
Una gran part de l’èxit 
ha estat la implicació 
dels ampostins i 
ampostines que 
participen activament 
en les activitats

Amb un centenar de professionals que van valorar molt positivament l’organització

La ciutat acull les XIX Jornades 
d’Oficines de Turisme de Catalunya

Esports
El juvenil femení 
del Club Handbol 
queda subcampió 
d’Espanya
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La Festa del Mercat a la Plaça tanca la seva cinquena edició amb 10.000 visites

Cultura
Presentació del 
llibre “100 oficis 
desapareguts de les 
Terres de l’Ebre”

Festa consolidada 
Dues mil persones s’acosten 
a la primera Festa del Vi Català
Tot i haver de canviar la seva ubicació inicial a 
causa de les males previsions meteorològiques

L’esport ampostí es posa de gala 
per premiar esportistes i clubs
Es van premiar fins a 23 categories que van des 
dels esports individuals i els col·lectius, passant 
pels entrenadors i directius, fins als espònsors
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indústRia
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 

8 i 9 de juny: Farmàcia Moran
15 i 16 de juny: Farmàcia Pujol
22 i 23 juny - 29 i 30 de juny: 
Farmàcia Vidal

sempRe a mà

El dijous 23 de maig, el President 
del Grup ATISAE, acompanyat 
d’altres directius de l’empre·

sa, va rebre a l’alcalde d’Amposta, 
regidors de l’ajuntament, i directors 
de Serveis Territorials de la Genera·
litat que van visitar l’estació d’ITV 
d’Amposta, efectuant un recorregut 
per les instal·lacions, comentant les 
principals característiques de la nova 
instal·lació, així con l’èxit assolit en la 
posada en marxa de l’estació i en els 
seus tres primers mesos de funciona·
ment. La nova ITV es troba ja plena·
ment operativa i prestant els serveis 
propis d’inspecció tècnica de vehicles 
als seus usuaris, que procedeixen en 
una important proporció, de localitats 
de la comarca del Montsià.

soBRe La nova estaCiÓ d’itv
La ITV d’Amposta està situada al 
Polígon Industrial l’Oriola, carrer 
Po, 18. Disposa de 2 línies, una per 
a vehicles lleugers i una d’universal, 
que permeten fer inspeccions a tot 
els tipus de vehicles que requereixen 
aquest control de seguretat. La su·
perfície construïda es de 1000 m2, 
en una parcel·la de 4630 m2.

La posada en marxa de la nova 
ITV ha suposat una aproximació del 
servei d’inspecció tècnica de vehicles 
als usuaris de la comarca, que han 
vist reduïts el desplaçaments per 
verificar la seguretat dels seus vehi·
cles, i al mateix temps, contribueix 
a l’economia de la comarca amb la 
creació de nous llocs de treball.

soBRe atisae
ATISAE ITV, acreditada per ENAC 
(acreditació núm 04/EI/ITV003) 
per la Inspecció Tècnica de Vehicles, 
inscrita al Ministeri d’Indústria com 
la primera empresa privada autorit·
zada a desenvolupar aquesta activi·
tat, que va iniciar el 1982. ATISAE 
disposa en l’actualitat de 25 centres 
d’ITV repartits per la geografia es·
panyola, tres a Catalunya situats a 
Les Borges Blanques, Amposta i Sant 
Celoni. El Grup ATISAE té previst 
per a l’any 2013 i 2014, ampliar la 
xarxa d’estacions d’ITV amb l’ober·
tura de nous centres a altres punts 
d’Espanya. Creada el 1964, compta 
actualment amb un equip humà de 
1350 empleats. 

ATISAE presenta oficialment 
la nova estació d’ITV a Amposta

Va iniciar la seva activitat el passat mes de gener

Després de totes les vicissituds i 
entrebancs haguts i per haver a 
Amposta ja disposa de la inspecció 
tècnica de vehicles a la nostra ciutat.

Amb unes magnifiques instal·
lacions al polígon de l’Oriola, l’em·
presa ATISAE va fer la inauguració 
oficial el dia 23 de maig amb la 
presència de l’alcalde de la nostra 

ciutat, el director general de la fir·
ma, director regional a Catalunya, 
regidors i regidores de l’ajuntament 
i el cap de la Policia Local.

Per fer una mica d’història del 
temps transcorregut des que el 
llavors conseller Josep Huguet del 
tripartit va engegar el procés (d’una 
manera totalment incorrecta, per tot 
lo vist a continuació) han passat més 
de quatre anys i a Amposta l’empresa 
ATISAE ha tingut les instal·lacions 
completades i aturades durant més 
d’un any fins que el conseller Felip 
Puig va donar el permís per l’ober·
tura de les instal·lacions després de 
que el jutjat que va paralitzar les 
concessions pels problemes derivats 
de (i ara tornarem al començament) 

les irregularitats a les bases de les 
concessions que en temps del tripar·
tit i concretament el conseller Huget 
van cometre aquells que tristament 
van governar Catalunya i que ara 
estem, i temps que estarem, sofrint 
les conseqüències de la seva particu·
lar i desastrosa manera de governar.

No obstant tot l’abans expressat, 
ens hem de felicitar per disposar 
d’unes instal·lacions que a part de 
l’estalvi en combustible per a tots 
els habitants del Montsià i molts del 
Baix Ebre, repercutirà també en un 
important estalvi de temps per tots 
aquells que ens reduirà notablement 
la distància per complir amb la nor·
mativa que és obligatòria per a tots 
els propietaris de vehicles. 

Feliçment ja tenim 
inspecció tècnica de 
vehicles a Amposta

JOSEP GArrIGA
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jota improvisada i ballada pels car·
rers. La tradició musical d’Amposta 
i el gust dels seus habitants per 
tocar·la, sentir·la, cantar·la o ballar·
la conforma un dels pilars sobre els 
que se sustenta l’èxit de la Festa del 
Mercat a la Plaça. No en va la major 
part dels espectacles, ja siguin al 
carrer o de pagament són musicals 
i, a més, han registrat en aquesta 
edició autèntics rècords de públic 
assistent. La sarsuela La Revoltosa, 
en la que els intèrprets, actors i ba·
llarins són veïns de la ciutat és un 
gran atractiu de la Festa, les dues 
funcions s’omplen de gom a gom 
per assistir a un espectacle complet 
que cada any se supera. Les varietés 
retornen al Casino d’Amposta el seu 
esplendor de dècades passades, i en 
aquest cap de setmana, com mai 
en tot l’any, el públic s’apinya a la 
porta per entrar·hi a fer el vermut. 
La tríada d’espectacles es completa 

amb l’Ampolino, un cabaret instal·lat 
a la Fila on es ven mel i mistel·la i 
es canta i balla música en directe.

No s’acaba aquí el ritme, en la 
seva primera actuació, les varietés 
folklòriques de la Lira de divendres 
a la nit van fer bellugar els peus i 
passar·ho realment bé a tots els que 
no estaven corrent pel casc antic 
participant en la cursa enigmàtica. 
Un altre fet diferencial d’aquesta 
Festa: un joc de pistes nocturn, amb 
centenars de figurants i participants 
que provoca que a altres hores de la 
matinada els carrers estiguin plens 
de colles que juguen.

I com que l’ampostí és voltador de 
mena, tot el cap de setmana, malgrat 
que en alguns moments s’ha deixat 
veure la pluja i una mica de vent, les 
tabernes, les parades i el recorregut 
del mercat han estat a totes hores 
ben animats i plens de gent.

A falta de xifres absolutes, sí que 

es pot avançar que restaurants, bars 
i negocis locals han registrat mag·
nífiques dades pel que fa al volum 
de negoci, i l’augment de les visites 
a l’Oficina de Turisme revela que la 
consolidació de la Festa del Mercat a 
la Plaça implica també la consecució 
d’un dels seus objectius: esdevenir 
una cita de referència per als visitants 
del territori i de la resta del país. El 
benefici de la Festa no és només, per 
tant, un cap de setmana en què els 
ampostins ho passen bé, sinó també 
un estímul per l’economia local i un 
recurs d’atracció de turisme. 

La ciutat d’Amposta tancava 
el diumenge dia 19 de maig 
la cinquena edició de la Festa 

del Mercat a la Plaça, una edició 
que ha suposat en tots els aspectes 
la consolidació d’aquesta festa que 
durant un cap de setmana transporta 
la el municipi als inicis del segle XX, 
quan se li atorga el títol de ciutat, es 
planeja la construcció del pont i es 
viu una autèntica revolució pel que 
fa al creixement econòmic, social i 
cultural de la capital del Montsià.

En aquesta cinquena edició, els 
organitzadors i participants han 
mostrat com l’experiència els permet 
conservar i a l’hora potenciar encara 
més un cap de setmana d’activitats 
en què la festa es converteixen un 
revulsiu per a la dinamització de 
l’economia local. L’augment consi·
derable del nombre de visitants a la 
ciutat ha comportat que restaurants, 
tabernes i comerços locals hagin in·
crementat el volum de negoci durant 
aquests dies.

Són molts els elements que con·
flueixen en l’èxit d’aquesta festa de 
recreació històrica, principalment la 
implicació dels ampostins, que par·
ticipen activament en les activitats 
i que recuperen durant aquests dos 
dies la indumentària que vestien 
els seus avis. La implicació dels am·
postins es trasllueix ja molts mesos 
abans de que comencin les festes 
de primavera, ja que entre gener i 
febrer comencen a oferir·se tallers 
que treballen algun aspecte del que 
serà després l’edició de la Festa del 
Mercat. En aquest sentit, els tallers 
d’indumentària, de balls, de sarsuela 
o fins i tot per ambientar els apara·
dors dels comerços registren d’any 
en any una participació més alta.

La músiCa
Fets els treballs previs, és hora par·
ticipar. Si sempre es diu a Amposta 
que la Festa del Mercat és la manera 
com es posen en valor i es recorden 
les pròpies arrels, no podem deixar 
de banda que les arrels sustenten 
allò que sobresurt de l’arbre. I per 
això recordant les arrels redescobrim 
el que ja som, el que ja fem. Què no 
pot faltar mai en una celebració que 
es faci a la ciutat d’Amposta? No hi 
faltarà la música. I la música en un 
bon ventall de formes expressives. 
La música ballada en parella, a ritme 
de jazz, cantada per una cupletista 
de varietés, la música de base de la 
rondalla que desperta el cant de la 

Ciutat

Festa deL meRCat a La pLaça

Amposta tanca la cinquena Festa del Mercat 
a la Plaça amb un balanç de consolidació

L’augment del número de visitants ha comportat un increment del volum de negoci al comerç i a la restauració

Les xifres
10.000 persones van visitar 
les parades i el recorregut
2.600 espectadors als es-
pectacles en locals socials
1.000 persones col·laboren 
activament en algun acte
600 participants a la cursa 
enigmàtica 
200 menús servits durant 
les Jornades Gastronòmi-
ques
97 parades omplien el 
circuit del casc antic
53 actes en 2 dies confor-
men el programa de la 
festa
24 activitats paral·leles es 
desenvolupen durant els 
dos dies
11 tavernes van servir cen-
tenars d’aperitius i menús
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Ciutat

Festa deL meRCat a La pLaça

maR paniseLLo: ReGidoRa 
de CuLtuRa i Festes
Estem molt satisfets de la resposta 
de la ciutadania i de la implicació 
del teixit social en aquest cinquena 
edició que consolida de manera 
definitiva aquesta festa de primave-
ra i la vegada serveix per dinamitzar 
els diferents sectors de la ciutat i 
impulsar Amposta cap a la resta de 
les Terres de l’Ebre i de Catalunya.

jaCqueLín BiosCa: ResponsaBLe 
de La saRsueLa
Cal destacar la participació dels 
ciutadans en una aposta cultural, 
aquesta implicació dona el seu fruit i 
la prova és que s’esgoten les entra-
des. realment estem molt contents i 
il·lusionats cara a una nova edició.

doLoRs espeLta: GRup de jotes 
paRaCota
La nostra opinió és que aquesta fes-
ta és molt important per a la ciutat i 
ens hem implicat al màxim, cal con-
tinuar en aquesta línea i estem molt 
contents de la feina que hem fet, una 
feina que sense dubte es valora per 
part de la gent. En general aquesta 
és una festa que implica a la societat 
i això és el més important.

eLvi tomàs: Guionista 
RepResentaCiÓ meRCat a La pLaça
En la meva opinió, va sortir tot molt 
bé, potser el temps no ens va acom-
panyar del tot, però la veritat és que 
l’espai se’ns queda petit donada la 
gran col·laboració de la gent. i pos-
siblement no tothom ho pot veure 
bé, especialment l’escenificació del 
mercat a la plaça.

núRia GÓmez: pResidenta uniÓ 
FiLHaRmòniCa
La valoració que fem des de la 
Fila és molt positiva, nosaltres li 

hem donat suport des del primer 
moment. El que més valorem és 
el paper participatiu i protagonista 
de la ciutadania a més de l’impuls 
en la promoció cultural, turística i 
econòmica de la ciutat

josep ReveRté: amiCs deLs 
CavaLLs
Des de la nostra Associació, volem 
manifestar que les passejades 
en carro Solidàries han assolit un 
rotund èxit, si l’any passat vam 
passejar 500 persones, enguany han 
estat 800. Considerem que enguany 
hi ha hagut molta participació i més 
visitants que mai, hem notat molta 
gent forastera visitant la zona on es 
feien els actes. 

meRCè pasquaL: Les maRFantes 
La festa del Mercat a la Plaça 
m’agrada molt, és molt bonica i no 
s’ha de perdre. Pel que fa a la Cursa 
Enigmàtica és tot un èxit, la resposta 
de la gent és impressionant, potser 
aquesta festa hauria de durar més 
dies, però en general em sembla 
fantàstica.

pep CaBaLLé: assoCiaCiÓ de 
RestauRadoRs d’amposta 
És una festa que està consolidada, 
crec que les dates en què es celebra 
són ideals tot i que el temps, en 
ocasions, no ens acompanya. De tota 
manera crec que la durada de la fes-
ta també és bona, dos dies i mig em 
semblen suficients ja que concentra 
els actes i la gent té més ganes. Cal-
drà estudiar en un futur si s’hauria 
de remodelar el calendari, però de 
moment, em sembla perfecte.

javieR esCRiHueLa: pResident 
de La LiRa ampostina
La Festa va estar molt bé i La Lira, 
com tots els anys, hi participa de 
manera activa, vull donar les gràcies 
especialment a totes les persones 
de la societat que es van implicar de 
manera molt activa en la Fonda del 
Músic, a tots, organitzadors i par-
ticipants els hi vull donar la meva 
enhorabona.

núRia BaLaGué: aLCaLdessa 
d’uLLdeCona (Festa Convidada 
BaLL de mantons)
Jo no havia tingut mai abans l’opor-
tunitat d’estar a la festa i em sembla 
que és magnifica, que recupera la 
història i la tradició. Em va sorpren-
dre la implicació i la participació de 
la gent. Tant de bo moltes festes 
funcionessin com aquesta Festa del 
Mercat a la Plaça.

joan GuijaRRo: espeCtaCLes d&H
Hi ha una gran participació de la 
gent en tot els actes, tot i que seria 
necessari injectar més recursos 
per fer que la festa no s’estanqui. 
La festa està ara en un punt àlgid 
i cal mantenir-lo i, si és possible, 
millorar. Tot i això, la meva valoració 
és altament positiva i diu molt de la 
societat ampostina.

maneL esteLLé: joCs inFantiLs
Després de 5 anys, s’ha consolidat, 
i la participació és molt alta, de fet, 
als jocs infantils hi participen més 
de 100 nens i nenes que represen-
ten als diferents col·legis en jocs que 
anem variant any rere any. Ho fem 
amb bona voluntat i necessitem el 
recolzament de l’ajuntament.

Ramon GaLLaRt: pReGoneR 
(en eL papeR de miqueL GRaneLL)
La festa és per a mi el recull de tota 
mena de sentiments de pertanyença 
i, a més, és molt participativa. Perso-
nalment, m’agradaria que aquesta 
festa es pogués escampar per més 
carrers d’Amposta. En la festa he 
participat des del primer dia i per a 
mi és més interessant que la Festa 
Major. Desitjo que no s’acabi mai.

mª josé Gòmez: ResidenCia d’avis
Em va semblar molt bé, tot i que en 
aquesta ocasió va ser una mica ai-
gualida. Hi ha molts actes a l’exteri-
or i se’n ressenteixen. Possiblement 
caldria estudiar un canvi de data o 
prevenir la possibilitat de la pluja. 
Potser encara podem millorar fent 
més publicitat i màrqueting i enga-
lanar més els carrers.

RoseR Casanova: dRoGueRia 
ampostina
Aquest any la idea dels aparadors 
em va semblar increïble, ja que l’any 
passat es va quedar curta en quant 
a premis. Estic molt contenta, no 
tant sols per haver-lo guanyat, sinó 
també per la quantitat de gent que 
va visitar els aparadors, aquesta 
iniciativa no té preu. A més, la idea 
de posar en marxa el carrilet per 
visitar els aparadors participants va 
ser genial.

adam tomàs: eRC 
Tal com ja li varem dir a la regidora 
de l’àrea, la festa ha estat un èxit i 
s’ha consolidat com un referent de la 
primavera. Penso que el més desta-
cable és haver generat la implicació 
de la ciutadania i estic segur que li 
queden molts anys d’èxits.

toni espanya: psC
Jo remarcaria que és una festa que 
implica a centenars de persones 
d’Amposta en tots els àmbits i per 
a mi aquest és el principal valor , 
una festa que reforça els lligams de 
la nostra comunitat en un projecte 
comú, sense partidismes.

GeRman CisCaR: pxC
Em sembla que ha estat un èxit, la 
gent està contenta i em van agra-
dar els actes als que vaig assistir 
i per molts anys pugéssim gaudir 
d’aquesta festa.

maneL FeRRé: aLCaLde d’amposta
Estem molt satisfets d’haver iniciat 
una festa d’aquestes característi-
ques, nascuda del propi impuls de 
la societat i que serveix de reconei-
xement a tota aquella gent que amb 
el seu esforç ha fet possible la ciutat 
que tenim. Vull agrair la implicació 
dels ciutadans i ciutadanes són la 
part fonamental de la festa i, a la 
vegada, aprofitar per recordar l’im-
puls econòmic, cultural i social que 
representa per la nostra ciutat i que 
ens converteix durant tot un cap de 
setmana en referent de les Terers de 
l’Ebre. Enhorabona a tots i a totes. 

Comentaris 
sobre la festa

HOmENTAGE A SAPIÑA

el dia de la inauguració de la festa del 
mercat a la Plaça va tenir també un mo-
ment per al reconeixement, mitjançant 
un homenatge al senyor Pepe sapiña, 
navegant de l’ebre. en un acte al que tot 
i ser el convidat d’honor, no sabia quin 
n’era el motiu, es va descobrir una placa 
instal·lada a la vora del riu on hi consta 
“Pepe sapiña, navegant de l’ebre”. la 
història de Pepe sapiña, és la d’una vida 
dedicada professionalment a l’explotació 
pesquera i al riu ebre, que ens permet 
resseguir com s’ha anat desenvolupant la 
pesca com a activitat econòmica i social i 
com ha viscut ell l’evolució dels usos que 
s’han donat al riu en el segle XX. 
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Festa deL meRCat a La pLaça



6 Revista amposta  ·  Núm. 860  · jUNy 2013

Festa deL meRCat a La pLaça

Ciutat

jOrNAdA dE jOcS 
TrAdIcIONALS
El diumenge 19 de maig es va ce-
lebrar la cinquena edició dels jocs 
tradicionals emmarcada dins de la 
Festa del mercat a la plaça. Amb 
aquesta iniciativa s’intenta conser-
var el llegat cultural d’Amposta, fent 
jocs  que s’han practicat durant molt 
anys, i que si no es potencien hi ha 
la possibilitat de que es vagin dei-
xant de practicar. La jornada va ser 

organitzada per totes les escoles 
d’Amposta: Agustí Barberà, consol 
Ferré, miquel Granell, Sagrat cori 
Soriano-montagut. La participació 
va ser molt alta amb més de 100 xi-
quets i xiquetes de tots els centres.
A la primera part es van practi-
car diferents jocs: Pito, peu i tute, 
bitlles, el pot, cursa de rodes, el mo-
cador, la puça, estirar la corda, els 
clotets, la gallineta cega i cap i gol. 
A la segona part es van fer jocs de 
corda acompanyats musicalment 
per  la Banda jove de la Lira Ampos-
tina. 
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Ciutat

Festa deL meRCat a La pLaça

Concurs 
d’Aparadors
per la Festa

La Drogueria Ampostina, situada al 
carrer Beat Oriol, va resultar guanya·
dora del segon Concurs d’Aparadors 
de la Festa del Mercat a la Plaça. El 
segon premi va recaure en l’aparador 
de Casa Chordà que està a l’Avinguda 
de la Ràpita i el tercer premi en la 
Pastisseria Pous. A més, el jurat va 
atorgar un accèssit a l’aparador de 
Finques Farnós, al carrer Corsini.

En aquesta segona edició del Con·
curs d’Aparadors, es van repartir tres 
premis, a diferència de la primera 
de l’any anterior, en la que només 
hi havia un sol premi. El concurs el 
convoquen conjuntament les àrees 
de Comerç i Cultura, com a acte final 
del curs l’Art de Fer un Aparador 
que es va impartir a l’Escola d’Art 
i Disseny a càrrec de l’escenògrafa 
Maria Pons, i que és gratuït per a 
tots els comerciants que hi vulguin 
assistir. En aquesta edició hi han 
participat una vintena de comerços 
de la ciutat. A més, dins els actes de 

la Festa del Mercat a la Plaça es va 
organitzar un recorregut en trenet 
amb una guia per poder visitar tots 
els aparadors inscrits al concurs de 
manera que, a banda de la decisió del 
jurat, els ciutadans poguessin valorar 
per ells mateixos el bon treball fet 
pels comerciants ampostins a l’hora 
d’ambientar els aparadors de les seves 
botigues amb elements i temàtiques 
de principis del segle passat.

La Drogueria Ampostina, guanya·
dora del concurs, va aprofitar els 
tres aparadors de què disposa per 
establir tres ambients diferenciats 
que tractaven la matança del porc, 
els estris i elements de les planxa·
dores i l’ensenyament a les escoles 
de l’època.

Casa Chordà va lluïr a l’aparador 
un vestit de núvia d’època. 

Pel que fa a la Pastisseria Pous, el 
jurat en va premiar l’originalitat, ja 
que va exposar a l’aparador un pas·
tisset i una coca de panoli de grans 
dimensions teixits amb fils i cordill. 

Hi va haver també un accèssit per 
a Finques Farnós, que va escollir com 
a temàtica la canalització del Riu 
Ebre amb imatges i documentació 
original de l’època que els hi havia 
cedit Anne Carvallo. 

La Sequieta a la 
Festa del Mercat
La Llar d’Infants la Sequieta va 
organitzar una gran festa d’inici 
de la Festa del Mercat a la Plaça el 
divendres dia 17 a les 5 de la tarda, 
la celebració va comptar amb la col·

laboració de Guardet el cantador i la 
seva colla i el grup de dansaires “La 
Paracota” acompanyats del grup de 
dolçaines de La Sanfaina.

Gràcies també a la participació 
dels pares, mares i avis dels alumnes 
del centre es va poder gaudir d’un be·
renar típic amb dolços i salats de les 
nostres terres i granissats el·laborats 
per l’equip docent del centre. 
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“l’Ajuntament no pot actuar com a 
gestoria, podem informar a aquelles 
comunitats de propietaris que no 
n’estiguin assabentades a través 
dels nostres mitjans de comunicació 
locals, però no tenim la potestat 
executiva que sí que tenen els jutjats 
en aquests casos”.

La següent moció reclamava plu·
ralitat en els programes d’Amposta 
Ràdio, concretament per una tertúlia 

setmanal a la que col·laboren tertu·
lians de diversa inclinació política i 
a la que, segons el regidor de PxC, 
no es dóna veu a altres grups polí·
tics ja que en aquest programa els 
tertulians són fixos. Els grups d’ERC i 
PSC s’ha han abstingut argumentant 
que la moció es quedava curta i que 
el que realment és necessari és un 
reglament d’accés dels grups polítics 
als mitjans de comunicació locals i, a 

més, tal com demana ERC, un consell 
d’administració d’aquests mitjans. 
L’alcalde Manel Ferré ha assegurat 
que s’intenta treure rendiment d’un 
tema que “no té qüestió, ja que en 
aquest programa hi col·labora un ex 
alcalde del PSC i un representant del 
PP que no té representació al ple”, a 
més, ha afegit que des de la regidoria 

ajuntament

Ciutat

L’equip de govern tomba totes les mocions 
de Plataforma per Catalunya

Es va aprovar una moció en favor del català a la franja de ponent

En el ple del mes de maig, 
que ha estat breu en quant a 
punts de l’ordre del dia, i on 

hi havia més mocions dels grups que 
punts ordinaris, l’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Amposta ha votat en 
contra de les quatre mocions que ha 
presentat el grup de Plataforma per 
Catalunya, que té un regidor com a 
representant al ple. Els grups d’ERC i 
PSC s’han abstingut en les votacions 
a totes aquestes mocions, però amb 
els vots en contra dels regidors de 
CiU no ha prosperat cap moció.

Entre les mocions presentades, cal 
destacar que des de PxC es torna a 
carregar contra l’arquitecte muni·
cipal, en aquesta ocasió amb una 
moció en la que es demanava que 
complís l’horari com el de la resta 
de funcionaris i no el que realitza 
actualment. Cal recordar que la 
situació de l’arquitecte municipal 
és un dels punts en els que el partit 
PxC té més interès ja que va denun·
ciar per la via judicial un suposat 
tracte de favor que després la jutge 
va desestimar. Els grups d’ERC i 
PSC s’han abstingut en la votació 
d’aquesta moció mostrant dubtes 
sobre si és competència del Ple o 
de la Junta de Govern Local aprovar 
les modificacions en els horaris de 
la plantilla de l’Ajuntament, cosa 
que han preguntat directament al 
secretari accidental que estava pre·
sent al ple. La resposta del secretari 
ha coincidit amb l’argument de l’al·
calde Manel Ferré, que han explicat 
que aquesta és una competència de 
l’alcaldia, “una altra cosa diferent és 
la jornada laboral de 37’5 hores que 
han de complir els funcionaris i que 
ve establerta per llei”, ha afegit Ma·
nel Ferré, recordant que l’arquitecte 
compleix aquesta jornada laboral 
i que actualment a l’Ajuntament 
d’Amposta hi ha establerts fins a 50 
tipus d’horaris diferents del personal 
laboral i funcionari en funció de les 
necessitats del servei amb el qual 
exerceixen les seves funcions.

Una altra moció que ha presentat 
PxC demanava que l’Ajuntament 
insti les entitats financeres moroses 
amb les comunitats de propietaris a 
pagar els seus deutes. Els grups del 
PSC i ERC també s’ha han abstingut 
donat que han reconegut que el 
procediment judicial que contempla 
la llei en aquests casos és fàcilment 
accessible i àgil. Sí que hi ha votat 
en contra l’equip de govern, tal 
com ha explicat l’alcalde, perquè 

passa a la pàgina següent

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha comparegut amb tot l’equip de 
govern per valorar el fet que el Jutjat 
d’instrucció número 4 d’Amposta 
hagi arxivat les diligències prèvies 
iniciades arrel de la denúncia que 
va interposar el regidor de PxC per 
irregularitats i tracte de favor a 
l’arquitecte municipal.

El jutjat ha arxivat la causa do·

nat que en les diligències prèvies 
no s’ha documentat suficientment 
que hi hagi hagut cap delicte con 
conseqüència dicta el sobreseïment 
del cas.

L’alcalde ha recordat que des del 
principi va manifestar que es trac·
tava d’un tràmit administratiu i que 
en cas que hi hagi algun defecte de 
forma, s’ha de resoldre per la via 

administrativa i que per tant, l’únic 
que pretenia el regidor de PxC en 
presentar la denúncia penal era 
judicialitzar la política.

En aquest sentit, l’alcalde ha la·
mentat aquest episodi “perquè tenim 
molta feina a fer, i a més, en aquests 
moments no podem anar a perdre el 
temps d’aquesta manera” i ha puntu·
alitzat que en el procés d’instrucció 
va anar a declarar com a possible 
imputat en nom i representació de 
l’Ajuntament, ja que era contra la 
institució que es feia la denúncia. 

D’aquesta manera, segons la 
valoració de l’alcalde i tot l’equip 
de govern, queda demostrat que 
a l’ajuntament no hi ha cap tipus 
d’opacitat ni de tracte de favor “ni 
molt menys malversació de fons 
públics”.

“A ningú li fa goig anar a declarar” 
ha afegit, però també ha remarcat 
que en tot moment ha estat “amb la 
consciència molt tranquil·la i amb 
la seguretat de que estava actuant 
correctament”.

Per últim l’alcalde fet una crida 
a que no es torni a intentar judici·
alitzar el normal funcionament de 
l’ajuntament per interessos polítics, 
ja que “la voluntat de l’equip de go·
vern és resoldre tots els temes per la 
via que els correspon, i que és la via 
administrativa perquè tenim plena 
confiança en els serveis jurídics de 
l’ajuntament”

En referència al regidor que ha 
interposat la denúncia i a la resta de 
grups de l’oposició, Ferré ha demanat 
que “entre tots hem de posar una 
mica més de seny, valorar els temes 
en la seva justa mesura i no magni·
ficar postures per determinats inte·
ressos partidistes” i ha advertit que 
això acaba afectant a la credibilitat 
del propi sistema. En aquest sentit, 
l’alcalde ha finalitzat dient que ha 
notat a faltar el pronunciament de 
la resta de grups politics durant el 
procés. 

El jutjat d’instrucció disposa el 
sobreseïment de la denúncia per tracte 
de favor a l’arquitecte municipal
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Ciutat

ajuntament

ve de la pàgina anterior

de Mitjans de Comunicació ja s’està 
treballant en l’elaboració d’aquest 
reglament.

Finalment també ha quedat re·
butjada una altra moció de PxC en 
la que es demanava fer un estudi 
per implantar un recàrrec del 50% 
de l’IBI dels habitatges que estiguin 
desocupats i que siguin propietat 
d’entitats bancàries. Tot i mostrar 
dubtes sobre la possibilitat de fer 
una diferenciació entre un o altre 
tipus de propietaris de vivendes 
desocupades, els grups del PSC i ERC 
s’han abstingut. Un cop més, l’equip 
de govern hi ha votat en contra 
adduint que les normes tributàries 
són de caràcter global i s’haurien de 
gravar amb aquest augment tots els 
propietaris i que, a més, segons ha ex·
plicat la Interventora, la Generalitat 
de Catalunya no ha desenvolupat la 
llei que defineix què és una vivenda 
desocupada i l’Ajuntament no té 
competències per fer·ho.

moCions deL psC i eRC
Pel que fa a les mocions presentades 
pels altres dos grups municipals, 
ha quedat aprovada la moció del 
PSC en relació a la defensa del 
dret a la lliure decisió de les dones 
donada la proposta de reforma de 
la llei de l’avortament que impulsa 
el Ministeri de Justícia i que es 
preveu que sigui més restrictiva en 
els supòsits en els que es permetria 
interrompre l’embaràs que la de 
l’any 1985. L’alcalde d’Amposta ha 
demanat en aquest cas que es fer 
una votació nominal de la moció i 
que es donaria llibertat de vot als 
regidors del grup de CiU, tot afegint 
que la proposta de llei encara no 
està del tot elaborada i que només 
se’n tenen notícies per la premsa. 
Amb els vots a favor dels regidors 
del PSC, ERC, el de PXC i tres de 
CiU, l’abstenció de cinc dels regidors 
de CiU i el vot en contra de tres, ha 
quedat aprovada la moció.

També s’han aprovat per unanimi·
tat dues mocions d’ERC, la primera 
en defensa del català a la franja 
de ponent i per la supressió de les 
definicions de LAPAO i LAPAPYP 
de la recentment aprovada Llei de 
Llengües d’Aragó, i una altra per la 
implantació de mesures que afavo·
reixin una mobilitat sostenible i que 
demanava promoure l’elaboració 
d’un pacte local per avançar cap a 
una mobilitat sostenible. 

VISITA dE LA cONSELLErA 
dE BENESTAr I FAmíLIA

La Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va 
realitzar el passat mes d’abril la seva primera visita oficial a 
la ciutat d’Amposta, en el transcurs de la jornada, va visitar 
les oficines dels Serveis Territorials de Benestar a les Terres 

de l’Ebre que es troben a Amposta i també l’ajuntament, on 
va signar el llibre d’honor al saló de Plens.
La visita va servir per posar sobre la taula les necessitats 
de la ciutat i les infraestructures pendents, com la nova 
residència d’avis, de la qual la consellera va mostrar el ferm 
compromís per donar suport al projecte que augmentaria 
tant la capacitat de la residència actual com el nombre de 
places públiques que podria oferir. 

La Foto

ELS PETITS dE LA SEqUIETA VISITEN L’AjUNTAmENT

Els petits de la llar d’infants municipal La Sequieta van estar de visita a l’edifici de l’Ajuntament de la ciutat, per veure les 
instal·lacions, els gegants, saber com és la bandera d’Amposta i aprendre més sobre la seva ciutat. 
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Ciutat

Les associacions 
de les Casetes dels 
Mestres renoven la 
cessió dels locals

Els representants de les quatre 
entitats que ocupen els despatxos 
disponibles als baixos de l’edifici de 
les antigues Casetes dels Mestres 
d’Amposta van signar el conveni per 
renovar la cessió d’aquests locals amb 
l’Ajuntament, una renovació que els 
hi permetrà utilitzar les instal·lacions 
municipals durant dos anys més.

De les cinc entitats que ocupen 
aquests despatxos, tres són associa·
cions de veïns dels barris de la vora 
de l’edifici, els veïns del barri del 
Centre, els veïns de les Quintanes i 

els veïns de la Vila; les altres dues 
entitats són la Lliga Contra el Càncer 
i l’associació de Bonsaistes.

Durant la signatura del conveni, la 
regidora de Participació Ciutadana, 
Laia Subirats va recordar que aquests 
locals per entitats van ser els primers 
que l’Ajuntament va cedir a les as·
sociacions de la ciutat per complir 
amb el compromís de la legislatura 
anterior de facilitar al màxim la 
tasca que duen a terme les entitats 
ampostines. A aquests locals es van 
afegir posteriorment els de l’Hotel 
d’Entitats i el carrer Logronyo.

D’altra banda, tant l’alcalde d’Am·
posta, Manel Ferré, com la mateixa 
regidora van agrair als presidents de 
les entitats el bon ús i manteniment 
que fan de les instal·lacions i la bona 
convivència que s’ha establert entre 
els membres d’aquestes entitats. 

Conveni amb 
l’Associació de 
restauradors
Els representants de l’Associació de 
Restauradors d’Amposta i l’alcalde 
Manel Ferré, van signar al saló de 
plens de l’Ajuntament el conveni anu·
al de col·laboració pel qual s’atorga 
una subvenció de 2.000 euros des de 
l’àrea de Comerç per a la realització 

d’activitats i jornades de promoció de 
la gastronomia de la ciutat.

L’Associació de Restauradors ha 
esdevingut des de la seva creació un 
col·lectiu de referència que destaca 
per la seva participació activa en la 
vida de la ciutat. En aquest sentit, 
ja han instaurat en el calendari 
esdeveniments de referència com 
les Jornades Gastronòmiques de la 
Carxofa, les Jornades de l’Arròs i 
també col·laboren en actes impor·
tants de la ciutat. 

cONVENI AmB LA FEdErAcIó dE cOmErç

Signatura del conveni amb la Federació de Comerç d’Amposta per la col·laboració 
amb les activitats que organitza la federació per la promoció i dinamització del 
comerç de ciutat d’Amposta. La signatura va tenir lloc al saló de plens de l’Ajun-
tament amb la presència de l’alcalde Manel Ferré i la presidenta de FECOAM, 
Helena Jiménez. 
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Serveis Integrals i de Gestió, CB
Som una empresa d’Amposta, de caràcter familiar, 

i ens dediquem a fer neteges dels següents tipus:

 Comunitats 
 Cases particulars  

(cuines , banys, persianes, magatzems, etc.)
 Oficines  

 Recintes comercials  
 Altres que a vostè li puguen interessar o convenir 

Per a informació i comentaris al respecte, poden 
adreçar-se al següent número de telèfon:

609 766 606 (a partir de les 17.30 hores)

La primera edició de la Festa del 
Vi Català a la ciutat d’Amposta, 
tot i haver de canviar la seva 

ubicació inicial a causa de les males 
previsions meteorològiques pel fort 
vent del cap de setmana, va donar 
molt bons resultats d’assistència de 
públic durant tota la jornada.

Els organitzadors calculen que 
es van acostar a passejar per l’audi·
tori unes 2.000 persones en la una 
jornada de degustació, promoció 
i difusió dels vins del país, dels 
cellers productors de vi i cava i de 
les Denominacions d’Origen dels 
diversos territoris.

Les regidores de Comerç i Cultura 
van donar suport a aquesta iniciativa 
sorgida del restaurador Pep Caballé 
i de Josep Borràs, gerent del celler 
Mas de les Vinyes, impulsors d’una 
festa popular al voltant del vi prin·
cipalment del que es produeix a les 

Terres de l’Ebre i a la província de 
Tarragona, i que va aconseguir aple·
gar fins a 24 cellers de Catalunya. 

Pep Caballé explicava en la roda de 
premsa de presentació de la festa que 
en principi es va plantejar una idea 

a l’Ajuntament i que “l’ajuntament 
ens va donar l’empenta definitiva 
per dur·ho endavant”.

A banda de la mostra i degustació 
dels vins, la Festa del Vi va incloure 
activitats culturals i lúdiques que li 
van conferir un caràcter “familiar”, 
tal com afirmaven els organitzadors. 
En aquest sentit, es va realitzar un 
taller infantil al matí i, a la tarda, 
un berenar de pa amb vi (sense 
alcohol) i sucre.

Durant la jornada es va organitzar 
també un tast de clotxa, una cata de 
vins, presentacions de llibres i actu·
acions de la colla castellera Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta i de la Guardet 
i la seva rondalla.

Un cop finalitzada la jornada, els 
organitzadors han agraït el suport 
que han rebut de l’Ajuntament 
d’Amposta per part de les dues re·
gidories implicades i han mostrat la 
intenció de que el certamen tingui 
noves edicions i es vagi consolidant 
com a cita periòdica en el calendari 
d’activitats de la ciutat d’Amposta.

Per la seva banda, la regidora de 
Comerç i Mitjans de Comunicació, 
Rosita Pertegaz, va mostrar el seu 
“màxim suport a totes les iniciatives 
que suposin un benefici per la dina·
mització de la ciutat” i va afegir que, 
a més, amb aquesta festa “fem ciutat, 
fem territori i també fem país”. 

Ciutat

deGustaCiÓ

Dues mil persones s’acosten 
a la primera Festa del Vi Català

Tot i el canvi d’ubicació per causes metereològiques

El Xiqüelos i Xiqüeles del Delta també van participar a la Festa del Vi.
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tuRisme

Ciutat

Amposta va acollir els dies 16 
i 17 de maig les XIX Jornades 
d’Oficines de Turisme de Cata·

lunya, una trobada a la que hi van 
assistir un centenar de professionals 
i que es va celebrar a la capital del 
Montsià en aquestes dates de ma·
nera que coincidissin amb l’inici de 
la Festa del Mercat a la Plaça, un 
dels atractius turístics que es volen 
potenciar a la ciutat.

A banda del caire informatiu de 
les ponències orientades al màrque·
ting digital, la promoció online dels 
recursos turístics o la presentació de 
projectes culturals que han tingut 
èxit entre altres; aquestes jornades 
han estat una bona oportunitat per 
donar a conèixer als professionals 
de les oficines de turisme els atrac·
tius de la ciutat on se celebren. En 
aquest cas, Amposta, immersa en 

Un centenar de professionals es congreguen 
en les XIX Jornades d’Oficines de Turisme

Van visitar els diferents equipaments de caire territorial que hi ha ubicats a la ciutat

la Festa del Mercat a la Plaça i el 
seu gran ventall de recursos, foren 
els principals punts sobre els que 
es va centrar l’atenció, en aquest 
sentit, es van organitzar visites als 
equipaments territorials que hi ha 
ubicats a la ciutat, com ara el Centre 
de Tecnificació de les Terres de l’Ebre, 
el Museu o el Centre d’Art Lo Pati i 
les seves exposicions.

FeLiCitaCions a L’oRGanitzaCiÓ
Des de l’Oficina de Turisme d’Ampos·
ta, que va actuar com a amfitriona de 
l’esdeveniment, s’ha valorat molt po·
sitivament la celebració d’aquestes 
jornades que els mateixos assistents 
han valorat com a espectaculars 
donada la bona organització i el des·
plegament encertat dels principals 
atractius de la ciutat. Des de l’Oficina 
de Turisme d’Amposta han assegurat 
que tots els assistents a les jornades 
els han transmès les felicitacions per 
l’organització i pel bon record que 
s’emporten de la ciutat.

Les jornades es van iniciar el di·
jous al matí amb la presentació del 
pla estratègic de Turisme i el pla de 
màrqueting de Turisme de Catalunya 
a càrrec de l’Agència Catalana de 
Turisme.

El divendres fou el torn de la inter·
venció d’empreses i entitats vincula·
des al territori per exposar quines són 
les accions que ofereixen i com les 
promocionen. Hi va haver ponències 
sobre el Parc Natural del Delta de 
l’Ebe com a recurs turístic i la Carta 
Europea de Turisme Sostenible i la 
revista digital de Terres Magazine. 

D’altra banda, també van presentar 
tècniques online de promoció de la 
marca Terres de l’Ebre i finalment, 
les estratègies de posicionament de 
la Festa del Mercat a la Plaça. 

Les Jornades d’Oficines de Tu·
risme de Catalunya es van iniciar 
l’any 1995 a Torredembarra i des de 
llavors s’han celebrat ininterrompu·
dament a la Seu d’Urgell, Calella de 
Palafrugell, Vilafranca del Penedès, 
Sant Joan de les Abadesses, Reus, la 
Vall de Boí, Vic, les Cases d’Alcanar, 
Figueres, Tremp, Calella, l’Ametlla 
de Mar, Montserrat, Lloret de Mar, 
Solsona, Tarragona i aquest any a 
Amposta.

Des de l’Oficina de Turisme 
d’Amposta es treballa intensament 
per donar a conèixer els atractius 
i recursos de la ciutat, ja sigui el 
patrimoni natural del Delta, l’obser·
vació d’ocells, les llacunes, l’extensa 
i amplia platja dels Eucaliptus, les 
rutes en bicicleta, com el Camí de 
Sirga, la serra del Montsià considerat 
com el mirador natural del Delta, la 
pedra seca, les infraestructures com 
el Museu de les Terres de l’Ebre, la 
Casa de Fusta, Monnatura del Delta 
de l’Ebre, Temps de Terra, Poble Nou 
del Delta, les jornades gastronòmi·
ques de la Carxofa i de l’Arròs, els 
esdeveniments esportius, el Centre 
de Tecnificació i el Pont Penjat con 
a icona representativa de la ciutat. 

La dada
les Jornades d’oficines 
de turisme de catalunya 
es van iniciar l’any 1995 a 
torredembarra
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Ciutat

A finals de juny, la comunitat 
educativa d’Amposta veia 
lluny la possibilitat de co·

mençar el curs al nou Institut de 
Tecnificació Esportiva d’Amposta. 
Recordo perfectament el neguit que 
em provocava veure que el temps 
corria i hi havia molta feina per 
fer. Durant les primeres visites a 
l’obra, quan encara s’estava cons·
truint l’edifici, patíem per si no 
estaria a punt per començar, tot 
i que el Sr. Antoni Martí, Director 
d’Ensenyament dels Serveis Ter·
ritorials de les Terres de l’Ebre, i 
el Sr. Francesc Benet, Adjunt a la 
Coordinació i Planificació Escolar, 
van garantir·nos que el projecte 
tiraria endavant. El pas del temps 
els ha donat la raó.

Un cop enllestida l’obra, quedava 
una feina feixuga, traslladar·nos, 
amb tot el que això suposa. Va 
ser llavors, quan el Sr. Regidor 
d’Ensenyament, Pep Nos, com a 
representant del nostre Ajuntament 
d’Amposta, ens va oferir tot el seu 

suport logístic per a aconseguir·ho. 
Amb el seu recolzament, l’Institut 
de Tecnificació Esportiva d’Ampos·
ta va poder engegar el curs amb 
plena normalitat.

Per assolir aquests objectius, no 
hem d’oblidar que el professorat 
que, creu en el projecte, ha estat 
un pilar fonamental, treballant en 
una sola direcció, per a aconseguir 
l’èxit del nostre alumnat i la seva 
formació. L’Ampa i les famílies im·
plicades en totes les actuacions que 
l’Institut engega. I , per descomp·
tat, les nostres Institucions més 
directes, l’Ajuntament d’Amposta 
i els Serveis Territorials d’Ense·
nyament de les Terres de l’Ebre, 
que malgrat els temps difícils que 
vivim, ens recolzen i ens ofereixen 
tot el seu suport, en dotacions i 
assessorament.

Només ens queda reconèixer 
l’esforç de tots aquells que ens han 
ajudat i donar·los les gràcies per 
participar activament en el nostre 
projecte d’Institut. 

L’Institut de Tecnificació, un 
camí cap al futur

LUCIA TOMàS, DIrECTOrA DE L’INSTITUT DE TECNIFICACIó

Reconeixement i agraïment

AmPOSTA rEP 
ELS mESTrES dEL 
PrOGrAmA cOmENIUS 

Els membres de l’Ajuntament d’Am-
posta van realitzar el dilluns dia 22 
d’abril una recepció als participants del 
programa Comenius que s’organitza 
des del Col·legi Agustí Barberà i que 
venien de Finlàndia, Hongria, Tur-
quia i Gal·les. La recepció es va dur a 
terme al Saló de Plens de l’Ajuntament 
d’Amposta, i tant l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, com el regidor d’Ense-
nyament, Josep Antoni José, van donar 
la benvinguda als mestres i membres 
dels equips directius i els van animar a 
aprofitar l’estada a la ciutat d’Amposta, 
tant en les jornades de treball com en 
el temps d’esbarjo que els permetia 
viure l’ambient de la diada de Sant Jor-
di que havia de tenir lloc l’endemà. 

dos alumnes del 
col·legi sagrat cor 
guanyadors de 
concursos matemàtics

L’alumne David Farré Gil de 3r. d’ESO 
s’ha presentat a la prova Cangur 
que organitza la Societat Catalana 
de Matemàtiques, en la seva 18ena. 
edició, es va situar en el 14è lloc d’un 
total de 6174 participants. L’acte de 
lliurament de premis es va celebrar a 
l’UPC el dijous dia 16 de maig amb la 
presència de l’Honorable Consellera 
Irene Rigau.

L’organització de la prova ha 
aconsellat a David que realitzi ses·
sions preparatòries per aprofundir 
en temes relacionats amb la prova 
Cangur i l’Olimpíada Matemàtica.

També ens complau comunicar·
vos que l’alumna Clàudia Marco 
Vidal de 2n. de Primària, es va 
presentar al concurs matemàtic que 
organitza l’ABEAM (Associació de 
Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenen·
tatge de les Matemàtiques). Van par·
ticipar 116 obres de tot Catalunya i 
va resultar la 1a. en la seva categoria, 
ens agrada comunicar·vos que l’únic 

col·legi que va resultar seleccionat 
de la província de Tarragona va ser 
el Sagrat Cor.

Clàudia va recollir el premi a 
Cornellà el passat dia 9 de maig. 

Noves Instal·lacions

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

www.tourlineexpress.com
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Taller d’il·lustració de 
textos literaris amb 
Miguel Calatayud 
El passat dilluns 15 d’abril de 2013 va 
visitar l’Institut Ramon Berenguer IV 
d’Amposta l’il·lustrador Miguel Cala·
tayud per compartir amb l’alumnat 
del Batxillerat d’Arts plàstiques un 
espai de treball i reflexió al voltant 
del món de la imatge i dels textos. 

Aquesta activitat que forma part 
del Pla Lector de Centre i està or·
ganitzada de manera conjunta pel 
Departament de Visual i Plàstica i 
la Biblioteca del centre, és el quart 
curs que es porta a terme. Els objec·
tius generals de l’activitat són dos: 
treballar la comprensió lectora de 
textos literaris i apropar el treball 
de la il·lustració a l’alumnat del bat·
xillerat d’arts. Per tal d’aconseguir·
los des dels diferents departaments 
didàctics del centre es va fer una 
selecció de textos al voltant d’un 
tema per tal que l’alumnat pugui 
escollir aquells textos que li resulten 
més interessants i/o més atractius 

Ciutat

ensenyament

Tres mencions 
extraordinàries per al 
ramon Berenguer IV
L’Institut Ramon Berenguer IV d’Am·
posta ha participat en la setena edició 
del concurs d’àmbit estatal “Si eres 
original, eres de libro” (http://www.
esdelibro.es/); un programa educa·
tiu promogut per CEDRO (Centro 
Español de Derechos Repográficos) 
que fomenta la lectura, la creació 
textual i el respecte als drets de 
l’autor. Aquest programa compta 
amb el suport dels Ministerios de 
Educación y Ciencia y de Cultura.

Es concedeixen tres únics premis: 
un a primer cicle d’ESO, un per a 
segon cicle i un per a Batxillerat i 
Cicles formatius de grau mitjà. En 

aquesta edició han participat 1.883 
alumnes, 215 professors i 175 cen·
tres. El jurat format per Juan Cruz, 
Margarita Prado, Carme Riera, Javier 
Sádaba, Ramón Tamames i Pedro de 
Andrés, a més dels tres premis ha 
concedit, per unanimitat, 6 menci·
ons extraordinàries a primer d’ESO 
per reconèixer l’excel·lent qualitat 
d’aquests treballs, l’originalitat 
dels plantejaments i l’execució, el 
respecte als drets de propietat intel·
lectual i l’esforç investigador dels 
autors. D’aquestes sis mencions, tres 
corresponen a treballs d’investigació 
de l’alumnat de l’Institut Ramon 
Berenguer IV d’Amposta.

L’activitat, coordinada per les pro·
fessores Georgina Samarra i Maria 
Pilar Moreso, s’ha realitzat fora de 
l’horari lectiu, dimarts i dijous, des 
de l’octubre fins a principis de maig. 

Drets: Andreea, Clàudia, Gemma, Sara, Paula, Anna i Christian. Asseguts: Núria, 
Alba, Pau, Ivan i Antoni.

“Les barraques del Delta” 
a l’escola Miquel Granell 

Aquest curs els alumnes de 5è de l’es·
cola Miquel Granell han treballat a la 
classe de plàstica amb Mariajo Torta, 
“Les formes i els colors del Delta” al 
llarg de les quatre estacions de l’any.

Tot completant aquest centre 

d’interès i per a treballar el volum, 
s’ha demanat als alumnes que fessin 
una “Barraca” en família.

El treball resultant ha estat es·
pectacular i aquesta construcció tan 
tradicional i popular a les nostres 
terres, ens ha ofert una varietat 
de formes, textures i materials tan 
diverses i riques com la imaginació 
i la creativitat dels seus autors. 

per desenvolupar el seu treball d’il··
lustració. Aquest treball és presentat 
i comentat pel mateix alumnat a la 
segona part de la sessió de treball 
amb l’il·lustrador. 

Miguel Calatayud és un professio·
nal de llarga i reconeguda trajectòria 
que neix a Aspe el 1942, comença 
a publicar treballs als anys ‘70 i 
encara ara es troba en actiu. Amb 
una formació clàssica que passa 
per la seva llicenciatura el 1966 a 
l’Escola de Belles Arts de San Carlos 
de València, fins l’any 1982 va com·
paginar el seu treball d’il·lustrador i 
historietista amb el de Catedràtic de 
dibuix a les aules de secundària. Des 
d’aquell curs va decidir dedicar·se 
de manera exclusiva al món de la 
creació aconseguint tres vegades el 
Premio Nacional de Ilustración. Es 
tracta del que podríem anomenar 
professional de la imatge que ha fet 
còmic, publicitat, il·lustració de tex·
tos, pintura clàssica, cartells... amb 
la seva particular tècnica polièdrica 
i el seu treball artesanal impecable. 

A la primera part de la sessió, que 
va tenir lloc al Saló d’Actes del centre, 
Calatayud va comentar mitjançant 
31 projectes la seva trajectòria i el seu 
treball. A continuació va proposar 
l’alumnat un exercici de resolució 
ràpida a partir d’uns versos del po·
eta García Lorca que va comentar i 
mostrar 16 possibles resolucions del 
text. La segona part va tenir lloc a 
la Biblioteca del centre on estaven 
exposats els treballs dels alumnes. 
Tots els treballs van ser explicats pels 
seus autors i comentats i valorats pel 
convidat que va destacar la qualitat 
del treball i la resolució tècnica del 
tema. 



Revista amposta  ·  Núm. 860  ·  jUNy 2013 15

mpremtaIDOM NGO
Offse t - D ig i ta l

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

Av. Alcalde Palau, 34 (carrer del Pont)
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e-mail: imprentatalarn@gmail.com

Oferim una gran gama extensa
de productes per al seu 

comerç i empresa 
targetes en imán

flyer tinta rascable
mantels de paper irrompibles

i tota classe de treballs comercials
cartelleria en general

Vingui i li informarem 

sense compromís

expositors d’alumini i bambú

targetes transparent

braçalets de control
entrades segures

i un llarg etc....

Ciutat

seRveis soCiaLs

Primera Jornada 
de Centres Oberts 
de les Terres de 
l’Ebre

El Museu de les Terres de l’Ebre va 
acollir el passat 22 de maig la prime·
ra jornada de centres oberts de les 
Terres de l’Ebre, titulada “Treballant 
presents, millorant futurs”.

La jornada es va organitzar a 
través de la iniciativa del grup de 
treball de centres oberts de les Terres 
de l’Ebre (Deltebre, Sant Carles de 
la Ràpita, Ulldecona, Santa Bàrba·
ra, Roquetes, Tortosa i Amposta). 
Des d’aquest grup de treball es va 
detectar la necessitat de reivindicar 
quina és la finalitat dels centres 
oberts, entenent·los com a serveis 
específics de caire preventiu, dels 
serveis socials d’atenció primària i 
a la vegada debatre quin ha de ser 
el paper del seu equip educatiu. 

Així els objectius que es volien 
aconseguir amb aquesta jornada, 
foren analitzar quina ha estat la 
realitat dels centres oberts a les 
nostres terres, reivindicar i debatre 
el paper dels mateixos i dels seus 
equips, i finalment, reflexionar 
envers a quin és el nostre present i 
amb aquest present quin futur és el 
que pretenem aconseguir. 

La presentació de benvinguda la 
va fer la regidora de Serveis Socials, 
Laia Subirats, i la ponència inicial 
de presentació dels centres obrets 
del territori va anar a càrrec de la 
Directora dels serveis territorials 
de Benestar Social i Família, Ma·
nolita Cid. També hi va intervenir 
la Directora General d’infància i 
Adolescència de la Generalitat de 
Catalunya, Mercè Sanmartí amb 
una ponència sobre les expectatives 
del Departament de Benestar Social 
i Família envers als centres oberts. 
La jornada va continuar amb taules 
rodones i grups de treball sobre el 
seguiment escolar i familiar, el tre·
ball en xarxa i els equips educatius 
que conformen un centre obert. 

 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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ANGLÈS 

FRANCÈS 

ALEMANY 

IDIOMES QUE OFERTEM

Nivell Bàsic 1:  Nivell A1  
                 (usuari bàsic)  

Nivell Bàsic 2: Nivell A2  
                 (usuari bàsic)  

Nivell Intermedi 3: Nivell B1 
                 (nivell intermedi) 

Nivell Avançat 4: Nivell B2  
                 (1r. nivell avançat) 

Nivell Bàsic 1: Nivell A1 
(usuari bàsic) 

Nivell Bàsic 2: Nivell A2 

Nivell Intermedi 3: Nivell B1

Nivell Bàsic 1: Nivell A1 
(usuari bàsic) 

DURADA CURS 

60 hores, del dijous 4           
al dijous 25 de  

                   juliol de 2013 
HORARI
De 9,30 a 13,15 hores, de dilluns a 
divendres.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Preinscripció:  
del 27 de maig al 27 de juny de 2013 
Matrícula: del 1 al 3 de juliol.

Requisits imprescindibles:
• 16 anys complerts dins de l'any 

2013.

MÉS INFORMACIÓ: 
A la secretaria de L’EOI 

Telf. 977-70-15-56 
• A LA NOSTRA PÀGINA WEB: 

www.eoiamposta.cat

 

 

Publicitat

Grau en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport

Grau en Fisioteràpia

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 
UNIVERSITÀRIA I MATRÍCULA 
PROVES APTITUD PERSONAL

La preinscripció universitària es realitzarà per via telemàtica, a través del següent portal: 

https://accesnet.gencat.cat

El termini per fer la preinscripció s’inicia el 4 de juny i finalitza el 3 de juliol.

Per als estudiants que vulguin cursar el grau de CAFE el període de la matrícula de les proves PAP i 

la preinscripció universitària és del 4 a l’11 de juny (ambdós dies inclosos). La data de celebració de 

les PAP serà el 28 de juny al Centre de Tecnificació d’Amposta.
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Ciutat

AUTOMòBILS TOLDàGASCóN. L’empresa Toldà Gascón, amb més de 30 
anys d’experiència en el sector de l’automòbil és ja un nou punt per poder veure 
les últimes novetats de les marques Toyota, Lexus, Mazda i Jeep. Per donar a 
conèixer aquesta nova oferta, es va fer una presentació de la nova gamma a les 
instal·lacions del concessionari. 

rESTAUrANT BAIX EBrE. El popular restaurant Baix Ebre, ubicat a la 
N-340 ha reobert portes amb una nova direcció per donar servei amb la qualitat i 
el bon preu que sempre han caracteritzat aquest establiment. A la imatge, la visita 
de l’alcalde i els regidors de l’equip de govern. 

rEPArACIó DE CALçAT F. MAríN. Nova iniciativa emprenedora a la 
ciutat, en aquest cas, un establiment al carrer Barcelona dedicat a la reparació de 
calçat que regenta Fernando Marín. 

La floristeria Flora Montsià va pre·
sentar els dies 13 i 14 d’abril una 
nova proposta dedicada a les núvies 
sota la direcció d’un grup de profes·
sionals decidits, amb idees noves i 
tendències per a una núvia atrevida i 
actual. La proposta s’anomena Grup 
Creatiu Núvies.

El grup compta amb 5 gran 
creatius al servei de la núvia, des 
del dissenyador del vestit que, en 
aquest cas és Jordi Curto, de Santa 
Bàrbara amb una gran experiència 
professional dedicada al disseny amb 
cursos i desfilades.

Sara i Sílvia, de Jean Louis David, 
perruqueria i maquillatge sempre 
a l’última amb noves col·leccions 
dedicades a la núvia buscant l’ele·
gància en els seus treballs per a un 
dia tan especial.

Manolita Salvan, de Flora Mont·
sià, és l’encarregada de la floristeria, 
que sempre busca crear nous con·
ceptes en rams de núvia, muntatges 
per a la cerimònia, decoracions en 
general per a crear un fil conductor 
d’un enllaç de somni.

I finalment, la imatge del fotògraf 
d’Amposta Juli, que cerca els millors 
moments de la núvia i que l’acom·
panya en tot moment per treure 
aquesta màgia, per tal que quedi 
reflectida en unes grans fotos que 
seran el record d’un dels moments 
més importants per a ella.

“Nosaltres, com a equip, volem 
donar les gràcies a Rosita Pertegaz, 
de l’àrea de comerç d’Amposta per 
haver tingut tant d’interès en aquest 
nou projecte, i també al nostre alcal·
de, Manel Ferré, que juntament amb 
l’alcalde de Freginals, Josep Roncero, 
han mostrat també gran interès per 
visitar les nostres propostes com a 
grup creatiu. Gràcies a tots. I com 
no, a la nostra model, Raquel Fer·
nández, per la seva col·laboració i 
com a imatge del nostre grup,” va 
declarar Manolita Salvan

Per a més informació us podeu 
adreçar als comerços que formen 
part del grup: Jean Louis David 
(Amposta), Jordi Curto (Santa Bàr·
bara), Juli (Amposta) i Flora Montsià 
(Amposta). 

Tres comerços d’Amposta i 
un de Santa Bàrbara s’agrupen 
en el Grup Creatiu Núvies

iniCiatives
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ReConeixement

cOmErçOS cENTENArIS

La Generalitat de Catalunya va realitzar el passat 8 d’abril l’entrega dels Premis 
als Establiments Comercials Centenaris, que reconeixen la dilatada història 
d’aquests establiments, la seva adaptació a una realitat canviant i als constants 
canvis d’hàbits dels consumidors. Entre els premiats hi havia dos comerços de 
la ciutat d’Amposta, la Pastisseria Alemany i la Joieria Salvadó, que van rebre 
el premi de mans del President de la Generalitat. A l’acte, que es va celebrar al 
Palau de la Generalitat, els comerciants ampostins van estar acompanyats per 
l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, i la regidora de Comerç, rosita Pertegaz. Cal 
recordar que aquests comerços ja llueixen a les seves façanes una placa distintiva 
de comerç centenari que es hi va atorgar l’àrea de Comerç en el marc de la Festa 
del Mercat a la Plaça de l’any 2012. La Generalitat de Catalunya 

ha dedicat un homenatge als 
comerços amb més de cent 

anys d’existència, entre els quals, 
l’han merescut tres establiments de 
la nostra ciutat: Pastisseria Alemany, 
Rellotgeria Salvadó i Carns Lafont. 
Molts de nosaltres vam conèixer els 
fundadors dels dis primers i no vam 
tenir la sort de conèixer el tercer.

Ens queda la imatge d’aquell 
home, que es passava hores i hores 
darrera d’un taulellet ple de rellot·
ges de butxaca i despertadors atu·
rats, desitjosos de recuperar el seu 
pas, malgrat sobressin peces, gràcies 
a la bona traça del vell “Cutxarra” 
que es valia d’una lent subjectada 
amb molta gràcia a l’ull dret i sense 
tremolar·li gens el pols. Els seus 
fill i nét van donar·li continuïtat, 
afegint·hi una important joieria, 
avui encara vigent.

Si hem de parlar dels anys 
dedicats a endolcir els paladars 
ampostins, hem de referir·nos a la 
Pastisseria Alemany. Joan va arribar 
a la nostra vila, al començament 
del segle passat i s’hi va quedar 
la resta de la seva vida, com ens 
passa als fascinats per la bellesa de 
les ampostines, en aquest cas de la 
bondadosa Toneta. La seva experi·
ència en l’art de la confiteria, el va 
decidir a instal·lar·se al costat dels 
Quatre Cantons, quan corria l’any 
1912. Si els seus dolços van merèixer 
la justa acollida, eren temps que no 
tothom estava en disposició de fer 
gaires despeses. La canalla esperava 
amb deliri el diumenge per rebre 

algunes monedes, insuficients per 
portar·se a la boca una d’aquelles 
llepolies, i havien de conformar·se 
amb uns cacaus, xufes i tramussos, 
fet que va generar el nom de Cal 
Tramusset. En règim familiar hi 
treballaven tots, del més gran dins 
la més petita. La botiga sempre 
amb les portes obertes, el mateix 
servia d’apartat de correus per als 
que vivien fora del nucli urbà, com 
per guardar la bicicleta dels que 
venien de pobles veïns per anar 
al cine, refugi dels desplaçats per 
la guerra, seu de futbolistes com 
la Penya Merengue (d’aquí el seu 
nom), espai on molts trobaven ajuda 
i qui els escoltés penes i alegries, 
ocasió per acabar d’omplir el budell 
aprofitant un mostrador lliure, i no 
tothom pagava el que havia retirat 
(però el tio Juanito, sempre amb 
el cor a la mà, feia com si no ho 
veiés, dient·se: “Pobrets, tots són 
de casa!”)

Ben just si hi havia cap ampostí 
que no hagués estat client, des dels 
que solemnitzaven celebracions i 
també els que, al casar·se els encar·
regaven un esmorcar memorable. 
Tampoc es pot oblidar aquella can·
tonada on hi havia els gelats Frigo i 
els d’elaboració pròpia, servits per la 
jove, més bonica que un sol.

Com cent anys és prou temps 
per haver·ne passat de tots els co·
lors, avui, tots tres comerços han 
merescut aquest reconeixement 
per la seva constància, la valentia 
d’haver·los superat i seguir mirant 
cap endavant. 

Ara fa un segle
MàrIUS LóPEz

PEr MàrIUS
LóPEz

entitats

Els usuaris de la residència d’Avis d’Amposta van participar en una activitat de 
plantada de flors al Parc Municipal, que es troba a tocar de les instal·lacions de la 
residència. Gràcies a la seva participació, les flors ja llueixen al parc. Cal afegir 
que la font central també es troba en funcionament després de la seva reparació. 

Publicitat a la revista amposta: 
610 256 097
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Sense haver trobat solució a 
un finançament públic per·
manent, trobar els recursos 

econòmics necessaris per mantenir 
la qualitat musical de la Banda 
a través de l’Escola, demana que 
tornem a engegar motors per oferir 
un esdeveniment artístic nou al 
territori i de qualitat artística: la 
posada en escena l’òpera “Carmen” 
de G. Bizet, els pròxims dies 28, 29 
i 30 de juny. Una aposta escènica 
agosarada, ambientada en la festa 
dels correbous, amb dramatúrgia 
i escenografia de Marc Chornet i 
direcció musical d’Octavi Ruiz Gis·
bert, en la que participen la Banda 
de Música, quatre solistes del terri·
tori (Maria Pau Medina ·soprano·, 
Carles Casòliva ·tenor·, Abel Martí, 
·bariton· , i Anna Cusell ·soprano), 
la coral infantil de l’Escola de Música 
i el cor La Lira Ampostina, a més del 
cor Tyrichae i l’Orfeó Ulldeconenc, 
units tots per contribuir a tenir “una 
Escola de Música amb futur”. 

Les entrades, a un preu de 13 
euros, estaran a la venda del 7 al 
27 de juny a la Secretaria de l’Es·
cola de Música en horari de 10.00 
a 13.00 i de 16.00 a 19.00 hores, i 
a les taquilles del teatre·auditori La 
Lira Ampostina els dissabtes 8, 15 
i 22 de juny, de 7 a 9 de la tarda. 
Per a més comoditat, les entrades 
també podran adquirir·se a través 

del Telentrada de Catalunya Caixa. 
El preu de l’entrada a taquilla els dies 
de les representacions és de 15 euros. 

L’òpeRa CaRmen
Carmen és una joya escènica. Car·
men és un dels clàssics dramàtics 
més moderns i contemporanis que 
existeixen. És el mite de l’amor 
lliure, l’heroïna de la dona total·
ment alliberada del domini mas·
culí. La història de l’art havia anat 
menyspreant aquest perfil femení, 
tractant·lo sovint en negatiu i amb 
desdeny. Fins l’aparició de la Carmen 
de Bizet i Merimée: la gran dona, la 
gran protagonista capaç de ser lliure 
davant l’amor, davant dels homes.

Carmen és també una història 
que parla de la nostra cultura, del 
Mediterrani, d’allò que som: capaços 
de la més gran de les modernitats, 
a la vegada que també reaccionaris 
i conservadors. Som una cultura 
d’extrems i la tragèdia de Carmen ens 
delata; encara avui dia. Potser avui 
dia més que mai: quantes Carmens 
han mort a causa de la violència 
de gènere. Tot plegat fa més que 
justificat que imaginem una Car·
men molt propera, en el temps i en 
l’espai. Potser una Carmen que avui 
viu a Amposta, i que per festa major, 
enmig dels correbous, s’enamora i es 
desenamora d’un i altre. Com tants 
i tantes hem fet. 

Per una Escola de Música 
en futur, la Lira Ampostina 

presenta: Carmen
JUNTA DE GOVErN DE LA SOCIETAT MUSICAL LA LIrA AMPOSTINA

Els dies 28, 29 i 30 de juny

dAdES TècNIqUES
data del concert: divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de juny de 2013
Hora: 22:00; 19:00 i 22:00; 19:00 i 22:00 per al primer, segon i tercer dia 
respectivament.
Preu de les entrades: 13 euros (venda anticipada, del 7 al 27 de juny). 15 
euros (a taquilla)
Lloc: teatre-auditori La Lira Ampostina
disseny del cartell: marta Viladrich
Patrocinadors: Vivers Baiges, cultidelta, La Nota, Lizarran, Arigermar, An-
gloschool Idiomes, Peixateria rosi, Vies Tendals, Faristol, Organic, roscar, 
Estètica Sandra, jose miguel duran Pintor, muntatges A. Solà, Long&Short 
Perruqueria, Ferre&Vidal, Plantxisteria rogelio, Formes Perruqueria, 
Opticalia, Talleres Salo, Elvi Perruquers, comercial Arque, E. m. cat-Box 
Idiomes, deltaquari, Autoscheca, Ebromar, Peugeot, Flors Lluïsa, Llibreria 
merçe, delta Ebre, Pasteleria Pous, carburants montsià, Ebretraxacions, 
Imprenta Ampostina, Imprenta Salvador, carnisseria miró, Laia Torta Esteti-
cien, materials roé, Amposta Oil, Bertomeu & Forcada, El Taller, Estanc Nº1 
i Neus Grau Perruqueria
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PEr JESúS
SErrANO PONS

Contes xinesos
Potser et resultarà sorprenent 

trobar la casa buida al tornar de 
la feina. Potser et sentiràs descon·
certat quan no ensopeguis amb el 
sopar acabadet d’escalfar sobre la 
taula. Potser et xocarà no localitzar 
la meva insignificant presència al 
rebedor de casa esperant expectant 
la teva arribada, tan subtil, etèria i 
servicial com sempre. Potser et des·
concertarà ensopegar amb aquesta 
carta al damunt del llit.

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

Avui, finalment, ha arribat el mo·
ment de fer dissabte emocional, de 
recosir i apedaçar les esparracades 

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

Avui, finalment, he determi·
nat, tremolant, que ja no puc pas 
continuar d’aquesta manera; que 
les teves amenaces ja no m’han 
d’atemorir ni acoquinar; que ja no 
puc suportar més aquest particular 
món nostre sobrecarregat de plors 
i menyspreus; que ja no puc viure 
pendent de les teus rabiosos i sob·
tats canvis d’humor que tan m’han 
aterrit.

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

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

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

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

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

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

Cultura

100 oficis 
desapareguts 
de les terres 
de l’ebre
Amb la presentació d’aquest llibre, 
la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó, comença la seva participació a 
la Festa del Mercat a la Plaça. 

Joaquin Moya il·lustrador i es·
criptor ampostí, a més de fotògraf 
, ha estat també músic i cantant de 
Cambalache, mítica banda tanguista 
de les nostres terres. Artista amb el 
sentit ple de la paraula. 

Gran col·leccionista de còmics, la 
qual cosa es reflexa en les seves obres, 
l’autor explica la història que ens 
vols transmetre a través de vinyetes. 

Si entenem que el còmic és expli·
car històries amb imatges, trobem 
antecedents molt remots. Alguns 
els situen a les coves prehistòriques 
amb les pintures rupestres. Els fres·
cos i relleus egipcis, grecs i romans 
també compleixen aquesta funció. 
A l’edat mitjana aquestes històries 
es traslladen als llibres. Tot i així, el 
còmic com el coneixem avui és un 
producte cultural de l’època indus·
trial, relacionat amb la impremta i 

la difusió massiva. El referent més 
directe que tenim a Catalunya és 
l’auca. Joaquin admira amb pro·
funditats al recentment traspassat 
Joan Salvadó Arrufat, Galdiri, pagès, 
escriptor, folklorista, activista–el 
“Mestre”, com l’anomena l’autor, i 
prologuista del seu llibre “100 oficis 
desapareguts de les Terres de l’Ebre”. 

Una obra que amb una sèrie de se·
qüències amb un desenvolupament 

narratiu, fa un repàs a un centenar 
de treballs que algun d’ells fins fa 
pocs anys encara estaven presents 
a la nostra quotidiana vida. 

Un llibre recomanable a tenir a 
casa com a eina de consulta, i el més 
important com a font de nostàlgia i 
sentiment que és el que ens produeix 
recordar vivències passades per als 
qui som més grans i per a “picar” la 
curiositat als més joves. 

L’acte fou iniciat per la bibliotecà·
ria Joana Serret donant la benvin·
guda a tots els qui acompanyaven 
a l’ autor i als tertulians de la taula, 
a Eloi Toldà, Defensor del Ciutadà 
a Amposta i a Maite Subirats, his·
toriadora i Tècnica de Cultura a 
l’Ajuntament d’Amposta. Presidí la 
regidora de Cultura Mar Panisello. 

JOANA

BiBLioteCa

Publicitat a la revista amposta: 610 256 097
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Homenatge a 
salvador espriu 

Salvador Espriu (Santa Coloma 
de Farners 1913· Barcelona 
1985) ha estat una de les 

grans veus de la poètica catalana 
de tots els temps: un gran escriptor 
del segle XX el qual va esdevenir un 
veritable segle d’or de les nostres lle·
tres. La seua producció literària (en 
l’àmbit de la dramatúrgia, la poesia 
i la narrativa) és força extensa. Cal 
destacar els llibres: La pell de brau, 
El cementiri de Sinera i El caminant 
i el mur. Va caracteritzar·se pel de·
senvolupament d’un univers literari 
molt propi, identificat sota el nom de 
Sinera, la població d’Arenys llegida al 
revès. Un dels seus grans èxits va ser 
igualment Primera història d’Esther, 
la pionera obra teatral. 

Espriu va ser un destacat membre 
d’una brillant generació que va sofrir 
l’exili interior. Aquells que varen ha·
ver de viure en pròpia pell la reclusió 
i persecució de la llengua pròpia i 
realitzar la tasca intel·lectual sota 
un règim que privava tot tipus de 
llibertats individuals i col·lectives. 
Tant els autors de l’exili exterior 
com els de l’interior van realitzar 

una tasca literària magnífica.
Espriu és un poeta extraordi·

nari, immens.. La seua obra ha 
merescut l’interès de nombrosos 
estudiosos d’arreu del món, que 
l’han traduït i difós abastament. 
Divendres 10 de maig va tenir lloc 
l’homenatge a les Terres de l’Ebre, 
a la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó, amb el suport de Sol·

Estiu de concerts al 
Parc dels Xiribecs 

El Festival del Llac és un conjunt de 
concerts en directe que volen pro·
mocionar la música de proximitat. 
Els talents del territori i la seva àrea 
d’influència.

Tot el conjunt d’actuacions respon 
a la voluntat de dinamitzar l’activitat 
al parc dels Xiribecs que fou ideat 
no tan sols com a espai natural sinó 
també com a espai lúdic.

El component cultural que ofereix 
aquest festival del llac permet als 
usuaris del parc descobrir talents 
actuals que treballen al territori.

Aquesta oferta musical es com·
plementa amb altres activitats 
gastronòmiques, esportives, associ·
atives i de lleure que promouen la 
dinamització d’un espai envejable, 
un marc pseudonatural que cada 
vegada s’integra més amb la ciutat 
i els seus habitants.

Tots els concerts es duran a terme 
entre les franjes horàries de les 22h 
fins les 24h. 

devila i Òmnium, Van intervenir 
Elvira Prado i Marc Comadran amb 
una fantàstica xerrada·recital, que 
ja han portat arreu de la geografia 
catalana. Tanmateix , Sílvia Panise·
llo i Emigdi Subirats recitaren dos 
poemes català·anglès; mentre que 
Esmeralda Ferré, acompanyada al 

piano per Josep Ollé van interpretar 
diverses versions cantades dels seus 
poemes. Forts aplaudiments per a 
tots els qui en van fer passar una 
vesprada per recordar.

Un nou acte cultural de nivell, 
amb una resposta ciutadana molt 
positiva.  

músiCa
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La biosfera és la part del planeta 
Terra en què es desenvolupa la 
vida, on creixem, ens desen-

volupem i ens relacionem tots els 
éssers vius. És el nostre hàbitat, són 
els nostres rius i mars, les muntanyes 
i les grutes és, en definitiva, l’espai 
on conviuen totes les formes de vida.

Aquest mes de maig, les Terres 

de l’Ebre han rebut amb satisfacció 
i amb orgull la declaració del terri-
tori com a reserva de la Biosfera, 
un reconeixement de la UNESCO als 
nombrosos ecosistemes, tant interi-
ors com costaners i a l’especial cura 
en el desenvolupament sostenible 
que s’ha tingut sempre des d’aquest 
territori. Hem sabut donar a l’entorn 
el valor que mereix i hem conjugat el 
creixement econòmic amb el respecte 
al medi ambient.

Hi ha, però, un aspecte que no 
hem de perdre de vista, la reser-
va de la biosfera no és un fi en sí 
mateix, és un mitjà. Ha de ser un 
instrument per garantir el nostre 
creixement com a territori i la con-
servació d’un paisatge únic i també 
ha d’aportar valor econòmic a una 
riquesa natural de la que gaudim 
com a habitants del territori, però 
a la que, de vegades, no en sabem 
extreure tot el potencial. 

el fin del mundo
Diferentes grupos religiosos han 
puesto fin a este mundo en oca·
siones distintas. Uno de ellos en 
California ha preparado viviendas 
para Abraham y otros patriarcas de 
la antigüedad. Sus seguidores ves·

tidos de blanco subieron los montes 
para esperar la segunda venida de 
Cristo, después de haber vendido sus 
posesiones y entregado el producto 
a los líderes de ese grupo. 

En el año 1.975, otro grupo puso 
esa fecha cómo el final. Y al cambio 
del siglo o milenio, algunos pronos·
ticaban también el fin. Últimamente 
según el calendario Maya, señalaban 
el 2012 cómo el final. No queremos 
olvidar a Nostradamus, que señaló 
el fin con un número determinado 
de Papas, estando en la actualidad 
en la sede de Roma el penúltimo.

¿Qué hay de verdad en todo esto? 
Una de las cosas es que se teme el 
fin. Otra es la credulidad de la gente 
a lo que dicen estos agoreros.

¿Ha dicho algo el creador? Sabe·
mos que sí. Una de las pruebas bien 
conocidas, es que cuando los magos 
del Oriente llegaron a Jerusalén, 
el rey Herodes “convocó a todos 
los principales sacerdotes, y a los 
escribas del pueblo, les preguntó 
donde había que nacer el Cristo. 
Ellos le dijeron: En Belén de Judea; 
por que así esta escrito por el pro·
feta”. (Miqueas 5: 2) el profeta que 
lo anunció vivió unos setecientos 
años antes que Cristo. Que entraría 
en Jerusalén motado en un asno fue 
profetizado unos quinientos años 
antes por el profeta Zacarías (11: 
9). Es traicionado por uno de sus 
discípulos por treinta monedas. Este 
mismo profeta anunció el precio que 
pagarían por la traición de Judas (Za·
carías 11:12·13). Y David, que nació 
unos 1.085 años antes que Cristo, 
profetizó: “Horadaron mis manos 
y mis pies. Repartieron entre sí mis 
vestidos y sobre mi ropa (túnica) 
echaron suertes” (Salmo 22:16·18). 
No era costumbre la crucifixión en 
Israel. Se da el caso que cómo los 
que ejecutaban la sentencia tenían 
derecho a las posesiones del ajusti·
ciado, el caso que como repartían 
sus vestidos, pero la túnica, cómo 

era sin costura, echaron a suertes 
para ver a quien le tocaba, por no 
estropearla partiéndola en pedazos, 
uno para cada soldado. 

“Se dispuso con los impíos de su 
sepultura, mas con los ricos fue su 
muerte” (Isaías 53:9). Entre dos sal·
teadores de caminos fue crucificado, 
y su cuerpo iría a la fosa común, 
pero intervino un hombre rico, José 
de Arimatea, miembro del senado 
judío, discípulo secreto, y pidió el 
cuerpo al gobernador romano y se 
lo concedió, sepultándolo en un 
sepulcro nuevo labrado en la roca, 
juntamente con Nicodemo, también 
discípulo secreto. Los cuatro evan·
gelios relatan el hecho. 

Si en el pasado se cumplieron estos 
acontecimientos al pie de la letra, 
nos capacitan para creer que los 
acontecimientos futuros relatados en 
el libro de Dios, la Biblia, también 
se cumplirán, cómo se están cum·
pliendo en estos días lo ocurrido con 
el pueblo judío, vuelto a su patria y 
“nunca más serán arrancados de su 
tierra que yo les dí, ha dicho Jehová 
Dios tuyo” (Amós 9:15). Amós pro·
fetizó unos ochocientos años antes 
que Cristo. Y podríamos seguir con 
tantas profecías cumplidas, unas en 
nuestros días, y otras que se están 
cumpliendo y se cumplirán sin duda 
alguna.

¿Por qué la gente hace caso a los 
hombres que predicen el futuro que 
no se cumple, y no creen en lo que 
Dios dice y que se cumple y que se 
está cumpliendo ante nuestros ojos? 
Es una condición humana extraña, 
pero es así. Pero todavía Dios tiene 
compasión de este mundo para que 
se vuelva a Él, y sigue teniendo pa·
ciencia, peo anuncia que el fin no 
esta lejano para intervenir de una 
manera contundente. Y cada ser 
humano tendrá que dar cuenta de 
sus hechos ante el Juez Supremo. 
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Infomakis
@InfoMakis6 jun
“Joves per l’Ocupació”, bona 
iniciativa a Amposta que cal·
dria escampar encara més arreu 
del Territori @TurismeAmposta 
http://infomakis.com/?p=4756 

terres
@terresmagazine 
III Bicicletada Popular Camí de 
Sirga. Amposta·Balada·Amposta.

Joan Marc Fons
@joanmarcfons 
Un any més, excel.lent capacitat 
organitzativa del club Btt Montbi·
ke d’#Amposta, en la organització 
del #Duextrem. Enhorabona !!! 

Canal 21 Ebre
@Canal21Ebre
Amposta acull per primer cop la 
Festa del Vi Català a la vora del 
riu 

Pasqual Almudeve
@PasqualAlmudeve
Fantàstic projecte Medical Ro·
bots; alumnes 3er ESO Sagrat Cor 
Amposta nanorobots que curen 
lesions

Pasqual Almudeve
@PasqualAlmudeve 
Fantàstic projecte Medical Ro·
bots; alumnes 3er ESO Sagrat Cor 
Amposta nanorobots que curen 
lesions @FEEmprenedors pic.
twitter.com/gwsXlOYqpq

FrEE CATALONIA ||*||
@CatalanNation 
Desestimat el recurs de l’Estat 
contra Amposta per la declaració 
de suport a la consulta d’indepen·
dència http://www.elpuntavui.
cat/noticia/article/3·politica/17·
politica/638369·desestimat·el·
recurs·de·lestat·contra·amposta·
per·la·declaracio·de·suport·a·la·
consulta.html …

Policia Amposta
@PoliciaAmposta 
Recordeu la prohibició d’acampar 
fora d campings i zones d’acam·
pada autoritzades #deltadelebre 
#Amposta

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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ni això, i pel que fa a la residència 
de gent gran, s’han gastat 400.000 
euros en un mur que tanca l’espai 
on hi ha d’anar, però resulta que la 
urbanització d’aquests terrenys està 
paralitzada. 

És l’hora que CiU busqui alterna·
tives a la situació en què ens trobem 
i comenci a donar bones notícies, 
encara que siguin petites. Perquè 
ens cal aixecar l’ànim general a base 
d’incentivar l’economia local. L’èpo·
ca de les promeses ja s’ha acabat. 

El Ple aprova per 
unanimitat dues mocions 
d’Esquerra d’Amposta 

Amb la intenció d’avançar cap a un 
model de mobilitat sostenible, Es·
querra d’Amposta va presentar una 
moció en l’últim Ple per promoure 
l’elaboració d’un pacte local que 
es basi en l’avaluació dels nostres 
hàbits i valori els efectes positius 
dels canvis que es poden introduir 
des de l’administració municipal. En 
aquest sentit, Esquerra d’Amposta 
va recordar a l’equip de Govern 
que l’Ajuntament, en el moment de 
renovar els vehicles, pot adquirir·ne 
d’elèctrics en lloc dels que consu·

meixen derivats del petroli i que hi 
ha altres ajuntaments catalans que 
ja han impulsat mesures com ara la 
bonificació de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica per als titulars de 
vehicles amb motor elèctric o, fins i 
tot, l’establiment de descomptes en 
l’ús de la zona blava, com és el cas 
de Sant Cugat Vallès.

La moció es va aprovar per 
unanimitat, com també una altra 
que defensava el català a la Franja 
de Ponent i que reivindicava, a la 
vegada, la supressió de les deno·
minacions LAPAO i LAPAPYP de la 

nova Llei de llengües d’Aragó. Per a 
Esquerra, aquesta Llei desmantella 
sense respecte tot el treball cientí·
fic de lingüistes i institucions, que 
reconeixen que la llengua que es 
parla a les comarques de la Franja de 
Ponent és el català. Per aquest motiu, 
la moció demanava el compliment 
estricte de la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries, la 
retirada de la Llei de llengües apro·
vada el passat 9 de maig pel Govern 
d’Aragó i el ple reconeixement del 
català com a idioma que es parla en 
aquest ampli territori. 

tribuna

Esquerra d’Amposta 
reclama a CiU que surti 
de l’immobilisme en què 
es troba

En les tres últimes sessions plenàries, 
s’ha posat de manifest la manca total 
i absoluta d’iniciatives de l’equip 
de Govern. Només cal analitzar 
amb què s’omple l’ordre del dia 
del Ple. La gran majoria de punts 
són propostes dels partits que ens 
trobem a l’oposició. I per a Esquerra 
d’Amposta això comença a ser molt 
simptomàtic i un senyal inequívoc 
del grau d’esgotament que pateix el 
projecte que encapçala l’alcalde de 
la nostra ciutat.

De fet, els titulars de les notícies 
que es recullen en aquesta revista 
municipal sobre els darrers plens fan 
referència a mocions que ha elabo·
rat i defensat Esquerra d’Amposta. 
Malgrat tot, CiU continua afirmant 
que, des de l’oposició, només ens 
dediquem a criticar sense aportar res 
a canvi que beneficiï la ciutadania 
d’Amposta. Lluny d’aquestes consi·
deracions polítiques, des d’Esquerra 
hem intentat, des de l’inici d’aquesta 
legislatura en què ens trobem, plan·
tejar solucions als problemes reals 
de la gent. I ho fem amb el conven·
ciment que, tot i les circumstàncies 
adverses que ens envolten en el 
terreny econòmic, podem contribuir 
a facilitar el dia a dia de les persones. 
La situació de moltes famílies és 
dramàtica i l’últim butlletí d’anàlisi 
de la conjuntura local de les Terres 
de l’Ebre, que elabora la URV, situa 
en 2.348 el número de persones que 
estan a l’atur a la nostra ciutat. 

A aquestes alçades, CiU no podrà 
complir amb el programa electoral 
amb el qual es va presentar a les elec·
cions. Pel que fa a les grans promeses 
fetes, el més calent és a l’aigüera, 
perquè del nou CAP tan sols tenim 
el cartell posat en campanya, ara fa 
dos anys; de l’estació d’autobusos, 

CiU aposta per la Llei 
catalana del Directiu 
Públic per reforçar 
l’administració i que 
esdevingui un model de 
referència al sud d’Europa

Annabel Marcos reivindica el paper 
que hauran de tenir “els agents so·
cials, els representants sindicals i els 
mateixos treballadors i treballadores 
de l’administració pública en tot 
aquest procés”

Annabel Marcos, diputada de 

CiU, ha afirmat que l’administració 
pública és “una peça fonamental pel 
nostre futur” i que ha d’esdevenir 
“una estructura d’estat”. En aquest 
sentit, ha apostat per tirar endavant 
la Llei catalana del Directiu Públic, 
com a “normativa bàsica i necessària 
per aconseguir dotar la nostra admi·
nistració del talent necessari perquè 
esdevingui un model de referència 
al sud d’Europa”.

Marcos ha recordat que el Govern 
de la Generalitat va crear una Co·
missió d’Experts per a la Reforma 
de l’Administració Pública i el seu 
Sector Públic, amb l’objectiu que 
elaborés un informe sobre cap on 
hauria d’avançar la reforma de l’ad·
ministració pública de Catalunya i 
ha reivindicat “el paper que hauran 

de tenir, tant els agents socials, els 
representants sindicals i els matei·
xos treballadors i treballadores de 
l’administració pública en tot aquest 
procés”.

“Tenim moltes treballadores i tre·
balladors públics que mostren cada 
dia el seu compromís amb la voluntat 
de servei i amb la idea de treballar 
per una millor administració” ha 
continuat la diputada de CiU. És per 
això que CiU considera que “la seva 
implicació, constància, expertesa i 
professionalitat han de ser recone·
gudes i se’ls ha de facilitar el camí 
per poder optar a les posicions de 
nivells de direcció, per exemple amb 
promocions internes del personal 
funcionari de la Generalitat”.

En aquest sentit, ha subratllat 

el paper clau que haurà de tenir 
l’escola d’administració pública de 
Catalunya per tal d’esdevenir “un pol 
de formació del personal al servei de 
l’administració, tant pel que fa als 
coneixements, com per les habilitats 
necessàries però també com un agent 
socialitzador dels valors fonamentals 
de la nostra administració”.

Finalment, Annabel Marcos ha 
apostat per avançar també en la 
mobilitat interna dels treballadors 
públics: “fer més flexible l’admi·
nistració perquè d’acord amb les 
necessitats dels serveis, es puguin 
desplaçar efectius entre departa·
ments, fent real i efectiva la tantes 
vegades anomenada polivalència 
del funcionari i del treballador 
públic”. 
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“Jo estimo Amposta, jo 
compro a Amposta”
Aquesta és la campanya que els soci·
alistes ampostins han posat en marxa 
amb l’objectiu de donar suport al co·
merç local. Amb aquesta campanya, 
segons ha explicat el primer secretari 
del PSC d’Amposta, Antoni Espanya, 
es pretén sensibilitzar a la població 
amb un missatge curt i concís per a 
“animar·los a dinamitzar el nostre 
comerç, el de tota la ciutat, tant 
grans superfícies com petites, però 
especialment el de tota la vida, el de 
les famílies que s’esforcen cada dia 
quan obren les portes del seu esta·
bliment, que reben amb un somriure 
i un gest amable els seus clients, que 
els escolten, que dediquen part del 
seu temps a facilitar en certa mesura 
la vida dels seus veïns”. En definitiva, 
segons el dirigent socialista, els que 
fan poble, “com expressió sincera i 
real del que és cohesionar la ciuta·
dania mitjançant les relacions socials 
satisfactòries.” 

L’objectiu és que el missatge “arribi 
a moltes persones i ens faci reflexio·
nar sobre les bondats de comprar als 
nostres veïns”. La finalitat és clara: 
“Natros com que estimem Amposta, 
comprem a Amposta”. En aquest 
sentit, Espanya ha recordat que els 

socialistes sempre han defensat el 
model de comerç local i de proximitat 
per vàries raons: perquè crea llocs 
de treballs estables; perquè fomenta 
el consum de productes que es pro·
dueixen en el territori; perquè crea 
xarxes de relacions socials i veïnals; 
perquè fomenta la diversitat enfront 
el model uniformitzador dels grans 
eixos comercials, i perquè és el model 
de les ciutats petites i mediterrànies 

El PSC d’Amposta aprofitarà 
la campanya també per donar a 
conèixer el contingut de la moció 
aprovada per unanimitat a partir de 
la qual l’Ajuntament s’ha compromès 
a adjudicar els contractes de serveis i 
subministraments de forma rotatòria 
a les empreses locals. Es tracta de 
contractes els conceptes dels quals 
superin els 5.000 euros anuals. En el 

context de profunda crisi econòmica 
es tracta d’una mesura que, segons 
els socialistes, pot representar una 
important injecció econòmica per 
moltes petites i mitjanes empreses 
de la ciutat, tenint en compte, a 
més, que la despesa corrent anual 
de l’Ajuntament és de 6,7 milions 
d’euros. Des del PSC, ha insistit 
Espanya, “fem una crida a les em·
preses de la ciutat que facin arribar 
a l’Ajuntament informació sobre els 
serveis que poden oferir perquè se 
les tingui en compte en les futures 
adjudicacions”. 

La implicació dels socialistes 
ampostins en aquest tema ja es va 
evidenciar durant la campanya de 
les municipals en què van visitar la 
majoria de comerços de la ciutat, 
explicant quin era el model que de·

fensaven i posicionant·se clarament 
al costat del comerç local. 

 La campanya ha tingut molta 
acceptació durant les dos setma·
nes que ha durat tant a la plaça 
com a l’interior del mercat, on els 
socialistes han donat una bossa als 
paradistes. En total s’han repartit 
de forma gratuïta unes 700 bosses 
que es poden plegar de forma molt 
fàcil i que es recullen a l’interior 
d’una rosa, emblema del Partit dels 
Socialistes. La campanya continuarà 
la setmana vinent de nou amb motiu 
del mercadet dels dimarts

“Hem pogut copsar que els ampos·
tins i ampostines estan molt consci·
enciats en la necessitat de comprar 
a la ciutat per donar suport a una 
part important del nostre teixit eco·
nòmic en una situació com l’actual”, 
ha explicat. “Molta gent ha vingut 
expressament a buscar la bossa, per·
què coneixien la iniciativa pel boca 
orella o perquè ho havien escoltat als 
mitjans; ens han traslladat també la 
seva preocupació, i a la vegada ens 
han felicitat per la iniciativa”.

 Els socialistes estan valorant la 
possiblitat d’ampliar la campanya a 
la vegada que continuaran insistint 
en la necessitat que les empreses del 
municipi facin arribar a l’Ajuntament 
informació sobre la seva activitat 
després que el consistori s’hagi com·
promès a adjudicar els contractes de 
serveis i subministrament de forma 
rotatòria. 

Moció de PXC-Plataforma 
Ampostina

Perquè s´implanti un recàrrec 
del 50% a l´impost de bens i 
immobles(I.B.I),als habitatges de·
socupats propietat de les entitats 
bancàries.

L´habitage ha de ser un dret essen·
cial a l´abast de totes les persones i 
famílies,i mai un valor o mercaderia 
susceptible d´especulació,en espe·
cial per entitats bancàries que hem 
tingut que rescatar amb els nostres 
diners.

L´article 72.4 del r.D Leg,2/2004 

autoritza l´ajuntament a exigir un 
recàrrec de fins el 50% de l´IBI als 
immobles de caràcter residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter 
permanent.

És la nostra obligació fomentar la 
incorporació al mercat,preferentment 
de lloguer social,dels habitatges 
buits o permanentment desocupats. 
Les entitats bancàries utilitzen la 
Llei en contra del poble.

Natros tenim que respondre de la 
mateixa manera.

Que la gent es decideixi si està amb 
les entitats bancàries o amb el poble. 
PXC·plataforma ampostina o tenim 
molt clar i ho demostrem amb fets 
com sempre.

Tots junts no podran amb natros.
C.I.U ha votat en contra d´aquesta 

moció al.legant que la generalitat 
encara no ha especificat que és un 
pis desocupat.El País basc i andalusia 
ja ho han fet i estan aplicant aquest 
recàrrec a les entitats bancàries

PXC seguirem lluitant perquè CIU 
comenci a governar,que per això li 
paguem molts diners,si CIU vol fer 
teatre que ho faci en el seu temps 
lliure.Ara toca fer polítiques que 
beneficiïn els ciutadans i no a les 
entitats bancàries.CIU li deu a aques·
tes entitats bancàries molts milions 
d´euros(només a la caixa més de 
20 milions),que CIU decideixi,si en 
època de crisi defensa i governa per 
als ciutadans o per els bancs,com ho 
fan els seus socis i amiguets del PP. 

PXC-PA hem demanat que a  
ĺ Hospital d́ Amposta,es pugui 
connectar-se a internet de 
forma gratuïta

L´hospital d´Amposta disposa de 
connexió a internet(WIFI),amb 
el que sense cap cost per al 
hospital,permetria als pacients 
i acompanyants poder accedir a 
internet gratis,com en qualsevol 
cafeteria.

Avui en dia la majoria dels ciuta·
dans disposen d´un mòbil o d´un 
ordinador portàtil,els quals fan 
més suportables les hores que has 
de passar a l´hospital(ho se per 
experiència),però aquest accés a 
internet s´ havia de pagar.

PXC·PA creiem que si una 
cafeteria,per un cafè t´ofereix inter·
net gratis,amb més raó hem d´oferir 
natros aquest servei a l´hospital 
d´Amposta,que és dels ciutadans i 
que paguen amb els seus impostos.

PXC·PA estem en el consell 
d´administració de l´hospital, defen·
sant els interessos dels ciutadans,tant 
per reclamar un pediatre,un ginecò·
leg de guardia(portem anys fent·ho 
i al final ho aconseguirem),com per 
demanar internet gratuït per als seus 
usuaris,això últim esperem aconse·
guir·ho en breu.

Qualsevol consulta, queixa, observa·
ció respecte a l´hospital,com en qualse·
vol altre tema,estem al vostre servei. 

PXC-Plataforma Ampostina 
hem presentat una moció per 
a què els programes de ràdio 
Amposta siguin plurals

A ràdio Amposta hi ha un pro·
grama on participa el cap d´un 
partit polític,sense representació a 
l´ajuntament.Això ens sembla bé,tot 
i que al cap de PXC quan participava 
en el mateix programa fa anys,li van 
dir que no podia venir més,degut a 
formar part d´un partit polític.

Ens sembla bé que l´ajuntament 
hagi canviat les directrius però si 
poden anar representants polítics en 
actiu,que puguin anar tots.

Una ràdio pública hauria de ser 
plural,principalment perquè la pa·
guem entre tots,i tots els ciutadans 
tenen dret a estar representats.

CIU ha votat en contra demostrant 
un cop més el seu caciquisme de 
tercera. 

PXC exigeix a ĺ alcalde que 
posi per escrit el permís 
i el perquè,a ĺ arquitecte 
municipal li dóna festa tots els 
dimecres
A dia d´avui no consta cap docu·
ment al respecte.Si CIU creu que 
l´ajuntament és seu i pot fer el que 
vulgui,està molt equivocat i PXC·PA 
no ho permetrem. 

anunciar-te a la 
Revista amposta? 

molt fàcil: truca al 
610 256 097, 

passarem a visitar-te
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FoRa de La uniÓ euRopea (ue)?
Cap norma del tractat de la UE regula 
què succeeix en cas de dissolució 
d’un estat membre. És una situació 
nova que caldrà resoldre en base al 
dret internacional.

En cas que es consideri que els 
estats resultants d’una secessió hagin 
de ser ratificats pels estats actuals 
de la UE, aquesta situació afectaria 
per igual a Catalunya com a la resta 
d’Espanya.

El conveni de Viena regula clara·
ment que la separació d’un estat en 
dos o més implica de facto que els 
nous membres assoleixen els matei·
xos tractats internacionals que tenia 
l’estat originari.

L’adopció de l’euro en cap cas està 
condicionada a pertànyer o no a la 
UE. Per posar només dos exemples: 
el Regne Unit que és a la UE, no 
l’utilitza i Andorra que no hi és, si.

Catalunya és la comunitat de 
l’Estat Espanyol amb major nombre 
de multinacionals europees. Això 
garantirà que França, Alemanya i el 
Regne Unit, per exemple, protegiran 
les seves empreses per tal que no hi 

hagi un buit legal i que es mantingui 
la continuïtat dins la UE.

petit?
Vuit dels 20 estats amb més compe·
titivitat del món són estats europeus 
petits: Suïssa, Suècia, Finlàndia, 
Països Baixos, Dinamarca, Bèlgica, 
Noruega i Àustria. D’aquestos, el 
líder mundial, Suïssa, és un estat 
amb una extensió i una població 
molt semblants a les de Catalunya.

Des del 2002, els països de la 
UE amb una població entre 5 i 10 
milions tenen un creixement del 
PIB superior i més constant que els 
països amb una població superior 
a 38 milions. 

El producte interior brut o pro·
ducte intern brut (PIB) és la suma 
de tots els béns i serveis finals pro·
duïts durant un període de temps 
determinat, normalment un any. La 
variació d’aquesta magnitud macroe·
conòmica se sol utilitzar per mesurar 
el creixement econòmic.

Els països més petits són també 
els que tenen més possibilitats de 
sortir abans de la crisi.

El govern espanyol diu: Una 
Catalunya independent quedaria 
fora de la Unió Europea i seria 
un país petit i pobre

qUè éS L’ASSEmBLEA NAcIONAL cATALANA?

L’Assemblea Nacional catalana (ANc) és un moviment social i transversal on 
s’hi participa a títol personal amb un objectiu únic: recuperar la independència 
política de catalunya mitjançant la constitució d’un Estat de dret, democràtic 
i social, des de posicions pacífiques i democràtiques. 

estem vivint uns temps tRansCendents
I no ens ho posen fàcil: la immersió lingüística ferida de mort per la llei Wert; 
el ministeri de l’Interior enviant un missatge clar als nous catalans: “Si us 
emboliqueu en aquest tema, us expulsarem”; la delegada del govern retent 
homenatge a nazis; la marginalització de la llengua a la Franja, el País Valencià i 
les Balears; la recuperació de competències en àrees clau; el ferri control pres-
supostari de la Generalitat mitjançant el fons de liquiditat autonòmica; la difusió 
arreu del territori espanyol del missatge que equipara el sobiranisme amb el 
nazisme; etc... són només la punta de l’ iceberg d’una estratègia que no només 
va dirigida a desactivar el procés sobiranista, sinó a desfer la personalitat pròpia 
de catalunya. Agafem-nos a la cadira, perquè això no ha fet més que començar.

què Hem de FeR? 
No res, tan sols continuar el camí que estem seguint, sense presses però 
sense pauses, sense perdre el temps a respondre agressions, i conscients 
que encara tenim a les mans una eina indestructible: l’autoritat democràtica 
dels vots.

inFoRmaCiÓ 
Les persones que col·laborem a l’ANc a Amposta ens reunim gairebé totes les 
setmanes. En aquests moments estem preparant el concert del Lluís Llach, 
la cadena humana, la realització d’un mural, el canvi de nom de la Plaça de 
l’Ajuntament, la recollida de signatures per demanar la independència,...
junts ho aconseguirem!
Per més informació podeu contactar-nos: per telèfon: 669 015 140; per 
correu electrònic: amposta@assemblea.cat o per face book: Assemblea 
Nacional catalana Amposta

i poBRe?
PIB.· Catalunya, en aquests mo·
ments, té un PIB per càpita dels més 
alts de la UE. Si Catalunya fos Estat, 
(amb 28 mil euros de PIB per càpita) 
estaria per sobre de Bèlgica i Ale·
manya (amb 27), Finlàndia i Regne 
Unit (amb 26), França i Itàlia (amb 
25) i Espanya (amb 24, actualment 
o amb 23, sense Catalunya). El PIB 
per càpita és el PIB dividit per la 
població. Sovint s’utilitza per com·
parar el grau de desenvolupament 
entre països.

Exportacions.· Pel que fa a la in·
ternacionalització econòmica, les ex·
portacions catalanes ja suposen més 
del 30 % i la tendència creix; 40.000 
de les més de 600.000 empreses de 
Catalunya, són exportadores. Una 
Catalunya independent ocuparia el 
tercer lloc en el rànquing mundial 
d’estats més exportadors, només per 
sota de Tailàndia i dels EEUU.

Creativitat i innovació.· Catalunya 
és un país creatiu i innovador. S’ha 
vist en l’art (Gaudí, Dalí, Miró, Tà·
pies); en diferents invents (submarí, 
telègraf, telescopi); en medicina (va·
cunes, trasplantaments, cirurgia); 
en la cuina i en l’esport. Aquestes 
qualitats converteixen Catalunya en 
una àrea econòmica molt dinàmica, 
molt per sobre de la mitjana europea. 

Inversions.· Des de la manifesta·
ció de l’11 de setembre del 2012, 

probablement l’acte de sobirania 
més clar i contundent que hem fet 
els catalans fins ara, les inversions 
extrangeres no han disminuït, més 
aviat al contrari: Nissan, Omron 
(Japó), Novartis, Clariant (Suïssa), 
ETL Motors (Israel), Ikea (Suècia) i 
Maschiopack (Itàlia), entre d’altres, 
estan fent inversions milionàries a 
Catalunya.

CataLunya, 28è estat d’euRopa
La majoria de països europeus s’han 
independitzat els darrers anys: du·
rant el segle XX van sorgir 28 nous 
països, 15 dels quals en els darrers 
21 anys i 4 en el segle XXI.

Els estats europeus que s’han 
independitzat recentment (Txèquia, 
Eslovàquia, Croàcia, Letònia, Eslo·
vènia i Estònia) han crescut més del 
doble que la mitjana de la UE.

Les previsions del Cercle Català 
de Negocis a mitjà termini indiquen 
que Catalunya seria el quart estat 
en renda per càpita de la UE i que a 
llarg termini, arribaria a ser el tercer 
i molt probablement el segon.

Per altra banda, no hi ha hagut 
cap país que, un cop separat de la 
metròpoli, hagi fet un sol pas per 
tornar·s’hi a integrar. Per alguna 
raó deu ser! 

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
AMPOSTA

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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especialment l’esforç de les famílies. 
No podia faltar una menció al fet 
que en el darrer any s’han posat en 
marxa a la ciutat d’Amposta estudis 
de Grau Universitari en matèria es·
portiva amb la implantació del grau 
de Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, i també es troba en ple fun·
cionament l’Institut de Tecnificació, 
que ofereix programes esportius als 
seus estudiants. 

La Gala de l’Esport Ampostí, que 
s’ha celebrat el divendres dia 
24 de maig a la Sala Metro, ha 

repartit fins a 24 premis en cadascu·
na de les categories per esports in·
dividuals, d’equip i reconeixements 
diversos a les entitats esportives o 
als seus equips directius.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, i ha comptat 
amb la presència de Cinta Espuny, 
representant territorial de l’esport de 
la Generalitat de Catalunya.

En total es van premiar fins a 23 
categories que apleguen des dels 
esports individuals, els col·lectius, 
premis als entrenadors o a la tasca 
directiva.

Durant l’entrega dels premis fou 
especialment emotiva l’entrega d’un 
reconeixement a Pere Àngel Cha·
varria, que fou regidor d’esports de 

l’Ajuntament d’Amposta i un gran 
impulsor de l’esport a la ciutat, 
i que ens deixava fa uns mesos. 
D’altra banda, també hi va haver 
un reconeixement a la trajectòria 
esportiva d’Àngels Fàbregues, que 
actualment és professora d’Educació 
Física de l’Institut Ramon Berenguer 
IV i que ha estat una pionera tant en 
la pràctica d’esports com el bàsquet 
o el rem com en l’educació esportiva 
a la ciutat d’Amposta.

En el torn de parlaments, tant el 
regidor d’esports, Paco Paz, com la 
representant territorial de l’esport, 
Cinta Espuny i especialment l’alcalde 
d’Amposta van posar de relleu el fet 
que Amposta té actualment represen·
tants esportius a tots els nivells, fins 
i tot en campionats internacionals. I 
van reconèixer la tasca que es duu a 
terme des de les entitats esportives i 

ReConeixements

L'esport ampostí es posa de gala 
per premiar esportistes i clubs

Amb la presència de la representant territorial de l'esport

ELS PrEmIATS A LA GALA

 Millor esportista escolar masculí 
d’esports individuals: David Berme-
jo Salvador (Club Natació Amposta)

 Millor esportista escolar femení 
d’esports individuals: àngela Caba-
llé roca (Club Natació Amposta)

 Millor equip escolar masculí 
d’esports col·lectius: Club Bàsquet 
Amposta

 Millor esportista de base federat 
masculí d’esports individuals: àlex 
Martí Arasa (Club Natació Amposta)

 Millor esportista de base federat 
femení d’esports individuals: Aina 
Cid Centelles (Club Nàutic)

 Millor equip de competició 
d’esports individuals: Club de Ball 
Esportiu Amposta Quickdance

 Millor equip de base federat 
masculí d’esports col·lectius: Club 
Nàutic Amposta

 Millor equip de base federat 
femení d’esports col·lectius: Club 
Nàutic Amposta

 Millor esportista promesa mas-
culí: àngel Fabregat Pujol (Sala 
d’Esgrima) 

 Millor esportista promesa feme-
ní: Judith Tortajada Mestre (Club 
Handbol Amposta)

 Millor esportista absolut masculí 
d’esports individuals: Francesc 
Franch Bonet (Club Nàutic Ampos-
ta)

 Millor esportista absolut femení 
d’esports individuals: Meritxell 
Alonso (Club Nàutic)

 Millor equip de competició 
masculí d’esports col·lectius: Club 

Nàutic Amposta
 Millor equip de competició femení 

d’esports col·lectius: Club Nàutic 
Amposta

 Millor entrenador: Agustí Ferré 
Ontañón (CBE Amposta Quickdan-
ce)

 Millor entitat esportiva: Club de 
Tir Montsià

 reconeixement tasca directiva: 
José Francisco Curto raga (Club 
Futbol Sala Amposta)

 reconeixement treball de base 
entitat esportiva: Club de Bàsquet 
Amposta

 reconeixement tasca educativa 
vers l’esport: Escola Mestre Agustí 
Barberà

 Menció Especial a la trajectòria 
esportiva i docent: àngels Fàbre-
gues Albacar

 reconeixement a la tasca d’es-
forç col·lectiu-organitzacions: Unió 
Atlètica Montsià 

 reconeixement especial gesta 
esportiva: Club esportiu l’àngel 
APASA per la participació als Jocs 
Special Olímpics.

 reconeixement trajectòria es-
portiva: Geanina Ungureanu Iliescu 
(Club Handbol Amposta)

 reconeixement espònsor: Lagra-
ma (patrocinador del Club Handbol 
Amposta) - Grup l’Ebre (patrocina-
dor del Club de Bàsquet Amposta)

 reconeixement a la difusió de 
l’esport ampostí “Premi Aniceto 
Garcia”: Amposta ràdio pel pro-
grama radioesports, Enric Algueró 
del Diari de Tarragona i La Veu de 
l’Ebre i la revista Aktual 3 
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esports

HandBoL

L’equip juvenil femení de 
l’Handbol Amposta ha acabat 
subcampió d’Espanya en la 

fase final del campionat disputat la 
primera setmana del mes de maig a 
Amposta. El conjunt ampostí va cau·
re per la mínima (29·30) en la final 
contra el Base Villaverde madrileny, 
equip que va trencar així el somni 
de l’Amposta de guanyar el títol a 
casa. Als partits de l’esdeveniment hi 
van assistir, a banda d’un nombrós 
públic que animava sense parar a les 
jugadores ampostines en cadascun 
dels partits, les autoritats de l’esport 
tant locals com territorials.

Tot i això, s’ha de felicitar les juga·
dores de l’Amposta per la seva gran 
temporada, sectors estatals i fase 
final, en què han hagut de guanyar 
partits molt disputats, i lluitant fins 
el darrer segon una final decidida a 
cara o creu.

FinaL sensaCionaL
Les jugadores de l’Amposta van fer 
una final sensacional malgrat que 
finalment no servís per penjar·se la 
medalla d’or. Tot i amb això, haver 
estat subcampiones d’Espanya ha 
estat un motiu d’orgull per a l’entitat 
i també per la ciutat d’Amposta. En 

aquest sentit, el consistori ampostí 
oferia una recepció a les jugadores, 
als seus tècnics i als representants 
de l’entitat com a felicitació i reco·

neixement tant pel magnífic resultat 
com per haver aconseguit organitzar 
el campionat a Amposta. Les ampos·
tines van comptar amb el suport del 
seu públic i van poder arribar als 
darrers cinc minuts amb empat al 
marcador. Les madrilenyes van fer 
el 30·29 i l’Amposta encara va tenir 
una gran oportunitat d’empatar, però 
a falta de cinc segons un contraatac 
va acabar amb la pilota al pal. Una 
jugada clau que no va permetre 
forçar la pròrroga.

L’Amposta i el Villaverde havien 
arribat a la final sense perdre cap 
partit, però amb una trajectòria ben 

diferent. L’Amposta va començar 
cedint un empat contra el Lizarrería 
en l’estrena el dimecres, per guanyar 
després per la mínima al Porriño i 
superar per tres gols al Mar Sagunt. 
Amb aquests cinc punts van passar 
com a primeres de grup a semifi·
nals, on es van trobar al Cajamar de 
Málaga, on van tornar a guanyar de 
nou per un gol (35·34). Per la seva 
banda, el Villaverde havia tingut 
un camí més plàcid, guanyant de 9 
gols a l’Elx, d’11 gols al Granollers 
i de 8 al Málaga. En semifinals, van 
guanyar de 4 gols al Porriño arribant 
a la final com a clares favorites. 

el juvenil femení 
subcampió d’espanya

La fase final del campionat es va celebrar a la Amposta

atLetisme

Manel Concepción 
guanyador de la 
primera edició de 
la Perxa Urbana 
d’Amposta

EBrEdIGITAL

Manel Concepción, atleta del FC 
Barcelona, ha estat el primer en 
inscriure el seu nom al palmarès de 
la “Perxa Urbana Ciutat d’Amposta”, 
que va tenir com a escenari la plaça 
de la zona lúdica de Tosses, com a 
preludi de la Gala de l’Esport d’Am·
posta. L’ambient va ser creixent i en 
la recta final, coincidint amb la fase 
decisiva de la prova, nombrós públic 
va presenciar els salts decisius en la 
lluita per les primeres posicions. Un 
total de 14 saltadors, els millors de 
tot l’estat espanyol, amb les úniques 

absències d’Albert Velez per lesió, i 
Igor Bychkov, participant en proves 
internacionals, es van donar cita a la 
competició, que es va desenvolupar a 
les instal·lacions mòbils cedides per 
la Federació Espanyola d’Atletisme. 
El representant del FC Barcelona, 
es va imposar amb una marca de 
5’25, superant a David Moya de 
l’AA Catalunya i Manel Miralles del 
Playas de Castellón, que amb 5’15, 

van ocupar la segona i tercera posi·
ció respectivament, aconseguint el 
trofeu i premis en metàl·lic destinats 
als tres primers classificats. 

També van competir destacats 
saltadors com Joan Planes del CA 
Laietana, actual campió d’Espanya 
en pista coberta o Dídac Sales del FC 
Barcelona, amb l’al·licient a més de 
veure en acció als saltadors locals, 
Oscar Oliver, internacional en diver·

ses categories i campió d’Espanya 
promesa, que va realitzar un millor 
salt de 5,05, i Enric Obiol, amb 
4,60. Abans i com a preliminar es va 
disputar una competició d’iniciació, 
amb un total de 10 participants, on 
es va imposar el juvenil de la UA 
Montsià, Victor Bonfanti, amb una 
marca de 3,20. També van saltar 
com a exhibició, les representants 
del Grup ISN Navarra, Saioa Ortiz 
i Rebeca Yagüe, que van estar en 
les primeres posicions dels últims 
campionats estatals absoluts. Pau 
Cecília, responsable de la prova i 
tècnic de la UA Montsià, va finalit·
zar bastant satisfet d’aquesta nova 
experiència “hem de polir alguns 
detalls, com en els últims moments 
la falta de llum, però estem molt 
animats a continuar organitzant en 
el futur aquesta prova, encara que 
potser canviant l’escenari i la data 
que podria ser a l’estiu” Amposta ha 
recuperat la tradició de la competició 
de perxa urbana, que s’havia per·
dut, i no es realitzava en tot l’estat 
espanyol des de feia alguns anys. 

L’alcalde i tot el consistori de la ciutat van oferir el dijous dia 23 de maig una recepció oficial al l’equip juvenil femení del 
club Handbol Amposta per traslladar-los les felicitacions de tota la ciutat d’Amposta per la gesta aconseguida en el cam-
pionat d’Espanya al que van quedar subcampiones gairebé fregant la victòria. jugadores, equip tècnic i junta del club van 
rebre també les felicitacions per l’organització del campionat a la nostra ciutat, cosa que ha suposat poder projectar les 
instal·lacions esportives d’Amposta i el seu potencial turístic a tot l’Estat. 
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esports

ajudes

ATOrGAdES 
LES SUBVENcIONS
ALS cLUBS ESPOrTIUS 

L’Ajuntament d’Amposta ha fet entrega a 
diferents clubs esportius de la ciutat de 
les subvencions anuals per fomentar la 
practica de l’esport i per premiar l’esforç 
que aquest clubs fan en la difusió de 
l’esport ampostí en les seves diferents 
disciplines i categories.
Els clubs que han rebut la subvenció han 
estat el Club de Futbol Amposta, el Club 
Handbol Amposta, el Club Esgrima , El 
club d’Atletisme, Futbol Sala i Cub de 
Tir, en un total de 107 mil euros, queda 
pendent la subvenció que anualment 
s’entrega al club de rem Amposta, unes 
subvencions que estan relacionades amb 
el nivell esportiu de cada club.
Cal recordar que la subvenció comporta 
que els clubs han de tenir el 70% de la 
plantilla composada per esportistes 
ampostins així com lluir als seus equi-
paments el logo d’Amposta destinació 
de turisme esportiu. 

atLetisme

18è. campionat 
territorial de tarragona 
d’atletisme per a 
esportistes amb 
discapacitat intel·lectual

El passat dia 18 de maig va tenir 
lloc a la nostra població el 18è. 
Campionat Territorial de Tarragona 
d’Atletisme per a esportistes amb 
discapacitat intel·lectual organitzat 
per l’ACELL (Federació catalana 
d’Esports i lleure per a persones amb 
discapacitat intel·lectual) i el Club 
Esportiu l’Àngel·Apasa.

En aquest Campionat van par·
ticipar 98 esportistes de 8 clubs 
(Arrodisca, Baix Camp, Taller Estela, 
Solc, Alba, Bellisens, Garbí i Àngel 
Apasa) de la província de Tarragona.

El Club Esportiu l’Àngel·Apasa 

va participar amb 25 esportistes en 
diferents modalitats, per als nois i 
noies del nostre centre és un acte de 
fermesa per demostrar el seu esforç 
i dedicació.

L’esdeveniment es va efectuar 
a les pistes d’atletisme, amb gran 

afluència de espectadors que varen 
gaudir del espectacle esportiu. 

A la finalització del campionat 
és va realitzar una festa esportiva i 
un dinar al restaurant Els Ullals per 
celebrar la cloenda de la temporada.

Els resultats obtinguts provisi·

onalment pel nostre club foren 6 
medalles d’or, 8 medalles d’argent, 
12 medalles de bronze i 9 diplomes 
de participació

Hem de fer esment de tots els 
voluntaris que ens ajuden a portar 
a terme les nostres activitats, així 
com agrair als col·laboradors i 
espònsors per seu suport vers als 
nostres esportistes, perquè sense la 
seva sensibilitat i aportació moltes 
activitats no es podrien efectuar, són 
els següents: La Musclera del Delta, 
Autopintors Codorniu, Advocats 
J·F, Pub el Cel, Comercial Accensi, 
Publicenter, Obra Social “La Caixa”, 
Associació de Voluntaris “La Caixa”. 
Terres de l’Ebre, Gotta Perfumeríes, 
Pixpress, Creu Roja Amposta, Ajun·
tament d’Amposta, Consell Comarcal 
del Montsià, ACELL i Generalitat de 
Catalunya. 

CLUB ESPOrTIU àNGEL-APASA

Hem tornat amb els preus més interessants
 Cursos intensius de cotxe: 140 €
 Carnet de camió, bus o tràiler: 490 €
 Cursos Cap: 99 €
 Pràctiques: 18 € / hora

Amposta
C/ Barcelona, 90
977 700 563

Roquetes
C/ Escorial, 2
977 503 176

Tortosa
Pl. de les Corts Catalanes, 2
977 442 694 www.autoescolestemple.com
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esports

nataCiÓ

Quarta posició 
del CN Amposta al 
Campionat Territorial 
Absolut de Natació
El Club Natació Amposta el dia 11 
de maig va quedar en 4a posició al 
Campionat Territorial Absolut a la 
Piscina Municipal de Camp Clar amb 
una bona actuació per part de tots 
els nostres nedadors representants, 

i a més, classificatori pel Campionat 
Catalunya Interterritorial. 

En aquesta competició han partici·
pat el C.N. Tàrraco, el C.N. Vendrell, 
el C.N. Vila·Seca, el Cambrils CN. i 
el CN. Reus. Cal destacar, les dues 
medalles d’or aconseguides per la 
Laura Negre en 100m esquena, i 
l’Àlex Martí en 100m braça. I en 4rta. 
posició el relleu per clubs de 8 x 50 
lliures mixt format per: Laura Negre, 
Àlex Martí, Marina Dimitrova, Ro·
ger Homedes, Júlia Martínez, Marc 
Gómez, Roser Lafont i Marc Martí. 

Els components de l’equip del Club Natació Amposta i l’entrenador Manel 
Ayxendri participant a la Piscina Municipal de Camp Clar. CNA

final provincial 
dels Jocs esportius 
escolars de catalunya

El passat dia 19 de maig es va celebrar 
a la Piscina Municipal d’Amposta la 
Final provincial del Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya 2013

Els resultats desprès de la parti·
cipació en les anteriors fases realit·
zades (Local,Comarcal,TTEE), els 
nedadors del Club Natació Amposta, 
van assolir uns resultats molt bons, 
aconseguint amb 20 nedadors/es 
participants Individualment en 31 
proves, 18 medalles, 8 ors, 7 plates, 
2 bronzes.

oR
Àlex Brull Martí, Aleví. 50mts.Crol, 
50mts. Esquena.
Àngels Caballé Roca, Aleví. 50mts. 
Braça, 50mts. Esquena.
Dani Fibla Pujol, Aleví. 50mts. Braça.
Xavi Costes Abellá, Infantil. 100mts. 
Crol.
Aarón Ventura Maigí, Cadet. 100mts. 
Crol, 100mts.Esquena.
Anna Boyer Valldepérez, Cadet. 
100mts. Papallona.

pLata
Noa Iman Martí Sotelo, Benjamí. 
25mts. Esquena. 
Lara Martí Gavalda, Aleví. 50mts. 
Crol, 50mts. Esquena.
Júlia Martorell Pagà, Aleví. 50mts. 
Braça.
Alejandra Rávar, Aleví. 50mts. Pa·
pallona.
Mar Fàbregues Martí, Infantil. 
100mts. Braça.
Júlia Palacos Fandos, Infantil. 
100mts. Esquena.

BRonze
Aarón Gargallo Figueres, Benjamí. 
25mts. Esquena.
Noelia Lázaro Zapata, Infantil. 

100mts. Crol.
Xavi CostesAbellá, Infantil. 100mts. 
Papallona.

En els equips de Relleus, amb 5 
equips van obtenir, 4 Medalles, 1 or, 
2 Plates, 1 Bronze.

oR
Alex Brull, Dani Fibla, Angels Ca·
ballé, Lara Martí. 4x25mts Re·
lleus Alevins.

pLata
Aarón Gargallo, Guillem Giner, 
Noa Iman Martí, Sara Flos.  
4x25mts. Relleus Benjamins.
Xavi Costes, Pau Lopez, Mar Fábre·
gues, Noeli Lázaro. 4x50mts. Relleus 
Infantils.

BRonze
Pau Ferré, Gerard Garcia, Alejandra 
Ravar, Alba Andreu. 4x25mts. Re·
lleus Alevins.

Aquets resultats, i amb la parti·
cipació del conjunt de tots els ne·
dadors del Club, als JEECAT, i a les 
Competicions Federades, el Club esta 
assolin una estructura per afrontar el 
futur amb una empenta molt potent, 
estan representats a tots els nivells 
de competició de tota Catalunya i 
Espanya.

El President Jordi Fàbregues, 
els membres de la Junta, i els En·
trenadors, donen ànims a tots els 
nedadors per l’esforç que realitzen, 
i pels objectius assolits. 

 
MANEL AyXANDrI, L’ENTrENADOr 
DEL CLUB NATACIó AMPOSTA

Bona participació 
al Trial de nens del 
Montsià celebrat a 
Amposta
L’Àrea recreativa de la Torre de la 
Carrova s’ha tornat a vestir de gala 
per acollir la trentena de pilots 
participants a la tercera prova de 
la Copa catalana de trial de nens, 
el 10è Trial del Montsià, organitzat 
pel Moto Club Amposta. 

Victòries d’Adrià Mercadé en Ini·
ciació; Frederic Guardiola, en Elèc·
triques; Carlos Palma, en Aleví; Pau 
Martínez, en Base 80; Neus Múrcia, 
en Promo 80 i fora de concurs, Mireia 
Lozano, ha estat el resultat final d’una 
prova que ha tingut a tots aquests 
pilots competint durant tot el mati 
pels voltants de la Torre de la Carrova 
i que ha comptat amb la participació 
de pilots de la comunitat valenciana. 

Neus Múrcia, ha estat la guanya·
dora indiscutible a la categoria mà·
xima de la prova d’aquest diumenge, 
la Promo 80, categoria que és l’últim 
any que disputa, ja que per al proper 
canvia de categoria i es passa ja al 
trial dels pilots grans. Una caiguda 
a la tercera passada per la zona 5, 
no li ha impedit obtenir el triomf per 
davant d’Arnau Carreras. 

Frec a frec entre Pau Martínez 

i Joel Rovira a la classe Base 80, 
que han anat molt igualat durant 
gairebé tota la cursa, però al final, 
un punt els ha separat, emportant·
se la victòria Martínez. La tercera 
posició ha estat per a Pol Mediñá, 
Lluc Miquel ha finalitzat quart i Alex 
Canales, cinquè. 

Carlos Palma no ha donat opcions 
als seus adversaris per aconseguir el 
triomf en Aleví. El pilot alacantí s’ha 
imposat amb molta superioritat a Nil 
Benitez, segon classificat, 25 punts 
els han separat. La tercera plaça ha 
estat per a Luis M. Dominguez. 

Tercera cursa i tercera victòria 
per a Frederic Guardiola entre les 
motos elèctriques. El pilot de la 
Mecatecno es manté imbatible en les 
proves que s’han disputat fins ara. 
Guardiola va superar en 25 punts al 
segon classificat, Max Pla. Tercer s’ha 
classificat Jordi Milà; quart, Ramon 
Godino; cinquè, Aleix Diego i sisè 
Oriol Villegas. 

Per fi aconseguia el triomf Adrià 
Mercadé a la classe iniciació. Des·
prés de finalitzar tercer a les dues 
anteriors curses. En aquesta ocasió 
ha estat després de realitzar la pro·
va amb molta igualtat amb Aleix 
Arrufat, tanta regularitat, que al 
final només els separava un punt. 
La tercera plaça corresponia a Oriol 
Ferré. Joan Rovira, Pau Teixió, Roger 
Vallvé i Marc Delgado han estat la 
resta de participants. 

tRiaL

Publicitat a la 
Revista Amposta: 

610 256 097
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esports

FutBoL veteRans

esGRima

yerai Gil campió de 
Catalunya individual

Els campionats d’esgrima de Catalu·
nya per a menors de 15 anys i menors 
de 17 anys tan individual com per 
equips es van celebrar a Amposta 
els dies 11 i 12 de maig.

En categoria M·15 d’un total de 36 
tiradors, l’ampostí Yeray Gil ha que·
dat Campió de Catalunya individual.

Per equips l’equip 1 d’Amposta  
Yeray Gil, Carlos Tercero, Aleix a que·
dat subcampió en perdre amb la final 

contra l’equip 1 de Barcelona SAM.
En categoria cadet menors de 17 

anys, la competició ha estat quasi 
perfecta per als ampostins.

A nivell individual, dels 7 primers 
tiradors tots eren ampostins mos·
trant així el seu nivell: campió, Àngel 
Fabregat; subcampió, Marc Andreu; 
bronzes, Eugeni Gavaldà i Joel Fabre·
gues; cinquè, Kevin Fabregues; sisè, 
Sergi Galve i setè, Yeray Gil

 Per equips la cosa no anat mol 
diferent els dos equips d’Amposta 
han quedat 1r i 2n després d’eliminar 
a dos equips de Barcelona del SAM i 
a altres 2 de Tarrassa i un del Llor: 

judo

activitats del club 
Judo amposta

El dissabte 20 d’abril ens vam tornar 
a reunir tots plegats tan els judokes 
com els pares i mares que es van 
voler quedar per gaudir d’un entre·
nament una mica diferent, en aquest 
cas es tractava de que els judokes a 
banda de repassar i ensenyar·nos tot 
allò que ja saben fer, incorporessin 
durant el combat entre les combi·
nacions de Claus, la seva preferida, 
aquella que més els hi agrada i en 
la que es senten més a gust, amb 
la finalitat de perfeccionar·la per si 
sola o combinar·la per tal de trobar 
sortides diferents en cas necessari 
i lligant t’ho tot per suposat amb 
la conseqüent immobilització per 
així aconseguir gaudir d’una major 
eficiència.

entRenament-CompetiCiÓ
Una setmana més anem de trobada al 
Entrenament·Competició aquest cop 
organitzat pel Club de Judo Vinaròs·
Benicarló al pavelló poliesportiu de 
Benicarló i als que per suposat i tot 
cor donem les gràcies per la seva 
amable invitació.

Aquesta jornada de dissabte, 27 
d’abril ha concorregut dividia en dos 
parts, un escalfament·entreno de 
lo més divertit tant per als judokes 
com per als assistents que l’estàvem 
mirant i una part de competició on 

com sempre tots els judokes han po·
gut lluir i gaudir de tot allò que dia 
a dia aprenen en els seus respectius 
entrenaments.

En quant a la part de les classifi·
cacions podem estar contents ja que 
hem contat amb dos primers llocs, 
tres segons llocs i quatre tercers llocs 
com a dada a ressaltar. 

CLUB JUDO AMPOSTA

mANEL ESTELLé

AV jesús i maria 3
AEVcF Amposta  2

Desastre total

Gols: Dani 1 Anselmo 1
Com ens passa últimament justos, 
molts lesionats, expulsats, compro·
misos, de vegades falta d’implicació, 
sense canvis...

Malgrat tot damunt del camp un 
bon equip, en teoria.

Jugàvem al camp del cuer, bona 
tarda per al futbol i per fer córrer 
la pilota.

No ho hem fet, no hem estat un 
equip, no hem fet joc col·lectiu, 
cadascú ha fet joc personal, no ens 
hem ajudat, hem volgut portar la 
pilota al peu o fer passades impos·
sibles d’arribar, a més físicament no 
estàvem bé.

Si a això li afegim que el rival ha 
posat totes les ganes del món, que 
hem entrat al seu joc al límit del 
reglament i que hem caigut en les 
seves provocacions fins a aconseguir 
que ens expulsin dos jugadors per 
doble amonestació, podríem dir que 
ha estat un desastre total.

El partit a la primera part ha es·
tat igualat, però com ja hem dit no 
l’hem controlat, ells arribaven moltes 
vegades en superioritat però no han 
encertat a posar·la dins la porteria, 
nosaltres tampoc.

A la segona ens hem descentrat 
més i no hem treballat com en altres 
partits, ens han arribat com han 
volgut i al final el gol que es veia 
venir, 1 a 0.

Com sempre, no ens venim avall i 
Dani en una jugada d’estratègia i de 
cap ha marcat l’empat, 1 a 1.

Ens hem anat amunt a buscar la 
victòria més amb el cor que amb el 
cap o les cames, no recuperàvem 
posicions i en dos pilotes perdudes 
ens han fet dos contraatacs que han 
suposat el 3 a 1.

Hem escurçat distancies en un gol 
de penal ben llençat per Anselmo, 3 
a 2, però no ha estat suficient.

En resum partit per analitzar i 
reflexionar, per veure les virtuts i les 
mancances que tenim, la implicació 
de tothom des del primer fins a l’úl·
tim i posar·ho en pràctica. 

No és normal que fem grans par·
tits, que tothom treballi i s’impliqui 
i hi hagi dia que sembla que ningú 
hagi jugat a futbol, que ens passem 
l’estona discutint en l’àrbitre i que ca·
dascú faci la guerra pel seu costat. 

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

campió,Amposta 1 (Àngel Fabregat, 
Marc Andreu, Eugeni Gavaldà, Àlex 
Moreno); subcampió, Amposta 2 
(Joel Fàbregues, Kevin Fàbregues, 
Sergi Galve, Yeray Gil.) 
FinaL deL Campionat 
d’espanya aBsoLut peR equips
El cap de setmana del 18 i 19 de 
maig es va celebrar a Madrid l’últim 
torneig nacional de rànquing absolut 

d’un total de 37 clubs, hi havien 
en disputa 3 places per a la final 
del campionat d’Espanya Absolut 
per equips. Amposta amb tan sols 
un tirador absolut Pau Roselló, i la 
resta de cadets, nois de 16 i 17 anys, 
Àngel Fabregat, Marc Andreu, Eugeni 
Gavaldà i Pau Adan, s’ha classificat 
en tercer lloc per disputar la final 
d’aquest campionat. 
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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

Visita d’alumnes 
de l’escola Soriano 
Montagut
Aquest mes, als estudis d’Amposta 
Ràdio, hem tingut una visita d’ex·
cepció: els alumnes de primària 
de l’escola del Soriano Montagut. 
Van visitar els estudis i aprendre el 
funcionament diari de la ràdio: els 
seus programes, l’equip tècnic etc... 
Una experiència inoblidable per a 
molts d’ells, que a més van marxar 
de l’emissora amb una motxilla de 
regal per a cadascun.

diada de sant joRdi
Per Sant Jordi, Amposta Ràdio va 
estar in situ a la zona del Castell 
amenitzant la diada amb 
un programa en directe 
presentat per Jordi Galo 
i Manel Ramon on es va 
poder informar a tots 
els oients de com anava 
anant la jornada del dia 
23 d’abril amb entrevis·
tes l’alcalde d’Amposta, 
a la regidora de cultura, 
als alumnes i professors 
d’Esardi i als diversos lli·
breters i floristes que ens 
donaven la informació de 
com transcorria el dia.

La xaFaRdeRia
Pel que fa al programa de 

“La Xafarderia”, Tere Valldepérez va 
entrevistar al Casanova de moda dins 
del panaroma social: Álvaro Muñoz 
Escassi, el famós genet conegut per 
les seves interminables conquestes, 
ara en primer pla pel possible afer 
amb la seva companya del concurs 
“¡Mira quién salta!”, Sonia Ferrer. 
Entre moltes de les preguntes de la 
nostra “xafardera” el genet gairebé 
li confessa quina és la relació que té 
amb la presentadora a fins al punt 
que aquest li va agafar el micro, en 
pla broma, perquè Tere no continués 
amb el seu particular “tercer grau”. 
Una entrevista molt simpàtica!.

en ConstRuCCiÓ
En quant a la secció de les Associa·
cions Ampostines del programa “En 
Construcció”, aquest mes han passat 

els directors de la Fila, la Lira, Taram·
bana i la recent Xics I Xiqüeles del 
Delta i ens van comentar la història, 
la relació la ciutat etc. ..

Caps de setmana
Cal destacar l’èxit de la programació 

del cap de setmana, amb els diferents 
programes musicals com el mític 
“Cocodril Club” d’Albert Malla o el 
“Perquè no m’oblidis”. Dos progra·
mes d’èxits musicals que tots els 
matins del cap de setmana triomfen 
entre els oients d’Amposta Ràdio. 

La regidoria de Mitjans de Comu·
nicació de l’Ajuntament d’Amposta 
està treballant des de fa uns mesos 
per dur a terme un dels punts clau 
que figurava en el programa electoral 

de l’equip de govern de CiU: acostar 
els estudis d’Amposta Ràdio al centre 
de la ciutat.

L’emissora municipal, que actu·
alment ocupa unes instal·lacions 

de lloguer al polígon de les Tosses, 
a tocar de la zona lúdica, es podria 
reubicar a partir del proper any a 
les caselles exteriors del Mercat 
Municipal, al carrer Palau i Quer, 
un espai amb menys superfície però 
que podria acollir els estudis de la 
ràdio amb facilitat. Actualment la 
qüestió està en fase d’estudi, tal com 
ha explicat la regidora de Mitjans 

de Comunicació, Rosita Pertegaz 
“estem recollint pressupostos del 
que costaria aquesta inversió i hem 
encarregat uns plànols inicials”, la 
regidora ha afegit que “aquesta és 
una proposta que portàvem al pro·
grama electoral i estem treballant 
per a que la ràdio pugui estar al 
centre de la ciutat, a més, el Mercat 
és actualment un lloc idoni”. 

L’ajuntament estudia traslladar 
Amposta Ràdio a uns estudis més cèntrics



r
ecordarem avui aquell fan-
tàstic parc que teníem els 
que festejàvem sobre els 
anys 60, i que quasi que tots 
els diumenges se li havia de 

fer una visita per passejar tranquil. El 
que no et deixava tranquil era aquell 
senyor que se t’acostava i et deia “què 
trobeu? Voleu una foto?” Eren els retra-
tistes d’aquell temps que es guanyaven 
la vida anant pels carrers, i així els 
vam treure el nom de “sacaperras”. 
Al d’avui també li deien, però era més 
conegut com “el basurero”. I per què? 
Us ho explico de seguida. Després de 
saludar-lo al cafè de Jordi, i ja asseguts 
a una taula i acompanyats per la seva 
filla, que casualment allí estava amb 
les amigues fent el primer cafè del dia, 
li preguntem si segueix tirant alguna 
fotografia. Salvadó contesta:

No, ni una, i de màquina tampoc 
sé si en queda cap, i del que em 
preguntaves abans de per què em 
deien “lo basurero”, és perquè quan 
jo arribo Amposta per primera ve·
gada, la feina primera que trobo és 
fer de basurero, i com que a mi mai 
m’ha fet temor res, l’agafo. Perquè 
no creguis, per a un foraster aquell 
temps era molt difícil trobar alguna 
cosa, i a mi em va oferir treball Da·
vid lo del cementiri, i va ser per la 
primera persona que vaig treballar 
en arribar, per això com que la gent 
el primer que em van veure fer va 
ser això, ja em va quedar per sem·
pre aquest nom. I encara ara que 
ja ha passat tant de temps, mira si 
ho saben que vaig fer de fotògraf 
un munt d’anys, i tot i així encara 
diuen “al casament de ma afilla va 
tirar les fotos lo fotògraf Salvadó 
“lo basurero”
I per què devia ser això? 

És natural, a l’altre que es va instal·
lar primer que jo, i també anava pel 
carrer tirant fotos al que es deixava, li 
deien Jovè “sacaperras” i així sabien 
si parlaven d’un o de l’altre.

Éreu amics vatros 
dos...

Home, jo co·
menço a conèixer 
això de la foto·
grafia perquè, per 
treure’m un al·
tre jornalet, vaig 
començar a fer 
de repartidor de 
fotografies per a 
Jovè, que estava 
al començament 
del carrer Victòria 
a un primer pis, i jo al casar·me em 
poso a viure a una casa de la mare 
de la meva dona, al carrer Navarra, 
perquè abans no era com ara que els 
fotògrafs tenen un local en botiga. 
Natros tiràvem la major par de fotos 
pel carrer a la vegada, li agafàvem 
el nom i la direcció per després por·
tar·los les fotos a casa i cobrar·les; 
a casa teníem un petit estudi per 
fer ja la foto “en bo” que natros li 
diem. Allí, a més de repartir, ja vaig 
anar aprenent alguna cosa al seu 
laboratori, ajudant·lo, i vaig anar 
veient que allò no era tant difícil. 
Finalment, dono el pas, em compro 
el que em feia falta i començo a tirar 
fotos pel meu compte, llavors, per 
anar tenint nova clientela i no fer·li 
de moment massa mal a Jovè, em 
desplaçava al Poble Nou, a Masden·
verge, a l’Aldea, sobretot quan eren 
les festes i també algun diumenge, 
i Amposta igual i així es com poc 
a poc la gent va anar coneixent a 

aquell “basurero” que sense saber 
com ho havia fet, se’ls convertia 
en el fotògraf de tots els batejos i 
casaments. Perquè vaig arribar a 
tenir l’exclusiva de l’església, que 
això per a mi va ser molt.
Treballes a algun altre lloc?

Jo vivia primer de solter a la 
mateixa casa de Jovè, però desprès 
de la separació passo a viure al 
carrer Sant Roc Nº. 16, i en aquell 
carrer hi tenia el seu magatzem el 
senyor Enrique Alucha Panisello, 
que era l’encarregat de tota la llum 
d’Amposta, i jo entro per ajudar·lo, i 
aquell home va acabar per tenir·me 
com un fill, tant, que volia fer·me 
entrar a las Fuerzas Eléctricas del 
Ebro, però jo li veia molt de futur a 
tot això de la fotografia i li vaig dir 
que portava uns altres pensaments. 
L’home ho va entendre i la nostra 
amistat va continuar sempre.
El teu pas més gran deu ser en esta-
blir-te.

Clar, perquè de ser un fotògraf 
de carrer quasi que podríem dir que 
passo a tenir l’establiment més gran, 
vist des de fora com a mínim de tota 
la comarca, perquè en fer les obres 
de l’eixample de la carretera 340 
que ens passava per dins d’Amposta, 
em quedo en tota la façana que va 
des del carrer Sant Antoni al Carrer 
Major, allò per a mi va ser la cosa 
més gran que he fet en aquesta vida, 
va ser una satisfacció molt gran per 
mi i també per la meva família.
 Actualment Salvadó té 89 anys, la seva 
dona Amadea fa uns set anys que ens 
deixava, ell, de memòria, està bastant 
més bé que alguns, perquè el que ens 
ha explicat no ho portava pas apuntat, 
tots coneixeu als seus tres fills: Salva-
doret, Amadea i Toni, i per curiositat, 
recordeu quan pagàveu per aquelles 
dues fotos iguals que et tiraven en 
algun carrer d’Amposta... Quatre pes-
setes! Jo recordo de pagar-ne ja cinc, 
les coses pugen. 

Salvadó Ferreres (fotògraf)

PEr JOSEP
PArrOT TALArN


