenir lloc dues 
activitats diferenciades a càrrec de 
la Legió VII Gemina de Tarraco Viva 
(Tarragona). La primera va consistir 
en una desfilada pels carrers cèntrics 
fins a la plaça Ramon Berenguer 
IV per part de la Legió amb la col·
laboració d’alguns alumnes i pro·
fessors de l’institut. Mentre aquests 
anaven desfilant el centurió els anava 
donant ordres en llatí per saber com 
havien de marxar. Un cop finalitzada, 
van retornar a l’institut i van oferir al 
públic assistent una demostració i una 
explicació de l’armament habitual 
d’un soldat, les tàctiques (formació de 
tortuga), les màquines (ballista) i el 
funcionament en general d’una unitat 
de legionaris d’Hispania. També hi 
van desfilar una representació de la 
magistratura amb els seus líctors, la 
seua família, els seus esclaus i algun 
funcionari, com a mostra de societat i 
vestimenta civils. Cal dir que la Legió 
més que atacar tenia com a funció 
bàsica caminar llargues distàncies i 
defensar territori. 

Jornades de recreació 
històrica romana

els romans ens visiten

la dada
fa 2230 anys que es 
va produir la batalla           
de les boques de l’ebre 
que donà la victòria     
als romans
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L’alcalde d’Amposta, Manel Fer·
ré, el president de la Diputació 
de Tarragona i el vicari episco·

pal del Bisbat de Tortosa, Mn. Josep 
Membrado, van signar el passat 7 de 
març el conveni a tres bandes entre 
les dues administracions i el Bisbat 
que permetrà finançar les obres 
de rehabilitació del campanar de 
l’Església del Poble Nou, una obra 
llargament reivindicada pels veïns 
del poble ja que actualment es troba 
en molt mal estat.

En una primera fase les obres 
de rehabilitació aniran destinades 
únicament al campanar i tenen un 
import de 140.000 euros, dels quals 
la Diputació de Tarragona n’aportarà 
60.000, l’Ajuntament d’Amposta 
50.000 i el Bisbat 30.000.

Tots tres representants de les 
administracions han destacat el fet 
que la bona predisposició de totes 
les parts ha permès arribar a un 
acord per conservar aquest edifici 
emblemàtic del patrimoni.

La segona fase de les obres consis·
tirà en l’arranjament de la teulada de 
l’església i encara restaria una tercera 
fase referent a la casa del rector.

El projecte complet suposa un 
import de més de 370.000 euros.

CoNveNi amb el CeNtre 
de teCNiFiCaCiÓ
A la tarda, Josep Poblet i Manel Ferré 
han signat un conveni pel qual la la 
Diputació de Tarragona aportarà una 
subvenció de 15.000,00 euros, pel 
programa de natació del Centre de 
Tecnificació Esportiva d’Amposta. 

Acord per rehabilitar 
el campanar del Poble Nou

Formalitzat entre Ajuntament, Diputació i bisbat

poble NoU

BOB domingo 2 de diciembre de 1956

Solemne bendición 
del Nuevo templo 
de Vilafranco 
del Delta

En el centro de la extensa zona panta·
nosa comprendida entre San Carlos 
de la Rapita, Amposta y San Jaime 
de Envieja, el Instituto Nacional de 
Colonización ha levantado un nuevo 
pueblo, después de haber saneado 
en gran parte aquellas tierras, que 
han de convertirse en feraces campos 
de arroz.

Juntamente con las viviendas para 
los agricultores, el Instituto Nacional 
de Colonización ha construido en 
dicho pueblo, llamado Vilafranco 
del Delta, la iglesia que habrá de 
ser parroquial, cuando este nuevo 
núcleo de población sea erigido en 
parroquia independiente, y la Casa 
vivienda para el sacerdote.

El domingo día 2 de Diciembre, 
el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis bendijo solemnemente este 
nuevo templo. La construcción es de 
líneas modernas, sin rebuscamientos 
ni exageraciones. El templo resulta 
suficientemente amplio y dotado de 
todos los servicios correpondientes. 
El campanario, esbelto y airoso.

Asistieron a la bendición del Ilmo. 
Sr. Vicario General del Obispado 
y diversos Capitulares de la Santa 
Iglesia Catedral. Estuvieron presen·
tes el Ilmo. Sr. D. Francisco de los 
Ríos Romero, Ingeniero Jefe de la 
Delegación Regional del Ebro del 
Instituto Nacional de Colonización, 
acompañado de diversos miembros 
de la misma Delegación Regional. 
Fueron también invitados el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de Tarragona y 
el Excmo. Sr. Presidente de la Dipu·
tación Provincial, quienes enviaron 
sus representantes. También asis·
tieron los Sres. Alcaldes de Tortosa, 
Amposta y San Carlos de la Rápita.

La Misa Solemne fue oficiada por 
el nuevo y primer Rector de la iglesia, 
el Rvdo. Sr. D. José Sales Cabañes, 
quien había tomado posesión de su 
cargo el día anterior. Asistieron al 
celebrante los Rudos. Sres. Curas de 
las Parroquias vecinas y pronunció 
un emotivo sermón, sumamente 
adaptado a las circunstancias del 
día el Muy Iltre. Sr. Lcdo. D. Aurelio 
Querol Lor, Canónigo Maestrescuela 
y Rector del Seminario Diocesano. 
La parte musical de la ceremonia 
estuvo a cargo de un nutrido grupo 

ARTICLES PUBLICATS AL BUTLLETí 
DEL BISBAT A LA DèCADA DELS 50

passa a la pàgina següent
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Creus que el Poble Nou, ha de viure 
especialment del Turisme?

Jo crec que sí, darrerament el Po·
ble Nou està sent promocionat com 
un destí turístic singular, a més ens 
estem dotant de força infraestructu·
res com 7 cases rurals, 2 hotels, 7 
restaurants, un terreny d’acampada, 
dos cases de colònies, diferents bars.

La crisi també ens ha arribat però 
crec que des de l’ajuntament d’Am·
posta estem enfocant bé el futur del 
Poble Nou.

Estan satisfets els empresaris del 
sector turístic del Poble Nou?

Jo he parlat amb diferents empresa·
ris i tot i la crisi estan tirant endavant 
i amb molta projecció de futur.

Quines infraestructures esteu fent 
actualment?

Estem remodelant la piscina, 
hem millorat el poliesportiu, estem 
pintant el col·legi, i hem posat un 
tancat a la zona de gronxadors i 
parc infantil.

Què ens pots dir de la important in-
versió per arranjar el campanar del 
Poble Nou?

Ja feia temps que veiem que el 
campanar s’estava deteriorant, em 
vaig posar en contacte amb el Bisbat, 
que tot i que veien el mal estat del 
campanar no podien afrontar econò·
micament l’obra. Finalment, i amb 
el suport de la població i de l’alcalde 
d’Amposta varem poder reconduir la 
situació i involucrar a més del Bisbat 

a la Diputació de Tarragona.
D’aquest manera es podran 

invertir més de 140 mil euros en 
l’arranjament d’aquest emblemàtic 
campanar del Delta.

Què n’opines de la possible desaparició 
de les entitats municipals descentralit-
zades i dels pobles més petits?

De fet, els alcaldes dels pobles 
petits són fonamentals per a la pro·
ximitat en els serveis de les ciutat 
veïnes, hem de vetllar per les perso·
nes i per les entitats de la població i 

intentar solucionar els problemes del 
veïns d’aquests petits nuclis, a més 
de representar als nostres ciutadans 
en les diferents institucions. Jo, per 
exemple, sóc l’enllaç de la ciutadania 
amb l’Ajuntament.

Actualment som 160 habitants 
amb una intensa vida social, amb 
diferents societats, i amb una im·
portant implicació dels veïns en tot 
allò que passa a la nostra comunitat.

Gràcies 
Gràcies a vosaltres. 

“Som un nucli de 
població petit però amb 
una intensa activitat 
turística i social”
ENCARNA FERRé , alcaldesa del poBle nou del delta

Ciutat

de seminaristas.
Los colonos que ya habitan el 

poblado llenaron por completo la 
iglesia, sumándose gozosos a lo que 
podríamos llamar nacimiento espiri·
tual de su recién estrenado pueblo.

Que esta nueva iglesia, puesta bajo 
la advocación de Nuestra Señora 
de la Cinta y llamada a convertirse 
próximamente en parroquial, sea 
realmente la fragua en la que un 
nuevo pueblo se forje para la fe y 
la vida cristianas.

Desde estas páginas hacemos cons·
tar una vez más al Instituto Nacional 
de Colonización, especialmente al 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
Regional del Ebro, nuestro más 
sincero y profundo agradecimiento 
por haber dado solución no solo a 
la villa material, sino también a la 
villa espiritual de un buen número 
de familias cristianas. 

ve de la pàgina anterior BOB 10 de julio de 1959

Erección de 
Nuevas Parroquias 
en el territorio de 
la Diócesis

10. VILLAFRANCO DEL Delta – En·
tidad Local menor de Villafranco 
del Delta, agregada al Municipio de 
San Carlos de la Rápita, y provin·
cia de Tarragona. Arciprestazgo de 
Amposta. Titular: Nuestra Señora 
de la Cinta. Categoría. Entrada; 

con 1.000 habitantes y tendencia 
a aumentar; servida por un Pá·
rroco. Parroquia Matriz: Amposta, 
de la cual se disgrega la totalidad 
de la nueva parroquia, a la que 
se asignan los límites siguientes: 
Norte, Camino del Pas y término 
municipal de Tortosa. Sur, Puerto 
de los Alfaques. Este, desagüe de 
Calent, continuando por camino y 
desagüe de Noria a Les Magdalenas, 
y camino que lleva a la Laguna de 
La Tancada, siguiendo luego una 
línea imaginaria por dicha laguna, 
perpendicular al Desagüe La Capi·
tana, hasta llegar al Puerto de los 
Alfaques. Oeste, término municipal 
de San Carlos de la Rápita. Dista 18 
Km de la parroquia matriz. 

Noves Instal·lacions

C/ Barcelona, 60 -  T.+34 977 703 013  ·  F. +34 977 701 446
43870 AMPOSTA (Tarragona)

www.tourlineexpress.com

No importa quina sigui 
la mida de l’anunci, 

veus com la publicitat 
a la Revista Amposta 

sempre es llegeix

Truca: 610 256 097
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Fes-te 
voluntari!

Lectures
a la 

Biblioteca

Mercat 
a la Plaça

Carxofada

Alfabe-
tització

Neteja 
de 

platjes

Serveis 
socials

Regidoria de Sanitat, Serveis Socials 
i Participació Ciutadana www.amposta.cat

Pare 
Noel

Publicitat
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visita de la direCtora 
GeNeral d'iNFàNCia

La nova directora general d’Infància, 
Mercè Santmartí, de la Ràpita, es va 
reunir amb l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré a l’Ajuntament per presentar-se 
en el seu nou càrrec, ja que fins l’ac-
tualitat exercia el càrrec de directora 
general de Pesca i Afers Marítims de la 
Generalitat de Catalunya, i prèviament 
delegada territorial del Departament 
de Benestar Social a les Terres de 
l’Ebre.
A la reunió hi van asistir l’actual 
delegada, l’ampostina Manolita Cid, 
i la regidora de Serveis Socials, Laia 
Subirats. 

delta

Nou mirador 
de fauna a la 
Tancada
El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
del Departament d’Agricultura, Ra·
maderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural ha posat en marxa una nova 
infraestructura d’ús públic. Es tracta 
d’un nou mirador faunístic situat a 
la bassa de la Tancada. El mirador 
s’ha construït a sobre d’una edificació 
ja existent, la caseta de Raimundo, 
i rebrà aquest nom.

 Com és  habitual en els criteris 
tècnics constructius del Parc, l’accés 
a l’observatori, de 5 metres d’alçada, 
s’ha adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda, gràcies al disseny 
d’una rampa de 21 m, d’1,05m 
d’amplada i amb una pendent mitja 
del 6%.

 El mirador és quadrat (4x4 m), 

disposa de banquets, finestres o es·
pieres per poder observar els ocells 
en tres façanes i repisa. A més hi 
ha un espai adequat per a usuaris 
amb cadira de rodes. L’observatori 
es troba al costat del carril bici de 
la Tancada, a la vessant nord de la 
bassa.

 En un territori tan pla com el 
Delta, el fet de poder elevar·se uns 
quants metres del terra, permet  
visualitzar un ampli sector de l’ho·
ritzó. Per aquest motiu, els miradors 
del Parc s’han convertit en una de 
les infraestructures més populars i 
utilitzades pels visitants.

 Majoritària i estratègicament 
situats al voltant de les basses, per·
meten descobrir i admirar els alts 
valors naturals d’aquests rics, però 
alhora fràgils espais protegits. Des 
de la seva creació, el Parc ha anat 
substituint els antics observatoris, 
renovant·los i, lògicament, creant·ne 
de nous, seguint una tipologia de 
miradors concreta, i ubicant·los en 
diferents zones amb un alt contingut 
paisatgístic i faunístic.  

seGUretat

Aprovat el Pla 
d’Autoprotecció de la 
Residència d’Avis

La Residència d’Avis gestionada pel 
Grup Sagessa, ha homologat el seu 
pla d’autoprotecció davant la Comis·
sió de Protecció Civil de Catalunya.  
Per l’aprovació d’un pla d’auto·
protecció cal que les instal·lacions 
compleixin uns requisits determinats, 
preveure les emergències que es po·
den produir com a conseqüència de 
la pròpia activitat i les mesures de 
resposta davant situacions de risc, 
catàstrofes i calamitats públiques que 
poden afectar. La darrera part del pla 
d’autoprotecció inclou la difusió i 
formació dels professionals del centre 
per fer front a aquestes situacions.

La Residència d’Avis d’Amposta 
és un centre de titularitat municipal 
compromès amb el benestar i la 
salut de la gent gran. Va obrir les 
seves portes el 23 de febrer de 1991 
i disposa de 80 places d’acolliment 
residencial, 77 en conveni amb el 
Departament de Benestar Social i 
Família i 3 de caire privat. També 
acull un centre de dia amb 15 places 
d’àmbit públic i cinc de privades.  
El centre compta amb un complet 
equip de professionals, que ofereixen 
una atenció centrada en la persona 
i adaptada a les necessitats socials 
i assistencials de cada usuari. Es 
fomenta la implicació dels avis en la 
vida social de la ciutat i la comarca i 
es realitzen activitats d’estimulació 
cognitiva com són, entre altres, el 
càlcul, el llenguatge, el treball de la 
memòria o la informàtica. 

aCtivitats

Un diumenge de matí ennuvo·
lat, no va passar de ser una 
amenaça lleugera ja que es 

va mantenir sense ploure, i permeté 
celebrar una trobada de puntaires 
que ha tingut lloc disset anys seguits.

La Punta de coixí és un art tradi·
cional mantingut a tota Europa al 
llarg dels segles. Per un temps, aquí 
romania mig adormit, fins que la 
sensibilitat femenina de les nostres 
dones l’han despertat amb força i 
ens ofereixen meravelles. D’això 
en van tindre un clar exemple a la 

plaça Ramon Berenguer IV, quan 
al so característic dels boixets, 
admiràvem l’habilitat d’aquells 
dits que, amb uns moviments tan 
ràpids com precisos, entrecreuaven 
fils per crear bellíssimes filigranes. 
Es van reunir uns 400 coixins, entre 
els grups ampostins, els vinguts 
de l’entorn i de diverses ciutats 
catalanes i valencianes, gràcies a 
l’encertada organització i suport 
de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Amposta i Puntaires 
del Montsià. Com dèiem, el temps 
va facilitar la celebració d’aquesta 
reunió al centre de la ciutat, en 
lloc de recluir·les a un lloc tancat 
i així poder admirar tanta destresa 
i amor en aquest art, a plena llum 
del dia, en una plaça tant accessible 
i gran mentre les artistes creaven 
obres sorprenents, intercanviant 
coneixements, experiències i art. 

Trobada de 
puntaires

MàRIUS LóPEz

publicitat a la revista amposta: 

tel.: 610 256 097
a/e: revista@amposta.cat
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Bonificacions a 
les ordenances 
fiscals
Amb la publicació del Calendari del 
Contribuent cal tenir en compte que 
l’Ajuntament d’Amposta té establertes 
a les Ordenances Fiscals un conjunt de 
bonificacions objectives i subjectives a 
les que gran part de la ciutadania té dret 
i en gaudeix.
Així, per exemple, els impostos de l’IBI, 
VEHICLES, IMPOST SOBRE CONSTRUC-
CIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I PLUS-
VÀLUES, tenen bonificacions diverses que 
beneficien les famílies nombroses, els 

vehicles històrics, els antics, els agrícoles 
que disposin de cartilla d’inspecció, els 
dels minusvàlids (amb grau superior al 
33%), les construccions al casc antic 
i a la zona del Grau, les construccions 
relacionades amb una obertura d’establi-
ment, les transmissions per causa de mort 
declarades dintre dels primers sis mesos 
després de la defunció del causant, etc.
En quant a les taxes, i en la línea del 
foment de l’empresa que va endegar 
l’Ajuntament l’any passat, tant la taxa per 
llicència d’obres com la taxa per obertura 
d’establiments estableix un escalat de 
bonificació entre el 50% i el 90% en funció 
del nombre de llocs de treball creats per 
la nova activitat.
Finalment i seguint la tradició d’ajudar 
a les persones grans, els perceptors de 
rendes baixes reben anualment una aju-

da per pagar les despeses de les taxes 
municipals. En aquesta partida social 
l’Ajuntament destina 100.000 euros. 
El termini per presentar les sol·licituds 
s’inicia el 15 de juliol i finalitza el 15 de 
setembre de tots els anys.
La llista no exhaureix la totalitat de bonifi-
cacions fiscals a les que els contribuents 
es poden acollir. Poden consultar direc-
tament l’apartat de l’O.G.T. que ofereix 
la pàgina web de l’Ajuntament i també 
poden realitzar qualsevol tipus de con-
sulta al respecte directament a l’oficina 
de Gestió Tributària, presencialment, al 
telèfon 977700120 o a l’adreça de correu 
electrònic ogt@amposta.cat.
El primer interès de l’Ajuntament d’Am-
posta quan aplica una bonificació fiscal 
és la plena utilització per part dels con-
tribuents que hi tinguin dret.

Ciutat

Els acusats de la mort 
d’un jove accepten 
penes de 15 mesos de 
presó i el magistrat 
dissol el jurat popular

El matrimoni haurà d’indemnitzar la 
família de l’exgendre amb 9.000 euros 
per la seva complicitat en la mort del noi

El judici per la mort d’un jove de 
23 anys a Amposta al setembre del 
2011 ha quedat vist per sentència 
a l’Audiència de Tarragona, després 
que el magistrat de la Secció Segona 
hagi dissolt el jurat popular. Les parts 
han arribat a un acord pel qual, els 
dos acusats, reconeixen la seva com·
plicitat en el crim de l’excompany 
de la seva filla i accepten 15 mesos 
de presó. A més, no podran residir 
a Amposta ni acostar·se durant sis 
anys a la família de la víctima, a qui 
hauran d’indemnitzar amb 9.000 
euros. Dimarts passat, van assenya·
lar al seu fill menor com l’autor de 
les ganivetades mortals. El noi, que 
ja va ser condemnat l’any passat, 
compleix 3 anys d’internament per 
l’homicidi.

Aquest dilluns, el fiscal, el lletrat 
de la defensa i l’advocat de l’acusació 
particular havien de presentar els 
respectius informes de conclusions, 
abans de fer entrega de l’objecte 
del veredicte al tribunal jurat. Ini·
cialment, la fiscalia sol·licitava una 
pena de 14 anys de presó per al 
matrimoni i, l’acusació particular, de 
20 anys, per haver·se posat d’acord, 
juntament amb el seu fill, per agre·
dir al seu exgendre amb una barra 
metàl·lica i una arma blanca.

El menor, que en el moment dels 
fets tenia 15 anys, va ser condemnat 
l’any passat per un delicte d’homici·
di a tres anys d’internament en un 
centre de menors i a dos anys més de 
llibertat vigilada i, finalment, el cas 
s’ha tancat amb un pacte entre totes 
les parts, a l’espera que el magistrat 
de la Secció Segons dicti sentència 
ferma. Els acusats ja han complert la 
pena de 15 mesos de presó i, des de 
l’any passat, es trobaven en llibertat 
provisional, de manera que no hau·
ran de tornar a ingressar a presó. 

sUCessos

anunciar-te a la 
revista amposta? 

molt fàcil: truca al 
610 256 097, 

passarem a visitar-te
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iNaUGUraCioNs ComerCials

lo Cosidor

Al Carrer Corsini número 78 d’Amposta ha obert una nova merceria amb el nom 
de Lo Cosidor. La seva propietària organitza també tallers per aprendre a fer tre-
balls manuals i passar una bona estona, així com provar els materials de la botiga. 
A la foto, la propietària Cinta Querol, l’alcalde d’Amposta i altres autoritats. 

Ciutat

El dilluns, 11 de març, obria les 
seves portes el nou supermercat 
Mercadona a Amposta, ubicat 

a la Plaça de la Castellania amb Car·
retera Santa Bàrbara. La instal·lació 
d’aquesta nova botiga ha suposat una 

inversió d’1,5 milions d’euros.
El nou supermercat, amb una 

superfície de 1.600 metres qua·
drats de sala de vendes, disposa de 
zones de descans i vestuaris per als 
treballadors, i incorpora una sala 

Nou supermercat 
Mercadona a Amposta

La nova botiga, de 1.600 metres quadrats, ha suposat una inversió d'1,5 milions d'euros

Comerç

UNa Nova ediCiÓ de Fora estoCs

22 comerços de la ciutat d’Amposta van participar en la darrera edició de Fora Estocs 
organitzada per la Federació de Comerç, comerços del carrer Estel i la regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament d’Amposta.
Durant tota la jornada foren molts els ampostins i ampostines així com visitants de 
les poblacions veïnes els que van poder aprofitar les ofertes del comerços exposats.
També hi va ser present Amposta Radio que va amenitzar amb un bona selecció 
musical les més de 10 hores de durada del Fora Estoc.

de formació (també destinada a 
la plantilla). L’horari d’obertura al 
públic és de 9:15 a 21:15 hores de 
dilluns a dissabte.

Aquesta nova botiga, que permet 
optimitzar al màxim l’acte de compra 
gràcies al disseny exclusiu de les 
seccions i a la dotació de més espai 
perquè el client pugui accedir còmo·
dament als productes, substituirà la 
que hi havia fins ara al municipi; i la 
plantilla, integrada per 41 persones, 
va començar a treballar el dilluns a 
la nova superfície.

Per facilitar l’acte de compra a tots 
aquells clients que s’hagin de des·
plaçar en vehicle, el nou Mercadona 
disposa de 167 places d’aparcament. 
A més, s’ha habilitat el servei a do·
micili i la compra on·line mitjançant 
la pàgina web www.mercadona.es.

A la inauguració hi van assistir 
l’alcalde i regidors. 
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FormaCiÓ

Els 58 joves amb edats compre·
ses entre 16 i 25 que han estat 
seleccionats entre els més de 

100 que van sol·licitar formar part 
del programa Joves per l’Ocupació 
van iniciar la formació el passat di·
jous dia 7 de març amb una xerrada 
orientativa conjunta al saló de plens 
de l’Ajuntament d’Amposta.

Els 58 usuaris del programa cur·
saran especialitats formatives d’Au·
xiliar de Veterinària (18 persones), 
Auxiliar Comercial (8 persones), 
Gestió de Magatzems (16 persones) i 
Electricitat Industrial i equips contra 
incendis (16 persones). La formació 
al realitzaran les tècniques del pro·
grama i professionals de cadascuna 
de les especialitats. 

Un cop realitzada la formació, 
els alumnes completaran els co·
neixements a través de pràctiques 
en empreses, en total, se signaran 
convenis de col·laboració per fer 

aquestes pràctiques amb més de 20 
empreses de la ciutat d’Amposta. 

Els alumnes rebran un certificat 
de professionalitat un cop hagin 
superat el programa, i aquells que 
encara no tenen aprovada la se·
cundària ja han estat matriculats a 
l’IOC (Institut Obert de Catalunya) 
per tal de que puguin compaginar 
ambdues activitats i obtenir també 
formació reglada.

Tant el regidor de Joventut i 
Polítiques Actives d’Ocupació, Eros 
Esquerré, com l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, han animat a tots els 
joves presents a aprofitar al màxim 
les possibilitats que els ofereix el 
programa a l’hora de completar la 
seva formació i adquirir experiència 
per tal que tinguin la màxima pre·
paració possible per competir en un 
mercat laboral on és molt complicat 
obtenir un lloc de treball sense cap 
formació.

Els programa Joves per l’Ocu·
pació es desenvolupa gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Am·
posta i la Generalitat de Catalunya 
a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Com a incentiu, els usua·
ris del programa rebran un incentiu 
econòmic de 150 euros mensuals 
durant 4 mesos condicionats a la 
seva participació i aprofitament en 
el programa. 

Els seleccionats per al programa Joves 
per l'ocupació inicien la formació

58 joves d'entre 16 i 25 anys han estat seleccionats per formar part del programa

Ciutat
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eNtitats

L’Associació Bonsaista 
del Montsià participa en 
la XVIII Trobada d’Entitats 
del Bonsai de Catalunya

L’Associació Bonsaista del Montsià 
ha participat en la XVIII Trobada 
d’Entitats del Bonsai de Catalunya 
que va tenir lloc, els dies 1, 2 i 3 de 
març, a les Franqueses del Vallès. 
Aquestes trobades es realitzen, cada 
any, a una localitat de Catalunya. 

Juntament amb l’exposició de Bon·
sai, de les associacions catalanes, es 
realitzaren tot un seguit d’activitats 
relacionades amb el món del Bonsai 
com demostracions de tècniques 
bonsaistes, taller d’ikebana i un 
mercadet de compravenda de bonsai.

L’activitat principal sempre és una 
exposició de Bonsai amb arbres que 
aporten les diferents associacions 
participants. La nostra va col·laborar 
amb 3 bonsais –dues oliveres i una 
murtra–, que no van desmerèixer 
al costat d’arbres de gran nivell. 

aCtivitats

El passat diumenge dia 10 de 
març el Club de Ball Amposta 
Quick Dance, va organitzar la 

primera Marató de Ball que s’ha 
realitzat al nostre poble. Aquest 
acte va començar de bon matí al 
Parc dels Xiribecs, on va haver un 
gran nombre de participants, entre 
esportistes del club, simpatitzants 
i vianants que es van voler unir 
a aquest acte que estava obert 
per a tothom. El més bonic de 
la diada va ser poder ballar tots 
els participants que eren d’edat 
molt diversa (nens, pares, avis) i 
també la integració de persones 
discapacitades. Es van realitzar 
coreografies a ritme de salsa, 
bachata, cha·cha·cha, samba, pas 
doble, tant per ballar en línia com 
per ballar en parella, a més de 
coreografies d’animació.

L’objectiu d’aquesta primera 
marató es va complir i gràcies al 

bon temps que ens va acompanyar, 
els participants van poder ballar 
durant més de cinc hores, realit·
zant una activitat física saludable i 
divertida, on vam moure tot el cos.

 L’acte va concloure a la tarda a la 
sala de ball de La Lira Ampostina, 
on es va realitzar la presentació 
del “Festival de les Estrelles” i 
es va exhibir un nou sistema de 
competició per a les persones que 
no tenen parella que tenen la possi·
bilitat de fer·ho ballant amb el seu 
professor, aquest sistema anomenat 
“Pro·Am”, està molt generalitzat 
als EE.UU. tots recordaran la pel.
lícula “Shall we dance?” (Ballem?) 
protagonitzada per Richard Gere 
ballant amb la seva professora 
Jennifer López.

Resumint, va ser una jornada 
excepcional que de ben segur es 
tornarà a repetir per la gran ac·
ceptació que va tenir. 

Primera marató de ball 
Ciutat d’Amposta

RITA MOyA GINé

Una activitat física saludable i divertida

El president de la Comunitat General 
de Regants del Canal de la dreta 
de l’Ebre, Manel Masià i Marsa, va 
ésser reelegit per unanimitat com a 
President de l’associació Deltamed 
(associació de Deltes de la Medi·
terrània), amb seu a Amposta, en 
l’assemblea general efectuada a la 
ciutat de Ca’ Vendramin (Rovigo, 
Italia) per al període 2013·2015. Una 
presidència que el Sr. Masià sosté 
amb autoritat i gran competència 

des del naixement de l’associació, 
creada a Amposta l’any 2001.

A l’assemblea, a banda de tractar 
els temes relacionats amb la proble·
màtica del cultiu de l’arròs als deltes 
de la Mediterrània, s’informà de la 
proposta del Grup d’Estudis de la 
Comunitat de Regants del Canal 
de la dreta de l’Ebre (GECGRCDE), 
d’obrir una via de col·laboració amb 
la Fundació Ca’ Vendramin (Itàlia), 
per a organitzar visites guiades a 
grups d’estudiants a les Comunitats 
de Regants.

Aquesta iniciativa està basada en 
un projecte que el GECGRCDE posà 
en marxa l’any 2012, amb el títol La 
gestió i l’aprofitament de l’aigua. Co·
neixença del territori, al qual hi han 
participat Centres d’Ensenyament i 
altres grups interessats.

La finalitat del projecte és sensibi·
litzar les noves generacions sobre la 
necessitat de fer un bon ús de l’aigua, 
cuidar el patrimoni dels nostres 
avantpassats i preservar el medi. 

persoNes

Manel Masià 
reelegit com 
a president 
de l’associació 
Deltamed

activitats preparant 
sant Jordi

Un any més, en motiu de l’arribada 
de la diada de Sant Jordi, el Centre 
Obert Juvenil Din·@miks ha estat 
preparant des de fa setmanes un 
seguit d’activitats que tindran la seva 
culminació en la celebració per part 
de diferents entitats locals a l’espai del 
Castell, situat davant de la Biblioteca.

Les activitats actuals del Centre 
Obert s’han centrat en la confecció 
de roses de paper de diferents colors 
fetes pels mateixos joves i que es 
podran adquirir a la mateixa carpa 
del Centre, així com pastilles de sabó 
artesà, amb olor de roses i moltes 
sorpreses més relacionades amb 
la Diada i que permetran ampliar 
i finançar el sortit d’activitats que 
durant l’any es van duent a terme 
al mateix centre.

Periòdicament els joves del centre 

aniran passejant amb el príncep, la 
princesa, i un drac confeccionat per 
l’ocasió fent les delícies de la gent i 
Celebrant Sant Jordi al ritme de la 
batucada Din·@mika. Us esperem! 

CeNtre obert
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la Foto

mestresses de Casa

Ciutadans

els esColars partiCipeN eN el dia de la plaNtada de l’arbre
Amposta ha celebrat un any més la plantada de l’arbre, en aquesta ocasió més de 200 alumnes dels diferents col·legís 
públics i concertats així com el col·legi de l’àngel de la ciutat varen participar en la plantació de 60 arbres típics del bosc de 
ribera com Aubes, Xops, Tamarius etc que els alumnes van plantar al passeig del riu en front del Club Nàutic .
El regidor d’Ensenyament va recordar que amb aquesta acció a més de recuperar espais verds amb vegetació típica, els 
alumnes es relacionen amb el medi natural.
D’altra banda també s’han plantat més arbres al carrer Tarragona desprès de la seva remodelació, al carrer Jardí que 
s’ha convertit en peatonal i també al Passeig Canal desprès de haver enquitranat ,enllumenat i dotat de mobiliari urbà el 
tram compres entre el carrer Mestre Sunyer i la llar d’infants la Sequieta. 

alumnes de l'agustí 
Barberà participen en 
el programa "esport i 
valors"
L’alumnat de 2n. 4t. i 6è. de l’escola 
Agustí Barberà ha participat durant 
3 dies en una activitat que comple·
menta el currículum de l’assignatura 
d’Educació Física del centre. Amb el 
nom “Esport i Valors” ha desenvolu·
pat un programa creat i impulsat per 
la Fundació del Futbol Club Barcelo·
na “que pretén fomentar i consolidar 
el sistema de valors (el compromís, 
el respecte, l’autoestima, l’esforç, 
la responsabilitat,…) dels infants a 
través dels principis pedagògics de 
l’esport, del joc i de la participació 
activa i inclusiva”. És una iniciativa 
que s’ha dut a terme a l’esmentat 
centre ja que encaixa perfectament 
amb el Projecte Educatiu que es porta 
a terme a l’Agustí Barberà.

Durant el curs passat, el mateix 

centre educatiu ja va prendre part 
en aquesta proposta educativa; en 
aquella ocasió va ser com a programa 
pilot amb l’alumnat dels mateixos 
cursos de l’any passat. L’Agustí Bar·
berà va ser escollit per la Fundació 
del Futbol Club Barcelona (com 
a única escola de la província, el 
curs passat) en reconeixement a 
l’impuls que té l’esport en el nostre 
currículum educatiu. Els resultats 
van ser prou satisfactoris com per 
què l’equip docent hagi acceptat la 
repetició de la mateixa experiència 
aquest curs i donar així oportunitat a 
tots els xiquets i xiquetes de l’escola 
a participar·hi. 

Xerrada apropament 
al món del sabó 
natural a càrrec de 
Tradiciò i Art
Amb motiu d’apropar el món del sabó 
i la cosmètica natural, Tradició i Art, 
el passat dijous 7 de març, va cele·
brar una xerrada informativa al local 
de les Mestresses de Casa, a càrrec 
de l’artesà saboner Alvar Zamora. 
Les participants, van poder gaudir 
de la informació dels problemes 
derivats dels cosmètics comercials, 
els beneficis de la cosmètica natural 
i ecològica, així com assistir a una 
demostració dels nostres productes, 
tastar els nostres sabons i cosmètics. 
En la mateixa, d’una manera breu 
es van endinsar en la història del 
sabó, i el seu ús, els beneficis que ens 

poden oferir els sabons naturals, a 
moltes de les malalties i mancances 
de la pell, etc.

Tradició i Art es funda a partir 
de la necessitat de productes per 
a la higiene i la cosmètica, sense 
elements nocius per al nostre cos. 
Cada dia creix preocupació que 
desperten certs components deri·
vats del petroli, com els tanatos, 
els parabens, conservants, colorants 
artificials, etc. Aquests components, 
poden produir al·lèrgies, granella·
des, asma, càncer, etc.

El punt d’unió de tots els productes 
de Tradició i Art, és l’oli d’oliva, un 
poderós aliat per a la nostra pell co·
negut des de fa centenars d’anys, usat 
per les nostres anteriors generacions 
i d’un valor nutritiu molt elevat.

El mètode d’elaboració és simple 
i artesà. La varietat dels nostres pro·
ductes sorgeix d’una millora de les 

antigues receptes tradicionals, anys 
d’experimentació i molta informació 
assimilada i reflectida en el nostre 
treball, podeu apropar·vos·hi al 
nostre bloc: http://tradicionyarte·

jabonesartesanales.blogspot.com.
es/. Podreu trobar des de la història 
i inici del sabó, consells cosmètics 
per a la pell, receptes de sabons, les 
nostres exposicions i mercats, etc. 

esColes
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Ciutadans

eNtrevista

25 anys del Restaurant l’Estany, 25 anys 
de feina feta, com ho valores?

Sembla fàcil dir 25 anys, però són 
molts anys treballant en un sector i 
en una gastronomia en la que crec, 
amb una gastronomia típica de les 
nostres terres, fent plats típics, com 
los arrossos, lo xapadillo, los ous de 
tenca etc. A més, hem consolidat una 
mena de feina i de fer territori a la 
vegada d’haver consolidat llocs de 
treball, que amb els temps que corren 
no és una mala notícia.

Vas apostar per una cuina en principi 
desconeguda per a molta gent, no tan 
sols de fora sinó per a la gent jove de 
casa nostra.

Efectivament, quan varem comen·
çar eren plats molt poc coneguts com 
arròs fesols i col o sopes de frígola, 
coses que encara seguim oferint als 
clients, i que realment va impactar en 
aquell moment i el que ens va donar 
nom i ens va fer coneguts més enllà 
de les nostre terres una cuina i una 
manera de fer ens ha fet mereixedors 
d’alguns reconeixements.

Cal dir que la cuina del Delta és una de 

les més apreciades actualment dintre 
de la Gastronomia Catalana, com se t’ha 
reconegut la teva feina?

El millor reconeixement és la 
resposta que donen els clients de la 
nostra oferta turística i gastronò·
mica, tot i així, els reconeixements 

que he rebut han estat sempre per la 
cuina de proximitat i pels productes 
que utilitzem, com per exemple el 
premi gastronòmic Llorenç Torrado, 
un home que va ajudar a lluitar per 
la cuina de base, la cuina típica i 
que ens van atorgar a la fira FesTast. 

D’altra a banda també varem ser 
el primer restaurant de les Terres de 
l’Ebre i possiblement de tot Catalu·
nya que va ser premiat a Madrid, 

uns premis que repeteixo se’ns han 
donat per promocionar allò que som 
i allò que tenim.

La nostra cuina no es pot camuflar, 
és una cuina autèntica, respectant 
sempre els altre tipus de cuina, d’això 
ens en sentim orgullosos.

Et consideres un dels primers empre-
nedors de la gastronomia del Delta?

Fa 25 anys era difícil ser em·
prenedor, en un indret perdut 
del Delta potser tant difícil com 
ara, moltes vegades ens han dit 
pioners, iniciadors etc, però sense 
dubte hem estat, si no els primers, 
dels primers que vam apostar per 
la nostra gastronomia i pel nostre 
paisatge, i per convertir un lloc com 
en el que estem en un punt de refe·
rència gastronòmica i de turisme on 
poden trobar el més típic del Delta 
de l’Ebre, hem intentat sempre ser 
quelcom més que un restaurant.

Gràcies i enhorabona pels 25 anys 
Gràcies a vosaltres. 

“Em sento orgullós de 
la feina feta i de la resposta 
que he rebut dels clients”
LLUíS GARCIA, empresari del sector turístic i gastronòmic

el restaUraNt l’estaNy GUaNya el premi lloreNç 
torrado eN el marC de la Fira Festast

Diumenge 10 de març, a les 18,30 h al Pavelló Firal de Tortosa dins del marc 
de Festast 2013, es va fer entrega dels iii Premis Llorenç Torrado, a Josep 
LLuis Garcia muñoz del restaurant l’Estany-Casa de Fusta.
Aquests premis volen ser un reconeixement a professionals i empreses dels 
Països Catalans en les categories de cuina i restauració (premi atorgat al 
restaurant l’Estany, pel seu treball en la gastronomia del Delta i els 25 anys 
que farà al juny d’enguany), producció i comerç de productes (atorgat a Antoni 
Falgueras del Celler de Gelida) i divulgadors que donen a conèixer la cultura 
gastronòmica catalana (premi atorgat a Eulàlia Fargas de l’Escola de cuina 
per nens i adolescents).
Llorenç Torrado va morir a l’estiu de 2007, periodista i gastrònom havia col-
laborat en programes de ràdio i de la televisió , tant a TVE com a TV3 amb “Els 
matins de TV3” on conduïa la secció “Cuina de mercat”. 

celebració de 
“los del 62 ne fem 50”
El dissabte dia 1 de desembre del 
2012, a l’incomparable marc del 
l’Auditori Municipal d’Amposta, va 
tenir lloc una festa dedicada a tots 
els ampostins de la lleva de l’any 
1962, a la qual vam anomenar “Los 
de 62 ne fem 50”, i que tenia com a 
fita la celebració del 50è aniversari 
de tots els assistents que celebraven 
el seu aniversari, acompanyats de la 

seva parella o amics. 
Aquesta festa que amb molt encert 

van engegar ja fa dos anys els nos·
tres “cinquantons” predecessors, ha 
estat un èxit i esperem de tot cor que 
prengui el relleu la lleva següent, i 
tant de bo aquesta es pugui celebrar, 
ja que seria una llàstima el perdre·la.

A la Festa més d’un centenar de 
persones van poder gaudir d’una nit 
màgica, entranyable i inoblidable, 
plena de records, gresca i un bon 
àpat per sopar.

L’acte va començar amb una expo·

sició de fotografia de tots els assis·
tents, on es mostraven records dels 
50 anys, fotos de joventut, grups, 
esports, col·legis, instituts, que van 
fer recordar a tots el transcurs dels 
anys de la nostra vida. Seguidament 
una traca de 50 coets aeris va inau·
gurar la festa i posteriorment es va 
projectar una pel·lícula “ Los del 62 
ne fem 50 “ que recollia el principals 
esdeveniments del any 1962 amb 
fotografies cedides pels participants 
a la festa.

El sopar que vam gaudir va ser 

d’alt nivell, i posteriorment es va con·
tinuar amb un ball on la música que 
sonava era la del 70’s i 80’s, els millor 
anys de la nostra vida, musicalment 
parlant, música que ens va ajudar 
a suar la cansalada acumulada en 
aquests cinquanta anys.

Des d’aquí volem donar les gracies 
a l’Ajuntament d’Amposta per la seva 
col·laboració, així com a tots els col·
laboradors i l’ajuda desinteressada 
de tota la comissió organitzadora. 

 
TONI SERRANO 

aNiversari
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El 25è aniversari 
de la llar d'infants 
La Gruneta en imatges

JORNADA DE PORTES OBERTES DESCOBERTA D’UN MATEIX

SIGNANT EL LLIBRE DE VISITES MUNTATGE DE L’ESCENARI

L’EQUIP EDUCATIU DE LA GRUNETA DESCOBRINT EL NOU LOGOTIP DE LA GRUNETA

PONENTS: ADELA ORTÍ, MARTA MORENO, TONI MARTÍN, PILI MONCLÚS,
ISABEL FERRÉ, IMMA OBIOL

PONENTS: JOSEP Mª SIMÓ, PILI MONCLÚS, MANEL FERRÉ, 
JOSEP Mª ROIG

LA MASCOTA 
DE LA LLAR ES 

VESTEIX DE 
GALA
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PÚBLIC ASSISTENT CONCERT D’EX-ALUMNES I PARES SOTA LA DIRECCIÓ DE JÚLIA BARBERÀ

INTERPRETACIÓ DE L’EX-ALUMNA CLÀUDIA AMELA LLIURAMENT DEL RAM A LA DIRECTORA DE LA BANDA

ELS REGIDORS D’ENSENYAMENT I EL 1ER. EQUIP DOCENT ALUMNES DE LA PRIMERA PROMOCIÓ CURS 87-88

PASTÍS COMMEMORATIU DE L’ANIVERSARILLIURAMENT DE LA PLACA COMMEMORATIVA ALS 25 ANYS DE DOCÈNCIA
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La tarda
dels divendres

TOT  MES FRESC! 

Publicitat
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adminstracions

El Consell Comarcal del Montsià 
va aprovar el dijous passat el 
seu pressupost per a l’exercici 

2013, que és de 5.861.462,29 euros. 
Hi destaquen el manteniment de les 
partides destinades a les famílies i 
col·lectius en risc. En aquest sentit, 
s’ha incrementat en 32.995 euros la 
partida per atendre les urgències so·
cials dels ajuntaments i es mantenen 

les beques de llibres, llars d’infants 
i colònies, així com les subvencions 
a escoles municipals.

En aquest pressupost s’impulsen 
les accions en l’àmbit de dinamit·
zació econòmica, formatiu i de 
desenvolupament d’infrastructures. 
En aquest sentit, destaquen les 
subvencions atorgades per la Ge·
neralitat i pel Servei d’Ocupació de 

El Consell Comarcal aprova un 
pressupost de 5,8 milions d'euros

Supera el del 2012 en 321.000 euros

parc natural

Nova acreditació 
d’empreses turístiques 
del Delta com a Punt 
d’Informació del Parc 
Natural

 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
del Departament d’Agricultura, Ra·
maderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural celebrarà aquest dimecres, 
20 de març, a les 10 h, a l’Ajuntament 
de l’Aldea, l’acte de lliurament de les 
acreditacions a tots els empresaris 
turístics que han superat el curs 
“Atendre un punt d’informació del 
parc”.

Aquest curs forma part del pro·

grama d’actuacions de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible al 
Delta de l’Ebre. Concretament, fa 
referència a l’acreditació d’empre·
ses turístiques que compleixin els 
principis de la Carta i que de forma 
voluntària vulguin certificar·se com 
a punt d’informació del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre.

 A l’acte de lliurament hi assistiran 
el director dels Serveis Territorials 
del Departament a les Terres de 
l’Ebre, Pere Vidal, l’alcalde de l’Al·
dea, Dani Andreu, el director del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, Francesc 
Vidal, i el president de l’Associació 
d’Empreses de Serveis i Activitats 
Turístiques del Delta, Joan Capilla.

 Amb aquestes 8 noves acreditaci·
ons ja són 80 les empreses que actuen 
com a punt d’informació del parc. 

Màxim històric d’ocells 
aquàtics al Delta

 
El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
del Departament d’Agricultura, Ra·
maderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural va realitzar entre el 7 i el 
30 de gener el cens hivernal d’ocells 
aquàtics. Trenta·set persones entre 
personal tècnic del parc, membres 
del cos d’Agents Rurals i voluntaris 
van participar en aquest cens que es 
realitza a la principal zona humida 
de Catalunya. 

Les dades del cens hivernal 
d’ocells aquàtics d’aquest 2013, amb 
més de 287.174 exemplars, se situen 
un 24% per sobre de la mitjana dels 
darrers 10 anys i corresponen al 
segon màxim històric des de 1972. 

Es tracta d’un cens que comporta 
una gran complexitat, tant per la 
diversitat d’espècies i d’hàbitats 

(arrossars, llacunes, riu, salines, 
badies, aiguamolls) com per la gran 
quantitat d’ocells. Les condicions 
meteorològiques adverses d’aquest 
gener, particularment pel que fa als 
forts vents persistents, van dificultar 
enormement el cens d’enguany. A 
diferència dels dos darrers censos, 
tots els arrossars de l’hemiDelta nord 
han restat inundats. 

Catalunya per al desenvolupament 
de diversos programes com “Montsià 
Actiu” (305.260 euros), “Joves per 
l’Ocupació” (205.927 euros), i per la 
contractació de la figura de l’AODL 
(23.437 euros). 

Pel que fa al capítol d’inversions, 
que és de 238.943euros, presenta 
un increment del 75,66% respecte 
al 2012. Una part d’aquestes inver·
sions es preveu que vagin destinades 
a l’Edifici del Viver d’Empreses, en 
concret 103.839 euros. També s’han 
previst 64.056 euros per al l’arran·
jament de diversos camins rurals 
del territori. 

El pressupost va ser aprovat amb 
els vots a favor dels grups CiU i PP, i 
els vots contraris de PSC, ERC i ICV

El president del Consell Comarcal 

del Montsià (CCM), Joan Martín 
Masdéu va lamentar el fet que els 
grups de l’oposició “no hagin presen·
tat ni un sol suggeriment o aportació, 
tot i que havien tingut a les seues 
mans el projecte de pressupost amb 
la suficient antel·lació.”

El president lamentà també que 
en la sessió plenària el vot negatiu 
de l’oposició es fonamentés en dife·
rents incidències sobre la gestió de 
diversos assumptes puntuals i no pas 
en qüestions de fons o estrictament 
pressupostàries . 

En aquest sentit el president ela·
borarà un estudi sobre la gestió en 
l’anterior etapa per fer una compa·
rativa sobre la gestió d’inversions, 
subvencions i retribucions de càrrecs 
polítics duta a terme per l’anterior 
equip de govern del CCM (PSC i 
ERC) i l’actual. 

Masdéu ha lamentat que els grups 
de “l’oposició vulguin convertir el 
CCM en un simple escenari de con·
trovèrsies polítiques, en comptes 
de que, a la llum de la futura llei 
dels governs locals, esdevingui un 
instrument per la gestió eficaç dels 
serveis comarcals, mancomunant·los 
i defensant el pes institucional que 
el CCM hauria de tenir.”. 

Cuina típica 
del Delta
Cuina típica 
del Delta

 Menjador per 270 comensals
 20 habitacions amb terrassa i vistes al mar
 Terrassa i parc infantil
 Menjar per emportar
 Lloguer de bicicletes

Platja Eucaliptus
www.mediterraniblau.com
info@mediterraniblau.com
tel. reserves 977 479 310
fax 977 479 311

 
Demani’ns, 

sense compromís, 

pressupost per 

celebracions 

(comunions, bateig, 

bodes,…)
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El civisme és cosa de tots

PLÀSTIC PAPER VIDRE
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músiCa

El passat dissabte 9 de març a 
l’Auditori de la Unió Filharmò·
nica, la societat musical que 

organitza anualment aquest concert 
benèfic a la nostra ciutat, va acollir 
com a entitat benèfica en aquesta 
sisena edició a Càritas Amposta. 

Al concert va assistir l’alcalde 
d’Amposta acompanyat de regidors, 
representants del Departament de 
Benestar i Família i de la Diputació 
de Tarragona, així com presidents 
d’altres entitats de la nostra ciutat.

Abans de començar el concert, 
el president de Càritas Amposta, 
Simeó Gómez, va adreçar unes 
paraules al públic assistent amb les 
que va transmetre la preocupació que 
genera, tant a Càritas com a altres 
entitats socials, la greu situació de 
crisi econòmica que fa augmentar 
exponencialment el nombre de 
persones que atenen cada setmana. 
Va aprofitar per donar a conèixer el 
canvi d’ubicació del menjador social, 
ara ubicat al carrer Toledo, i que de 
dilluns a divendres ofereix l’opor·
tunitat de menjar un plat calent a 
quasi 50 persones. 

Per acabar, Gómez va fer un 
emotiu agraïment als voluntaris de 
Càritas, la majoria presents a l’au·
ditori, per la seva vocació solidària, 
així com també va agrair a l’Ajunta·
ment d’Amposta, al Departament de 

Benestar i Família, empreses, socis 
i altres particulars, l’ajut econòmic 
que aporten i sense el qual la tasca 
de Càritas no seria possible.

Després d’aquest parlament va 
començar el concert, a càrrec de la 
Banda de Música de la Unió Filhar·
mònica, amb el pas·doble, "Yakka" 
de José Rafael Pascual·Vilaplana, 
seguit d’un repertori variat format 
per: "Concert per a Trombó" de 

Rimsky Korsakoff amb el trombó 
solista, Ferran Accensi, "Preludi de 
la Sarsuela La Revoltosa de Ruper·
to Chapí" i per acabar en aquesta 
primera part, "Pilatus: Mountain of 
Dragons" de Steven Reineke.

Després d’uns minuts de descans 
on el públic va aprofitar per fer els 
seus donatius, va començar la segona 
part amb el pas·doble "Pinturero", 
del compositor Enrique Gimeno 
Estornell, present al concert i a qui 
el director de la banda, Carles Royo, 
va fer entrega d’un ram de flors en 
acabar la interpretació de l’obra. 
Tot seguit la Banda de Música La 
Unió Filharmònica d’Amposta va 
continuar amb l’obra "Saga Candida" 
de Bert Appermont i per acabar, la 
interpretació de "La Vídua Valencia·

na" d’Aram Ílitx Katxaturian.
Un cop acabat el concert, la pubilla 

de la Fila, Noemí Garcia Serra, va fer 
entrega d’un ram de flors al director 
de la Banda de Música, Carles Royo 
i Baiges, així com al trombó·solista, 
Ferran Accensi.

Tanmateix, es va fer l’agraïment al 
públic assistent pel seu recolzament 
en aquest acte solidari que té a la 
música com a protagonista. 

La Fila amb… 
Càritas Amposta

Èxit d'assistència en la nova edició del cicle de concerts la Fila amb…

PER JESúS
SERRANO PONS

Prenguem un 
cafè…

Noto perennement la teva 
minsa fragilitat... 

Deixa ja d’intentar ama·
gar·me amb mentides, enganys i 
disfresses les teves constants ganes 
de plorar...

No! No voldria trobar·me, un dia 
qualsevol, trucant al teu telèfon 
mòbil mentre una veu amb accent 
forà em comenta, desinteressada·

ment, que el titular de la línia no es 
troba ni es trobarà mai disponible 
en aquests eterns moments...

Au, vinga! Prenem un cafè i 
xerrem una estona. Voldria saber 
del teu constant malson, de la teva 
continuada fugida endavant, del teu 
persistent intent d’escapolir·te de 
la mortal bèstia d’esmolades urpes 
que t’empaita tan fidelment. 

No! No vull que m’expliques ba·
janades ni contes per a nens petits 
ni tampoc vull que em digues que 
tot és mentida que tot ha estat 
un somni fatu i petulant. Voldria 
tractar d’invertir l’implacable avenç 
de les manetes de tots els rellotges 
i recuperar així el temps perdut. 

No vull defraudar·te en el moment 
més complicat de la teva existència. 
Només vull ser el teu amic..., com 
ho estat tota la vida. Voldria tornar 
a ser aquell que sempre ha estat 
al teu costat. Aquell qui t’accepta 
incondicionalmet. Aquell qui et 
coneix i és sabedor de la teva por 
a la soledat, del teu infantil pànic a 
l’obscuritat, de la teva deshonesta 
i fatídica atracció per les pèl·rojes 
pigades, dels teus secrets més vergo·
nyosos, del teu atàvic i inconfessable 
pànic a l’olor asèptic dels hospitals, 
del teu torbador terror a les bates 
blanques i a les agulles esmolades, 
del teu amagat gust pels cantants 
melòdics italians i les pel·lícules 

afrancesades...
Per això, amic meu, i per altres 

coses més que tots dos sabem i 
que em guardo, et demano..., que 
prenguem un cafè.

No..., no cerco pas un darrer co·
miat ni tinc cap gana que marxis. 
Pensa que dir adéu significa anar·
se’n lluny i la llunyania implica, 
intrínsecament, l’oblit..., i jo, no vull 
oblidar·te mai... Vull tenir·te sempre 
ben prop, a l’abast de la mà, al meu 
costat, per sempre... 

Sí, ja soc plenament conscient 
de la dificultat que porta implícit 
aquest desig meu d’amistat eterna i 
per això voldria senzillament dema·
nar·te que..., prenguem un cafè. 

l'apunt
el president de càritas 
amposta va aprofitar 
per fer un emotiu 
agraïment als voluntaris 
de l'entitat, la majoria 
presents a l'auditori
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biblioteCa

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

presentació del 
llibre "el xalet de 
puigcerdà"

La Secció Local d’Amposta d’Es·
querra , i en motiu dels seus 80 
anys d’aniversari, va organitzar 
la presentació del llibre “El xalet 
de Puigcerdà. Solidaritat sota les 
bombes”, del periodista Jordi Fi·
nestres. Van intervenir a l’acte el 
portaveu d’ERC, Adam Tomàs i Jesús 
Auré, regidor d’ERC, qui va fer una 
acurada exposició del llibre que es 
presentava.

El llibre és un relat realment apas·
sionant i verídic de la fundació a 
Puigcerdà de l’organització interna·
cional PLAN, que treballa pels drets 
de la infància. El periodista anglès 
John Langdon·Davies va iniciar 
durant la Guerra Civil una xarxa 
d’apadrinament de nens refugiats 
i els primers van ser allotjats a la 
torre Moner de Puigcerdà a partir 
de la primavera de 1937.

L’autor , ens diu que la seva obra 
és el producte d’uns descobriments 
crucials als arxius de la Universitat 
de Rhode Island, el que li permet 
fer un retrato dels protagonistes. 
Va contestar a totes les preguntes, 
que l’interessat públic li va fer, sobre 

aquesta història inèdita dels nens 
salvats de la Guerra Civil.

Jordi Finestres, és periodista espe·
cialitzat en l’àmbit de la comunicació 
esportiva i política i també de la 
divulgació i investigació històrica a 
la revista Sàpiens. Ha treballat en 
diversos mitjans de comunicació, 
tant en premsa com a la televisió. 
Té publicats més d’una vintena 
de llibres. Ha estat guionista de 
programes documentals a TV, com 
“Els diaris de Pascal”; “Boira negra”; 
“Doble joc”, entre d’altres.

L’acte fou presidit per la regidora 
de Cultura, Mar Panisello. 

JOANA

exposiCioNs

"saldos" de pep Casals

L’artista Pep Casals ha mostrat la seva obra en una exposició anomenada “ Sal-
dos” a la sala de la Fundació Catalunya – La Pedrera d’Amposta.
El jove pintor té la virtut d’acaparar i fer seu aquell pensament que ve a dir que “ 
l’art no reprodueix lo que és visible sinó més bé que ho fa visible”.
En la presentació de l’exposició, Pep aquest mag de colors i imatges, va mostrar al 
públic assistent el seu art en directe. 



revista amposta ·  Núm. 858 ·  AbriL 2013 25

carme meix i "els 
cims invencibles"

“Els cims invencibles. Entre Pàndols 
i Cavalls”. Aquesta és la última 
obra de l’autora gandesana Carme 
Meix. Una novel·la ambientada 
en la Guerra Civil a les Terres de 
l’Ebre, on ens presenta diferents 
personatges: un grup d’amigues de 
Gandesa, una parella d’enamorats 
de Barcelona, un rellotger de San 
Francisco; un jove americà de les 
Brigades Internacionals...i que d’una 
manera u altra es veuran implicats 
per aquest fet històric.

Carme, llicenciada en filologia ca·
talana, ens parla amb un gran domini 
de la llengua i ens ofereix, tot amb 
una prosa rica, la combinació del 
català normatiu amb el “gandesà”. 
Ens fa viure una època molt crua 
amb el seu llenguatge entenedor. 

Una bonica novel·la, on es parla 
de amistats verdaderes, de situacions 
tràgiques que comporten un ventall 
d’emocions com la por, la ràbia, la 
revenja...on ens dibuixa els seus pro·
tagonistes abans i durant la guerra.

Ens descriu els pobles de la Terra 
Alta, amb totes les seves peculiaritats 

de l’època, de morts, d’injustícies, 
d’amistat. 

Carme ens parla del silenci que 
encara hi ha després de tants anys 
passats.

L’escriptor Emigdi Subirats, va fer 
la presentació del llibre de manera 
entusiasta, com ell sol fer. Destacà 
la figura del personatge estranger, 
un dels més emotius, el brigadista.

Emigdi, destaca la figura de l’auto·
ra, com una de les magnífiques veus 
de la literatura ebrenca actual, com 

una excel·lent novel·lista compro·
mesa amb la llengua i la terra. Una 
obra de lectura obligada, enguany 
que recorda el 75è. Aniversari de la 
Batalla de l’Ebre, fet que va tacar de 
sang les serres de Cavalls i Pàndols.

També va intervenir, Pau Berto·
meu, de Delta Produccions, parlant·
nos del Projecte la Fatarella 1938, 
on vol aportar el seu gra d’arena, 
recordant els fets de la Batalla de 
l’Ebre. 

La Fatarella 1938 és l’adaptació del 

conte·basat en fets reals. “El Último 
Cigarrillo de Joan Ferré i s’està por·
tant a terme mitjançant crowdfun·
ding, amb la col·laboració d’entitats 
i particulars. És així com donen veu 
a la guerra, a les trinxeres... a través 
del tiet Leonardo, un ex·combatent 
de la lleva del biberó. Una projecció 
amb acompanyament musical, foto·
grafies i imatges extraordinàries, tot 
per gent de la nostra terra.

Una presentació de llibre realment 
emotiva, pel record de fets que van 
deixar una forta empremta a les 
nostres vides. 

JOANA

Cultura

Què en penses de la literatura ebrenca?
Bona literatura! Montcada, Arbó, 

Bladé... Una literatura que reflecteix 
un caràcter d’un territori en especial, 
tot i que potser en les noves gene·
racions d’escriptors la globalització 
també es reflecteix al paper.

Com vas escriure "El joc de sade"?
Va ser curiós! Una mica de casu·

alitat, tot i que hi crec ben poc en 
les casualitats jo. “Mai un floc de 
neu cau en el lloc equivocat!” Per 
encàrrec d’un relat sobre el Marquès 
de Sade per a un recull de contes va 
néixer la novel·la.

és una novel·la eròtica?
Sí en la mesura que hi ha sexe 

explícit i erotisme. Però també hi 
ha reflexions morals, romanticisme 
i thriller. És una novel·la polièdrica 
amb distintes capes de lectura!

Et sents identificat amb el personatge?
No! Aquest és un bussines class i jo 

no en tinc res d’aquesta “casta”. Però 
si que puc comprendre el seu ennui 
en uns moments de crisi personal i 
econòmica. Qui, a dia d’avui, no ha 
passat per una situació així?

La figura del Marquès de Sade hi apa-
reix com a rellevant, no?

Sade és fascinant! Un moralista 
trampós. Proposa els dos camins 
de la vida: els infortunis de la virtut 

(Justine) i les prosperitats del vici 
(Juliette). En aquest sentit és un 
home que simplifica el rol de viure, 
el polaritza per fer palesa alhora 
aquesta doble moral tan tremenda·
ment actual. D’alguna forma s’inten·
ta entendre per què com a societat 
hem fet cap on som, mitjançant el 
JOC i Jericó.

Què esperes tu de la vida?
Pau i felicitat! Viure amb la inten·

sitat de saber·me viu i en pau amb mi 
mateix i projectant aquesta felicitat 
als qui m’envolten.

Espera una segona entrega de "El joc 
de sade"?

Sí, estic escrivint·la i avançant·la 
ara mateix.

A partir d’ara no et preocupa que et 
pengin l’etiqueta de “autor d’erotis-
mes”?

No. En primer lloc perquè tinc tres 
novel·les anteriors on ni el sexe ni 
l’erotisme hi figuren i en segon lloc 
perquè "El joc de sade" com ben bé 
t’he explicat és quelcom més que 
una novel·la eròtica. 

La deixaràs llegir als teus fills?
I tant! Però quan tindran una edat 

adient per fer·ho. 

El passat divendres 5 d’abril a la Biblio-
teca d’Amposta es va presentar  la seva 
novel·la “El Joc de Sade”. 

esCriptors de Casa Nostra

JoANA SErrET

Miquel Esteve, autor ebrenc de 
Móra d’Ebre, és llicenciat en 
Ciències Econòmiques, post-

graduat en Comerç Internacional, gra-
duat en Direcció Financera per EADA.
és gerent d’una petita empresa familiar 
dedicada a l’agricultura. és per les nits 
que es dedica a les seves passions: 
l’escriure i les humanitats.
Miquel ha publicat “Heydrich i les 
agents del saló Kitty”; “El Baphomet i 
la taula esmaragda” i “Llinatge”.

Hola Miquel. Podríem començar dient-
nos quan vas començar a escriure.

De forma sistemàtica el 1999. 
Des de ben jovenet que ho feia, 
de fet sempre he escrit: poemes, 
reflexions, dietaris, contes... Però 
quan sento la necessitat vital de 
fer·ho com a forma més endreçada 
i constant és des de l’estiu de 1999 
en que m’enfronto, a més, a la meva 
primera novel·la “El Baphomet i la 
taula esmaragda”.

Quins són els teus gustos literaris?
M’agrada llegir de tot en general, 

si bé que com a narrador pur que 
em considero, m’agrada en especial 
la novel·la. Tot i que també m’apas·
sionen la filosofia i el pensament.

Alguns autors?
Garcia Márquez, Albert Sánchez 

Piñol, Poe, Hesse, Bukowsky... 

Miquel 
Esteve

biblioteCa

No importa quina sigui 
la mida de l’anunci, 

veus com la publicitat 
a la Revista Amposta 

sempre es llegeix

Truca: 610 256 097
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El dijous 28 de febrer, dins de 
l’XIè curs d’Història, Cultura 
Popular i Tradicional del 

Montsià que ve organitzant l’Institut 
d’Estudis Comarcals del Montsià al 
Casal, i coordinat per Màrius López, 
va acollir la conferència sobre la 
publicació “L’Abans” que estan realit·
zant les historiadores Maite Subirats 
i Cinta Montañés, i l’antropòloga 
Júlia Idiarte. Aquest llibre, publicat 
per l’Editorial Efadós, recull a través 
de 1.000 fotografies, un recorregut 

visual i històric d’Amposta al llarg 
de 100 anys, des de la primera 
fotografia documentada (1875, la 
muralla carlina) fins a imatges de 
l’any 1975. 

Roser Arís, directora de la col·
lecció “L’Abans”, va explicar que 
porten publicats més de 90 vo·
lums, de poblacions de Catalunya 
i les Balears, i que posa l’accent en 
l’aspecte humà: la societat i la ma·
nera de viure, el treball a ciutat i al 
camp, l’ensenyament, les entitats, 

Cultura

xerrades

Conferència sobre el llibre 
“L’Abans d’Amposta”

El pols vital de ciutat a través de la fotografia (1875-1975)

les tradicions, les festes i també els 
paisatges del terme i l’urbanisme 
canviant de la ciutat.

Les autores van parlar de tot el 
procés de recopilació, selecció i do·
cumentació de les fotografies, que 
ascendeix a més de 4.000 imatges, 
recollides a través de col·leccions i 

fons particulars de famílies ampos·
tines. Van destacar·hi precisament 
la sorpresa que han tingut en com·
provar el gran volum de material 
fotogràfic existent, i el seu valor pel 
seu caràcter inèdit, històric i per la 
qualitat tècnica i documental. De tot 
el procés, en van destacar també l’im·
portant paper que han jugat el “banc 
d’informants”, persones d’Amposta 
que han col·laborat intensament 
amb les autores per aportar infor·
mació sobre les imatges, a banda 
dels propietaris d’aquestes.

El llibre es lliura a partir de fasci·
cles que surten cada divendres a les 
llibreries i quioscs d’Amposta, des de 
finals del mes de setembre del 2012 
i que sortiran setmanalment fins a 
finals de setembre d’enguany. 
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Publicitat

a la Junta de govern local del dia 8 de febrer 
de 2013 es presenta el projecte de Bases per 
a regular la participació en la festa del mercat 
a la plaça d’amposta relatives a les parades de 
venda i tallers d’ofici elaborades per l’Àrea de 
cultura de l’ajuntament d’amposta. 
s’adopten els acords de: 
primer. aprovar les Bases reguladores per a 
la participació en la festa del mercat a la plaça 
d’amposta relativa a les parades de venda i 
tallers d’ofici
segon. sotmetre les bases a exposició pública 
per un termini de vint dies hàbils en el Bopt, en 
el tauler d’anuncis de la corporació, a la revista 
amposta i a la pàgina web municipal, amb la fi 
de que les persones interessades les puguin 
consultar i puguin presentar les al·legacions 
que considerin oportunes.

bases per a la participació en la Festa del 
mercat a la plaça d’amposta parades de venda 
i tallers d’ofici

article 1. objecte
l’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 
inscripció i la participació a la festa del mercat a 
la plaça que organitza l’ajuntament d’amposta, 
que se celebra cada any en diferents carrers del 
casc antic d’amposta. la intenció primordial és 
divulgar les activitats tradicionals pròpies com 
les activitats artesanals u oficis tradicionals. 
a més de la mostra d’artesans l’organització 
podrà admetre altres expositors sempre que la 
seva activitat s’ajusti a les necessitats de la festa 
del mercat a la plaça.
article 2. disposicions generals
2.1 les parades hauran de tenir una estètica de 
principis del segle XX i les persones que atenguin 
la parada en tot moment hauran d’usar vestuari 
d’acord amb l’època. no es permetran tendals 
de plàstic, ni cap element de plàstic o material 
similar que quedi a la vista del visitant per cobrir 
la parada.
2.2 les parades es muntaran el divendres a partir 
de les 8h. del matí i fins a les 16h. 
2.3 un cop finalitzada la descàrrega, s’ha d’apar-
car el vehicle al pàrking habilitat per l’organització 
i continuar amb el muntatge de la parada.
2.4 tots el productes que es comercialitzin 
hauran de complir la normativa específica que 
correspongui a cada cas.
2.5 el recinte del mercat comptarà amb vigilància 
nocturna passiva dels cossos i forces de segu-
retat de la vila i de la generalitat (policia local 
i mossos d’esquadra), si bé no es dedicaran de 
forma exclusiva a aquestes funcions. l’organit-
zació contractarà dos guardajurats que es faran 
càrrec de la vigilància activa en horari de 20 h. a 
10h. i facilitarà un local per a emmagatzematge. 
l’organització no es fa responsable dels robatoris 
que es puguin produir. 
article 3. sol·licitud de participació
el full d’inscripció a la festa del mercat d’amposta 
es podrà sol·licitar a la regidoria de cultura i 
festes de l’ajuntament d’amposta, plaça espanya, 
6, 2ª planta, tel. 977700904, mail culturapont@
amposta.cat.
la documentació per participar haurà d’acom-
panyar el formulari d’inscripció.
la data límit per a presentar la sol·licitud d’ins-
cripció i la tota la documentació és el dia 30 d’abril 
de l’any en curs.
article 4. documentació a presentar
4.1 els artesans que vulguin participar a la festa 
del mercat a la plaça hauran de presentar la 
següent documentació:
formulari de participació correctament com-
plimentat
fotocòpia del dni
fotocòpia del carnet d’artesà vigent
dossier / currículum de l’artesà, dels productes...
fotocòpia de la carta d’artesà alimentari en cas 
de vendre productes aliemntaris
fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda 
de productes alimentaris d’elaboració pròpia
fotografies del taller, la parada els productes...
i tota aquella documentació que sigui necessària, 
en cada cas, per certificar que es tracta d’una 
activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.
4.2 els expositors no artesans que vulguin parti-
cipar a la festa del mercat a la plaça hauran de 
presentar la següent documentació:
formulari de participació correctament com-
plimentat
fotocòpia del dni de la persona titular de 
l’exposició

dossier dels productes amb descripció i foto-
grafies de la parada els productes
fotocòpia de l’alta de l’activitat econòmica
fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda 
de productes alimentaris d’elaboració pròpia, 
expedit per sanitat.
i tota aquella documentació que sigui necessària, 
en cada cas, per certificar que es tracta d’una 
activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.
article 5. procediment d’admissió i exclusió dels 
participants
5.1 els criteris principals per ser admesos al 
mercat com a artesans seran: que l’artesà pugui 
acreditar el seu ofici mitjançant el carnet d’artesà 
vigent. Que presenti productes diversificats i 
adequats a l’època que es recrea. Que per les 
característiques del producte es consideri 
d’interès per a la festa del mercat a la plaça.
5.2 la concessió de les parades s’atorgarà prime-
rament en funció de la qualitat i la varietat dels 
productes i l’adequació de la parada i el vestuari 
a l’època de principis de segle XX. l’organització 
procurarà, tot i que no es garanteixi, que no hi 
hagi un gran nombre de parades que ofereixin 
productes similars. la qualitat, la diversitat i 
l’adequació històrica seran factors de valoració 
més importants que l’ordre d’arribada de les 
sol·licituds.
5.3 els admesos al mercat rebran una comunica-
ció per escrit i hauran de fer efectiu el pagament 
del preu públic corresponent a l’oficina de gestió 
tributària de l’ajuntament d’amposta (plaça es-
panya, 6, planta Baixa). els expositors admesos 
hauran de presentar la còpia del justificant de 
pagament a la regidoria de cultura de l’ajun-
tament. el termini de pagament finalitzarà 15 
dies abans de l’inici de la festa del mercat a la 
plaça de l’any en curs. si no es compleixen els 
terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en 
la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins 
del recinte del mercat i per tant l’interessat no 
es podrà instal·lar sota cap concepte.
5.4 la venda de productes no autoritzats i la ubi-
cació de parades en espais diferents als atorgats 
per l’organització, la instal·lació de parades no 
autoritzades o la comercialització de productes 
que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió 
immediata del mercat i, si s’escau, l’inici d’ex-
pedient, sancionador per part de l’ajuntament.
article 6. condicions econòmiques
6.1 la inscripció a la festa del mercat a la plaça 
estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica 
de preus públics aprovats en les ordenances de 
l’ajuntament d’amposta per l’any en curs. 
6.2 s’aplica la tarifa núm. 5 de l’article 4, de 
l’ordenança fiscal núm. 51, reguladora del preu 
públic per a les activitats de promoció turística 
i comercial de l’ajuntament d’amposta, que es 
desglossa en: 
- inscripció: 6,70 €
- taula parada: 4,20 €
total aplicat: 10,40 €
article 7. condicions tècniques
7.1 l’organització prestarà subministrament 
elèctric bàsic. la instal·lació elèctrica, d’aigua, 
gas i la pròpia estructura de les parades haurà 
de complir els criteris de seguretat i eficiència 
energètica. l’organització es reserva el dret de 
retirar la parada en cas que la instal·lació presenti 
riscos per la seguretat de les persones i els béns.
disposició final
la presentació d’una sol·licitud de participació a 
la festa del mercat a la plaça implica l’acceptació 
de la present normativa. l’organització es reserva 
el dret d’admissió i modificació de les condicions 
que es considerin necessàries.

amposta, a 6 de febrer de 2013

l’alcalde, manel ferré montañés

a la Junta de govern local del dia 1 de març 
de 2013 es presenta el projecte de Bases per 
a regular l’adjudicació de llocs per a tavernes 
en la festa del mercat a la plaça d’amposta, 
elaborades per l’Àrea de cultura de l’ajuntament 
d’amposta. 
s’adopten els acords de: 
primer. aprovar les Bases reguladores per a la 
ubicació de les tavernes en la festa del mercat 
a la plaça d’amposta.
segon. sotmetre les bases a exposició pública 
per un termini de vint dies hàbils en el Bopt, en 
el tauler d’anuncis de la corporació, a la revista 
amposta i a la pàgina web municipal, amb la fi 

de que les persones interessades les puguin 
consultar i puguin presentar les al·legacions 
que considerin oportunes.

bases per a la ubicació de tavernes a la Festa 
del mercat a la plaça d’amposta

article 1. objecte
l’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 
inscripció i la participació a la festa del mercat a 
la plaça que organitza l’ajuntament d’amposta, 
i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor 
i caracterització a les tavernes d’acord amb 
l’estètica de l’època i per tal de clarificar la seva 
distribució a causa del nombre limitat d’espais 
que hi ha per a instal·lar-se en les diferents 
carrers del casc antic d’amposta. 
article 2. sol·licitud de participació
el full d’inscripció per a la ubicació d’una taverna 
a la festa del mercat a la plaça d’amposta es 
podrà sol·licitar a la regidoria de cultura i festes 
de l’ajuntament d’amposta, plaça espanya, 6, 
2ª planta, tel. 977700904, mail culturapont@
amposta.cat.
la documentació per participar haurà d’acom-
panyar el formulari d’inscripció.
la data límit per a presentar la sol·licitud d’ins-
cripció i la tota la documentació és el dia 30 d’abril 
de l’any en curs.
2.4 els titulars de les tavernes admeses rebran 
la comunicació per escrit, juntament amb l’in-
forme favorable de la policia local i hauran de fer 
efectiu el pagament del preu públic corresponent 
a l’oficina de gestió tributària de l’ajuntament 
d’amposta (plaça espanya, 6, planta Baixa). 
també hauran de presentar la còpia del justifi-
cant de pagament a la regidoria de cultura de 
l’ajuntament. el termini de pagament finalitzarà 
15 dies abans de l’inici de la festa del mercat a 
la plaça de l’any en curs. si no es compleixen 
els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix 
en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai 
dins del recinte de la festa del mercat a la plaça 
i per tant l’interessat no es podrà instal·lar sota 
cap concepte.
article 3. documentació a presentar
3.1 per la instal·lació de les tavernes a la festa 
del mercat a la plaça s’haurà de presentar la 
següent documentació:
formulari de participació correctament com-
plimentat
fotocòpia del dni
fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments
presentació de la sol·licitud amb el projecte de 
la taverna que es vol realitzar (menjars, ambi-
entació, i altres ...), plànol de la zona a ocupar, 
plànol de situació i distribució amb els metres 
utilitzats. És important acotar el tema de l’espai 
que serà ocupat, ja que en tractar-se d’ocupació 
de via pública, s’haurà de disposar de l’informe 
favorable de la policia local.
i tota aquella documentació que sigui necessària, 
en cada cas, per certificar que es tracta d’una 
activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.
article 4. caràcter dels sol·licitants
4.1 poden optar a la instal·lació de tavernes 
durant els dies de la festa del mercat a la plaça: 
associacions culturals i tots aquells professionals 
que desenvolupin una activitat de bar i/o cafe-
teria, de bar i/o restauració que tinguin el seu 
àmbit d’actuació a la ciutat d’amposta, per tant, 
han d’estar inscrits en el registre d’entitats de 
l’ajuntament d’amposta, en el cas de les entitats, 
o tenir la corresponent llicència d’activitat, per 
a la resta.
4.2 les associacions culturals que sol·liciten la 
instal·lació de tavernes hauran de presentar, a 
més a més, un projecte amb activitats culturals 
o actuacions directament relacionades amb la 
festa del mercat a la plaça, que l’organització 
valorarà i donarà el seu vist-i-plau per tal de veure 
com es poden encaixar dins de la programació 
general de la festa.
4.3 les activitats que duguin a terme el/la titular 
són a risc i ventura del sol·licitant. l’ajuntament 
no participa en la gestió de l’activitat, ni asse-
gura als titulars de la llicència una recaptació 
o rendiment mínim per explotació de l’activitat 
desenvolupada.
4.4 l’ajuntament d’amposta es reserva la facultat 
d’inspecció i control, mitjançant el personal que 
designi a l’efecte, durant els dies que dura la 
festa del mercat a la plaça.
article 5. personal subministres i seguretat
5.1 els titulars són responsables de dotar-se 
del personal necessari per tal de garantir-ne 

el bon funcionament, així com el manteniment 
en perfecte estat de les instal·lacions, essent la 
seva responsabilitat, la neteja, salubritat i higiene 
durant els dies de la festa el mercat a la plaça. 
5.2 els titulars de les llicències assumeixen tota 
possible responsabilitat civil o penal, així com les 
obligacions laborals i fiscals que es derivin de 
l’activitat que s’exerceixi en funció de la llicència 
atorgada, responent davant l’administració 
o davant tercers, dels danys i perjudicis que 
es puguin causar derivats de l’explotació del 
servei. a tal efecte titular hauria de disposar 
de pòlisses d’assegurança, amb primes al seu 
càrrec, contra incendis, possibles sostraccions 
i responsabilitat civil. l’ajuntament d’amposta 
no es fa responsable d’indemnitzar, en el seu 
cas, els danys causats per aquests conceptes. 
5.3 les tavernes hauran de disposar de 2 extin-
tors, com a mínim, per tal de prevenir possibles 
incendis.
5.4 els subministres, la seva contractació o qual-
sevol altra despesa o tasca derivada d’aquests 
corre a càrrec de l’entitat o empresa que sol·licita 
la taverna.
article 6. obligacions de les tavernes
6.1 seran obligacions dels titulars de les lli-
cències:
- adquirir tots els materials i els elements 
necessaris per a la posada en funcionament de 
les instal·lacions
- complir les normes de la legislació sanitària, 
disposar de carnet de manipulador d’aliments, 
vetllant així per la qualitat de productes i la 
correcta manipulació, higiene i conservació 
dels aliments.
- deixar en perfecte estat l’espai de domini públic 
ocupat, el dia que es desmunta la taverna, en 
les mateixes condicions en què es va trobar en 
muntar-la.
article 7. ambientació
7.1 les tavernes hauran de tenir una estètica 
adequada a principis del segle XX i el personal 
de servei de les mateixes també haurà d’usar 
vestuari d’acord amb l’època. no es permetran 
tendals de plàstic, ni cap element de plàstic o 
material similar que quedi a la vista del visitant. 
7.2 es obligatori que les tavernes disposin de 
cartells, en un lloc ben visible, on s’indiquin els 
preus de les consumicions i dels àpats i que 
tinguin imatge d’època.
7.3 es permet l’ús de bales de palla per a fer 
servir de tanques.
7.4 no és obligatori l’ús de música ambient, 
però en cas de disposar-ne haurà de ser música 
tradicional, jotes ... 
article 8. condicions econòmiques
8.1 la inscripció a la festa del mercat a la plaça 
estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica 
de preus públics aprovats en les ordenances fis-
cals de l’ajuntament d’amposta per l’any en curs. 
8.2 s’aplica la tarifa recollida a l’ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació 
de serveis culturals i recreatius, núm. 51, article 
4.4 de llicència d’ús privatiu de col·locació de la 
barra de festes majors. l’import és de 300€.
en el cas de la festa del mercat a la plaça, per 
a la instal·lació d’una taverna, s’estableix la 
part proporcional, ja que són 3 dies que dura la 
l’activitat. l’import serà de 100€.
8.3 podran obtenir una bonificació de fins un 
màxim d’un 75% en el preu de la tarifa, en funció 
de la superfície ocupada, totes aquelles associ-
acions culturals que, sense finalitat lucrativa, 
que presentin i duguin a terme un projecte amb 
activitats culturals o actuacions directament 
relacionades amb la festa, que l’organització 
haurà valorat prèviament i haurà donat el seu 
vist-i-plau.
article 9. condicions tècniques
9.1 l’organització prestarà subministrament 
elèctric bàsic. la instal·lació elèctrica, d’aigua, 
gas i la pròpia estructura de les parades haurà 
de complir els criteris de seguretat i eficiència 
energètica. l’organització es reserva el dret de 
retirar la parada en cas que la instal·lació presenti 
riscos per la seguretat de les persones i els bens.
disposició final
la presentació d’una sol·licitud d’instal·lació de 
taverna a la festa del mercat a la plaça implica 
l’acceptació de la present normativa. l’organit-
zació es reserva el dret d’admissió i modificació 
de les condicions que es considerin necessàries.

amposta, a 19 de febrer de 2013

l’alcalde, manel ferré montañés
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dijoUs, 4 d’abril 
 conferència “ la transhumància a les 

terres de l’ebre” a càrrec d’alex farnós 
Bel, director del mtte
organitza: institut d’estudis comarcals 
del montsià.
col·labora: regidoria de cultura
lloc: el casal
Hora: 18h

 conferència “ espardenyers i esparde-
nyes. d’alcanar a nova York”, a càrrec de 
carme Queralt, conservador d’etnologia 
del mtte
organitza: ajuntament d’amposta, urv 
campus extens i mtte.
col·labora: diputació de tarragona
lloc: sala actes museu.
Hora: 19,30 h.

diveNdres, 5 d’abril 
 presentació del llibre “el joc de sade” de 

miquel esteve a càrrec d’emigdi subirats.
organitza:Àrea adults Biblioteca sebastià 
Juan arbó
col·labora: crea
lloc: sala adults Biblioteca 
Hora: 20 h.

 cicle “el documental del mes”
projecció de “no sóc una estrella de 
rock”, de Bobbi Jo Hart. vo en anglès i 
francès, 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, 6 d’abril 
 nit de la comunicació. lliurament 

premi amposta. 
organitza: regidoria de mitjans de 
comunicació – ajuntament d’amposta
lloc: saló de plens de l’ajuntament
Hora: 20,30 h.

diUmeNGe, 7 d’abril
 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.

diveNdres, 12 d’abril
 audició de violins i violoncels, a càrrec 

de l’alumnat de l’escola
organitza: la lira ampostina
lloc: auditori de l’escola (entrada lliure)
Hora: 20 h.
. presentació del llibre”Hi ha morts que 
pesen cent anys” a càrrec de tomàs 
llopis, presentat per rafel Haro.
organitza: institut d’estudis del montsià 
i Àrea d’adults de la Biblioteca
lloc: Àrea d’adults de la Biblioteca 
Hora: 20 h.

 concert/presentació disc amants 
subterranis d’exili a elba + pájaros 
nocturnos.
organitza: casino recreatiu d’amposta
lloc: el casino 
Hora: 22,30 h.

dissabte, 13 d’abril
 recreació guerra civil

organitza: 11a divisió d’amposta
lloc: castell d’amposta
Hora: 9 h. a 18, 30h.

diUmeNGe, 14 d’abril
 “catalans a la romana”, obra de teatre 

a càrrec de la companyia tempo teatre 
de sant Jaume d’enveja, dins el ii cicle 
de teatre amateur “teatre nostre”.
organitza: la lira ampostina i grup de 
teatre “terra Baixa” d’amposta.
lloc: auditori-teatre de la lira.
Hora: 18.30 h.
preu: 5 €.

dijoUs, 18 d’abril
 conferència “ volcans i terratrèmols 

a catalunya” a càrrec d’Àlvaro arasa, 
doctor en geologia
organitza: regidoria d’ensenyament 
i urv.
lloc: el casal
Hora: 18 h.

diveNdres, 19 d’ abril
 Xerrada “l’ètica, un espectacle clau en 

la política”, a càrrec de gemma calvet
organitza: erc
lloc: sala d’adults de la Biblioteca
Hora: 19,30 h.
 
dissabte, 20 d’abril

 presentació i acció deep (dispositiu 
d’escriptura efímera amb pissarres) per 
a xiquets i xiquetes.
organitza: centre d’art terres de l’ebre. 
lo pati.
lloc: sala d’exposicions lo pati
Hora: 12 h.

 presentació del llibre “la mireia i la 
marta a la ciutat d’asotroc” d’alicia ga-
mundi. actuació del petit cor flumine.
col·labora: ajuntament d’amposta i 
casino recreatiu d’amposta.
lloc: casino 
Hora: 19.30 h.

 concert de sant Jordi amb la Banda de 
música de la unió filharmònica i home-
natge al director carles royo i Baiges.
organitza: la unió filharmònica
lloc: auditori de la fila 
Hora: 22 h.

diUmeNGe, 21 d’abril
 concert de primavera de la coral aquae

organitza: la unió filharmònica 
lloc: auditori de la fila 
Hora: 18,30 h.

dimarts, 23 d’abril: saNt jordi
 activitats lúdico-culturals a càrrec dels 

centres educatius d’amposta 
organitza: centres educatius d’amposta 
i regidoria d’ensenyament
lloc: plaça del mercat
Hora: a partir 10 h.

 durant tot el dia: al recinte del castell 
Horari: d’11 h. a 20 h.
parades de venda de llibres i roses, amb 
llibreters i floristes, i d’altres entitats 
d’amposta.
Jornada de portes obertes a esardi i a la 
Biblioteca comarcal sebastià Juan arbó.

exposició de treballs dels alumnes, ta-
llers i activitats diverses (Harlem shake) 
a esardi.
exposició de treballs dels alumnes dels 
centres educatius d’amposta, baixos de 
la Biblioteca
obertura de l’espai d’art lo pati amb lli-
bres i material d’art, cedit pel centre d’art 
terres de l’ebre. lo pati, sala d’adults de 
la Biblioteca
tarda a la sala d’adults de la Biblioteca: 

 l’escriptora teresa Bertran ens parla 
de l’obra de l’escriptora i il·lustradora 
lola anglada. 
Hora: 17,30 h.

 lliurament del 3r. premi de narrativa 
curta ciutat d’amposta
Hora: 18 h.
tarda al recinte del castell 

 deep, taller participatiu per a xiquets i 
xiquetes d’escriptura i dibuix d’un conte 

improvisat.
Hora: de 17 a 19 h.

 concert a càrrec de la Banda de l’escola 
de música de la lira ampostina, dirigida 
per agustí roé. 
Hora: 19 h.

 concert a càrrec de la Banda de l’es-
cola de música de la unió filharmònica 
d’amposta, dirigida per Jacint gisbert.
Hora: 19.30 h.
organitza: regidoria de cultura de 
l’ajuntament d’amposta
col·laboren: regidoria d’ensenyament, 
Biblioteca comarcal sebastià Juan arbó, 
centre d’art terres de l’ebre. lo pati, 
esardi, la lira ampostina, la unió filhar-
mònica, llibreters i floristes d’amposta i 
diverses entitats d’amposta.

dimeCres, 24 d’abril
 trobada del club de lectura en francès 
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“amis et livres”, per comentar l’obra “ 
monsieur ibrahim et les fleurs du coran”, 
d’eric-e. schmitt.
organitza: Àrea d’adults de la Biblioteca 
sebastià Juan arbó
lloc: Àrea d’adults de la Biblioteca
Hora: 19,30 h.

dijoUs, 25 d’abril
 conferència “ els insectes de la ribera” 

a càrrec de pere luque, Biòleg del mtte
organitza: institut d’estudis comarcals 
del montsià.
col·labora: regidoria de cultura
lloc: el casal
Hora: 18 h.

 recital poètic a càrrec de poetes de 
l’ebre
organitza: poetes de l’ebre
lloc: sala d’adults de la Biblioteca 
Hora: 19 h.

dissabte, 27 d’abril
 amposta de Banda a Banda (12a 

edició) concert de cloenda a càrrec del 
“grup de metalls i grup de percussió del 
conservatori de tarragona”.
organitza: la lira ampostina
lloc: auditori-teatre de la lira
Hora: 20 h.

diUmeNGe, 28 d’abril
 dia internacional de la dansa a càrrec 

de l’escola de dansa Jacqueline Biosca 
amb el pianista robert infiesta 
organitza: escola de dansa Jacqueline 
Biosca.
col·labora: regidoria de cultura
lloc: auditori la fila 
Hora: 19 h. 

CUrsos-tallers-jorNades
 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

 museu de les terres de l’eBre
taller d’innovació i emprenedoria
data: dijous 11, 18 i 25 d’abril
Hora: de 16 h. a 20 h.
organitza: càtedra d’innovació empre-
sarial i càtedra d’emprenedoria i creació 
d’empresa de la urv, ceics, ajuntament 
d’amposta campus extens i mtte

 punt òmnia
taller de tècniques de recerca de feina
Horari: dilluns de 9 a 11h.
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

 la unió filHarmònica
iv colònies musicals de l’escola de 
música
dates: del 05 al 07 d’abril 
diumenge 7:concert – cloenda de les iv 
colònies musicals
lloc: auditori de la fila
Hora:17,00h

 la lira ampostina 
16a setmana cultural de l’escola de 
música 
divendres 26: concert de la banda de 
música de la lira
a la plaça ramon Berenguer iv, a les 22 h.
dissabte 27: aules virtuals de l’escola 
de música
a places i carrers d’amposta, a les 11 h.
diumenge 28: concert vermut de la 
vermut club Band
a la sala de Ball, a les 12,30 h.
cor de la lira, cor mestral i esbart dan-
saire de reus
a l’auditori-teatre, a les 20 h.
dilluns 29: concert de l’alumnat de músi-
ca moderna de la lira; cant i la Big Band
a l’auditori de l’escola,a les 20 h.
dimarts 30: concert de les orquestres 
de corda i guitarres
a la plaça ramon Berenguer iv, a les 20 h.

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

 còpia de patrons d’indumentària de 
la festa 
dijous, de 10 a 12 h. (fins el 2 de maig)
Biblioteca comarcal sebastià Juan arbó
organitza: regidoria de cultura
informació i inscripcions: culturapont@
amposta.cat i 977700904 

visites GUiades
mUseU de les terres de l’ebre 

 al parc arqueològic de la carrova i ruta 
urbana per amposta amb visita al castell 
d’amposta.
data: 7 d’abril
Horari: d’11 a 14 h.

 al parc arqueològic de la carrova
dates: 14, 21, i 28 d’abril
Horari: d’11 a 13 h.
lloc inici visites: parc arqueològic de 
la carrova
preu: 2 euros per persona

exposiCioNs
CeNtre d’art terres de l’ebre. 
lo pati

 exposició art emergent te.
dates: del 6 d’abril al 25 de maig
. visita guiada a càrrec dels artistes: pau 

itarte, Josep Juan, vicent matamoros, 
anna urioste i ekain olaizola 
Hora: 19 h.

 audiovisual l’etern retorn: cançons de 
Josep Bordes (pepet i marieta) i vídeos 
de pau itarte. 
Hora: 22,30 h.
Horari de visites: divendres i dissabte 
de 17 a 20 h.
biblioteCa ComarCal sebastià 
jUaN arbÓ

 inauguració de l’exposició “100 anys 
d’estelada”
dates: del 19 d’abril al 3 de maig
lloc: vestíbul de la Biblioteca sebastià 
Joan arbó
organitza: erc
FUNdaCiÓ CatalUNya - la pedrera

 exposició de les il·lustracions de manel 
margalef pel llibre “la mireia i la marta 
a la ciutat d’asotroc”.
dates: del 20 al 28 d’abril 

organitza: regidoria de cultura i funda-
ció catalunya –la pedrera
Horari: divendres, dissabte i diumenge 
de 19 h. a 21 h. 

sortides
 camí sant Jaume (francés): mansilla 

de las mulas - alto del cebreiro (7 dies)
data: del 8 al 14 d’abril

 ports maestrat: rosell – Bel
data: 20 d’abril
organitza: amics del camí de sant Jau-
me de l’ebre. montsià
inscripció: camisantjaumebre_mont-
sia@yahoo.es i 606 61 88 27

 sortida cultural a reus de les aules de 
la gent gran d’amposta
organitza: regidoria d’ensenyament 
i urv
data: 9 d’abril a les 9 h. 
inscripció: regidoria d’ensenyament per 
a alumnes inscrits a les aeugg urv. 
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abraça totes les problemàtiques que 
envolta a la dona. 

El Dia Internacional de la Dona 
no és un dia per celebrar, per recor·
dar, per lamentar·se. És un dia per 
reivindicar, per defensar drets, com 
a persones que som, que en el dia 
d’avui sembla que encara no es veu 
clar. Per demanar justícia, per alçar la 
veu, i posar·la ben alta. Posar paraules 
a moltes boques, molts llavis que ca·
llen, que dissimulen, que passen per 
la vida, per la nostra societat, que som 
tots i totes, no ens oblidéssim, amb la 
por impregnada sota la seva pell, el 
seu interior i la seva ànima, amb un 
suau i trist somriure com aparador 
de cara a tots, per a sortir al carrer. 

Una part de la joventut ho té molt 
assumit, la convivència en parella, el 
respecte mutu, compartir les tasques 
de la casa, la cura dels fills...Per l’altra 
banda, el masclisme pur i dur o més 
subtil, persisteix en els homes joves, 
enquistat, com un càncer que no es 
pot extraure i no té curació, i ni ells 
mateixos reconeixen que ho pateixen 
i difícilment podran rectificar els seus 
comportaments. L’educació del pare i 
de la mare és crucial i molt important 
per a eradicar aquesta xacra, que 
pot tenir una conseqüència futura 
nefasta. És decisiu el comportament 
del pare, ja que els fills predominen 
a imitar·lo. Encara que la insistència, 
la paciència, el esforç, els consells 
insistents i repetida del dia a dia 
de la mare, també pot tenir els seus 
fruits positius. Conec moltes mares, 
i a hores d’ara, no serveix de res i em 
quedo sense paraules, però el silenci 
no ajuda a avançar, 

Ens va remoure l’estómac l’as·
sassinat de Marta del Castillo, una 
víctima més de la violència  masclista, 
per la seu ex· parella, que aquest a 
la vegada convivia amb una menor 

de d’edat, tan sols de catorze anys, 
a més embarassada i vivint a la seva 
casa, convivint i amb consentiment 
dels pares. Aquest any 2013, no ho 
sé, moltes injustícies en el treball, 
encara, moltes morts de dones per 
violència masclista.  Inconcebible, 
inaudit, patètic, incomprensible. 
Quan es una nena, i el seu deure és 
anar a l’escola i formar·se com a per·
sona i aconseguir uns coneixements 
acadèmics per al seu futur, lliure i 
independent, ho tornem a repetir, 
però no es compleix del tot.

No obstant el vuit de març ho hem 
de recordar, perquè per desgracia, 
forma part de la història de la dona, 
ja que en 1870, a Chicago, moltes 
dones van morir dins d’una fàbrica 
de teixits, reivindicant un salari igual 
als homes, realitzant el mateix treball. 
Va ser esgarrifant quant van treure 
els seus cadàvers que eren de color 
morat, per causa dels tints dels teixits. 
Des de llavors el color representatiu 
per defensar els drets de la dona és el 
color morat, el lila, en més o menys 
intensitat.

La mort d’aquelles dones, com totes 
les que s’han produït des de llavors, 
que són moltíssimes, aquest any no 
les he contat, tinc el cor massa dolgut 
per fer·ho, no han de ser en va, se 
sentirien defraudades, el saber que les 
seves morts, les primeres voluntàries, 
les altres assassinades pel seus marits 
o ex companys sentimentals, no han 
servit de res, han estat privades de la 
vida, i ja sabem que la vida ho és tot. 
S’ha de seguir lluitant per uns drets 
i una dignitat.

Hi havia una Presidenta de la Igual·
tat, fa temps retallada, unes lleis, una 
Justícia, prou minsa, que no serveix 
de res... M’aferro a l’esperança? 
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Ja molt temps que es ve anun-
ciant que el turisme ha de ser 
un dels motors econòmics de 

la nostra ciutat i del territori, és 
per això que totes aquelles notícies 
que fan referència a crear sinèr-
gies, infraestructures, iniciatives, 
públiques o privades que vagin 
relacionades amb aquest sector, 
son sense dubte bones notícies o 
si més no injeccions de un moderat 
optimisme cara al futur.

Darrerament es feia pública una 

important inversió per recuperar el 
malmès campanar del Poble Nou 
un punt de referència del Delta, un 
símbol inequívoc d’aquest turístic i 
singular indret de l’hemiDelta dret i 
que conforma la brúixola que propis 
i forasters segueixen per arribar a 
la platja d’eucaliptus i a una urba-
nització que tot i amb els problemes 
econòmics que ens afecten s’ha anat 
millorat cara a ser també un punt 
d’atracció més del terme municipal.

D’altra banda destacar també la 
notícia d’un projecte presentat per 
l’Ajuntament d’Amposta per ubicar 
a l’edifici del antic escorxador un 

centre d’interpretació del sector 
primari i de la cultura, tradicions i 
gastronomia del Delta, una iniciativa 
a la que cal prestar atenció, tant 
per la seva importància com a lloc 
d’interès turístic i cultual, com a 
les possibles dificultats que pugui 
trobar per a la seva realització.

Caldrà seguir-ho, per si de cas 
acabés convertint-se en una realitat, 
una realitat que significaria un pas 
endavant per a Amposta, des del 
punt de vista turístic, però també 
com una nova embranzida que faci 
recuperar a Amposta el reivindicat 
lideratge com a ciutat de serveis. 

Amposta-DeltadelEbre
@TurismeAmposta 
L’arc de Sant Martí va visitar #Am·
posta i el #DeltadelEbre el dissab·
te!!!! Esperem us agradi! pic.twitter.
com/djp6uYy4FK

CNL Terres de l’Ebre
@CNLTE 
El Documental del Mes al Casal 
d’Amposta. ‘No sóc una estrella del 
rock’. El 5 de abril (divendres), a les 
21.30... http://fb.me/2O7ROz8Ay 
Seguido por Albert y otros 22 

Eva Panisello
@EvaPanisello 
@La_Jijonenca en la Jijonenca de 
amposta ya hemos empezado con la 
campaña de los helados, la gente ya 
puede disfrutar de ellos!!

Jesús Auré
@jesusaurecalvet 
Escoltant @CatalunyaRadio m’as·
sabento de l’èxit dels tiradors 
d’#Amposta en el Campionat d’Es·
panya d’Esgrima. Enhorabona a la 
delegació!

Josep Torta Garcia
@jtorta 
27/abril: 7a caminada lluna ple·
na Delta de l’Ebre. Sortida 20.30 
h càmping Eucaliptus #Amposta 
#llunaplenaDelta info http://www.
lessetpiques.cat 

Amposta-DeltadelEbre
@TurismeAmposta 
L’edifici de l’antic escorxador 
#Amposta albergarà un centre de 
interpretació i promoció del #Del·
tadelEbre 

marfanta.com
@marfanta 
Amposta invertirà 800.000 euros en 
l’ampliació de l’Escola d’Art i Disseny 
al recinte del castell... http://tinyurl.
com/azpazac

No puc fer silenci

Aquest any no tinc paraules, volia fer 
silenci. Estic cansada de les meves 
reivindicacions solitàries, així ho 
sento. El sistema és gran i fort, em 
veig xafada en la meva petitesa. Però 
no puc fer silenci, he de continuar 
lluitant, per a mi és un deure.  Lluitar 
en paraules, escrites, publicades,en 
paper o en les noves tecnologies, com·
partides o no, no em fa falta. També 
estic acostumada a lluitar en solitari. 
Sembla que el món s’afona, en mig 
de la macro crisi, i el problema de la 
dona, sembla que ha quedat omès. 
Reconec que hi ha moltes Institucions 
que fan la seva funció.

Arguments repetitius, per desgrà·
cia, no hi ha res de nou, positiu. No 
m’agraden les repeticions. Perquè fer 
silenci? En un moment de desmai dir 
que no tinc paraules, de cap manera. 

Un any més ha arribat  el vuit de 
març, i ja ha passat, dia de la Dona 
Treballadora,  aquest any ho anome·
narem simplement “Dia Internacional 
de la Dona” que no és tan simple, 
engloba tot aquest gran tema que 

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.

Publicitat a la 
Revista Amposta: 

610 256 097
revista@amposta.cat
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projectes ciutadans proposats per les 
associacions, les entitats i els agents 
socials locals hauria de ser una pràc·
tica habitual. Lamentablement, CiU 
va posar com a condició per votar 
favorablement aquesta moció que 
Esquerra donés suport als propers 
pressupostos municipals. Però, òbvi·
ament, Esquerra no ho vam acceptar, 
perquè entenem que destinar l’1,5 % 
del pressupost municipal a fomentar 
els pressupostos participatius no ha 
de ser un xec en blanc que avali el 

98,5 % restant del pressupost.
Amb aquesta decisió, la ciutat 

d’Amposta ha perdut l’oportunitat 
de liderar un canvi important a 
favor de la participació ciutadana i 
la transparència. CiU considera que 
amb el diàleg que manté amb les 
entitats i els habitants de la ciutat 
n’hi ha prou per decidir en què s’han 
d’invertir els recursos públics que 
gestiona aplicant la seva majoria 
absoluta des de fa més de 25 anys 
a l’Ajuntament d’Amposta. 

tribuna

Esquerra rebutja donar 
la conformitat als 
comptes de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta

En la sessió que es va dur a terme 
el passat 22 de març del Consell 
d’Administració de l’Hospital Co·
marcal d’Amposta, els consellers 
representants del Grup Municipal 
d’Esquerra, Jesús Auré i Susana 
Sancho, van expressar una vegada 
més el seu rebuig al contracte que 
té la societat amb una empresa 
local que permet oferir els serveis 
de rehabilitació. Auré va recordar 
que ‘no podem estar d’acord amb 
un cost desorbitat, com es demostra 
amb l’import satisfet durant l’exercici 
2012, que ha estat de 211.880,54 
euros, que representen una quota 
mensual de 12.758 euros més IVA’.

Durant la reunió es va tractar 
en profunditat una subscripció 
de la societat de 1.000 títols per 
un valor nominal de 1.000 euros 
cadascun, amb un import total de 
1.000.000 euros, d’una emissió 
de deute subordinat d’una entitat 
bancària que venç el 30 de març 
de 2020. El consellers republicans, 
donada la naturalesa i la data de 
venciment d’aquest producte, van 
pronunciar·se en contra d’aquest 
tipus d’operacions, tot instant la 
presidència que n’estudiï la cancel·
lació. Segons Jesús Auré, ‘no s’entèn 
gaire què fa un Hospital d’aquestes 
característiques invertint en pro·
ductes que poden posar en risc el 
seu capital’. Auré va exemplificar la 
seva preocupació amb el fet que ‘els 
clients de Bankia i CatalunyaCaixa 
amb deute subordinat amb venci·
ment només podran recuperar el 
85 % del seu valor inicial’.

El conseller republicà va recordar 
que ‘el deute subordinat, malgrat 

oferir més rendibilitat que altres 
actius de deute, implica assumir 
un nivell de risc que, en el cas que 
l’emissor faci fallida, la societat 
podria perdre diners’. És per això 
que Auré va afirmar que ‘ningú no 
ens assegura que d’aquí al 2020 
l’escenari econòmic sigui millor i 
que aquelles entitats bancàries que 
no s’han nacionalitzat puguin veure’s 
afectades en un futur’. El represen·
tant d’Esquerra va fer memòria de 
com abans de la caiguda de Lehman 
Brothers aquesta entitat estava qua·
lificada amb una nota màxima per 
part de les agències de qualificació 
més importants del món.

L’alcalde d’Amposta 
desestima una proposta 
d’Esquerra per fer 
més participatius els 
pressupostos municipals

En l’últim Ple, Esquerra d’Amposta 
va presentar cinc mocions, però, 
malauradament, l’equip de Govern 
de CiU només en va provar una. 
Aquesta moció reclamava elaborar 
un reglament d’accés i ús dels mitjans 
de difusió i comunicació municipals 
per als regidors i els grups constituïts 
en el si de la corporació. Al marge 
d’aquesta proposta, que pretenia 
posar fi a una polèmica que arranca 
el dia que l’alcalde ens va negar l’ús 
de la sala de premsa de l’Ajuntament, 
l’equip de Govern va desestimar la 
resta de mocions. Entre les que no 
van prosperar, hi havia una moció 
que perseguia introduir pressupostos 
participatius en l’àmbit local, perquè 
el ciutadà pugui actuar com a agent 
decisori sobre l’ús i les destinacions 
de determinats projectes.

Aquesta filosofia, que es desen·
volupa amb total normalitat en 
altres municipis, creiem que hau·
ria de constituir un objectiu per a 
l’Ajuntament d’Amposta. Impulsar 

La unitat política com a 
exercici de responsabilitat
En l’actualitat el nostre país des de 
fa temps està patint una forta crisi 
econòmica. Arrel d’aquesta crisi i de 
l’ofec que estem patint des de l’Estat 
Espanyol, Catalunya, els nostres 
polítics més que mai necessitem 
està units per tal de poder sortir de 
la profunda crisi que estem vivint.

Hi ha tres prioritats que no podem 
obviar per tal de sortir del pou en 
que ens van deixar i on actualment 
ens estem trobant: recuperació 
econòmica i sortida de la crisi amb 
la creació de llocs de treball, el 
manteniment de l’estat del benestar, 
ensenyament, salut, i serveis socials 

i la creació d’estructures d’estat 
propi encaminades a la consulta 
del 2014.

Totes aquestes son responsabilitat 
de tots els partits polítics i de tots els 
polítics que de manera democràtica 
la societat ha escollit, però no totes 
les formacions polítiques estan fent 
la seva feina, ni estan fent els deures.

D’una banda el PP no fa més que 
posar problemes al nostre país, enca·
ra que les notícies recents de diàleg 
ens vulguin fer pensar el contrari, 
tenim molt clar què volem i cap a 
on anem, i des de CIU sempre hem 
estat oberts a un diàleg cal recordar 
que qui sempre ens tanca les portes 
per avançar el Govern de l’Estat, ja bé 
estigui governat pel PP com pel PSOE.

En quan al PSC no faran res per 
poder ajudar, molt al contrari, per 
no fer no fan ni oposició, ara més 
que mai necessitem que entrin a 

dins el projecte començat i sumar 
esforços, ara mes que mai cal que 
siguin valents i donin un pas enda·
vant, pensant més en Catalunya i 
deixant enrere al PSOE.

Els partits minoritaris nacionalis·
tes com ICV, i d’altres, hauríem as·
sumir la responsabilitat del moment 
històric que està vivint el nostre país 
i donar recolzament al Govern de 
la Generalitat, en lloc de quedar·se 
a l’ombra.

I Finalment en quan ERC, hi ha 
un pacte d’estabilitat parlamentària 
signat, però possiblement la solució 
seria un altra, governar, governar 
tots junts, ser valents, co· respon·
sables de la situació actual del país, 
si realment volem un estat propi, si 
volem el nostre país reforçat tots 
i cadascun dels polítics amb res·
ponsabilitat, hem de remar en la 
mateixa direcció deixant de banda 

els interessos partidistes i lluitant pel 
nostre país, lluitant per Catalunya.

Des de l’Ajuntament d’Amposta 
s’està fent una bona gestió dels 
recursos per tal que els ampostins 
i ampostines puguin veure la crisi 
amb menys afectació. S’han ajustat 
les partides pressupostàries en la 
majoria d’àrees, a excepció de serveis 
socials, que es l’àrea actualment més 
perjudicada.

Es treballa al costat dels funcio·
naris per tal de donar suport a la 
tasca que realitzen en lloc de buscar 
un desprestigi de la seva tasca i de 
la seva responsabilitat, cosa que les 
formacions polítiques de l’oposició 
no poden dir ja que es dediquen a 
donar suport al regidor de platafor·
ma per Catalunya que l’únic interès 
que té es posar al funcionari en una 
situació de desmèrit de la tasca que 
actualment fa. 



32 revista amposta · Núm. 858 · AbriL 2013

tribuna

El PSC arrenca el suport 
unànime de l’Ajuntament 
d’Amposta perquè els 
arrossers cobrin els ajuts 
agroambientals pendents

La moció també es debatrà també en 
altres ajuntaments del Delta de l’Ebre 
a instàncies dels socialistes
El PSC ha valorat molt positivament 
el suport aquest migdia del ple 
d’Amposta a la moció presentada 
pel grup Socialista, a instàncies de 
diversos representants del sector, 
per reclamar a la Generalitat que 
ingressi el més aviat possible els 
diners corresponents als ajuts agro·
ambientals als pagesos arrossers del 
Delta. Segons el portaveu, Antoni 
Espanya, es tracta d’una injecció 
de 8 milions d’euros al conjunt del 
Delta de l’Ebre necessària quan està 
a punt d’iniciar·se la campanya amb 
les inundacions dels camps. “Un 30% 
d’aquesta quantitat fa cap a famílies 
ampostines, que hauran de pagar de 
la butxaca les primeres despeses per 
fer front a aquests primers treballs 
a mitjans d’abril”, ha explicat, tot 
recordant que el cobrament d’aquest 
ajut cofinançat per la UE, l’Estat i la 
Generalitat, es rep tradicionalment 

al mes de desembre.
Espanya ha recordat que “el con·

reu de l’arròs en l’actualitat no seria 
viable sense els ajuts europeus, atès 
que els costos de producció superen 
ara per ara els ingressos bruts de 
venda”. El portaveu socialista, a 
més, ha destacat que en el context 
de profunda crisi econòmica actual, 
“aquest conreu s’ha revelat com un 
puntal bàsic de les economies de 
la majoria de famílies del Delta, ja 
que garanteix unes entrades econò·
miques estables que repercuteixen 
positivament en tots els àmbits de 
consum relacionats directament o 
indirectament”. Els acords del ple 
es traslladaran als sindicats agraris 
UP, ASAJA, JARC i UPA; a la Coo·
perativa Arrossera del Montsià; a la 
Comunitat de Regants de la Dreta, 
i a l’Associació PRODelta. A més, 
la moció es debatrà en altres ajun·
taments del Delta a instàncies dels 
respectius grups socialistes.

CiU rebutja que es 
rebaixi la matrícula als 
estudiants d’EUSES

D’altra banda, el grup Socialista 
ha vist avui com no prosperava 
la moció en què es demanava a 
l’Ajuntament que cobrés un lloguer 
a l’Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport (EUSES) i que es rebaixés la 

matrícula als estudiants ampostins. 
La petició arribava després que el 
govern hagi decidit mantenir l’Es·
cola d’Art i Disseny a l’edifici del 
Castell i, per tant, EUSES tindrà en 
exclusiva el nou auditori per impartir 
les classes de Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport. Els socialistes 
també han lamentat que ERC no hagi 
donat suport a la moció, tot i estar 
d’acord amb la petició de rebaixa de 
la matrícula. 

“Lamentem la manca de sensi·
bilitat del govern amb les famílies 
dels estudiants ampostins que ja han 
contribuït amb els seus impostos a 
sufragar el cost d’aquestes instal·
lacions municipals i també de les 
instal·lacions esportives que usen 
per a la pràctica del seus estudis”, ha 
subratllat. El portaveu socialista, a 
més, ha insistit en què si l’Escola d’Art 

i EUSES no han 
de compartir 
l’espai aquest fet 
obliga a revisar 
el conveni amb 
l’Ajuntament, ja 
que han canviat 
les condicions 
del  mateix i 
EUSES gaudirà 
en exclusivitat 
d’unes instal·
lacions muni·
cipals comple·
tament noves, 
valorades inici·

alment en prop de 800.000 euros. 
“Vostès es venen molt barat perquè 
es conformen només amb què es 
facin càrrec del manteniment de les 
instal·lacions”, ha reblat. En aquest 
sentit, a més, ha recordat que la 
moció demanava un lloguer reduït. 
També ha desmuntat l’argument del 
govern al·legant que els socialistes 
havien donat suport en un primer 
moment a la cessió de l’auditori per 
impartir en exclusivitat aquests estu·
dis, “evidentment ho vam fer quan 
aquests havien de ser públics, però 
ara es tracta d’una escola privada 
que quan vulgui pot marxar sense 
que li puguem exigir cap tipus de 
responsabilitat”.

Finalment, Amposta ha donat 
suport avui, a instàncies del PSC, 
a la lluita del poble de Flix contra 
l’ERO d’ERCROS. 

PXC-Plataforma Ampostina 
aconsegueix aturar la 
mezquita del c/Jacint 
Verdaguer 36

 

PXC varem denunciar a la policia 
municipal,que al local del c/jacint ver·
daguer 36,estaven fent obres i actu·
ant com a centre de culte”mezquita”.
Sense tenir cap permís d´obres ni 
lliçencia(fet reconegut per la regido·
ra d´urbanisme). Per tot això varem 
força a l´ajuntament=C.I.U,a que 
apliqués la llei.

La llei ha de ser igual per 

tothom,siguis català,marroquí o 
extraterrestre.Si la gent de casa ha 
de demanar lliçencies,presentar 
pro jec tes(amb lo  car s  que 
són),per tirar endavant els seus 
negocis,reformes...

La gent de fora també,només 
faltaria. 

 

Finalment el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya ha 
imputat a Oriol Pujol

El TSJC ha imputat el número 2 de 
C.I.U oriol pujol,per la trama de 
corrupció de las I.T.V.

Ja era hora. Tornarà l´ajuntament 
= C.I.U a convidar aquest senyor a 
Amposta,per representar·nos. 

PXC-Plataforma  ampostina

Veïns d´amposta ens han presentat 
queixes per que la porta del darrera 
del cementeri esta tancada(excepte 
un cop l´any).Per aquest accés es 
pot entrar en cotxe,que per a la gent 
gran o amb problemes de mobilitat 
sería de gran ajuda.Creiem que obrir 
una porta més o menys no implica 
gaire esforç.C.I.U a votat en contra 
de la nostra moció per obrir la porta.

Però PXC no ens rendim mai i 
lliutarem fins que acabem aconse·
guint·ho.Tot allò que sigui bó per 

Amposta ho defensarem sempre. 

“Regals” de C.I.U als seus 
amiguets amb els diners 
d́ Amposta

Aquests són alguns dels incentius de 
productivitat pel personal laboral 
2013.
·D i rec tor  Cent re  Tecn i f i ca ·
ció:10.507,39.(amb aquest sr. 
pxc hem demanat explicacions a 
l´alcalde,de com pot complir la seva 
jornada laboral.Fer la feina extra, 
per la qual cobra aquests diners.
Treballar al sector privat i a més a 
més ausentar·se d´amposta per dur 
a terme la seva tasca a la sel.lecció 
de rem d´un altre país).Els tindrém 
informats.
·Professora art 5.381,50(per asses·
sorament a la regidora de cultura).
Tenim voluntaris qualificats que ho 
farien gratis per Amposta.
·Arquitecte municipal:1.816,88. 
Com C.I.U infringint la llei no li re·
gala prou diners cada mes,de regalet 
una quants més.

Això són complements, a banda els 
seus sous que són dels més elevats 
de l´ajuntament

Amb l´informe desfavorable de la 
interventora municipal,com ja hem 
denunciat varies vegades.

Amb aquests diners que C.I.U 
regala,calculeu quants llocs de tre·

ball es podrien crear.Aquests són 
els casos més llamatius,hi han més.
Anirém informant.

Que la gent d´Amposta sapiga 
qui és C.I.U.. 

C.I.U es dedica a jugar a 
bolsa amb el beneficis 
econòmics dels ampostins

PXC·Plataforma Ampostina hem 
demanat explicacions a C.I.U,pels 
1.300.000euros que van suscriu·
re de deute subordinat amb una 
entitat financiera,amb diners dels 
beneficis de l´hospital comarcal 
d´amposta,que és propietat de 
l´ajuntament d´Amposta,es a dir 
de tots els Ampostins.

C.I.U no pot jugar a bolsa amb 
diners públics,diners dels ampostins 
i ampostines.Els beneficis han de ser 
per inversions,pagar deutes...

Per tenir un pediatre de guardia,un 
ginecòleg de guardia....que els 
nostres fills ,deu no ho vulgui es 
posen malats,siguin atessos aquí a 
Amposta.I no tenir que anar com 
sempre a Tortosa.

De que ens serveix ara mateix tenir 
més de 7.000.000euros i no tenir 
aquests serveis,és una vergonya. 
PXC·PA continuarem insintint una 
vegada i un altre,i la gent d´Amposta 
acabarem tenint aquests serveis, que 
necessitem i ens mereixem. 

anunciar-te a la 
revista amposta? 

molt fàcil: truca al 
610 256 097, 

passarem a visitar-te
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esGrima

magnífics resultats 
dels tiradors ampostins

Els ampostins, Àngel Fabregat i 
Marc Andreu, han estat dispu·
tant els campionats d’Europa 

Cadets a la ciutat hongaresa de Bu·
dapest. El dia 1 de març, després de 
guanyar a Dinamarca, en la fase de 
32, a Romania número dos del ràn·
quing europeu per un ajustadíssim 
45 a 44, van guanyar a Suïssa per 45 
a 40 classificant·se entre els quatre 
primers equips d’Europa, perdent 
contra Itàlia i Rússia en la lluita 
per les medalles,  es van classificar 
finalment en un fantàstic, quart lloc, 
en els campionats d’Europa.

marC aNdreU sUbCampiÓ 
d’espaNya jUNior  
S’ha disputat a Madrid la final del 

campionat d’Espanya Junior, on 
Marc Andreu ha aconseguit després 
d’una magnífica competició quedar 
subcampió. Resultat molt impor·
tant tenint en compte que Marc 
es de categoria Cadet (17 anys) i 
en aquesta prova a on s’ha penjat 
la medalla d’argent es la superior 
(Junior 20 anys). Aquest resultat li 
ha permés consolidar el núm. 1 del 
rànquing espanyol cadet i el 4t en 
categoria junior. 

Per accedir a les finals del campi·
onat d’Espanya s’han de passar unes 
competicions prèvies per establir 
un rànquing i d’aquesta manera 
els primers 28 tiradors disputen les 
finals a Madrid.

De la sala d’Esgrima d’Amposta 

Marc Andreu. SEArem

El Club Nàutic a la 
Confrontació Catalana 
de rem olímpic

El Club Nàutic Amposta ha participat 
en la regata de rem olímpic que s’ha 
celebrat en aigües de l’estany de 
Banyoles el 9 i 10 de març.

La participació ha estat magnífica, 
amb la presència de tots els clubs de 
Catalunya i l’aragonès Club Capri de 
Mequinensa, amb un total de 350 
remers i prop de 500 embarcacions 
que han competit en categoria ale·
ví, infantil, cadet, juvenil, sènior i 
veterans.

Els resultats dels remers del Club 
Nàutic Amposta han estat molt bons, 
conquerint 25 medalles: 7 medalles 
d’or, 9 medalles de plata i 9 medalles 
de bronze.

Destacar la victòria en categoria 

cadet per als remers Victòria Cid 
i Iris Castell amb el quatre skull i 
Yago Gavilan i Andreu Elias amb el 
bot dos sense timoner. 

En categoria juvenil han conquerit 
la medalla d’or el 2x Amb Dídac Martí 
i Agustí Caballer i el 4x tripulat per 
Aaron Centelles, Agustí Caballer, 
Dídac Martí i Jordi Bautista.

En categoria absoluta, primer lloc 
per l’skiff de Meritxell Alonso i el 4x 
femení amb Aida Bonfill, Gemma 
Domingo, Aina Mateo i Meritxell 
Alonso.

En definitiva resultats esperança·
dors dels nostres remers que continu·
en la seva preparació per l’important 
Regata Trail Acceso a la Selección 
Nacional que se celebrarà els dies 22 
i 23 de Març on els remers juvenils 
i sènior del Club Nautic Amposta 
intentaran guanyar·se l’accés a la 
selecció nacional espanyola de rem 
olímpic. 

els tiradors participants han estat 
Pau Adam, Angel Fabregat i Marc 
Andreu i en femení Gemma Roselló. 
L’Angel Fabregat i Gemma Roselló 
han aconseguit arribar a finals de 8 
i Pau Adam s’ha quedat a la poule 
classificatòria. 

Del 6 al 9 d’abril Marc Andreu i 
Angel Fabregat de la sala d’esgrima 
d’Amposta juntament amb Valero 
Parra (de Valencia), com a com·
ponents de la Selecció Espanyola 
d’Esgrima aniran a Croàcia a disputar 
el campionat del món cadet.

ÁNGel FabreGat i 
eUGeNi Gavalda domiNeN 
la tirada estatal d’amposta
Actuació destacada dels tiradors del 
Sala Esgrima Amposta en la com·
petició estatal pera amenors de 17 

anys en la modalitat d’espasa, que 
va disputar·se al Centre de Tecnifi·
cació de la capital del Montsià amb 
la participació de 70 competidors.

Els dos tiradors ampostins va dis·
putar una final plena d’al·licients, en 
la que Ángel Fabregat va imposar·se 
al seu company Eugeni Gavaldà.

La tercera posició va ser per a 
Pablo Martín, de la Sala d’Armes 
de Madrid. Tambè va tenir una 
destacada actuació Marc Andreu en 
sisena posició i Sergi Galve, Kevin 
Fàbregues i Joel Fàbregues, que van 
quedar entre els trenta primers.

En la competició femenina,sense 
representació ampostina, van parti·
cipar 42 tiradores, amb vistòria de 
Jùlia Garcia del CE Pozuelo que va 
imposar·se en la final a Sofia Cisneros 
del CE Madrid. 

 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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esports

NataCiÓ

FUtbol veteraNs

Amposta va acollir el primer trofeu 
d’Iniciació de patinatge, al final del 
qual va tenir lloc el lliurament de 
nous certificats. L’Ampostina Núria 
Nadal del CPA Amposta 2010 asolia 
el nivell A. 

patiNatGe

mANEL ESTELLé

av remolins_Bítem 1
aevcf amposta  2

Tres punts i cap a casa
Gols: Batalla 1 i Dani 1

Mal partit davant el cuer. L’únic bo, 
el resultat!

Inici del partit freds i des ubicats, 
imprecisos, defensa de tres, molta 
gent al mig camp però corrent al 
“tun tun”, davanters sense punteria, 
passades impossibles, sense tapar 
espais i només mirant al davant sense 
recuperar posicions. Així és difícil lli·
gar jugades i controlar el partit. Això 

ha comportat que el Remolins fes el 
seu joc i ens agafés moltes vegades 
a la contra. Ha avisat tres o quatre 
vegades, fins que al final en un xut 
des de fora de l’àrea ha marcat l’1 a 
0. Semblava impossible, però ha estat 
així. Tímida reacció de l’Amposta que 
sense fer res de l’altre món, mitjan·
çant Batalla ha aconseguit empatar 
el partit. Tornàvem a estar igual que 
al principi. A la mitja part 1 a 1.

A la segona, la mateixa tònica però 
en més domini per part de l’Amposta, 
semblava que ens haguéssim oblidat 
que és un joc d’equip. Sort que en 
una jugada personal d’Óscar, entrant 
per l’extrem, ha provocat un penal 
claríssim que ha transformat Dani 
posant l’1 a 2 al marcador. Final 
d’un partit per oblidar, tres punts i 
cap a casa. 

àlex Martí al 
Campionat d‘Espanya 
de Natació Júnior i 
Infantil

Del 28 de febrer al 3 de març, el 
Club Natació Amposta va estar pre·
sent a Palma de Mallorca per nedar 
el Campionat d’Espanya Infantil·
Júnior. Àlex Martí i el seu entrenador 
volaven junts el dijous 28 de febrer, 
per poder fer un entrenament a la 
Piscina de Son Hugo (Palma) el dia 
abans de la competició.

El dia 1, l’Àlex Martí va iniciar 
la competició en la prova de 200m 
braça realitzant un temps discret de 
2:33.18 en p50m i crono electrònic, 
que no li va permetre estar entre 
els 20 primers d’Espanya de la seva 
categoria júnior(anys 95·96) i en 22a 
posició, de 2:30.14 que havia acon·

seguit als Campionats de Catalunya 
de Sabadell , ja que en aquesta marca 
hagués estat a la Final B. 

El segon dia que participava, era 
el diumenge dia 3, en la prova de 
100m braça i en la jornada del matí 
aconseguia la seva millor marca 
personal en 1:08.34, i d’aquesta 
manera, el Club Natació Amposta 
l’únic representant de les Terres de 
l’Ebre tornava a estar per dos anys 
consecutius entre els 20 primers en 
el Campionat d’Espanya de Natació.

La jornada de la tarda es presen·
tava força esperançadora, però sols 
va poder aconseguir la 6a posició 
de la Final B i, pujava el temps en 
1:08.98. 

En primer lloc felicitar a l’Àlex 
Martí pels bons resultats assolits 
durant el cicle d’hivern (CCatalunya i 
CEspanya), donant un pas endavant. 
Però ara cal continuar i que això no 
s’aturi en la segona part de la tempo·
rada, fins els campionats d’estiu. 

taekwoNdo

open internacional 
de taekwondo a 
marina d’or
El dissabte 9 de març es va celebrar 
al Palau d’Or de Marina d’Or a Oro·
pesa (Castelló) l’Open Internacional 
de taekwondo, amb la participació 
de 900 taekwondistes d’un nivell 
altíssim vinguts de totes les parts 
d’Espanya, en la qual participaven 
campions estatals i europeus, i en el 
qual una vegada més el TKD Alfaro 
d’Amposta va obtenir uns fantàstics 
resultats aconseguint una medalla 
d’or, Arnau Fumadó en la categoria 
precadet, dues medalles de plata 
una per Raquel Tirado, en categoria 
precadet i Yaiza Ferré en categoria 
cadet, i una medalla de bronze 
per Rodrigo Agustin en categoria 
precadet.

  També van participar Aleix Borràs 
i Alex Recio en categoria precadet, 
Marc Homedes en categoria sènior, 

Xiao Pau, Gerard Temprado i Júlia 
Gutierrez en categoria cadet i Andrea 
Gutierrez, Xena Rodera, Cristian Fer·
re i Genis Gisbert en categoria júnior, 
amb uns combats excepcionals, però 
que no van tenir la recompensa de 
les medalles.

Ànims a tots els nostres espor·
tistes, i ara a preparar el proper 
campionat de Catalunya Júnior i 
Cadet, que es celebrarà el proper 
31 de març a Barcelona, i en què els 
campions de cada categoria tindran 
el pas directe al proper Campionat 
d’Espanya. 

TKD ALFARO

Les amazones del Centre Hípic Carlos Cid d’Amposta van obtenir la següent 
classificació de lliga de la Federació Hípica Catalana que es va celebrar el dia 17 
de febrer de 2013 a Reus.
1r Binomi: Merce Sans amb Coco, va ser 2a amb la Repris 2 i 3a amb la Repris 1
2n Binomi: Veronica Estorach amb Nero, va ser 2a amb la Repris 1. 

HípiCa
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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

Conveni entre 
Amposta Ràdio i la 
Xarxa Audiovisual 
Local

L’Ajuntament d’Amposta ha signat el 
conveni de col·laboració entre l’emis·
sora municipal Amposta Ràdio i la 
Xarxa Audiovisual Local, amb aquest 
acord s’implementa la col·laboració 
d’Amposta Ràdio en els informatius, 
programes a nivell de Catalunya al 
vegada que també la Xarxa aporta di·
ferents programes especialment els 

informatius, a més Amposta Ràdio 
intervindrà en diversos programes 
i tertúlies d’abast nacional 

Aquest conveni posa a Amposta 
Ràdio com a punt de referència del 
territori a nivell de Catalunya tal 
va explicar el conseller delegat de 
la Xarxa, Francesc Pena.

La xarxa és un productora de con·
tinguts d’àmbit nacional que té com 
a objectiu reforçar i donar suport a 
la comunicació de proximitat i així 
garantir la qualitat i la continuïtat 
d’un fet tan singular a l’estat espa·
nyol i tota Europa com és el mapa de 
comunicació local pública existent a 
Catalunya amb més de 200 emissores 
de ràdio. 

Aquest mes a Amposta Ràdio volem 
donar les gràcies als més de 5.000 
usuaris que connecten amb la web 
de l’emissora: www.amposta.cat/
radio per escoltar en directe la nos·
tra programació i llegir les notícies 
d’actualitat que s’esdevenen a les 
nostres terres. Oients de la ràdio que 
es connecten des de qualsevol lloc 
del món per escoltar la Ciutat al dia, 
En Construcció, Ràdio Esports etc ... 
i que se sumen als oients diaris que 
escolten l’emissora municipal des 
dels seus transistors. Sens dubte un 
pas molt gran cap a una Amposta 
Ràdio amb les noves tecnologies.

Un els esdeveniments més diver·
tits i exclusius va ser l’entrevista 
que el fill d’Isabel Pantoja, ara DJ, 
Francisco Rivera va oferir per al 
programa de La Xafarderia (dimecres 
a les 10:00 i dissabtes a les 9:00). 

La entrevistadora va ser Tere Vallde·
pérez i entre moltes preguntes es va 
atrevir a preguntar pel seu primer 
fill, la seva dona Jessica Bueno i 
les temptacions que ofereix el seu 
treball nocturn.

Amposta Ràdio va estar al Foras·
tock oferint la banda sonés musical 
a tots els que s’acostaven a la plaça 
del mercat per aprofitar les rebaixes 
dels comerços de la ciutat 

En quant a les novetats destaquem 
la nova secció d’En Construcció!: 
Associacions Ampostines, on cada 
divendres els presidents de les dife·
rents associacions de la nostra ciutat 
parlen de la seva història, objectius, 
els seus socis etc ... Les primeres as·
sociacions que han estat en aquesta 
secció van ser els de Associació de 
Familiars i Malalts d’Alzheimer i els 
Mestresses de casa. 



Mari Ramon Fernández

PER JOSEP
PARROT TALARN

m
ira per on, hi haurà gent 
que sabrà que al carrer 
Sant Josep havia un cine, 
i que li dèiem el Casino, 
suposo que devia ser 

perquè pertanyia als socis del Casino 
que encara segueix amb el seu cafè 
renaixentista... però d’això en parlarem 
un altre dia, anem ara a saber què lliga 
a aquesta xiqueta al nostre Casino.
Primerament, quan vatros arribeu 
Amposta d’on veniu?

Natros vivíem a Jaca i en acabar·se 
la guerra, el papa va plegar i vam 
marxar cap a Barcelona, ja que ell 
es va criar a Barcelona, però com 
que era la postguerra a Barcelona 
no hi havia menjar, hi havia molta 
gana. Llavors va decidir quedar·se 
a Tortosa, i aquí comença la nostra 
història de fer cap a Amposta. Lo 
papa a Tortosa coneixia al senyor 
Ramon Domènec que feia de taxista 
a Tortosa; ell i un altre que li deien 
lo senyor pentinat. I estos van saber 
que a Amposta hi havia un cine que 
era republicà i estava tancat. Algú 
d’Amposta els hi pregunta si volen 
portar aquest cine, a ells els agrada 
la idea però no saben com fer·ho, i 
el senyor Ramon, que sabia que el 
meu pare era capaç de fer tot el que 
fos per tirar la família endavant, li 
pregunta. El meu pare diu que sí, i cap 
a Amposta falta gent... Ens posem 
a viure primer al pis que després va 
llogar el teu pare per posar la Sas·
treria, però natros veníem tan sols 
per un temps perquè la intenció era 
anar a viure a Barcelona. Com que la 
postguerra es va fer tan llarga, que 
com a mínim va durar quinze anys...
Passeu molt temps al pis que després 
seria el meu fins a l’hora de casar-me? 

Allí vam estar uns tres anys, el meu 
pare havia vist que al Casino hi havia 
un pis menudet però que arreglant·lo 
quedaria bastant bé i sobretot a ell ja 
no li tocaria tant a altes hores de la nit 
anar cap a casa, i així deixem el pis 

de Mari Cenís 
i comencem a 
viure al mateix 
Casino...Però 
passa que per 
aquell temps 
neix Àfrica, que 
tu la vas conèi·
xer a la primera 
emissora que 
Amposta va te·
nir. Llavors allò ja es va fer menut.
és clar, per tant, ja vareu passar a ser 
quatre, els noms eren? 

La gran Anita, la seguia Paquita, jo 
que soc Mari i l’última Àfrica. Com 
t’he dit, el piset del Casino ja ens 
quedava petit i vam llogar una casa 
al carrer Beat Oriol, una casa molt 
gran, quatre habitacions un menja·
dor també molt gran, crec recordar 
que la casa era d’una família que es 
deia “Ullets”. Jo per aquell temps 
vaig acabar el batxillerat, començo 
a aprendre a escriure a màquina per 
si em sortia alguna cosa de secretària 
però no sortia res. Trobar feina en la 
postguerra estava molt malament, 
havies d’anar al camp o posar·te a 
cosir, i a mi no m’agradava ni una 
cosa ni l’altra, i un dia passejant 
trobo a la senyora de Benet, Asun·
ción Fàbregues, que era llicenciada 
en Filosofia i Lletres i ella ens havia 
donat classes. Al trobar·nos diu “què 
fas ara Mari?”... i jo que li dic que 
em volen fer cosir i no m’agrada. Sap 
què m’agradaria? Col·locar·me de 
dependenta aquí al de sun papa, al 
del francès o al de Fàbregues per a 
que ens entengue la gent, i diu ella 
“d’això me n’encarrego jo” Al cap 
d’un mes em venien a buscar, era 
diumenge i toquen a la porta i era 
el senyor Palau, que venia a dir·me 
que el dilluns entrava a treballar, 
la meva mare es va quedar molt es·
tranyada perquè ella no sabia res, i 
vaig tenir tota la sort perquè hi havia 
com a mínim 40 xiques apuntades 

per agafar el lloc, i una curiositat, 
allí hi havia una dependenta que li 
deien Montse Casal i el seu pare que 
era de Barcelona. Estava desterrat 
aquí a Amposta per qüestions de la 
guerra i aquells dies es veu que li 
van aixecar l’arrest, i aquell home 
el que volia era tornar a cap allà 
i és clar, va quedar aquell lloc que 
estava sol·licitadíssim al del Francès, 
i vaig ser jo l’escollida. Tot gràcies a 
la meua mestra “suposo que devia 
ser bona xiqueta”. Entremig, no sé 
si t’ho he dit, jo anava dos dies a la 
setmana a Roquetes a preparar·me 
per fer la carrera de mestra. D’aquí a 
Tortosa en cotxe de línea i de Tortosa 
a Roquetes caminant, què et sembla? 
I allí vaig estar fins els vint anys.
I al cine tu no vas fer mai de taquillera?

No, no allí estava la senyora Cinta 
la “Sibilera”. Després, quan ella es 
va posar més delicada venia el seu 
gendre que era un noi moreno molt 
maco, crec que s’apellidava Gon·
zález. Per cert, que este xic treballava 
a l’Ajuntament i va ser l’encarregat 
durant molt de temps de prendre la 
talla dels joves que marxaven a fer el 
servei militar, “la mili”. Mira, la filla 
d’ell és la que està casada en Martí 
lo que va ser director del Banc de 
Sabadell aquí a Amposta. Com a cu·
riositat, perquè a estos la gent no els 

veia, et diré que van 
tirar les pel·lícules al 
Casino durant molt 
de temps, el pare 
de Antoni Solé dels 
Júniors i el fuster Do·
mingo Compte (pare) 
que tenia una fusteria 
de carros a la vora del 
riu. Ah! I ara recordo 
que les butaques, que 
eren de fusta, la que 
es desconjuntava o 
se li trencava alguna 
cosa, les arreglava un 
fuster que era mudet, 

que tenia la fusteria al carrer del 
Pont al que és ara la cafeteria Eva. 
I el papa parlava en aquell senyor 
de tot, i jo li feia al papa “com pots 
parlar en ell de guerres i de Gene·
rals i de política i entendre·vos?” I 
s’entenien, eh? 
Un dia, ja de gran, veiem a la nostra 
amiga venent sabates a l’avinguda de 
La Ràpita. Com va ser això?

La història va ser que per qüestions 
de salut de Pedro va haver de deixar 
la granja i vam buscar uns caseros, i 
un dia troba a Calvet que eren amics 
i li diu que, si vol, li traspassa la sa·
bateria, perquè Ramoncita es casava 
en Forcada, el fill de la ferreria dels 
“Panxetes”, ho parlen, s’entenen, i ja 
em tens a mi de criadora de gallines 
a dependenta altra vegada, però ara 
d’una sabateria. Ara vull aprofitar per 
dir que jo Amposta l’estimo moltíssim, 
no sap ningú el que jo l’estimo, allí 
la gent es va bolcar, i si vaig arribar 
a vendre, recordo que una vespra de 
Tot Sants vaig vendre cent cinquanta 
parells de sabates, aquell dia em van 
ajudar dos amigues i el meu home, la 
gent esperant·se al carrer, per això dic 
que a mi la gent d’Amposta sempre, 
però en totes les èpoques de la meva 
vida, m’han ajudat en lo que han 
pogut, per això sempre, però sempre, 
els estaré molt agraïda. 
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lita Montañés- ? – Estevenet-Cinta Montañés-Adelina la 
de la Serra-Ma. Cinta Figueres. Aquestes son les de dalt.
Ara les de baix: Teresa Rodríguez-Manolita Arce-Pilar-
Desideria-Antonieta-Neus Sagristà-Montserrat Antó.


