
L’alcalde d’Amposta presenta la residència d’avis 
com a prioritat en la segona part de la legislatura
Manel Ferré, acompanyat dels membres del seu equip, va presentar un balanç dels 
dos primers anys de legislatura i dels projectes per als propers dos anys
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Quadres solidaris pintats per persones amb discapacitat intel·lectual

 oferirà cursos per a joves i adults  l’escola obrirà les seves portes al mes d’octubre amb l’inici 
del curs acadèmic  l’etca, l’escola de teatre i circ d’amposta, estarà ubicada als locals de la fila 

Nova oferta educativa a la ciutat: 
una escola de Teatre i Circ

Lo Pati presenta una 
interessant exposició 
sobre el paisatge 
Amb peces cedides per 
museus i galeries
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solidaRitat
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 

6 i 7 de juliol: Farmàcia Albella
13 i 14 de juliol: Farmàcia Ferré
20 i 21 de juliol: Farmàcia Morán
27 i 28 de juliol: Farmàcia Pujol
3 i 4 d’agost: Farmàcia Salom

sempRe a mà

Musclada 
Solidària
La plaça del castell va ser escenari el 
passat diumenge dia 16 de juny, de 
la Musclada Solidària, una activitat 
que va combinar la degustació dels 
musclos amb la solidaritat envers 
diverses entitats d’Amposta com 
foren APASA, Creu Roja i AFAM.

La jornada va tenir un to molt 
festiu gràcies a les actuacions de la 
colla castellera Xiqüelos i Xiqüeles 
del Delta, Guardet lo Cantador i la 
seva rondalla, el grup de dansa Para-
cota, la banda de Cornetes i Tambors 
i La Torreta i la Rondalla Teixidó. 

la Foto

voluNtAris Del pArc NAturAl NetejeN lA plAtjA D’eucAliptus

Un grup de 17 voluntaris del Parc Natural van dedicar el diumenge dia 9 de juny a netejar de brossa la platja dels Eucalip-
tus. L’espai que van netejar els voluntaris comprenia la platja Eucaliptus i la gola de la platjola. La neteja va estar organit-
zada per l’Associació de Voluntaris del Parc i Picampall, amb el suport del suport del Departament de Territori i Sostenibi-
litat, la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta i el Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
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que tindrà aquest distintiu i que es 
proposa oferir una base sòlida en 
disciplina teatral apropant l’alumnat 
als diferents gèneres, sempre des 
d’una vessant lúdica i didàctica de la 
formació teatral. Per assolir aquest 

objectiu, l’escola comptarà amb 
diferents professionals del sector.

El període de matriculació serà 
durant el mes de setembre, del 2 al 
27, als mateixos espais de la Fila. 
Els cursos començaran al mes d’oc-

tubre i finalitzaran al juny amb les 
mostres i tallers dels alumnes dels 
diferents grups. 

Durant les properes setmanes hi 
haurà més informació disponible al 
blog festeatre.com . 

La ciutat d’Amposta comptarà a 
partir del proper curs acadèmic 
amb una escola de teatre i circ, 

l’ETCA (Escola de Teatre i Circ d’Am-
posta), que iniciarà al mes d’octubre 
la seva oferta formativa a la ciutat i 
estarà ubicada a l’edifici de La Unió 
Filharmònica, en un espai cedit per 
a societat musical.

L’objectiu principal de l’escola és 
ser en un espai de formació en teatre 
i tècniques de circ, de qualitat i en 
creixent apropament i col·laboració 
en altres escoles i xarxes del sector 
a Catalunya. A la vegada, l’oferta 
pretén apropar el circ i el teatre físic 
a la població, i amb aquesta finalitat 
l’escola preveu anat engegant dinà-
miques i experiències que ho facin 
possible. En aquest sentit, l’impulsor 
del projecte i director de l’Escola, 
Jordi Príncep, ha explicat que “per a 
nosaltres és molt important, potenci-
ar l’aportació pedagògica d’aquestes 
disciplines, el teatre i el circ, com a 
canals de comunicació, d’educació 
i d’integració”.

a paRtiR de l’oCtuBRe
L’Escola obrirà les seves portes al mes 
d’octubre, amb l’inici del nou curs 
acadèmic, i oferirà cursos de primer 
nivell de teatre amb un grup per a 
joves de 12 a 16 anys i un altre per 
a adults a partir dels 17 anys. Tot i 
amb això, el projecte té l’ambició de 
convertir-se en un espai obert a tota 
la població i es preveu que a mitjà 
termini es puguin impartir classes 
de tècniques teatrals a partir dels 
tres anys i anar incloent-hi també 
tècniques de circ.

La presentació de l’Escola de Te-
atre i Circ d’Amposta s’ha realitzat 
amb el suport de l’Ajuntament i de la 
Unió Filharmònina, en aquest sentit, 
l’alcalde d’Amposta s’ha mostrat 
molt satisfet amb l’inici d’aquesta 
nova oferta formativa i cultural i 
ha explicat que “el projecte cultural 
d’Amposta està molt consolidat i amb 
la presència a la ciutat de l’escola de 
teatre se’ns presenta una oportuni-
tat de refermar-lo encara més”. Per 
la seva banda, la presidenta de La 
Unió Filharmònica, Núria Gómez, ha 
manifestat que acollint l’escola a les 
instal·lacions de la societat musical 
“el que fem és enfortir la nostra 
tasca formativa i cultural, i a més, 
fer promoció de la nostra entitat”.

Pel que fa a l’oferta formativa, el 
teatre físic i les arts circenses seran 
les notes característiques de l’ETCA, 

Ciutat

pRojeCtes

Amposta tindrà una escola de Teatre 
i Circ amb cursos per a joves i adults

obrirà a partir del proper curs acadèmic i estarà ubicada a l’edifici de la unió Filharmònica

inFRastRuCtuRes

L’Ajuntament inicia pel 
seu compte la neteja 
del Camí de Sirga

L’Ajuntament d’Amposta ha habilitat 
una partida específica per netejar el 
tram del Camí de Sirga que corres-
pon al terme municipal de la ciutat, 
des d’Amposta fins a Balada. Els 
treballs han consistit en la neteja 

de brossa, branques i vegetació. 
El pressupost de la neteja integral 
és de 4.000 euros, i es va realitzar 
amb la finalitat que el camí estigués 
plenament condicionat de cara a la 
bicicletada popular fins a Balada que 
es va celebrar el passat dissabte dia 
15 de juny. 

L’Ajuntament està estudiant 
pressupostos de manteniment del 
camí ja que el Ministeri de Medi 
Ambient, que és l’òrgan que en té 
les competències no es fa càrrec de 

la neteja periòdica de l’espai. Tot i 
així cal remarcar que sí que es va fer 
càrrec, a instàncies d’una petició de 
l’ajuntament, de la reparació de les 
tanques que es van enfonsar a causa 
de la crescuda de l’Ebre pels darrers 
episodis de pluges. 

El regidor de d’Esports i Turisme, 
Francesc Paz, ha explicat que donat 
que la prioritat és tenir el camí en 
les condicions adequades, des de 
l’ajuntament, caldrà fer-se càrrec 
del manteniment. 
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ajuntament

L’Ajuntament denuncia l’ocu-
pació de representants i treba-
lladors de l’empresa Montajes 

Rosec S.L. de la finca on s’està 
construint la segona fase de l’Antena 
Tecnològica de les Terres de l’Ebre.

Un grup de treballadors de l’em-
presa Montajes Rosec ocupa des 
del passat 26 de juny els terrenys 
on s’està construint l’Antena Tec-
nològica sense tenir cap habilitació 
legal que ho permeti i impedint que 
l’empresa adjudicatària de la segona 
fase de les obres pugui realitzar els 
treballs d’execució de l’obra.

Davant aquesta situació, que 
bloqueja el desenvolupament dels 
treballs de construcció de l’edifici, 
l’ajuntament d’Amposta ha adoptat 
ja totes les accions legals que té a 
la seva disposició per desallotjar 
aquestes persones que s’han instal-

lat a l’interior de l’edifici fent impos-
sible que els treballadors i tècnics 
assignats per fer la construcció de 
la segona fase puguin realitzar la 
seva tasca,

En aquest sentit, agents de la 
Policia Local ja es van traslladar a 
l’obra tan aviat com es va tenir co-
neixement de l’ocupació per tal de 
deixar constància de les actuacions 
que es farien des de l’Ajuntament i 
s’han enviat les actes corresponents 
i la denúncia al Jutjat de Primera 
Instància número 3 dels d’Amposta 
i a la Inspecció de Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya.

L’empresa Montajes Rosec justi-
fica la seva actuació pel deute que 
manté amb ella el contractista de la 
primera fase de l’edifici, i per això 
manté que té dret a retenir la finca 
on s’hagin executat les obres fins que 

L’Ajuntament denuncia 
l’ocupació il·legal de les obres 
de l’Antena Tecnològica

Només 2 positius 
greus de 350 proves 
d’alcoholèmia en la 
darrera campanya de 
controls preventius

La Policia Local d’Amposta ha fet 
públiques les dades de la darrera 
campanya institucional de control 
d’alcoholèmia i drogues, que es va 
dur a terme entre el 17 i el 23 de 
juny. De les 350 proves realitzades 
als conductors que circulaven per 
Amposta, només 11 van resultar 
positives, tenint en compte que, 
d’aquestes, dues van requerir una 
denúncia per la via penal, i la resta 
un positiu administratiu.

Segons aquestes xifres, només un 
3’14% dels conductors als que es va 
realitzar la prova van donar positiu 
per alcoholèmia, una dada que des 
de la regidoria de Governació de 
l’Ajuntament d’Amposta i des de la 
Policia Local té una valoració molt 
positiva pel que fa a la seguretat 
viària a la ciutat d’Amposta. 

poliCia loCal

Serveis Socials 
garanteix els dinars 
de 22 infants durant 
els mesos d’estiu

L’àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament d’Amposta, mitjançant la 
col·laboració de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, garantirà durant els me-
sos de juliol i agost l’àpat principal 
de 22 infants de la ciutat que fins 
que va finalitzar aquest curs esco-
lar es beneficiaven dels menjadors 
escolars.

Davant les circumstàncies de 
precarietat econòmica d’aquestes 
famílies que són usuàries dels serveis 
socials de l’ajuntament i donat que 
els menjadors escolars deixen de fun-
cionar durant les vacances d’estiu, 
la regidoria de Sevreis Socials, en 
coordinació amb els mateixos centres 
escolars, ha detectat quins infants 
estan en risc de no tenir garantit 
un àpat principal al dia durant el 
juliol i l’agost.

Un cop detectats els casos, que 
afecten a 22 criatures d’edats com-
preses entre 1 i 14 anys de 10 famílies 
de la ciutat, la regidoria ha establert 
un menjador social infantil per als 
nens i nenes que estarà ubicat a l’Es-
cola Soriano Montagut i comptarà 
amb la col·laboració de l’Hospital 
Comarcal que subministrarà els 
dinars que seran nutricionalment 
complets. El servei es completarà 
amb la contractació de dos moni-
tors de lleure per tenir cura de les 
criatures i del correcte funcionament 
del menjador.

Tal com ha explicat la regidora 
de Serveis Socials, Laia Subirats, “el 
menjador entrarà en funcionament 
el dilluns dia 1 perquè no podem 
permetre que hi hagi xiquets que du-
rant els mesos de vacances no rebin 
una alimentació adequada i puguin 
tenir risc de malnutrició”. Subirats 
ha afegit que aquesta acció “ha re-
querit un esforç de coordinació, però 
no ha estat difícil arribar de seguida 
a trobar la col·laboració necessària i 
la fórmula més adequada”. 

La regidora ha recordat que a 
banda d’aquests 22 infants que es 
troben en major risc, a través de les 
entitats que donen ajudes alimentà-
ries a altres famílies amb dificultats 
econòmiques, es proporcionarà un 
reforç en els lots d’aliments per su-
plir les mancances dels menjadors 
escolars. La regidoria destinarà 
una partida de 4.000 euros a donar 
aquest servei.

Cal recordar que en el ple que 
es va celebrar el dia 21 de juny, la 
regidora va explicar que ja s’estava 
treballant per trobar una fórmula que 
garantís els àpats als infants arran 
d’una moció en aquest sentit que 
va presentar el PSC i que va quedar 
aprovada. 

siMulAcre A lA resiDÈNciA D’Avis D’AMpostA

El passat dia 4 de juny a la tarda es va realitzar un simulacre d’incendi a la Resi-
dència d’Avis. L’incendi es va provocar a la planta soterrani de l’edifici on estan 
situats els vestuaris del personal. Dos dels objectius principals en la realització 
d’aquests tipus de simulacres són l’entrenament en les evacuacions així com 
la comprovació de la rapidesa de resposta dels equips implicats i la mesura del 
temps d’intervenció. 
Hem de dir que els resultats del simulacre han estat força satisfactoris, es va 
poder comprovar la funcionalitat de les persones responsables del Pla (Cap 
d’Emergència, Cap d’Intervenció, Professionals de la Residència d’Avis i Direcció 
del centre) i el temps d’evacuació de la majoria dels residents/avis es va fer en 
menys de 20 minuts. Els equips d’emergència (Policia Local, Bombers i SEM) van 
actuar en menys de 10 minuts des de la trucada al 112. 
La Direcció així com l’equip de coordinació del Pla d’Incendis de la Residència 
d’Avis van expressar l’agraïment a tot els serveis d’emergència per la seva valuo-
sa col·laboració en el desenvolupament del simulacre. 

se li liquidi el deute. La finalitat de 
l’ocupació és, per tant, aconseguir 
mitjançant una acció coactiva, que 
l’Ajuntament assumeixi el deute que 
té el contractista de la primera fase 
amb aquesta empresa.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha denunciat aquesta actitud i ha 
afirmat que “no es pot tolerar que cap 
empresa ni cap particular vulnerin la 
llei i, menys encara, quan es posa en 
risc als treballadors d’una empresa 
que ha estat la legítima adjudicatària 
després dels corresponents proces-
sos de licitació i adjudicació”. Ferré 
també ha assegurat que l’Ajuntament 
d’Amposta ha liquidat totes les certi-
ficacions d’obra que es van executar 
de la primera fase a l’empresa con-
tractista, cosa que Montajes Rosec, 
SL “coneix perfectament” i d’altra 
banda, cal apuntar que a l’Ajunta-
ment mai se li va comunicar en els 
termes que exigeix la llei que existís 
una subcontracta de l’obra per part 
dels adjudicataris de la primera fase.

Des de l’Ajuntament es vol fer 
constar que la finalitat que es 
persegueix des de Montajes Rosec 
és comprometre la viabilitat eco-
nòmica del projecte perjudicant el 
compliment dels terminis i forçar 
l’administració local a pagar dues 
vegades la mateixa obra. 

L’Ajuntament mantindrà les acci-
ons iniciades i dirigirà qualsevol acció 
de reclamació pels danys i perjudicis 
que es puguin ocasionar per aquesta 
actuació contra l’empresa ocupant 
i contra cadascuna de les persones 
responsables d’aquest exercici il·legal 
d’ocupació d’un bé públic. 

seGuRetat
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Manel Ferré presenta la residència d’avis com 
a prioritat en la segona part de la legislatura

Balanç dels dos primers anys de govern i de legislatura

L’alcalde d’Amposta, Manel Fer-
ré, acompanyat dels membres 
del seu equip, ha presentat 

un balanç dels dos primers anys de 
legislatura en els que ha destacat les 
principals obres que s’han executat i 
els equipaments que han entrat en 
funcionament des de les eleccions 
municipals, i ha marcat les priori-
tats per als propers dos anys, amb 
la construcció de la nova residència 
d’avis com a compromís més ferm de 
l’equip de govern. “Tenim les idees 
fresques, tenim energies i tenim 
ganes”, ha assegurat.

Ferré ha explicat quins són, 
passat l’equador de la legislatura, 
els projectes i les obres importants 
que s’han finalitzat com les obres 
d’urbanització d’Eucaliptus, que 
han suposat una inversió de 3’5 
milions d’euros; l’electrificació del 
Polígon Industrial de l’Oriola, les 
urbanitzacions i remodelacions de 
diversos carrers com el carrer Jardí o 
el carrer Tarragona i l’acabament de 
la segona fase de l’edifici polivalent 
on hi ha el nou auditori municipal 
que ara disposa també de l’aulari que 
utilitzaran els estudiants del grau 
universitari de Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport.

Amb una llarga llista d’obres i 
accions finalitzades, l’alcalde ha 
recalcat que a més, malgrat la crisi 
econòmica que afecta els ciutadans 
i també els recursos de què disposen 
les administracions públiques “el 
ciutadà no ha notat una disminució 
en els serveis que presta l’ajuntament 
i molt menys de la seva qualitat, 
perquè no hem retallar cap servei”.

A banda de les obres, des de l’equip 
de govern també es fa un balanç molt 
positiu d’altres accions que s’han 
engegat o reforçat en els darrers 
dos anys, com és el cas de l’entrada 
en funcionament de l’àrea Amposta 
Empresa que dóna assessorament i 
acompanyament als emprenedors 
per engegar els seus negocis, i que 
a hores d’ara ja ha assessorat 144 
noves iniciatives empresarials.

Per als propers dos anys que res-
ten fins que finalitzi la legislatura, 
l’alcalde i l’equip de govern han 
refermat el compromís de portar 
endavant la construcció de la nova 
residència d’avis, un projecte al qual 
l’alcalde s’ha referit afirmant que 
“malgrat la polèmica i passi el que 
passi, la voluntat segueix sent co-
mençar les obres i acabar la primera 
fase abans de que finalitzi aquesta 

legislatura”. En aquest sentit, Ferré 
ha recordat que el Departament de 
Benestar Social i Família manté el 
compromís adquirit en el seu dia de 
concertar 60 noves places quan la 
residència entri en funcionament i 
“l’equip de govern ha de fer l’esforç 
i el farà”, ha reblat l’alcalde.

popeRs a punt d’iniCiaR-se
Dins els projectes que s’han d’iniciar 
en els propers mesos, hi ha també 
el trasllat de l’Oficina de Turisme 
a les instal·lacions ja restaurades 
de l’antic escorxador d’Amposta, 
que també acolliran un Centre 
d’Interpretació del Delta, gràcies 
a la col·laboració del Museu de les 
Terres de l’Ebre; la remodelació de 
l’Edifici de la Castellania que acull 
actualment l’Escola d’Art i Disseny i 
que ampliarà instal·lacions amb les 
casetes de la plaça del Castell que 
es rehabilitaran.

“Hi ha encara”, ha apuntat l’alcal-
de, “qüestions que depenen d’altres 
administracions com la restauració 
de la xemeneia del Molí d’Adell i el 
tram de l’Avinguda Doctor Tomàs Pu-
jol que s’ha d’incloure dins el PUOSC; 
el segon pavelló poliesportiu (PAV-
2) lligat a l’Institut de Tecnificació i 
sobretot l’estació d’autobusos, per la 
qual l’Ajuntament ja fa temps que va 
cedir els terrenys i que és una llarga 
reivindicació de la ciutat al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a altres obres pendents, 
Manel Ferré ha explicat que per 
avançar en el nou Centre d’Atenció 
Primària, s’està negociant amb el Cat 
Salut que es faci càrrec de l’obra ja 
que les empreses constructores ac-
tualment no poden accedir al crèdit.

Un cop posades les bases de les 
línies d’acció del govern municipal 
per als propers anys, l’alcalde ha fet 
referència a la postura dels grups de 
l’oposició, i ha fet referència concre-
tament al “viratge radical” en les 
postures d’alguns grups municipals 
que segons ha afirmat “han crispat 
l’ambient fins a límits increïbles i 

han fet molt difícil el dia a dia de 
la tasca de l’equip de govern” i ha 
continuat afegint que “s’han general 
polèmiques que amb el temps s’han 
acabat posant al lloc on els corres-
pon”. Tot i amb això, Manel Ferré, 
ha volgut diferenciar clarament les 
actituds diferents del PSC i ERC; 
s’ha referit al PSC com una oposició 
“constructiva” amb exemples com la 
campanya del foment del comerç de 
la ciutat i ha afirmat que “així ha de 
ser una oposició, ha de fer crítica 
però també aportar idees i estar al 
costat de l’equip de govern quan és 
necessari”. 

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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Ciutat

Fins a 21 empreses de les Terres 
de l’Ebre han establert con-
venis de col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Amposta i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per acollir 
estudiants en pràctiques del progra-
ma Joves per l’Ocupació, mitjançant 
el qual 58 joves amb edats compreses 
entre els 16 i els 25 adquireixen for-
mació en diferents vies professionals 
millorant així les seves possibilitats 
d’incorporació al món laboral.

Un cop superat l’equador del 
període que dura el programa, des 
de la regidoria de Joventut i Políti-
ques Actives d’Ocupació, el regidor 
Eros Esquerré, ha explicat que “fins 
ara l’experiència és molt bona, els 
participants en el programa estan 
aprofitant molt la formació i les 
empreses que ara mateix els tenen 
en pràctiques estan molt satisfetes 
amb el seu rendiment”. Tal com ha 
avançat la tècnica responsable del 
programa, Isabel Villalbí, l’objectiu 
final és aconseguir que tots acabin 
trobant lloc en el món laboral. En 
aquest sentit, la resposta també sem-
bla positiva, ja que segons les dades 
del servei de Polítiques d’Ocupació 
de l’Ajuntament d’Amposta, des 
de les empreses que estan formant 
alumnes en pràctiques ha s’ha confir-

mat la intenció de contractar-ne 10.
A aquells que no s’acabin quedant 

a l’empresa se’ls continuarà oferint 
orientació “els seguirem ajudant i 
acompanyant en aquest procés que 
ara pera ara resulta tan complicat”, 
ha explicat el regidor.

La iniciativa Joves per l’Ocupació 
contempla ajudes a la contractació 
dels alumnes per a les empreses, de 
manera que la Generalitat de Cata-
lunya aportarà a l’empresa l’import 
del salari mínim interprofessional 
per cada mes de contracte durant 
el primer any per facilitar la con-
tractació dels joves. A més, aquesta 
ajuda és compatible amb les boni-
ficacions de la Seguretat Social per 
contractacions de persones menors 
de 30 anys.

CeRtiFiCat de pRoFessionalitat
El programa finalitza al setembre, 
quan els alumnes rebran un certificat 
de professionalitat. Cal destacar que 
aquells que encara no tenen apro-
vada la secundària estan cursant-la 
a través de l’IOC (Institut Obert de 
Catalunya) per tal de que puguin 
compaginar ambdues activitats i 
obtenir també formació reglada.

Els alumnes van començar la 
part formativa del curs el dia 7 de 

març amb una xerrada orientativa 
conjunta al saló de plens de l’Ajun-
tament d’Amposta. Els 58 usuaris 
del programa cursen especialitats 
formatives d’Auxiliar Comercial (8 
persones), Gestió de Magatzems (16 
persones) i Electricitat Industrial i 
equips contra incendis (16 perso-
nes); a més, s’ofereix també l’espe-
cialitat d’Auxiliar de Veterinària, que 
és la que ha tingut més demanda 
(18 persones) i que, com a element 
particular, només s’ofereix a la ciutat 
d’Amposta de totes les poblacions 
que estan realitzant aquest programa 
a Catalunya. El mòdul d’Auxiliar de 
Veterinària està orientat en part a les 
clíniques veterinàries, però també a 
les explotacions ramaderes, ja que 
és un sector important al territori 
i el que ha donat millor resposta 
a acollir en pràctiques i contractar 
després aquests joves.

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

Bona resposta i perspectives de 
contractació a les empreses que 
col·laboren amb Joves per l’Ocupació

eMpreses AMB 
coNveNis De prÀctiQues

mÒdul GestiÓ de maGatZems
SAICA PACK – DAPSA , (Aldea) 
Indústria de producció de carto-
natges industrials. 
CULTIDELTA, (Amposta – Delta) 
producció, venda i exportació de 
planta autòctona.
COMERCIAL ARQUES, (Amposta 
i Sant Jaume) venda al detall 
i l’engròs de material per a la 
construcció
SIMASA, (Amposta) venda al 
detall i l’engròs de material per a 
la construcció
INDÚSTRIES RALDA (Santa 
Bàrbara), magatzem de compra i 
elaboració de garrofes
PESCADOS Y MARISCOS 
AMPOSTA, venda de peix i marisc 
congelat
mÒdul eleCtRiCitat industRial
NEMEA SISTEMES CONTRA 
INCENDIS SL, (Amposta) instal-
lació i manteniment d’instal·-
lacions elèctriques industrials i 
equips contra incendis
mÒdul d’aGents ComeRCials
ESTELLÉ PARQUET, (Amposta) 
venda al detall, a l’engròs i on line 
i instal·lació de parquet 
FECOAM, (Amposta) Federació de 
Comerç d’Amposta
MICRODELTA, (Amposta) centre 
de formació i venda de sofwart i 
equips informàtics 
GEMMA REBULL, “EL TALLER” , 
(Amposta) venda al detall i arran-
jaments florals 
TELECOMUNICACIONS 
GARGALLO, (Amposta i Sant Car-
les de la Ràpita) venda de produc-
tes de telefonia
MANPOWER (Amposta) empresa 
de treball temporal 
mÒdul auXiliaR de veteRinàRia 
MERCÈ SANS VETERINÀRIA, 
(Ulldecona), Sanejament i control 
veterinari en cavalls
INPORBA , (Ulldecona) insemina-
ció i producció de verres 
FRISIAN HORSES SL, (Amposta), 
Reproducció de cavalls frisons, 
Activitats d’oci, escola de doma i 
d’equitació.
CLINICA VETERINÀRIA DELTA 
(Sant Carles de la Ràpita), clínica 
veterinària i botiga
MONTSIÀ VETERINARIS, (Ampos-
ta), clínica veterinària i botiga
CENTRE DE SERVEIS CLÍNICS 
(Deltebre), clínica veterinària i 
botiga
NEXO OFIVET SL, (Amposta, Sant 
Carles de la Ràpita i Tortosa), 
clínica veterinària, hospital 24 
hores i botiga
ALCOVERRO I ESTOPÀ 
VETERINARIS CB, (Xerta – Torto-
sa), sanejament i control vete-
rinari en explotacions d’ovelles, 
vaques braves i porcs. 

AulA oBertA

La finalització del curs escolar ha suposat també fer el comiat als alumnes de l’Aula Oberta de l’institut que durant aquests 
mesos han estat fent pràctiques a diversos departaments i serveis de l’Ajuntament d’Amposta. La cloenda de l’Aula Oberta va 
tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament amb la presència dels alumnes, els seus tutors, els responsables de la regidoria 
d’Ensenyament i l’alcalde d’Amposta. 

l’objectiu final és que tots acaben trobant lloc en el món laboral
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Els jutjats acullen 
els primers alumnes 
en pràctiques 
en formació 
professional en 
l’àmbit jurídic
Des del passat dilluns, dia 17, i fins 
a finals d’any, els quatre jutjats de 
primera instància i instrucció d’Am-
posta acolliran els primers alumnes 
en pràctiques del cicle formatiu de 
grau mitjà de formació professional 
orientat a l’àmbit jurídic. Aquesta 
iniciativa, pionera a Catalunya, va 

començar el curs escolar 2011-2012 
a set centres educatius d’arreu de 
Catalunya i enguany s’havia am-
pliat a un centre educatiu de les 
Terres de l’Ebre. La signatura de 
l’Acord marc de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament i 
el Departament de Justícia en data 
26 de maig de 2011 ha permès que 
més de 80 alumnes hagin pogut fer 
estades a les oficines judicials i co-
nèixer la realitat de l’Administració 
de justícia.

Aquest curs 2012-2013 es van 
matricular a l’Institut Montsià d’Am-
posta un total de 30 alumnes per 
cursar aquest cicle formatiu, adre-
çat a la formació de professionals 
en l’àmbit judicial i amb l’objectiu 

de preparar els futurs opositors 
als cossos generals de tramitació 
processal i administrativa i d’auxili 
judicial dels jutjats. Així mateix, el 
Departament de Justícia preveu que 
aquests alumnes puguin entrar a la 
borsa d’interins del cos de tramitació 
processal i administrativa per cobrir 
les vacants que hi ha als jutjats.

Un cop superat l’àmbit teòric del 
curs, cada alumne haurà de fer un 
total de 250 hores de pràctiques a 
les oficines judicials, sota la super-
visió d’un tutor del mateix jutjat, 
per complementar la seva formació. 
Durant aquest temps, a l’alumne se 
li ensenyaran les tasques atribuïdes 
als cossos de tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial. 

La raó de la filosofia
LLUÍS MONTULL, 

PROFESSOR DE FILOSOFIA 
DE L’INSTITUT RAMON BERENGUER IV

El passat dia 29 de maig, el catedràtic 
de Filosofia Contemporània de la 
Universitat de Barcelona Manuel 
Cruz va impartir als alumnes de 
batxillerat del Ramon Berenguer IV 
una conferència titulada “Todo necio 
confunde valor y precio”. Cruz, un 
dels assagistes més premiats i amb 
més ressò mediàtic dels darrers anys, 
va tractar de forma amena la qüestió 
de per què cal filosofar avui. I ho va 
il·lustrar amb un senzill dilema. Va 
proposar als alumnes que s’imagines-
sin què farien si algú els demanés 
triar entre dues píndoles: una de 
color rosa, que els fes oblidar tot el 
patiment i la injustícia i els garantís 
una felicitat inconscient, i una altra 
de blava, que els permetés preguntar-
se el perquè de tot allò que ens passa, 
inclosos els mals que sofrim. Doncs 
bé la filosofia, més enllà del seu re-
guitzell de conceptes i la seva llarga 
història, correspondria a la píndola 
blava, a la necessitat de saber, al 
projecte de construcció d’un món 
millor no sobre un fonament fictici; 
sinó en base de la llibertat que ens 
proporciona la crítica i la reflexió. I 
que ens pot ajudar, primer de tot, a 
resistir a l’enduriment de l’existència 
a què ha conduït la mercantilització 
de cadascun dels seus aspectes i 
que suposa confondre valor i preu. 
Amb aquest punt d’arrencada am-
biciós va començar una xerrada de 
dues hores, en què les preguntes 
dels alumnes van ocupar ben bé 
la meitat del temps –entre elles la 
intel·ligent proposta de la Judith de 
prendre’ns la meitat de cada pín-
dola-. Aconseguint amb un discurs 
polièdric, ric i intens interessar als 
nostres alumnes en la a cops ruda 
i envellida filosofia, sense llevar-li 
gens del seu rigor. Potser, perquè 
només si tractem als nostres joves 
com a adults, com a interlocutors 
majors d’edat, en el sentit més kantià 
del terme, ajudarem a educar ja no 
uns alumnes més o menys brillants 
o socialitzats; sinó uns ciutadans 
capaços de conformar amb les seves 
preguntes un món menys devastat i 
on la solució al dilema del Cruz no 
es presenti –com bé plantejava la 
Judith- tan difícil. 

El treball titulat “L’arròs i l’ai-
gua” de l’alumna de l’Institut 
Ramon Berenguer IV Anna 

Miró Reverté ha resultat el gua-
nyador del VI Premi de Recerca de 
Batxillerat Ciutat d’Amposta que 
atorga la regidoria d’Ensenyament 
de l’ajuntament i que té una dota-
ció econòmica de 300 euros per al 
guanyador i 150 euros per l’accèssit. 

L’accèssit ha estat en aquesta 
ocasió per al treball “Opinió dels 
ciutadans d’Amposta sobre la ges-
tió econòmica de l’ajuntament” de 
l’alumne del mateix institut Víctor 
Moreno Baz.

Durant l’entrega dels premis, que 
ha tingut lloc aquest dijous al migdia 
al saló de plens de l’Ajuntament 

d’Amposta, el regidor d’Ensenya-
ment, Josep Antoni José, ha agraït als 
alumnes la seva participació i el fet 
que per fer el seu treball de recerca 
hagin triat una temàtica vinculada 
a la seva ciutat, i també ha destacat 
la importància d’encarar la formació 
dels joves cap a la recerca i la inves-
tigació. El regidor també ha agraït la 
col·laboració dels membres del jurat 
en aquest concurs, i tot destacant l’alt 
nivell de tots els treballs presentats 
en aquesta edició, ha afirmat que “el 
debat ha estat enriquidor i llarg, i 
aquest any no ha resultat gens fàcil 
prendre una decisió”.

Per la seva banda, l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, ha posat 
de relleu que com a administració, 

l’ajuntament “té l’obligació i la 
responsabilitat de que el projecte 
educatiu d’Amposta tingui les eines 
per funcionar correctament” i ha des-
tacat també la tasca del professorat 
en la tutorització dels treballs tot 
posant en valor “les hores de treball 
i dedicació”.

El premi de recerca de Batxillerat 
Ciutat d’Amposta es convoca des de 
l’any 2008 per als treballs de recerca 
que tinguin una temàtica vinculada 
a la ciutat d’Amposta o a les Terres 
de l’Ebre. El premiat i l’accèssit els 
decideixen un jurat format pel regi-
dor d’ensenyament, un membre de 
l’Institut d’Estudis Comarcals, un 
representant del Museu de les Terres 
de l’Ebre i l’arxiver municipal. 

Un treball sobre l’arròs guanya 
el IV Premi de Recerca de Batxillerat

un treball titulat “l’arròs i l’aigua” d’Anna Miró reverté resulta guanyador

Publicitat a la 
Revista Amposta: 

610 256 097
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“De súbdits a ciutadans, de súbdites 
a ciutadanes”: concurs de bones ex-
periències i accions transformadores 
per a construir un món millor.

L’acte es va celebrar a l’auditori 
Felip Pedrell de Tortosa i va ser pre-
sidit pel professor Federico Mayor 
Zaragoza, ex-president general dela 
UNESCO i president de la Fundació 
Cultura de Paz que va impartir 
una conferència sobre “Ciutadania 
Mundial”. L’acte va ser conduït per 
la periodista Silvia Tejedor i va 
comptar amb l’actuació musical de 
Silvia Ampolla i la Xarangajotera 
Xino-Xano.

Dels 72 projectes presentats a 
nivell de tota Espanya, van haver 12 
premiats en 4 categories diferents. 
Els alumnes de 2n ESO amb el seu 
projecte “Préstec domiciliari” van 
ser premiats en la categoria Terres 
de l’Ebre pel seu projecte “Préstec 

domiciliari” que consisteix en apro-
par la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó d’Amposta als ciutadans.

Per facilitar l’aprenentatge sig-
nificatiu, els estudiants fan de 
voluntaris portant material de la 
biblioteca (revistes, CD, libres, ma-
terial de lectura fàcil,…) al centres 
concertats. I realitzen  les activitats 
d’oci i temps de lleure encomana-
des pels centres on es troben totes 
aquelles persones que amb mobilitat 
reduïda (malalts crònics, persones 

en període de convalescència, amb 
discapacitats físiques, psíquiques, 
gent gran…) no poden accedir a 
la biblioteca, promovent d’aquesta 
manera la igualtat de drets i opor-
tunitats.

Es tracta de fer competents pro-
fessionalment a l’alumnat mante-
nint un contacte amb els recursos 
comunitaris. 

ensenyament

Ciutat

L’Institut Montsià reb un premi 
Federico Mayor Zaragoza

El Dia Mundial Sense 
Tabac a l’Institut de 
Tecnificació
L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) ha escollit prohibició total”a 
qualsevol forma de publicitat de 
tabac» com a tema del Dia Mundial 
sense Tabac d’enguany, que va tenir 
lloc el dijous 31 de maig de 2013.

L’evidència mostra que prohibir 
completament la publicitat condueix 
a reduir el nombre de persones que 
s’inicien i que continuen fumant 
i a més es una de les formes més 
rendibles de reduir la demanda del 
tabac. S’ha de recordar que el con-
sum de tabac és la causa principal 
evitable de mort i que, actualment, 

és responsable de la mort d’un de 
cada 10 adults a tot el món

La regidoria de Serveis Socials i 
Participació Ciutadana de l’Ajunta-
ment d’Amposta, des de l’àrea de 
prevenció comunitària, ha organit-
zat amb el Departament de Visual i 
Plàstica de l’Institut de Tecnificació, 
el Concurs de Cartells per al Dia 
Internacional Sense Tabac.

El mateix dia 31 de maig es van 
lliurar els premis als guanyadors 
del Concurs de Cartells, d’entre els 
participants dels alumnes d’ESO de 
l’Institut de Tecnificació. Els tres 
finalistes van ser Aleixa Ferrando 
Copovi, primer premi; Altea Llorenç 
Serrano, accèsit i Khadija Chabab, 
accèsit.

Els premis atorgats als guanyadors 
consisteixen en l’entrega d’uns xecs bescanviables per material escolar 

i didàctic. A més a més, el cartell 
guanyador ha estat imprès com a 
cartell de sensibilització per a la 
campanya municipal i exposat per 
diferents espais del municipi.

L’entrega dels premis va ser rea-
litzada per la Regidora de Serveis 
Socials i Participació Ciutadana, Laia 
Subirats, el Regidor d’Ensenyament, 
José Antonio José i per la directora 

de l’Institut de Tecnificació, Lucia 
Tomàs.A més a més, el mateix dia 
es va instal·lar una taula informati-
va a la recepció del CAP, per tal de 
facilitar material informatiu sobre el 
tabaquisme i els beneficis de deixar 
de fumar a la població en general i 
oferir la possibilitat de realitzar una 
senzilla prova amb un coxímetre, 
per mesurar el monòxid de carboni 
concentrat als pulmons. 

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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FECOAM
Federació de Comerç d’Amposta

De l’1 de juliol 
al 31 d’agost

Creem futur,
Rebaixes
compra a les botigues

fes ciutat!

Estiu 2013
fecoam.org



10 Revista amposta  ·  NúM. 861  · juliol 2013

Publicitat

La tarda
dels divendres

TOT  MES FRESC! 
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Durant el curs 2012/13, l’entitat 
financera “La Caixa” va oferir a 
l’Institut Ramon Berenguer IV, 
d’Amposta, l’oportunitat de parti-
cipar en el programa educatiu de 
Miniempreses anomenat “Aprendre 
a emprendre”, organitzat per Junior 
Achievement i patrocinat per Obra 
Social “La Caixa”.

Aquest programa de joves em-
prenedors, consistent en la creació i 
organització d’una empresa real, ha 
estat cursat per l’alumnat de 1r de 
batxillerat econòmic, sota el guiatge 
de la professora d’Economia, Maite 
Audí. A l’Institut Ramon Berenguer 
IV s’han creat cinc empreses, cadas-
cuna formada per 5 o 6 alumnes. El 
producte elaborat o comercialitzat 
ha estat el següent:
Deltaxoc: tabletes de xocolata i bom-
bons amb imatges representatives 
del Delta de l’Ebre.
Eat&Happy: conjunt d’estovalles 
individuals i fundes per a coberts 
i tovalló, decorades amb imatges.
Hashtag: dessuadores amb una nova 
marca, impresa en colors cridaners.
Malfon: motxilles lleugers per anar 
a caminar. Incorporen un podòmetre 
que mesura la distància recorreguda 
i una guia de salut.
Sweetneck: fulards presentats amb 
un necesser.

Eat&Happy va ser una de les 20 
miniempreses seleccionades, d’entre 
un total aproximat de 300 empreses 
constituïdes arreu Catalunya, per 
participar a la competició catalana 
que va tenir lloc a Barcelona els 
dies 22 i 23 de maig. El dia 22 van 
exposar el seu producte al Centre 

Comercial Pedralbes, on van ser 
avaluats en quant a creativitat de 
l’estand i habilitats comercials. El 
dia 23 van presentar el projecte a 
l’auditori de l’IESE, on els membres 
del jurat van avaluar l’impacte de la 
presentació, la capacitat d’explicar 
el projecte i els resultats obtinguts.

El procés d’aprenentatge que s’ha 
seguit a l’aula ha estat el següent: 
idea de negoci, estudi de mercat, 
organigrama de l’empresa, consti-
tució formal (es capten accionistes, 
s’emeten accions, es redacten els 
estatuts), imatge corporativa, gestió 
(pla de negoci, producció, campanya 
de màrqueting, estratègies de venda, 
gestió d’estocs, control de caixa i de 
finances) i liquidació (devolució del 
capital als accionistes i donació dels 
beneficis a una ONG).

Les ONGs a les quals les miniem-
preses han fet els donatius han estat: 
la lliga contra el càncer, Càritas, Creu 
Roja, Educas i Fundació La Marató 
de TV3.

El dia 29 de maig va tenir lloc 
l’acte de clausura del projecte Kit-
caixa Joves Emprenedors, al saló 
d’actes de l’Institut Ramon Beren-
guer IV. Van assistir els familiars dels 
alumnes, representats del comerç i 
de l’Ajuntament d’Amposta, Josep 
Vicenç Caballé com a professional 
de La Caixa, i el director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament, Antoni 
Martí. En l’esmentat acte, els alum-
nes joves emprenedors van explicar 
el seu projecte de miniempresa i els 
objectius assolits, i van fer les dona-
cions als representants de cada ONG.

La valoració per part del centre 
educatiu ha estat molt positiva, 
ja que l’aprenentatge per mitjà de 
vivències i experiències en l’àmbit 
empresarial, ha permès l’alumnat 
a acostar-se al món real i desenvo-
lupar actituds i valors com: esperit 
emprenedor, habilitats de lideratge, 
capacitat de resoldre conflictes i 
treball en equip. 

Aprendre a 
emprendre

programa educatiu de miniempreses

Integrants de Eat&Happy, a la competició catalana: Aleix Vizcarro, Joan Roca, 
David Adell, Andrea Adell, Tamara Rius.

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)

  AMPOSTA

Tel. i Fax 977 70 06 03

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....

Publicitat a la revista amposta 
610 256 097
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Ciutat

FoRmaCiÓ

Durant els mesos de maig i juny 
s’han presentat al públic els 
projectes realitzats pels alum-

nes de 1r de batxillera i 3r d’ESO 
de l’Institut de Tecnificació, grau de 
Turisme de l’IES Montsià, i els de dos 
cursos de 3r d’ESO del Col·legi Sagrat 
Cor, en total 60 alumnes, que han 
rebut formació en emprenedoria dins 
el programa “Be an Enterpreneur”.

“Be an Enterpreneur”, és un pro-
grama creat per la Fundació Escola 
Emprenedors i en virtut del conveni 
signat amb l’Ajuntament d’Amposta, 
i per mig de la coordinació d’Amposta 
Empresa, i amb la col·laboració de 
la Fundació La Caixa s’imparteix a 
diversos col·legis i Instituts de la 
ciutat. 

Els programa “Be an enterpre-
neur”, ensenya als estudiants a pen-
sar de forma innovadora i creativa, 
fomenta entre d’altres valors l’auto-
estima dels estudiants, a treballar 
en equip, desenvolupar activitats 
d’expressió oral i comunicació en 

públic, desenvolupar capacitats de 
gestió i lideratge d’un projecte, la 
resolució de problemes, a acceptar 
i compatir les crítiques, aprendre a 
pensar de forma global i internacio-
nal, i l’ús actiu de l’anglès i les noves 
tecnologies durant tot el programa. 

Els alumnes del programa varen 
crear un projecte empresarial a par-
tir d’una idea pròpia, dissenyant-la 
i desenvolupant-la completament 
per mig d’un Project Plan, i finalitza 
el programa amb una presentació 
pública formal del projecte, davant 
pares, professors i convidats, del 
pla d’empresa del projecte ideat, 
amb suport powerpoint i expressió 
oral davant el públic. El programa 
ha dut a terme també la intervenció 
de conferenciants externs que han 
explicat la seva experiència empre-
nedora als estudiants

El programa aprofundeix molt 
en desenvolupar els projectes ide-
ats pels estudiants en un entorn 
cooperatiu i col·laboratiu entre els 

alumnes, apartant.-se de l’entorn 
competitiu, el programa no premia 
els projectes, sinó que valora l’esforç 
del grup en desenvolupar una idea 
i dur-la a terme, no hi ha premis, 
sinó la satisfacció de presentar-los 
en públic i de rebre una formació 
divertida, diferent i basada en un 
joc que els aporta coneixements 
formatius en un entorn allunyat de 
les classes formals.

Els projectes presentats, varen ser 
extraordinaris, sobretot per la seva 
desbordant originalitat, imaginació 
i l’ús actiu de les noves tecnologies 
en tots ells. 

Els projectes dels dos grups de 
3r d’ESO del Col·legi Sagrat Cor 
Campus aldea ampostí, Sistemes 
CG,Snow Down,Glamour Express, 
Power Help Society,T’Il·lusió,Digital 
Robots i Dianama, son projectes ba-
sats en campus d’esports d’estiu amb 
anglès, sistemes automàtics d’instal·-
lació de cadenes i canvi de rodes per 
als vehicles, un snow park indoor 

amb tecnologia aplicada als esquís 
i taules de snow board, un centre 
comercial de roba i complements que 
combinaven disseny i tecnologia, 
una empresa que buscava solucions 
i productes per fer més fàcil la vida 
dels ciutadans, un projecte que ha 
inventat la vacuna definitiva per al 
càncer sense efectes secundaris, els 
nanorobots mèdics que s’ingereixen 
com una píndola i que solucionen 
problemes de salut interns i fractures 
òssies, i un projecte d’estudi avançat 
per controlar el nivell de sucre en 
sang dels diabètics mitjançant un 
rellotge- braçalet i l’invent de la 
insulina beguda amb un programa 
informàtic de controls de nivells de 
sucre periòdics en mòbils i tauletes 
digitals.

Els projectes de 1r de batxillerat 
de l’Institut de Tecnificació Adapter 
Company, Sagima glasses, Ydobón 
i Clef ’s, giraven al voltant de pro-

Alumnes de centres d’ensenyament presenten 
els projectes del programa “Be an Enterpreneur”

És un programa creat per la Fundació escola d’emprenedors en conveni amb l’Ajuntament d’Amposta

passa a la pàgina següent

Tercer d’ESO del Col·legi Sagrat Cor

Primer de Batxillerat de l’Institut de Tecnificació Tercer d’ESO de l’Institut de Tecnificació

Grau de Tursime de l’IES Montsià
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ductes tecnològics adaptats a les 
necessitats dels clients, ulleres que 
et permetien gravar els moments 
feliços de la vida i reproduir-los en 
qualsevol moment, crear hologrames 
per poder estar present a dos reu-
nions o events al mateix moment, 
i la creació de roba i complements 
convertibles que s’adaptaven a la 
forma del cos dels usuaris entre 
algunes idees del projectes. 

El projectes de 3r d’ESO de l’Ins-
titut de tecnificació Escola de vida, 
Rixei, Punt de trobada, son projectes 
basats en una fundació que t’oferia 
experts professionals en matèries 
per a assessorar en funció d eles 
necessitats dels clients, una escola 
d’idiomes internacional amb mèto-
des innovadors d’aprenentatge, un 
espai basat en la salut com a punt 
de trobada per a joves.

Els quatre projectes de l’IES 
Montsià corresponents al grau de 
Turisme presentats, es basaven en 
activitats turístiques, Ebre Experi-
ence, Fishing Tour, Ebre Tours Pack 
i Turisport Serveis basaven la seva 
idea en experiències gastronòmiques 
i paisatgístiques en vaixell navegant 
pel Riu Ebre, Experiències de pesca 
i gastronòmiques convivint amb els 
pescadors tradicionals i compartint 
la vida d’aquest d’alt d’una embar-

cació de pesca, confecció i compra 
de packs turístics , i serveis turístics 
i esportius a les cases de pagès del 
territori i als centres educatius de les 
terres de l’Ebre entre algunes idees 
dels projectes. 

El programa inclou una xerrada 
per cada programa amb exemples i 
experiències d’emprenedors del ter-
ritori, en concret, varen explicar als 
alumnes el seu projecte i experiència 
com a emprenedors, Jesús Ferré 
(Iconalab), Jordi Font (Avatars) i 
Eva Forcadell (Memoryteca).

Les direccions i professorat dels 
centres que l’han rebut, han expres-
sat la total satisfacció pel contingut 
del programa valorant expressament 
i de forma molt positiva el contingut, 
els valors, les tècniques, transmissió 
d’experiències dels formadors i els 
aprenentatges que transmet el pro-
grama als alumnes que l’han rebut, i 
ja han manifestat la seva intenció en 
continuar implementant-los durant 
el proper curs lectiu, i ampliar-lo a 
més alumnes i cursos als seus res-
pectius centres.

Cal recordar, que els programa 
en dos anys d’aplicació a Amposta 
ha crescut de forma important a la 
nostra ciutat, passant de dos progra-
mes el curs 2012 a cinc programes el 
curs 2013, preveient ampliar l’oferta 
formativa del programa durant els 
propers cursos lectius. 

Ciutat

ve de la pàgina anterior

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,…)

seRveis soCials

pisos De lloguer sociAl

Al Saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta tingué lloc la Signatura del Conveni 
entre l’Ajuntament i Catalunya Caixa. Mitjançant aquest conveni l’entitat bancària 
facilita pisos de lloguer a un preu just a l’Area de Serveis Socials del consistori per 
ajudar a la gent amb pocs recursos. 
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Fes-te 
voluntari!

Lectures
a la 

Biblioteca

Mercat 
a la Plaça

Carxofada

Alfabe-
tització

Neteja 
de 

platjes

Serveis 
socials

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

Pare 
Noel
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assoCiaCionisme

La tercera edició de Firatots clou dos dies 
i mig de trobada i intercanvi associatiu

les associacions han intercanviat experiències i han pogut divulgar i difondre la seva activitat

El recinte firal d’Amposta ha aco-
llit des de divendres dia 7 de 
juny a la tarda fins diumenge 

dia 9, la tercera edició del Firatots, un 
espai de trobada del món associatiu 
de les Terres de l’Ebre que durant tres 
dies han intercanviat experiències 
i han tingut l’ocasió de divulgar i 
difondre la seva activitat diària.

La fira, una iniciativa de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Amposta, 
ha aplegat un centenar d’entitats 
en aquesta tercera edició, i està ja 
plenament consolidada. Des de la 
seva fundació al 2007, la Federació 
de Veïns organitza aquesta trobada 
que, tot i que no hi ha encara dades 
concretes d’assistència de públic, sí 
que es pot assegurar que creix en 
participació a cada nova edició.

Firatots, a banda dels més de 
5.000 metres quadrats d’exposició de 
què disposa el Pavelló Firal d’Ampos-
ta, ofereix un programa d’activitats 
molt complet que es desenvolupa a 
l’Auditori Municipal. 

Cal destacar que la fira és gratuïta 
per a tots els visitants i també per 
a les entitats que hi participen, de 
manera que, amb la cessió dels espais 
públics i el suport tècnic i de difusió 
des de diverses àrees de l’Ajuntament 
d’Amposta, i gràcies al seu propi 
voluntariat, la Federació organitza 

aquests dos dies i mig d’activitat i de 
posada en valor del teixit associatiu 
de la ciutat d’Amposta i de la resta 
del territori. 

la dada
la federació d’associa-
cions de Veïns organitza 
aquesta trobada des de la 
seva fundació al 2007

entitats

Lliurament d’aliments
AMICS DEL CAVALL D’AMPOSTA

El dissabte dia 1 de juliol va tenir 
lloc al hipermercat Eroski d’Amposta 
l’acte d’entrega d’aliments que els 
Amics del Cavall d’Amposta, varen 
fer a Càritas, Creu Roja i Siloe.

En total es varen repartir 930 kgs. 
d’aliments de primera necessitat, 
això va ser possible gracies la gran 
participació de públic en les passeja-
des solidaries del mercat a la plaça, 
organitzades per l’esmentat club.

Va ser un acte senzill, amb pre-
sencia del gerent d’Eroski Amposta 
Josep Dalmau, les regidores Laia 
Subirats i Mar Panisello, membres de 
la junta del Club i els representants 
de les organitzacions beneficiades.

Volem agrair des de aquestes líni-
es, a tots els socis que han treballat 
desinteressadament estos dies de 
festa, als nostres patrocinadors hi-
permercat Eroski, Restaurant Casa 
de Fusta, i Restaurant entre pa i pa, 
a l’Ajuntament d’Amposta per les 
facilitats donades, però principal-
ment a tot el públic que ha volgut 
ser partícip d’aquest acte altruista. 

aCtivitats

FirA D’Artistes Al cArrer
L’espai alternatiu Arca de Noé va organitzar el divendres 21 i dissabte 22 de junt 
una Fira d’Artistes al Carrer, aprofitant el carrer Jardí, on està situat l’establiment.
La fira, que va anar acompanyada d’espectacles en viu, tallers i exposicions, 
pretenia ser un espai de difusió i exposició d’obres d’artistes i artesans de forma 
espontània i propera. 
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entitats

Exposició solidària
GRUP DE VOLUNTÀRIES DE MANS UNIDES 

El Grup de voluntàries de Mans 
Unides d’Amposta ha incorporat 
aquest any una nova activitat, que 
ha consistit en una exposició d’obres 
de diversos pintors i escultors de la 
ciutat d’Amposta i altres poblacions 
de les Terres de l’Ebre i que els ma-
teixos autors han donat a la nostra 
organització.

Des del nostre col·lectiu volem 
donar les gràcies a la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, 
a la Fundació Catalunya Caixa-La 

Pedrera i molt especialment al pre-
sident de l’entitat cultural Foment 
d’Art i Cultura, Robert Rallo, que 
ha col·laborat molt estretament amb 
nosaltres per dur a terme l’exposició.

Les voluntàries de Mans Unides 
ens sentim molt satisfetes per la bona 
acollida d’aquesta activitat entre el 
públic, i cal posar de manifest un 
agraïment molt especial a totes les 
persones que van contribuir a la ini-
ciativa amb els seus donatius. No us 
ho agraïm nosaltres, sinó totes aque-
lles persones que es beneficiaran 
del projecte de Mans Unides al que 
heu posat el vostre granet de sorra. 
Gràcies a tots ells podem continuar 
fent petites coses per canviar el món.

Moltes gràcies a tothom. 

Ciudatans

Projecte 
solidari de la 
Llar-Residència 
l’Àngel-APASA

Un dels projectes que va iniciar 
l’equip humà de la Llar-Resi-
dència l’Àngel-APASA és un 

projecte solidari envers les persones 
més vulnerables que necessiten una 
ajuda a conseqüència de la crisi.

Aquest projecte es va iniciar 
dins del marc de celebració del X 
aniversari de la Llar-Residència 
l’Àngel. Consisteix en unes xerrades 
explicant als nois amb discapacitat 
Intel·lectual del servei residencial 
de la situació econòmica actual i 
com podíem fer un estalvi econòmic 
(perquè la crisi econòmica també 
afecta APASA i a ells que són els be-
neficiaris) i energètic (per tal de fer 
un món més sostenible i ecològic).

Després d’aquest procés educatiu 
de consciència als nois, aquests van 
decidir col·laborar amb aquelles 
persones més necessitades pintant 
quadres i ficar-los a la venda. Així 
es va iniciar el taller de pintura, 

AsseMBleA 
De l’AssociAció
el passat dia 8 de juny varem cele-
brar la assemblea general ordinària 
al Auditori municipal d’Amposta, 
dintre del marc de Fira tots. 
l’acte es va iniciar amb la presen-
tació i avaluació de la memòria 
econòmica i social dels diferents 
serveis de l’associació, malgrat 
les retallades i el context social i 
econòmic actual l’entitat, com s’ha 
pogut comprovar en la memòria 

2012, està viva i preparada per 
als nous reptes. per aquest motiu 
es va informar a l’Assemblea del 
pla estratègic 2012-2015, de les 7 
línies bàsiques, la missió i valors de 
l’entitat.
cal agrair la presència de l’Alcalde 
de l’Ajuntament d’Amposta, Manel 
Ferré; laia subirats, regidora de 
serveis socials i lluïsa lizárraga. 

ASSOCIACIó DE FAMÍLIES 
AMB DISMINUïTS PSÍQUICS 
DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ – APASA

amb l’assessorament al personal per 
a elaborar els quadres per part de 
Josep Mabras.

Així va sorgir aquesta iniciativa so-
lidària dels nois de la Llar-Residència 
l’Àngel-APASA que es va inaugurar 
dins del marc de Fira-Tots, on es van 
exposar els quadres pintats per per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
amb temàtica lliure, amb productes 
ecològics i amb certificat d’autenti-
citat. Es van vendre 19 quadres a 
preus simbòlics (des dels 5 fins els 
20 euros)

Arrel de la creativitat sorgida per 
part dels usuaris, així com la il·lusió 
mostrada veient que el seu esforç té 
una finalitat i el procés de pintura 
en el que cada persona ha aportat 

allò que pot i sap per a la realització 
de cada quadre, ha suposat no sols 
un èxit per la causa, sinó també 
reafirma el benestar emocional i el 
somriure constant quan són felicitats 
pels diferents compradors.

Properament, es realitzarà una 
exposició itinerant als diferents 
restaurants d’Amposta (aprofitant el 
conveni de col·laboració amb l’As-
sociació de Restauradors d’Amposta 
amb APASA). Cal destacar també que 
es treballa per crear contactes amb 
altres restauradors de les Terres de 
l’Ebre i Baix Maestrat per continuar 
amb aquesta iniciativa solidària.

Tots els beneficis seran destinats a 
diferents entitats socials sense ànim 
de lucre de les Terres de l’Ebre. 
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FORA
FIRA

STOCKS

Creem futur,
fem ciutat!

Amposta

dimarts 
6 d’agost de 2013

de 10:00 h. 
a 21:00 h.

Av. de la Ràpita

Organitza:

Col∙labora

www.fecoam.org
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Ciudatans

 L’Ampostina Teresa 
Barberà rep la 
Medalla Centenària 
de Benestar Social i 
Família 
La directora dels Serveis Territorials 
de Benestar Social i Família a les 
Terres de l’Ebre, Manolita Cid, ha 
lliurat la Medalla Centenària del 
Departament a la senyora Teresa 
Barberà. A l’acte, que es va celebrar 
a la Residència Vima de Sant Carles 
de la Ràpita, també hi han assistit 
amics i familiars, la direcció i el 
personal del centre.

Teresa Barberà i Montañes va 
néixer el 12 de juny de 1913 a Am-
posta. Va anar a les escoles públiques 
d’aquest municipi, però va haver de 
deixar aviat els estudis i posar-se a 
treballar al camp per ajudar econò-
micament la seva família. Un cop 
casada, va treballar de mestressa de 
casa fins que va enviduar i va tornar a 
treballar al camp. La senyora Barberà 

té dues filles, un fill, dos fillastres, 
dotze néts i onze besnéts.

La Medalla Centenària és una ini-
ciativa del Departament de Benestar 

Social i Família. Es tracta d’una me-
dalla d’argent gravada amb el nom i 
l’any de naixement commemorativa 
del centenari. A aquest reconeixe-

ment institucional poden accedir-hi 
totes les persones residents a Cata-
lunya que compleixin els requisits i 
realitzin la sol·licitud corresponent. 

HomenatGe

segoNA sessió Del 
tAst De toMÀQuets
L’empresa Joan Castellà Verdures 
ecològiques va oferir el dissabte 15 de 
juny una altra sessió del II Tast de To-
màquets. Els visitants van poder gaudir 
dels diferents gustos, formes i colors 
de 40 varietats de tomàquets.
També es van presentar centres 
confeccionats amb tomàquets per Inés 
Príncep d’Art de Fruita, a més el Tast 
va comptar amb la presència d’Àngel 
Carretero i María José Domínguez, 
viticultors i enòlegs de les bodegues 
Grial del Perelló.  

empResaRis pRoteCCiÓ Civil

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré i el regidor de Governació Josep Garriga van 
lliurar els diplomes del curs sobre seguretat nuclear als membres de Protecció 
Civil que van assistir-hi, en el transcurs d’un acte celebrat a l’Ajuntament. 
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Cap lloc no és un paisatge si 
abans l’art no es fixa en ell i 
no el fixa en forma de repre-

sentació artística. Aquesta és la idea 
que fonamenta Relat de Belles Coses 
Falses, que a través d’una trentena 
d’obres d’èpoques, llenguatges i 
procedències molt diverses, recorre 
i proposa diferents maneres de crear 
el paisatge. 

Del 8 de juny fins l’1 de setembre 
el Centre d’Art Lo Pati acull aquesta 
mostra que, tal com ha explicat la 
regidora de Cultura de l’Ajuntament 
d’Amposta, Mar Panisello, “marcarà 
un abans i un després al nostre centre 
d’art, ens hem marcat un repte molt 
important amb aquesta exposició, i 
el resultat és increïble”.

Així, obres vingudes del MNAC, 
del MACBA, el Museu de Valls i 
diverses galeries d’art de Barcelona 
i Madrid, o fins i tot cedides pels pro-
pis artistes; conviuen per abordar el 
tema del paisatge com a tema artístic 
convertint l’exposició en un passeig 
artístic lligat al paisatge.

El comissari de l’exposició, 
Albert Martínez, ha destacat que 
amb “Relat de Belles Coses Falses” 
s’inaugura una nova manera de 
treballar entre les institucions, en 
un moment marcat per l’escassetat 
de recursos, cal “explorar altres 
vies per continuar fent activitat” i 
en aquest sentit ha assegurat que 
aquest sistema de col·laboració 
entre institucions públiques obre 

una “nova etapa”.
La mostra combina pintura, escul-

tura, fotografia i vídeo, i estructura 
els materials artístics en sis apartats 
que ofereixen pistes històriques, 
contemporànies i potencials, sobre 
el processos de gènesi del paisatge.

veRdolatRia
Una al·lusió irònica a la fal·lera de 
cromatisme verd que inunda els 
discursos més convencionals sobre el 
paisatge. A la vegada, un recorregut 
que connecta determinades tradici-
ons pictòriques del paisatgisme –l’Es-
cola d’Olot és la més conspícua– amb 
representacions contemporànies on 
el vincle del paisatge amb la natura 
no és sempre tan idíl·lic i amable 
com pinta la postal.

ReGions espantoses
Imatges del rebuig, de l’indesitjable, 
de l’abandonament o del descone-
gut: de tot allò que ha estat invisible 
i negligit, subjecte a la indiferència, 
els menyspreu o la por, i que en de-
terminat moment esdevé paisatge.

L’accés i paulatina consideració 
artística dels llocs marginals és un 
dels grans motors d’ampliació del 
catàleg paisatgístic.

el jaRdí 
Etimològicament, un jardí és un 
clos tancat i protegit. Una imatge 
tranquil·litzadora que és a l’origen 
mateix de la construcció paisatgísti-

ca. L’exposició ressegueix l’empremta 
del jardí, entorn plaent i ideal, en 
àmbits tan diversos com la cultura 
del lleure musical, les experiències 
de progrés social o determinades 
propostes d’urbanisme contempo-
rani.

teRRes pRomeses 
L’anhel de trobar un món millor és 
cabdal en la invenció de paisatges: 
imatges plenes a vessar de possibi-
litats, de ganes de trobar escletxes 
que deixin passar un aire fresc i 
consolidar petits espais de llibertat, 
d’afirmació i de felicitat. Les nostres 
terres promeses tenen profunditat, 
ironia o humor, però potser el que 
millor les caracteritza és un alè de 
nostàlgia.

la pell
Les històries subjectives poden con-
vertir-se en paisatge quan potencien 
la seva connexió amb un lloc. Les 
representacions de la identitat –les 
‘ficcions del jo’, com s’han anomenat 
en determinats moments del pensa-
ment contemporani– són essencials 
per entendre la creació actual. Tam-
bé ho són per comprendre alguns 
processos de creació paisatgística.

Cap a paisatGes nous
L’últim apartat compendia el con-
cepte central de l’exposició: sempre 
estem ideant paisatges nous, en un 
moviment continuat de construcció 

simbòlica que ens fa acumular imat-
ges i marcs al corpus paisatgístic. 
Els camins d’aquesta creació són 
múltiples: la reflexió entorn la tec-
nologia, les estètiques relacionals, 
la memòria històrica... en general, 
qualsevol plantejament innovador 
que impliqui un procés de renovació 
constant de què i com mirem. 

Artistes

Apartat per apartat, aquesta és la 
relació d’artistes participants a la 
mostra:

verdolatria
carlos Aires
josep Berga i Boix
Francesc guasch Homs
pere gussinyé
joaquim Mir
Mariona Moncunill + rasmus 
Nilausen

Regions espantoses
Xavier Basiana + jaume orpinell
Basurama
julia Montilla
Xavier ribas
joaquim vayreda

el jardí
Arquitecturia
juan Antonio Hernández-Díez
palle Nielsen
enrique radigales
jorge ribalta

terres promeses
Miquel Barceló
Francesc català-roca
patrícia Dauder
jaume Mercadé 
txema salvans
soriano Montagut

la pell
rosa Amorós
Fina Miralles
Francesc ruiz
Alberto schommer
 
Cap a paisatges nous
joan Fontcuberta
Albert gusi
perejaume
Frederic perers
job ramos

aRt

Lo Pati presenta una exposició sobre el paisatge 
amb peces cedides per museus i galeries

la mostra es podrà visitar al centre d’Art de les terres de l’ebre fins a l’1 de setembre
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Una vegada més –i ja en van 
tretze– hem gaudit de la 
Trobada anual d’artistes i 

escriptors al Montsià, que ja ha 
assolit carta de naturalesa i ha 
esdevingut tradicional entre nosal-
tres. La novetat aquest any ha estat 
que la celebració ha tingut lloc a 
Tarragona - ciutat amb l’objectiu 
principal de recórrer els fabulosos 
monuments de la Tarraco romana 
que li han valgut el reconeixement 
com a Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO.

Va ser dissabte passat, dia 11, 
quan una seixantena d’artistes i 
escriptors del Montsià i del Baix 
Ebre, amb els respectius familiars 
i altres acompanyants afegits a la 
Trobada, organitzada, com sempre 
per l’entitat Foment d’Art i Cultura 
d’Amposta, de la mà experta de Ro-
bert Rallo, incansable impulsor de la 
cultura ampostina i montsianenca, 
es van presentar davant l’Ajunta-
ment de Tarragona a les 11,30 del 
matí. Arribaven amb autocar des 
d’Amposta on, com de costum, ja 
havien tingut lloc els primers actes 
de la Trobada, és a dir, esmorzar al 
vestíbul de l’Ajuntament ampostí i 
recepció pel seu alcalde a la sala 
d’actes municipal. Entre els assis-
tents hi hagué notables absències, 
com la d’Emili Bonet, Amàlia Batalla 
i altres assidus companys, que per 

diverses causes no pogueren ésser 
presents.

Tots els assistent a la Trobada 
havien estat obsequiats amb un 
lot de llibres, un saquet d’arròs del 
Montsià i una petita però evocadora 
obra escultòrica de l’artista Joan Es-
cudé titulada “ONES-7”, realitzada 
en reïna poliéster. Entre els llibres, 
un magnífic exemplar, editat per 
CatalunyaCaixa, sobre els objectes 
que al llarg de la història han estat 
emprats com a moneda de canvi en 
el continent africà.

En el vestíbul de l’Ajuntament 
de Tarragona donà la benvinguda 
als excursionistes la regidora de 
Comerç i Turisme, Patrícia Anton, 
juntament amb el senyor Pagès, en 
representació de l’Associació d’ex-
Regidors Democràtics de la ciutat. 
Ambdós expressaren el desig d’una 
profitosa i agradable estada per als 
assistents.

Tot seguit, reunits al pati de 
l’Ajuntament, davant el monument 

del rei Jaume I, i després de les 
salutacions de rigor i d’unes pa-
raules de Robert Rallo i del regidor 
d’Ensenyament d’Amposta, senyor 
Josep Nos, el guia professional del 
Consistori, senyor Jordi, ens obse-
quià amb una detallada lliçó sobre 
les característiques i la significació 
històrica del monument a Jaume I.

Vingué a continuació el recorre-
gut pel recinte emmurallat de Tarra-
gona, amb les acurades explicacions 
del guia sobre la història mil·lenària 
de la muralla tarragonina, la seva 
construcció, la seva utilitat a través 
dels segles i la senyorívola estampa 
arqueològica que avui ofereix als 
ulls de tothom.

A l’hora de les tovalles, els com-
ponents de la Trobada es reuniren 
en un restaurant del Trinquet Vell, 
sota les voltes romanes del Circ, 
un lloc idoni si tenim en compte 
la motivació arqueològica que els 
portava a Tarragona. El dinar acabà 
amb els rituals brindis amb cava i 

els generals desigs de retrobar-nos 
l’any vinent.

A mitja tarda, l’autocar en què 
havien vingut d’Amposta, dugué al 
Port tots els components de la Tro-
bada. Allí els esperava una “golon-
drina” –per què no dir “oreneta”?– 
que els passejà per l’interior del 
recinte portuari mentre escoltaven 
les interessantíssimes explicacions 
d’una senyora que, micròfon en 
mà, actuava de guia i que després, 
en tornar de la singlada portuària, 
ens acompanyà també en una 
visita intensiva al Museu Marítim 
de Tarragona on fórem obsequiats 
amb un llibre de Coia Escoda i Lluís 
Ballester sobre la història dels barris 
de la Marina i del Serrallo, nascuts 
a redós del port de Tarragona.

La diada havia arribat al seu acte 
final, l’hora dels adéus per als qui 
ens quedàvem a Tarragona.

La jornada, en el seu conjunt, 
havia estat un paradigma de 
companyerisme i germanor viscut 
davant les pedres mil·lenàries de la 
Tarragona eterna. I en dir-nos adéu 
fins l’any que ve, pensàvem que amb 
trobades com aquesta es fa cultura, 
es fa país, es fa convivència, amistat 
i civilització, és a dir, tot allò que 
molt sovint trobem a faltar en la 
societat humana d’avui dia.

Tant de bo que es conservi aquesta 
tradició durant molts anys. 

Tretzena trobada d’artistes
i escriptors al Montsià

CÈSAR PASTOR

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)
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L’escenari de La Lira Ampostina 
es convertia el cap de setmana 
del 28 al 30 de juny en una 

improvisada plaça on es desenvo-
lupava la trama de la versió cata-
lana de “Carmen”, l’òpera de Bizet, 
segons dramatúrgia i escenografia 
del barceloní Marc Chornet, que va 
traslladar l’argument de l’obra a les 
festes majors d’Amposta i als tradi-
cionals correbous de carrer. 

Més de 2.000 espectadors van gau-
dir de l’espectacle, al llarg de les cinc 
sessions que es van programar entre 
la nit de divendres fins diumenge. 
En el muntatge han participat més 
de 250 persones, entre els cantants 
protagonistes, músics de la banda 
de la Lira Ampostina i cantors de 
diverses corals del territori.

Amb arranjaments musicals per 
a banda d’Octavi Ruiz, els quatre 
solistes (Mari Pau Medina, soprano; 
Carles Casóliva, tenor; Abel Martí, 
baríton; i, Anna Cusell, soprano) 
actualitzen els seus papers per 
esdevenir noies de carrer amb gust 
per les motos, mossos d’esquadra 
i grans afeccionats als correbous, 
personatges envoltats per la gent 
del poble que acompanya amb amb 
els seus cants els fets que narra la 
història i pels músics que porten la 
festa al carrer, tot a càrrec de la coral 
juvenil de l’Escola de Música, el cor 
La Lira Ampostina, el cor Mestral de 
Reus, l’orfeó Ulldeconenc i la banda 
de música de La Lira Ampostina.

Cal recordar que el muntatge de 
l’òpera “Carmen” forma part del 
projecte “Per una Escola de Música 
amb futur”, un intent de la societat 
musical La Lira Ampostina per acon-

seguir completar els fons econòmics 
que asseguren el funcionament de 
l’Escola de Música, davant les greus 
retallades de les subvencions públi-
ques patides en els darrers anys que 
posen en perill la continuació de la 
qualitat del fet musical de banda a 
les nostre terres a la que han acon-
seguit arribar les diverses escoles de 
música de les societats musicals i dels 

municipis del territori. Dins aquest 
mateix projecte, la Lira Ampostina 
ha organitzat ja altres esdeveniments 
que han resultat un èxit tant per la 

resposta del públic com pel ressò que 
han aconseguit, com ara el concert 
amb Serrat i el musical El Fantasma 
de l’Òpera. 

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

la dada
més de 2.000 persones 
van poder gaudir de 
l’espectacle al llarg 
de les cinc sessions 
programades

Cultura

músiCa

La “Carmen” més ampostina resulta
un rotund èxit de la mà de la Lira

la representació forma part del projecte “per una escola de Música amb futur”
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Cultura

músiCa

La pluja que va caure al migdia 
i el temps insegur que va estar 
present durant tot el dissabte, 

8 de juny, van fer que aquesta XV 
Trobada de Bandes Juvenils de Cata-

lunya “Ciutat d’Amposta” canviés la 
seva habitual ubicació a l’aire lliure 
per un escenari diferent, l’auditori 
de la Fila.

Les cinc bandes participant 

El mal temps no va impedir la celebració de la XV 
Trobada de Bandes Juvenils de Catalunya a la Fila

lletRes

L’ampostí Oriol Fusté 
guanya un dels premis 
de relats curts a 
Internet que organitza 
la Fira del Llibre 
Ebrenc

 

En el marc de la 10a Fira del Llibre 
Ebrenc que es va celebrar a Mora 
d’Ebre, el jove ampostí Oriol Fusté 
va rebre un dels guardons del 9è 
Premi Llibresebrencs.org de relats 
curts a Internet per a joves de les 
Terres de l’Ebre.

Més de 53 obres es van presentar 
a la convocatòria, la gran majoria 
d’autors i autores menors de 30 anys. 
Segons la coordinadora de Joventut, 
Tere Marcelino, “això demostra la 

vitalitat cultural i l’interès dels jo-
ves de les nostres comarques per la 
creació literària”.

Oriol Fusté va guanyar amb el seu 
relat Relacions textuals sense protec-
ció, el premi de la categoria C, que 
inclou els autors de 23 a 29 anys.

La Fira del Llibre Ebrenc vol ser 
el punt de trobada de totes aquelles 
persones que produeixen, editen, 
promocionen, venen o llegeixen lli-
bres fets per autors o entitats de les 
terres ebrenques o que són de temàtica 
ebrenca, i l’organitza el Centre d’Estu-
dis de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre i l’Institut Ramon 
Muntaner, amb la col·laboració 
del Institut Català de les Empreses 
Culturals, Institució de les Lletres 
Catalanes, Diputació de Tarragona, 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
i la Coordinació a les Terres de l’Ebre 
de la Direcció General de Joventut. 

d’aquesta edició van anar oferint el 
seu repertori al públic que omplia 
l’auditori i que va gaudir de la música 
que aquest joves músics havien estat 
assajant durant els darrers mesos, 
sota la batuta dels seus directors 
i amb la ajuda de les respectives 
escoles, mostrant així la gran feina 
que des d’aquestes s’estan duent a 
terme al món musical.

S’agraeix veure que les escoles de 
música, no només ensenyen aquest 
llenguatge universal, no que són, 
al mateix temps, seu de valors i un 
mitjà per fomentar la unió i la amistat 
entre els seus alumnes.

La primera banda juvenil en pujar 
a l’escenari va estar la Banda Juvenil 
Municipal d’Alcanar, sota la direcció 

de Pasqual Arnau, que després de 
la seva magnífica actuació va ser 
rellevada per la Banda de l’Escola 
de l’Agrupació Musical Senienca, 
dirigida per Òscar Losada. Un cop 
finalitzada la seva interpretació van 
baixar de l’escenari per donar pas a 
la banda de l’escola de música que, 
arribada des de Valldoreix i dirigida 
per Manel Cerdà, ens va oferir les 
tres obres que havien preparat per 
a aquesta trobada, a continuació va 
ser el torn de la banda de música

de l’Agrupació Musical Canareva, 
dirigida per Veremundo Garcia i 
que donava pas a la última de les 
actuacions, la qual tancava aquesta 
trobada, va ser el torn de la banda 
juvenil organitzadora d’aquesta XV 
Trobada de bandes Juvenils de Cata-
lunya, la Banda de l’Escola de Música 
de la Unió Filharmònica d’Amposta, 
que sota la batuta de Jacint Gisbert 
van finalitzar el concert amb una 
sardana “La Puntaire”.

Per a aquesta trobada i com a record 
del seu pas per aquesta XV Trobada 
de Bandes Juvenils de Catalunya, la 
Fila havia escollit com a obsequi una 
partitura del compositor i músic de 
la Fila, Lionel Beltran, una obra per 
a Banda i Xilòfon “Xilofonia”. Per 
motius laborals Lionel Beltran, no 
va poder assistir a aquesta trobada i 
van estar, el Regidor d’Ensenyament, 
Sr. Josep Antoni José Nos i la pubilla 
de la Fila 2012/2013, Noemí Garcia 
Serra, els encarregats de fer entrega 
d’aquest obsequi a cadascuna de les 
bandes participants.

Al acabar el concert, els més de 
250 músics que havien participat 
en la Trobada, van poder gaudir del 
berenar, un entrepà i una beguda, 
que l’APIMA (associació de pares i 
mares d’alumnes) els havia preparat. 
Acomiadant així als participants 
d’aquesta XV Trobada i animant-los 
a participar en la propera edició. 
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PER JESÚS
SERRANO PONS

Avui

Avui, en obrir els ulls, m’he 
adonat de la insondable bui-
dor de l’altra banda del llit. 

Avui m’he despertat trista i sola 
sense ningú que em faci riure amb 
la seva juganera presència. 

Avui ningú m’ha regalat cap 
somriure ni m’ha ofert un matiner 
petó de bon dia. 

Avui m’he adonat que mai tornaré 
a gaudir de les carícies d’uns dits 
engroguits per l’absurda dèria gar-
repa d’esgotar les cigarretes gairebé 
fins al filtre 

Avui ningú m’ha preparat cap 
matiner-cafè-espavilador i m’he 
vist obligada a baixar tota sola a la 
Granja del Ramon. 

Avui he sortit al carrer amb 
ulleres de sol per tal d’amagar els 
meus plorosos i enrogits ulls de les 
inquisidores i encuriosides mirades 
de les veïnes del barri. 

Avui he tractat de soterrar els 
ofegats crits que emergien del fons 
més fosc de la meva aixafada anima. 

Avui la Vella Dama s’ha agafat dia 
lliure i s’ha posat la roba còmoda 
dels diumenges per la tarda doncs 
ja tenia la feina tota enllestida. 

Avui m’he descuidat de carregar 
l’esgotada bateria del telèfon mòbil. 

Avui no he pogut plorar en veure 
la teva fotografia a la porta d’un 
tanatori on tots els nostres familiars, 
amics i coneguts volien acomiadar-
te per sempre. 

Avui, un jove funcionari fúnebre 
impecablement vestit, ha picat a 
la porta per avisar-me de la meva 
imprescindible presència per tal 
d’enllestir tota la feixuga paperassa. 

Avui m’he adonat que, sense tu, 
res em retenia en aquest món..., que 
els fills ja s’havien fet grans…, que 
ja havien format la seva pròpia famí-
lia…, que ho havíem fet força bé... 

Si diuen que el dimoni és més 
saberut per vell que per dimoni, 
avui, m’he adonat, mitjançant 

aquest breu diàleg epistolar, de la 
gran sapiència que he aconseguit 
acumular al teu costat. Avui, he 
esbrinat que ja no tinc més ganes 
de veure passar la vida sense que tu 
m’acompanyis..., que no em sento 
preparada per viure sense la teva 
presència..., que acabes de marxar 
i ja t’enyoro.... 

Així que, avui, en aquest mateix 
precís instant, acabo de decidir que 
no vull trigar gaire a retrobar-te..., 
que sense tu la vida no té cap mena de 
sentit..., que em proclamo vençuda 
abans d’hora... que vull que m’esperis 
a la vora del camí..., que ara vinc... 

Sempre teva 
C. 

Cultura

al cor de la terra
El llibre “Al cor de la terra (el món 
agrari a les Terres de l’Ebre al s. XX)” 
testimonia amb vivesa i connexió 
emotiva (de manera novel·lada) la 
vida de pagès a les Terres de l’Ebre. 
El seu autor, Josep Olivas coneix la 
zona a fons perquè se l’ha passejada 
de cap a cap i n’ha estudiat les espè-
cies animals i vegetals. I per aquest 
motiu, el llibre és una aportació 
única al coneixement de la terra, 
de la gent i de la llengua. 

Per a l’autor, aquest llibre és la 
seva primera publicació, si be ha 
col·laborat en altres llibres, condueix 
un programa radiofònic, entre altres 
fets culturals.

Des del punt de vista lingüístic, el 
text exemplifica la varietat tortosina 
de manera excel·lent i conforma un 

testimoni contextual dels mots de 
l’agricultura i la ramaderia. Donada 
la situació de canvi en la cultura 
material i ocupacional del país, i 
l’empobriment del lèxic tradicional 
que això suposa, la difusió de textos 
com aquest és important per no obli-
dar el patrimoni lingüístic. Així ho 
explicà la Doctora en Filologia, Àn-
gels Massip, qui ha estat la redactora 
del llibre, una publicació de l’Abadia 
de Montserrat, col·lecció Scripta.

Rafel Verdiell, pagès ampostí, va 
fer una interessant i alhora desen-
fadada descripció del llibre i del seu 
autor, el que donà com a resultat 
una propera i profitosa tertúlia de 
ponents i públic.

Desitgem tornar a tenir a Josep 
Olivas en una propera ocasió a la 
biblioteca d’Amposta. 

JOANA

BiBlioteCa

Publicitat a la revista amposta: 610 256 097

Darrera trobada 
del Club de Lectura 
Juvenil
El passat 5 de juny va tenir lloc a la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Joan 
Arbó, l’última sessió del Club de 
Lectura Juvenil d’Amposta. Al llarg 
del curs s’han fet 4 trobades més: el 
28 de novembre del 2012 es va fer 
la presentació del Club i de la pri-
mera lectura “La invenció de l’Hugo 
Cabret”; el 17 de desembre del 2012 
al Saló d’Actes de l’Institut Ramon 
Berenguer IV vam poder veure la 
pel·lícula que es va fer a partir del 
llibre. El 30 de gener del 2013 ens 
vam trobar per fer conversa sobre la 
primera lectura i es va presentar la 
segona, “Lila i el secret dels focs”. El 
10 d’abril ens tornar a trobar i vam 
conversar sobre la segona lectura i 
presentar la tercera, “Wonder” de 
l’autora novaiorquesa R.J. Palacio 
que va ser el llibre al voltant del qual 

vam fer tertúlia a la darrera sessió. 
Aquest curs ha format part del CLJ 

alumnat de l’Escola Mestre Agustí 
Barberà i de l’Institut Ramon Be-
renguer IV, uns 14 membres en total 
als quals els han agradat totes les 
lectures que hem fet. Potser el llibre 
que més ha agradat ha estat el darrer 
que hem llegit “Wonder”, un llibre 
que aborda el tema del creixement 
personal davant de l’adversitat, de 
l’acceptació d’un mateix.

El CLJ, que aquest curs ha celebrat 
la 6ena edició, és un projecte que té 
com a objectiu principal impulsar 
el gust per la lectura entre els estu-
diants de la nostra ciutat afavorint 
espais de conversa al voltant dels 
llibres. La Biblioteca Sebastià Juan 
Arbó participa molt activament en 
l’activitat ja que és l’encarregada de 
proporcionar els llibres als lectors 
mitjançant el préstec interbibliote-
cari; la dinamització en els centres 
educatius la fan les biblioteques 
escolars i la coordinació, el Centre de 
Recursos Pedagògics del Montsià. 



26 Revista amposta  ·  NúM. 861  · juliol 2013

Butlletí d’informació local
Fundat l’any 1958

Edita: ajuntament d’amposta, 
Plaça espanya 3-4, 43870 amposta

Director: manel ferré montañés. 
Sotsdirectora: rosita Pertegaz lafont

Redacció: manel ramon ferré, Jordi 
Galo Baranco, maite subirats argentó, 
Joana serret fabra, teresa Valldepérez 
cabrillana. 
a/e: premsa@amposta.cat 

Publicitat: telèfon 610 256 097, 
a/e: revista@amposta.cat

Disseny i maquetació: frederic solé
Impressió: impremta domingo
Dipòsit Legal: t.1645-Vii-7

tots els articles i/o comunicats adreçats 
a la revista amposta, han de portar el 
nom, cognoms, adreça i dni del seu 
autor i hauran d’estar enviades 

necessàriament per correu electrònic o 
disquet informàtic a: premsa@amposta.
cat o revista amposta, plaça espanya 
2-4, 43870 amposta
la revista amposta no s’identifica amb 
les opinions expressades pels signants 
dels articles que es publiquen en aques-
ta revista

El passat mes de juny, el club de 
lectura cafè tertúlia de la Bibli-
oteca comarcal sebastià juan 

Arbó, celebrava la seva darrera reunió 
d’aquest curs, abans del descans dels 
mesos d’estiu. l’obra comentada en 
aquella reunió de cloenda fou camí 
de sirga, de l’escriptor de Mequinensa 
jesús Moncada. 

semblava gairebé irònic que es 
llegís un escriptor de la franja molt poc 
després de que el govern autonòmic 
d’Aragó hagués aprovat una llei que 
denomina i distingeix el català que 
es parla en aquelles contrades com a 
lapao, acrònim infame que pressupo-

sa que una llengua no és ella mateixa 
quan traspassa les línies d’un mapa.

No va ser aquest, en canvi, el tema 
principal del debat en el sí del club de 
lectors. la qüestió lingüística va sorgir 
quan es va recordar que la gran obra 
sobre la destrucció del poble vell de 
Mequinensa ha estat traduïda a multi-
tud de llengües, un fet que, si més no, 
sempre pot esdevenir la dada objectiva 
pel que fa a la universalitat de certes 
obres literàries de qualitat majúscula, 
com és el cas de camí de sirga. 

“Fins i tot al japonès!” deien “com 
pot arribar un tema tan local a un 
públic tan llunyà, a una cultura tan 
diferent de la nostra i del nostre petit 
racó del tram final de l’ebre”.

en aquell moment la resposta aca-

ba sent la universalitat dels temes que 
es tracten més enllà de la localització 
“allò local és també universal” s’acaba 
afirmant amb un consens ampli dels 
congregats al comentari de text.

reconeixem, per tant, que l’amor, 
la pèrdua de la forma de vida i es-
plendor d’una comunitat, els recels 
entre famílies i les lluites de poder 
són temes universals. per això no 
ens pot deixar mai de sorprendre que 
camí de sirga es llegeixi amb norma-
litat al país nipó quan, aquí a la vora, 
una colla de diputats decideixen que 
quan el mariner Nelson sirgava amb 
el vaixell Neptú riu amunt, carregat 
d’arròs des d’Amposta cap a Mequi-
nensa, necessàriament, havia hagut 
de canviar d’idioma. 

presentació
L’Associació de Veïns del Grau 
comença una nova etapa, tenim 
persones que ja han viscut experi-
ències associatives de forma activa i 
persones que s´estrenen en aquesta 
nova activitat i compromís. Una 
etapa que pretén renovar-se e inno-
var, per afrontar nous reptes, noves 

necessitats, en un marc social d’una 
profunda crisis.

Ressaltar que l’Associació, treba-
llarà com ho ha fet sempre, per la re-
solució dels conflictes originats entre 
els seus associats i l´administració 
local, des de la premissa de la vo-
luntat i l’enteniment. Treballarà i 
aportarà l’esforç necessari per la 
recerca de la solució als problemes 
i salvaguardarà el prestigi de la 
pròpia entitat i els seus drets, com 
la de la totalitat dels associats als 
que es deu i representa; entenem 
aquesta premissa com el camí lògic 
per poder treballar.

Gracies de part de tots els inte-
grants d’aquesta nova junta i desit-
gem que aquesta nova etapa sigui lo 
mes fructífera i gratificant per tots, 
per la seva ferma responsabilitat. 

ASSOCIACIó DE VEïNS DEL GRAU

Qüestió de temps
Em truca a la feina i no ho fa mai. 
M’alerta. “Acompanya’m al metge, 

pots?”. Quedem en l’hora. Ens tro-
bem a les escales del CAP. Es veu 
més petit que fa uns dies,  però és 
el mateix, el meu pare. Compacte, 
sòlid, ferm.  Em mira i em somriu. Sí, 
és el de sempre una mica més reduït. 
Ja no és jove ni jo tampoc. Som dos 
adults cadascú amb la seva edat.

M’agafa per l’espatlla i me’n adono 
que es recolza discretament. És afec-
te i necessitat a la vegada. M’agrada. 
De cop torno a tenir tretze anys i em 
disposo per a que em faci reflexions, 
una xerrada pare-fill.

La consulta és freda, massa. I el 
metge seriós i fred també. Concerten 
tots dos.

El resultat és el que és, qüestió de 
temps, a la fi.

Pèrdua de memòria, desconcert, 
confusió, no sentir-se dintre de 
la  seva pell. Doncs això.

Serà pausat i lent, i amb l’ajuda 
de l’entorn  tardarà més. Però  és 
bàsicament qüestió de temps.

L’ombra de la malaltia voleteja al 
seu voltant i s’allotja al costat del seu 

Per participar en aquesta secció les 
cartes o articles hauran de tenir una 
extensió de 30 línies, en cas contrari 
podrien ser retallades.
No s’acceptarà cap escrit a mà o en 
còpia en paper. És imprescindible es-
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R.F.Española Karate
@RFEKarate
Primer día en el Campus de Vera-
no de la RFEK en Amposta (Tarra-
gona)

Gran Recorregut
@granrecorregut
Avui viurem una última ruta nave-
gant per l’Ebre, des d’Amposta fins 
a a la desembocadura al Mediter-
rani

CLUB FUTBOL AMPOSTA
@CFAMPOSTA
Jordi Pérez President del CF 
Amposta va ser elegit President de 
l’Associació del futbol base del CF 
Amposta.

Victor Sorribes
@VictorSorribes
Aina Cid, del Centre Tecnificació 
Esportiva TE a Ohio State Univer-
sity, on ha guanyat campionat USA 
de Rem. #Amposta pic.twitter.
com/pTrx9XRrbN

CLUB FUTBOL AMPOSTA
@CFAMPOSTA
Es jugadors Jonathan Lerida, Dani 
Fatsini, Uliaque, David Blanco i 
Cristian Regolf són baixa del CF 
Amposta.

marfanta.com
@marfanta
Amposta dóna suport a la cadena 
humana per la independència de 
l’11-S 

IBHUG
@IBHUG
Neix el col·lectiu @la_garba a 
#Amposta i posa a debat el pai-
satge i el futur com a targeta de 
presentació

Diari de Tarragona
@diaridtarragona
Lo Pati d’Amposta aborda en una 
exposició la construcció del paisat-
ge, amb obres vingudes de Madrid 
i Barcelona

rectiFicAció

ReCtiFiCaCiÓ de l’editoRial 
soBRe la CRÒniCa del ple 
del mes de maiG
Per un error de l’editorial, en la 
notícia sobre el ple del mes de 
maig publicada al número de juny 
de la Revista Amposta, apareixia la 
informació errònia de que el vot de 
PxC respecte la moció sobre el dret 
a lliure decisió de les dones. Allà 

on la crònica diu que hi va votar 
a favor, hi hauria de dir en contra. 
Transcrivim a continuació la inter-
venció del portaveu German Ciscar 
tal com apareix a l’acta de la sessió.

“Està d’acord amb la possibilitat 
d’interrompre l’embaràs en cas de 
perill per a la salut de la mare; però, 
no com ara que, amb la regulació de 
la Llei de 2012, l’al·legació d’existèn-
cia de risc psicològic per la mare ha 
suposat un autèntic col·lador que ha 
donat lloc a que ciutadanes d’altres 

països europeus hagin vingut a Espa-
nya a avortar. L’argumentació de que 
una regulació restrictiva no redueix 
el número d’avortaments també pot 
aplicar-se a una regulació permissiva, 
per tant no ha de ser aquest tipus de 
regulació la que permeti no assumir 
responsabilitats derivades d’actuaci-
ons personals.

En darrer lloc indica que ningú 
pot decidir sobre la vida d’una altra 
persona. Per tot el que ha exposat el 
Grup votarà en contra de la moció.” 

passa a la pàgina següent

Publicitat a la 
Revista Amposta: 

610 256 097
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Esquerra retreu a CiU 
que s’hagi gastat gairebé 
500.000 euros amb un 
mur electoralista

El grup municipal d’Esquerra d’Am-
posta va recordar recentment en 
roda de premsa que el passat 20 de 
juliol de 2010, l’alcalde d’Amposta, 
mitjançant la Fundació Privada de 
Serveis Socials del Montsià (FUSS-
MONT), va adjudicar el contracte 
per fer l’obra de tancament del solar 
d’equipaments del Polígon Valletes 2 
d’Amposta. El pressupost d’aquesta 
obra estava valorat en 441.531,74 
euros (IVA no inclòs) i suposava 
l’inici d’un projecte més ambiciós: la 
construcció de la futura residència 
per a la gent gran, que substituiria 
l’actual residència d’avis del carrer 
Jacint Verdaguer.

Esquerra ha destacat que les 
obres del mur es van acabar tot just 
abans de la celebració de les últimes 
eleccions municipals, però després 
d’aquesta data no s’hi ha fet cap ac-
tuació més. ‘Davant la incredulitat de 
molts veïns en veure un mur que no 
tanca res, des d’Esquerra hem pensat 
que era el moment de demanar ex-
plicacions sobre el que està passant 
tal com ja vam fer en el darrer Ple’ 

ha afirmat Adam Tomàs, portaveu 
del Grup Municipal. Malgrat que el 
govern de CiU sempre ha justificat el 
retard d’aquestes obres per la manca 
de finançament del Departament de 
Benestar Social i Família a l’hora 
de concertar les places, la preocu-
pació, segons Tomàs, és una altra: 
‘els terrenys on s’ha de construir la 
residència encara no són de titula-
ritat municipal’. A més, el desenvo-
lupament del pla parcial del sector 
residencial Valletes 2 està totalment 
aturat. Aquesta situació obligarà, 
segons Tomàs, ‘a cercar acords amb 
els propietaris dels terrenys en una 
negociació en la qual l’Ajuntament 
està en desavantatge, ja que el fet 
de tenir el mur construït suposa un 
llast’. El regidor republicà ha recordat 
que el cost de les obres d’urbanització 
de Valletes 2 estava valorat en 17 
MEUR i que, en el moment actual, 
‘això és totalment inviable, entre 
altres motius perquè els propietaris 

no estan disposats a donar 
suport a la urbanització’. 

Per al regidor, ‘aquesta 
situació limita el marge de 
maniobra del mateix Ajun-
tament, que ara haurà de 
construir la residència en 
aquesta zona si o si, perquè ja 
s’ha gastat mig milió d’euros 
amb el tancament del solar’. 
En aquest sentit, Tomàs ha 
recordat que ‘és impropi 
i molt poc seriós que un 

ajuntament es precipiti construint 
un mur en terrenys que no són de 
la seva propietat i que posi en risc 
el patrimoni dels ampostins i les 
ampostines’. Segons el portaveu 
republicà, ‘l’única manera d’evitar el 
malbaratament en la construcció del 
mur és, precisament, tirar endavant 
la residència per a la gent gran, però 
ara per ara les perspectives van en 
la línia contrària’. 

Esquerra lamenta el 
primer acomiadament 
que es produeix a 
l’Ajuntament d’Amposta
En l’última comissió informativa 
de Personal, Règim Intern i Noves 
Tecnologies es va donar compte de 
l’acomiadament del tècnic d’Ense-
nyament dels Serveis educatius de 
l’Ajuntament d’Amposta. El presi-

dent d’aquesta comissió, el sr. An-
toni Obalat, va justificar la rescissió 
d’aquest contracte de treball al fet 
que el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya havia 
tancat l’aixeta a les subvencions que 
aportava cada any per a l’Oficina 
Municipal d’Escolarització.

Aquest servei, que es va crear 
durant la legislatura passada per 
facilitar el procés d’escolarització de 
l’alumnat als centres finançats amb 
fons públics, es continuarà prestant 
com fins ara, però amb menys recur-
sos humans. La decisió de l’equip 
de Govern, però, contrasta amb el 
discurs que va fer la regidora d’Hi-
senda, la sra. Isabel Ferré, en el Ple 
que es van aprovar els Pressupostos 
municipals d’enguany. Durant la seva 
intervenció, va assegurar que entre 
els objectius per a aquest 2013 hi 
havia el manteniment dels serveis 
que s’estan prestant i la plantilla 
de personal. Sis mesos després, 
l’equip de CiU ha optat per deixar 
sense efecte un contracte laboral i 
desemborsar la corresponent indem-
nització al treballador que estava al 
capdavant d’aquesta oficina.

Esquerra d’Amposta lamentem la 
incapacitat de l’equip de Govern per 
garantir el compliment dels seus ob-
jectius de legislatura i ens preocupa 
el fet que aquest pugui ser-ne només 
un primer cas. La preservació dels 
llocs de treball hauria de ser una 
prioritat. 

L’alcalde d’Amposta es 
ratifica en el compromís 
de construir la residència 
d’avis en aquesta 
legislatura

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, ha 
ratificat el compromís del grup muni-
cipal de CiU i de tot l’equip de govern 
de construir la nova residència d’avis 
de la ciutat d’Amposta abans de que 
finalitzi aquesta legislatura. L’alcalde 
ha sortit així al pas de les declaraci-
ons del grup municipal d’ERC en les 

que el seu portaveu, Adam Tomàs, 
ha demanat explicacions sobre el 
mur que tanca els terrenys on s’ha 
de construir l’equipament. Una obra 
que l’alcalde ha recordat que “és una 
infraestructura clau per a la ciutat 
d’Amposta i del tot necessària en la 
que estem invertint tots els nostres 
esforços”.

Ferré ha lamentat que “enlloc 
d’ajudar a que pugui tirar endavant 
la residència, Esquerra es dedica a 
posar pals a les rodes i a sembrar 
ombres de sospita que saben que són 
totalment infundades” i ha afegit que 
“potser haurien d’aprendre del seu 
líder Oriol Junqueras, que es posa 
al costat del govern en les qüestions 
clau del país quan és necessari remar 
en la mateixa direcció”.

En aquest sentit, l’alcalde ha ex-
plicat que l’equip de govern treballa 
des de ja fa temps per intentar des-
bloquejar la situació que ha causat 
l’aturada del pla parcial de Valletes 
II i ha retret a ERC que quan haurien 
de posar-se al constat de l’equip de 
govern per ajudar “si és que volen 
fer una oposició constructiva com 
diuen”, només “demostren que al 
final no volen que es faci aquesta 
nova residència d’avis”. 

Tot i amb això, Manel Ferré ha 
remarcat que “tot i que seria bona 
la col·laboració de totes les forces 
polítiques en una qüestió que és 
tan important per a la ciutat, des 
de l’equip de govern mantenim 
fermament el nostre compromís de 
fer la nova residència d’avis dins 

d’aquesta legislatura”. La nova resi-
dència d’avis és un projecte de llarg 
recorregut que l’equip de govern 
considera estratègic per la ciutat 
“som conscients de que el moment 
econòmic actual fa complicat obtenir 
finançament per fer grans obres, 
però això no ens ha d’aturar, perquè 
la residència d’avis ha de ser una 
realitat i estem bolcats en aquest 
projecte de futur”.

Finalment, l’alcalde ha recordat 
que “amb aquests i amb tants altres 
temes, ERC només té dues postures 
possibles: adjudicar-se l’autoria de 
la feina que es fa des de l’equip 
de govern o donar a entendre 
amb mitges veritats que cometem 
il·legalitats quan sorgeix alguna 
dificultat”. 

coll. S’instal·la entre tots dos i ens 
mira a la cara amb desdeny, ara a l’un 
ara a l’altre sense cap vergonya. Jo 
tinc ganes d’escanyar-la , d’aixafar-la 
i donar-l’hi al metge com a ofrena, 
pobre portador de la noticia.

Ens aixequem tots dos, jo més aba-
tut  perquè no m’ho imaginava; ell 
més lleuger perquè ja s’ho rumiava.

Desfem amb un altre tarannà el 
camí que ambdós hem fet fa gairebé 
una hora.

S’atura i em mira als ulls, fa el 
somriure conegut (encara).

“Mai no t’oblides qui sóc, jo faré 
el que podré”.

Em cau l’ànima a terra, l’arreple-
go i l’hi poso a la butxaca. El dia 
és llarg. 

YOLANDA LLABRICH

Carta oberta 
als músics de banda
Benvolguts/des,

Som uns quants músics que 
toquem a Amposta i que volem col-
laborar activament en el procés que 

està vivint Catalunya cap a la llibertat 
i per la creació d’un estat propi.

Encara es manté viu el record de 
la gran concentració que va tenir 
lloc a Barcelona l’11 de setembre 
de l’any passat, quan l’Assemblea 
Nacional Catalana, aquesta vegada 
en col·laboració amb Òmnium Cul-
tural, està organitzant pel proper 11 
de setembre, la “via catalana cap a 
la independència”. 

Amposta serà una de les poques 
poblacions per on passarà la “Via ca-
talana”. Ocuparà tota l’Avinguda de 
la Ràpita i el Pont Penjant i seria fan-
tàstic que les diferents associacions 

culturals i esportives d’Amposta hi 
tinguessin una presència important.

És per això que ens proposem 
formar una banda per col·laborar 
en aquest esdeveniment.

Tots els què vulgueu participar 
en aquest projecte us podeu posar 
en contacte amb Jordi Rebull, 629 
253 997; jrebull1714@telefonica.
net o Jordi Romeva, 626 670 735; 
roseanca@gmail.com. 

JORDI REBULL, CLARINET; PAU 
RODRÍGUEz, CLARINET; JORDI ROMEVA, 
BAIX; JORDI ROYO, FLAUTA; EVA RUIz, 
SAXO; JOSEP SUBIRATS, SAXO

ve de la pàgina anterior
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Els socialistes 
reivindiquen la seva tasca 
d’oposició responsable 

El Grup Municipal del PSC d’Am-
posta ha reivindicat la seva tasca 
com a oposició responsable que 
ha permès un seguit de millores al 
municipi al llarg dels dos primers 
anys de mandat. Aquesta valoració 
ha anat en paral·lel a una “crítica 
constructiva” de l’acció de govern 
en què han lamentat l’escàs suport a 
polítiques actives d’ocupació, la poca 
rendibilitat d’algunes inversions i 
els incompliments del programa 
electoral.

El portaveu socialista, Antoni 
Espanya, ha enumerat les moltes 
accions que han dut a terme. Entre 
altres, han posat en marxa la campa-
nya de suport al comerç local per fer 
front a la situació actual “Jo estimo 
Amposta, jo compro a Amposta”, i 
han presentat un seguit de mocions 
“que han incidit en el dia a dia dels 
ampostins i ampostines”, la majoria 
de les quals han rebut el suport del 
ple. Entre altres, la rotació en l’ad-
judicació dels contractes de serveis 
i subministraments de l’Ajuntament; 
el suport a la pagesia, i l’auditoria 
Amposta ciutat digital. També s’ha 

referit als punts inclosos en el progra-
ma electoral del PSC que el govern 
municipal ha tirat endavant com han 
estat una millor gestió de la despesa 
corrent tant en neteja com en l’en-
llumenat, aconseguint-se reduir dels 
600.000 a menys de 400.000 euros 
anuals el cost de la llum.

Amb la mateixa voluntat cons-
tructiva i des de la responsabilitat 
amb Amposta, els socialistes han 
criticat el poc suport del govern de 
CiU a les polítiques actives d’ocupa-
ció. “Aquesta hauria hagut de ser la 
principal prioritat al municipi, però 
lamentablement els mitjans que s’hi 
ha destinat han estat pocs”, ha su-
bratllat, recordant l’escassa partida 
pressupostària per a departaments 
clau per incentivar l’economia com 
són Comerç, Indústria i Turisme.

També han mostrat la seva contra-
rietat per la poca rendibilitat aconse-
guida en inversions tan importants 
com el centre comercial i l’escor-

xador nou. “Tot i 
gastar-se 1.400.000 
euros en despeses 
d’urbanització del 
centre comercial, que 
entre altres havia de 
resoldre el submi-
nistrament elèctric 
de l’àrea, Carrefour 
ha hagut de marxar 
per aquest motiu.” 
No obstant això, els 
socialistes s’han posat 

a disposició del govern per trobar 
un nou emplaçament per a l’establi-
ment a la vegada que ha ofert tot el 
suport als emprenedors que encara 
continuen en el centre comercial. 
Tampoc no s’ha aprofitat la inversió 
realitzada a l’escorxador nou. “Ha 
costat més de 2 milions d’euros, 
però continua estant sense ús. Ara, 
a causa d’un recent robatori posar-
lo en funcionament costarà més de 
100.000 euros més.”

A tot això, s’hi afegeix la mala 
gestió de l’Hospital, que els socia-
listes han denunciat més d’un cop, 
pel lloguer elevadíssim del servei de 
rehabilitació, que acabarà costant 
a les arques municipals 2 milions 
d’euros el 2017, quan es podria 
ocupar una de les plantes lliures de 
l’hospital; per l’opacitat en la con-
tractació de serveis i obres, i per la 
mala planificació en la construcció 
de la residència de la gent gran, 
en què s’han gastat 540.000 euros 

amb el tancat en un solar que no és 
propietat municipal.

A banda de la residència per a 
la gent gran, els socialistes també 
han denunciat els altres dos grans 
incompliments del programa electo-
ral de CiU. Es tracta del nou Centre 
d’Atenció Primària, en què “el govern 
es va arribar a fer una foto davant 
del solar on ha d’anar ubicat, es 
va adjudicar l’obra i a hores d’ara 
l’actuació està aturada”, i l’Estació 
Central d’Autobusos. “Amposta és 
l’única capital de comarca de Ca-
talunya que no en té”. Segons els 
socialistes, lamentablement, “les 
urgències electorals van fer que po-
sessin en marxa diferents actuacions 
que dos anys després els han acabat 
passant factura” .

De la mateixa manera no mereix 
l’aprovació del PSC el poc suport del 
govern a les entitats locals, especi-
alment a les esportives i culturals. 
Els socialistes, però, han tornat a 
emfasitzar que estaran al costat del 
govern sempre que es tirin endavant 
polítiques per millorar la qualitat de 
vida al municipi i encaminades a 
fer front a una situació de crisi com 
l’actual en què la solidaritat i l’esforç 
s’ha de fer amb els més dèbils que són 
els que més la pateixen. En aquesta 
línia, Espanya ha anunciat que les 
properes setmanes presentaran un 
seguit d’iniciatives, tot esperant 
rebre el suport tant del govern com 
de la resta de grups municipals. 

PXC-PA:hem presentat una moció 
demanant al parlament de catalu-
nya la reforma urgent de la Renda 
Mínima d´Inserció(PIRMI),per tal 
que totes les persones aturades que 
avui estan sense prestació i recursos 
puguin accedir a aquesta prestacio.I 
que aquesta no estigui condicionada 
a disponibilitat pressupostària.

885.100 aturats,266.800 llars 
amb tots els actius desocupats i 
117.000 famílies sense cap i...ngrés.

I per ells diuen que no hi han 
diners,però pels bancs i caixes si,més 
de 40.000M.E.

PXC-PA sempre estarem al costat 
del poble.

Mai estarem al servei de la banca 
i dels poderosos.Sinó lluitant contra 
ells.

Per això a la moció també do-
nem suport a la renda garantida de 
ciutadania,perquè creiem que hem 
de lluitar perquè no hi hagi cap po-
bre al nostre país.I que els nostres 
recursos tenen que ser per ajudar la 

nostra gent i no pas als bancs i les 
grans empreses.

Si lluitem podem canviar les 
injusticies. 

Si ens rendim no canviarem mai 
res. 

PXC-PA:mai ens rendirem

Moció de PXC-PA:per instar les 
entitats finaceres ha deixar sense 
efecte el cobrament de comissions 
bancàries per descobert.

El banc d´Espanya considera una 
mala pràctica bancària el cobrament 
d´una comissió per un servei no 
prestat i en el cas dels descoberts 
no està acreditat que es realitzin 
gestions.

La Circular 8/1990 del banc 
d´Espanya com l´Ordre ministerial 
12/12/1989 del ministeri d´econo...
mia estableix que “Les comissions 
o despeses repercutides hauran de 
respondre a serveis efectivament 
prestats”.

Les comissions per descobert han 
arribat a pujar un 125% entre 2003 i 
2008,posa de manifest el seu caràc-
ter recaptatori.Les comissions que 
cobren les entitats bancàries als seus 
clients quant es queden en números 
vermells és un abús dels bancs,ja que 
cobren un 29% d´interès de demora 
pels saldos negatius,un tipus molt 
superioir al dels crèdits ordinaris.
Això és totalment injust.

Per això:Demanen a les entitats 
financeres que operen al nostre mu-

nicipi a deixar sense efecte el cobra-
ment de comissions per descobert.

Difondre per tots els mitjans 
possibles la possibilitat que tenen 
els clients de bancs i caixes de pre-
sentar una reclamació pel cobrament 
d´aquesta taxa davant el Servei 
d´Atenció i defensa del Client de 
les respectives entitats financeres.

I per últim instar el Banc 
d´Espanya a que comtempli la pro-
hibició del cobrament de comissions 
de descobert per part d´entitats 
financeres sota l´obligatorietat de 
fer front a una sanció econòmica en 
cas d´incompliment.

40000me dels nostres diners.
Venta de preferents i deute su-

bordinat....
Ja ni ha prou¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ni un cèntim més¡¡¡¡¡¡
La terra pel que la treballa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Primer els de casa
Tenim una taxa d´atur del 27%,a 

Marroc del 8%,als marroquins entre 
d´altres,es queixen de que no hi ha 
feina.Que tenen poques ajudes i 
exigeixen més

Pagant com sempre els de casa.
Lo que hauríem de fer és posar-li 

una xilaba a l´estatua de Colon i amb 
el dit els assenyali el camí al Marroc.

Si volen ajudes,habitatge... que 
vagin al seu rei a demanar.

A Amposta hi ha gent de casa que 
no reb cap ajuda econòmica,tenim 
veïns que veuen com els carros de 

menjar de Càritas i altres entitats 
cada dia van més buits(aquest mes 
ni oli per cuinar, ni sucre...).

E n  è p o c a  d e  c r i s i  c a l 
prioritzar,primer ajudarem a una 
persona de casa que porta tota la 
vida treballant i cotizant,que no un 
que acaba d´arribar i no ha pagat 
res.La terra pel que la treballa.

  
CIU amb el  suport  de ERC 
seguiran(per ara),regalant milers 
d´euros als seus amiguets,de forma 
il.legal.

Malgrat la denúncia de PXC-PA 
en contra.Malgrat també l´informe 
de la secretària de l´ajuntament de-
nunciant també aquestes i.legalitats.

CIU després de 9 mesos de trucar 
a totes les portes,al final li han fet 
un “apany”,vía generalitat per sortir 
del pas(per ara).

PxC-PA continuarem treballant 
per corregir aquestes il·legalitats, 
i demanarem responsabilitats a 
l’alcalde i el seu equip de govern(i 
als seus socis de ERC), ja que és in-
admissible tenir uns governants,que 
ja sigui per mala fe o ignorància, 
regalin centenars de mil·lers d’euros 
als seus “amiguets.

Haviam si s´assabenten d´una 
vegada CIU i els seus socis de ERC.

Els de pxc-pa no ens rendim mai.
Els de pxc-pa no ens vendrem mai.
i al final acabarem amb els cacics 

de tercera i les seves pràctiques.
Temps al temps. 

Publicitat a la 
Revista Amposta: 

610 256 097
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tribuna

La Sra. Alicia Sánchez Camacho, 
Presidenta del Partit Popular de Cata-
lunya, en una visita realitzada el dia 
17 d’octubre de 2012, a la residència 
de gent gran de les Germanetes dels 
Pobres de Barcelona, va alertar del 
perill que representaria pels jubilats 
i pensionistes una Catalunya inde-
pendent perquè no es podrien pagar 
les pensions dels catalans. 

aiXÒ és mentida 
Però més greu que dir-la, va ser el 
lloc on va triar per dir-la: va ser 
una llar d’avis i ho va dir amb la 
intenció de posar la por al cos a un 
dels col·lectius més vulnerables de 
la societat.

Aquesta es la manera que te el go-
vern del Partit Popular de respondre 
a la voluntat dels catalans d’exercir 
el dret a decidir: amb mentides i 
amb amenaces, però sense un sol 
argument.

En canvi hi ha molts arguments 
que demostren que en una Catalunya 
independent les pensions es seguiran 
cobrant i més encara, que es podran 
incrementar. 

el sistema de pensions espanyol 
és un sistema de RepaRtiment
Cada mes la Seguretat Social recap-
ta els impostos dels treballadors i 
les cotitzacions de les empreses 
(ingressos) i paga les pensions 
(despeses).

Els ingressos depenen del nombre 
de treballadors en actiu i dels salaris 
que cobren.

Les despeses depenen del nombre 
de pensionistes i de l’import de les 
pensions.

La diferència entre els ingressos i 
les despeses (saldo) pot ser positiu 
(superàvit) o negatiu (dèficit).

En el període que va de 1995 a 
2008, a Catalunya, el saldo de la 
Seguretat Social va ser positiu (de 
+24.774 milions d’euros) però a 
la resta de l’estat va ser negatiu 
(-86.332 milions d’euros). A partir 
del 2009, a conseqüència de la crisi, 
el saldo ha sigut negatiu a tot l’estat.

Fons de ReseRva de la seGuRetat 
soCial
L’any 1995, es va crear un fons per 
atendre el pagament de les pensions 
en els mesos que hi hagués dèficit i 
es nodria dels superàvits mensuals 
de la Seguretat Social. 

A l’any 2011 al fons hi havia 
66.815 milions d’euros. Dels quals 

La Sra. Sánchez Camacho diu: La 
Catalunya independent no podrà 
pagar les pensions de jubilació

Via catalana cap 
a la independència
Encara es manté viu el record de la 
gran concentració que va tenir lloc a 
Barcelona l’11 de setembre de l’any 
passat, quan l’Assemblea Nacional 
Catalana, aquesta vegada en col-
laboració amb Òmnium Cultural, 
està organitzant la “via catalana cap 
a la independència” pel proper 11 
de setembre. 

Què seRà?
Una cadena feta amb persones, una al 
costat de l’altre, unides amb la il·lusió 
de manifestar el seu desig de llibertat 
i fer veure al món la voluntat del 
poble de Catalunya per recuperar la 
seva sobirania i tornar a ser un Estat.

peR on passaRà?
Està previst que passi per les comar-
ques litorals, des d’El Pertús (Alt 
Empordà) fins Alcanar (Montsià), 
seguint el traçat de l’antiga Via 
Augusta. 

Quanta Gent FaRà Falta 
de les teRRes de l’eBRe?
Per omplir el tram que va des de 
l’Hospitalet de l’Infant fins Alcanar 
caldrà unes 40.000 persones. Però 
hem de tindre present que en tot 
el recorregut s’hi afegiran la gent 
de la resta de comarques interiors, 
pirinenques i de ponent de tot Ca-
talunya.

passaRà peR amposta?
Amposta serà una de les poblacions 
per on passarà la “Via catalana”. Ocu-
parà tota l’Avinguda de la Ràpita i el 
Pont Penjant. Serà un esdeveniment 
únic que els ampostins i ampostines 
recordaran sempre. Les televisions 
s’instal·laran en tot el recorregut i 

el 29 % va ser aportat des de Cata-
lunya (que te el 16% de la població 
d’Espanya), dit d’un altre manera: 
Catalunya està finançant les pensi-
ons dels espanyols.

les pensions peRillen a l’estat 
espanyol tot i les apoRtaCions 
de Catalunya 
Encara no fa dos anys que el govern 
de Madrid va modificar el sistema 
de pagament de les pensions, va 
ampliar l’edat de jubilació fins els 

67 anys i va modificar el període de 
computació de 15 a 25 anys. Però 
ni congelant-les ni amb aquestes 
modificacions, les pensions no són 
viables i un grup d’experts han redac-
tat un nou projecte de sistema que 
per aconseguir un equilibri entre els 
ingressos i les despeses, proposa que 
les pensions no s’incrementin segons 
l’augment del cost de la vida (IPC), 
si no que pugin o baixin segons vagi 
l’economia.

Els socialistes demanen que no es 
rebaixin les pensions i que s’utilitzi 
el Fons de reserva de la Seguretat 
Social; però el govern espanyol, 
ignorant les seves pròpies lleis i ac-
tuant de forma temerària, ha gastat 
els 66.815 milions d’euros que hi 
havia, comprant deute espanyol i 
d’aquesta manera, ha posat en perill 
les pensions de tots els ciutadans.

un estat Català independent 
paGaRà les pensions i milloRaRà 
les pRestaCions soCials
Catalunya independent serà capaç 
de fer front a les pensions i a les 
prestacions socials perquè te una 
taxa d’atur inferior a l’espanyola, 
la productivitat és més alta i els in-
gressos per persona són més elevats. 
Això fa que el sistema sigui més 
sostenible i segur. 

Un Estat Català independent 
podrà pagar les pensions i només 
en 3 anys, les podrà pujar un 10 %, 
baixar les cotitzacions socials en el 
mateix percentatge i crear el Fons de 
Reserva de la Seguretat Social cata-
lana amb un aportació de al menys 
1.500 milions d’euros anuals. 

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
AMPOSTA

els helicòpters recolliran imatges 
constantment. Amposta serà un punt 
de referència i una ocasió irrepetible 
per mostrar-se al món.

Com s’Hi pot paRtiCipaR?
Caldrà inscriure’s a l’ANC, la qual 
assignarà un lloc a cada participant. 
Al llarg del recorregut hi haurà di-
versos punts de concentració amb 
aparcament per a vehicles i serveis. A 
diferència de la manifestació del pas-
sat 11 de setembre, la via requereix 
respectar el plantejament logístic 
establert per tal que sigui un èxit i 
recorri de manera ininterrompuda el 
país. És necessari que tothom estigui 
al tram que se li assigni. 

s’Hi pot anaR en GRup?
Només amb la mobilització de tot-
hom aconseguirem que Catalunya 
esdevingui un nou Estat d’Europa. 
Serà fantàstic que les diferents 
associacions culturals i esportives 
d’Amposta hi participin i mostrin les 
seves particularitats. Ha de ser una 
gran festa pacífica i divertida on hi 
caben els gegants,els caps grossos, 
els castellers, els excursionistes, 
els remers (pel riu), els equips de 

handbol , de futbol i d’esgrima, les 
bandes de música, les corals, les 
xarangues, els grups de jotes, les 
penyes, les escoles de ball, els grups 
musicals, els grups de teatre, els 
grups d’animació, els instituts, les 
escoles, les associacions de veïns, 
els sardanistes, ...

Què més es pot FeR?
És important que els balcons, fines-
tres i comerços de l’Avinguda de la 
Ràpita estiguin plens de senyeres i 
estelades. 

ReCoRd
Per garantir que tothom tindrà el 
seu lloc a la història, l’organització 
muntarà un dispositiu fotogràfic aeri 
i terrestre perquè quedi constància 
de cada català i catalana que ha 
contribuït al llarg del recorregut a 
què Catalunya es converteixi en un 
nou Estat d’Europa. 

Com podem ContaCtaR 
amB l’anC-amposta?
Per telèfon: 669.01.51.40; per correu 
electrònic: amposta@assemblea.cat 
o per face-book: Assemblea Nacional 
Catalana Amposta

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

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA
mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143Publicitat a la revista amposta 
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La competició s’ha celebrat en 
aigües de l’estany de Banyoles 
el 8 i 9 de Juny amb una gran 

participació en la competició amb 
430 remers i 450 embarcacions. El 
guanyador absolut de la competició 
ha estat l’equip amfitrió, el Club Na-
tació Banyoles amb 14 medalles d’or . 

Tercer al medaller ha estat el Club 
Nautic Amposta amb 11 medalles 
d’or, 13 medalles de plata i 6 meda-
lles de bronze. Magnífic resultat dels 
remers ampostins tenin en conte la 
dificultat que han tingut per entrenar 
degut als tres mesos de riuades que 
han dificultat moltíssim la prepara-
ció dels nostres esportistes.

En categoria aleví han conquerit 
la medalla d’or el 1x masculí amb 
Josep Subirats, el 2x masculí tripulat 
per J. Subirats i Joan Cercos i el 4 
escull amb Pep Rallo, J. Subirats, J. 
Cercos i Marcel Galvez. També ha 
pujat al podi en categoria 1x Joan 
Cercos, medalla de bronze.

En categoria infantil Damaris Bel-
tri a conquerit la medalla de plata a 
centèsimes de la primera classificada 
en una emocionant competició.

En categoria cadet han pujat al 
mes alt del podi el 2 sense femení 
amb les remeres Victoria Cid i Iris 
Castell i el 2 sense masculí amb Yago 
Gavilan i Andreu Elies, remers que 
han repetit medalla d’or imposant-
se en la categoria doble escull. Els 
cadets han sumat cinc medalles de 

plata en un magnífic resultat. Dos 
per el 4- i el 4x masculí amb Yago 
Gavilan, Andreu Elies, Roger Ruiz i 
Albert Barrera i tres medalles mes 
de plata per l’equip cadet femeni, 
el 1x amb Victoria Cid, el 2x de Iris 
Castell i Victòria Cid i el 4x tripulat 
per V. Cid, I. Castell, Nuria Puig i 
Nuria Martin.

vuit medalles dels juvenils
Extraordinari campionat de l’equip 
juvenil del Club Nautic Amposta que 
a aportat vuit medalles al medaller 
final: dues d’or per el 1x de Didac 
Martí i el 4x amb Jordi Bautista, 
Agustí Caballer, Aaron Centelles 
i Didac Martí. Quatre medalles 
d’argent per el 2- femení amb Aida 
Bonfill i Laura Roso, el 2- masculí 
amb Didac Martí i Agustí Caballer, 
el 2x amb Aaron Centelles i Agustí 
Caballer i el 4 sense masculí remat 
per J. Bautista, A. Caballer, A. Cen-
telles i Didac Martí. Finalment dues 
medalles de bronze per Laura Roso 
en skiff femení i per Aina Mateo i 
Aida Bonfill en la modalitat 2x.

 Molt bé també l’equip sènior del 
Club Nautic Amposta amb nou me-
dalles. Tres d’or, destacant la medalla 
aconseguida per el vuit amb timoner 
femení a la proba reina en categoria 
femenina, on les ampostines conti-
nuen el seu domini al rem català 
revalidant el titol de campiones de 
Catalunya en un bot format per A. 

Rem

30 medalles per al Club 
nàutic al Campionat 
de Catalunya

celebrat a l’estany de Banyoles

El Club Nàutic tercer 
classificat a la Copa 
Primavera 

El Club Nautic Amposta ha partici-
pat a la XXI Copa Primavera de rem 
olímpic. La competició, reservada 
als més petits en categoria aleví, 
infantil i cadet s’ha disputat a Sevilla, 
servint de prova per al renovat camp 
de regates que es va estrenar en la 
competició de la Copa d’Europa de 
Rem Olímpic amb la presència de 
molts remers ebrencs integrants de 
la selecció espanyola de rem.

Els resultats dels remers ampostins 
han estat magnífics, destacant el ter-
cer lloc pels remers del Club Nautic 
Amposta que han conquerit quatre 
medalles. Tres medalles d’or, per el 
2x aleví masculí amb Joan Cercós i 
Josep Subirats, el skiff cadet femení 
tripulat per Victoria Cid i el 4x cadet 
masculí format per Yago Gavilan, 
Andreu Elies, Roger Ruia i Albert 
Barrera i una medalla de plata per 
al 1x infantil femení de la remera 
Damaris Beltri. 

ReConeiXement

ciutAt esportivA De l’ANy

El regidor de Joventut Eros Esquerré, va recollir el premi de ciutat esportiva de 
l’any que aquest any ha recaigut en la ciutat d’Amposta. Aquest guardó es lliurat 
pel programa Tos Els Gols d’Imagina Ràdio en el transcurs d’una gran festa per 
premiar als esportistes de totes les modalitats esportives que, per diferents mo-
tius, s’han distingit al llarg de 2012/2013 a les terres de l’Ebre. 

Cid, L. Roso, A. Bonfill, A. Mateo, 
V. Cid, I. Castell, D. Beltri, Gemma 
Domingo i Oriol Mateo com a timo-
ner. També han conquertit el primer 
lloc del podi Aina Cid amb 1x i A. 
Cid i G. Domingo en la modalitat 2 
sense. Tres medalles d’argent per els 
sèniors Pep pallares i Lluis Roso en 2 
sense timoner, A. Cid i A. Bonfill en 
2x i A. Cid, A. Bonfill, G. Domingo 
i L. Roso tripulant el bot 4x femení. 
Finalment tres medalles de bronze, 
la primera per el 2x masculí amb 
Francesc Franch i Joan Fernandez, 

també tercers han estat en modalitat 
4x i 4 sense els remers ampostins 
F. Franch, L. Fernandez, Antonio 
Delgado i Pep Pallarés. 
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esports

nataCiÓ

FutBol veteRans

MANel estellÉ

AevcF Amposta  4
Av roquetes 3

Sense intensitat

Gols: X. Forcadell 2, Rafi 1, Anselmo 1
Com ve passant últimament, 11 
justos!

Partit sense ritme, moltes jugades 
de gol però sense encert.

A pocs minuts de l’inici, entrada 
per banda de Manel, centrada i re-
matada de cap ajustada de Forcadell, 
gol, 1 a 0.

Jugada personal de Forcadell i 
gol, 2 a 0.

Semblava fàcil.
Pilota perduda, contraatac i un 

xut un gol, 2 a 1.
A la mitja part podríem estar 5 a 

1, no ha estat així.
Descans.
Pocs minuts després d’iniciar la 

segona part, intent de rematada de 
Forcadell, entrada pel darrera d’un 
contrari i penal, gol de Rafi, 3 a 1.

Una altra vegada, un altre xut, un 
altre gol, 3 a 2, no treballem prou ni 
en defensa ni al mig camp.

Gran jugada personal de Batiste, 
sorteja 3 ó 4 contraris, centrada al 
segon pal i rematada de cap impe-

cable d’Anselmo, 4 a 2.
Continuem sense intensitat i gol 

del Roquetenc, 4 a 3.
Final del partit davant un rival que 

no ho ha posat fàcil i al que nosaltres 
els hem donat vida. 

AevcF Amposta  6
Av ulldecona 1

Final de temporada, 
segons
Gols: Anselmo 1, Ximo 1, Sandal 2 i 
Julián 2
Últim partit de la temporada davant 
d’un rival molt digne, que ha arribat 
just d’efectius al nostre estadi, igual 
que nosaltres, 11 contra 11 i sense 
canvis, que ha plantat cara en tot 
moment i en el que el resultat és 
una mica enganyós.

Si hem de destacar alguna cosa 
del partit han estat els gols de Ximo, 
una forta canonada des de fora de 
l’àrea que ha entrat per tot l’escaire 
i un altre de Sandal molt semblant 
, també la “jugada tonta” del partit, 
un “assaig” que ha fet Ramon des 
de la mateixa línia de gol i que ha 
enviat als núvols, no ha degut veure 
la porteria.

L’Amposta ha estat superior i no 
ha patit en cap moment cosa que 

demostra el resultat, a la mitja part 
ja anàvem 3 a 0.

La segona ha continuat igual un 
anar i vindre dels dos equips on 
l’Amposta ha estat més encertat i ha 
aconseguit tres gols més per només 
un de l’Ulldecona.

El resultat final de 6 a 1 mostra una 
mica la diferència en la classificació 
d’uns i altres.

Ara és moment de reflexionar per 
a la propera temporada i analitzar el 
que hem fet bé i malament.

El segon lloc és merescut, l’Alde-
ana campió, més regular, nosaltres 
hem fallat moments puntuals del 
campionat, crec que tenim els millors 
jugadors de la lliga, però en algunes 
fases ens ha mancat implicació i tre-
ball d’equip, s’ha de treballar més, 
molts partits he estat justos d’efectius 
i això al final pesa i més en veterans, 
els canvis són molt importants i s’ha 
de fer pinya.

En resum tenim els millors juga-
dors però no el millor equip, hem fet 
molts gols però aquesta temporada 
també ens n’ han fet molts i això ha 
estat la clau.

Si assumim aqueta mancança i 
la corregim segurament la propera 
temporada podríem ser els nous 
campions.

Ara a reflexionar i a descansar 
que la temporada ha estat llarga i 
la propera ha de ser millor. 

competició al segon trofeu 
ciutat d’ alcanar

El passat dia 26 de maig es celebra a 
la Piscina Municipal CEM la Fanecada 
d’Alcanar el II Trofeu Ciutat d’Alca-
nar de Natació 2013 en el qual va 
participar el Club Natació Amposta. 

nedadoRs/es del CluB 
Que van paRtiCipaR
Benjamins: Albert Panisello Sanon; 
crol, Martí Giner López; crol i Cecília 

Osta Moreira, crol
Alevins: Pau Ferre Gimeno, crol i 
estils; Júlia Martorell Paga, crol i 
estils; Alejandra Ravar, crol i estils 
i Alba Andreu Morales, crol i estils
Infantils:
Xavier Hierro Gil, crol i estils; Pau 
Lopez Calvet, crol i estils; David 
Meca Herrero, crol i estils; Mar 
Fàbregues Martí, crol i estils i Júlia 
Palacios Fandos, crol i estils
Cadets: Aarón Ventura Maigí, crol 
i estils i Anna Boyer Valldeperes, 
crol i estils

Mínima de Marc Martí 
per als Campionats 
d’Espanya de Natació
Un nou matí de proves, el C.N. 
Amposta aconseguia al Campionat 
Trofeu Fira de Cambrils el dia 26 de 

maig una nova mínima d’Espanya. 
Marc Martí Arasa en categoria 

aleví (1999) ha aconseguit la mínima 
en 100m braça per classificar-se al 
Campionat d’Espanya Aleví 2013 a 
Manresa i es celebrarà del 12 al 14 
de juliol. El Marc Martí va realitzar 
un temps de 1:14.17 en piscina curta 
i crono manual. 

La seva rellevant actuació, els hi 
va valer unes quantes medalles als 
guanyadors, i a la resta uns obsequis 
de l’organització de la Competició. 

Participació a la travessia 
al port de l’ametlla de mar

La Travessia nedant al Port de l’Amet-
lla de Mar va transcórrer amb un 
dia solejat i amb una brisa de mar 
refrescant.

Rebuda amb esmorzar popular de 
la Confraria de Pescadors, sardina 
a la brasa amb ceba dolça, pa i vi 
fresc al porró per celebrar les Festes 
de Sant Pere.

Inscripció dels nedadors a la Tra-
vessia, cursa corrent pel port amb 
Xaranga musical d’acompanyament 
festiu, fent més aminació a la gent, 
Gegants i Capgrossos.

Sortida i... arribada de la Travessia 
al Port nedant, l’aigua està molt clara 
i una mica fresca, els nedadors va-
lents i contents, aconseguint trofeus 
i medalles, es fan fotos i per acabar... 
“Pal ensabonat ” (Barra de cos).

Tots hi volen participar, sols s’es-
colten riures i crits, de nens feliços 
i pares contents, un matí amb una 
bona festa, amb castells inclosos (la 
colla dels xics Caleros).

Un lloc per tornar l’any vinent. Els 
nostres nedadors ho van fer molt bé, 
un dia que el guardaran al calaix dels 
records de la infantesa. 

MANEL AYXANDRI M.
ENTRENADOR DEL CLUB

Publicitat a la 
Revista Amposta: 

610 256 097



a
vui, com pensem que el 
veure’ls serà una novetat,i 
més que res per animar-
los a ells, vos poso a la nova 
associació d’Amposta i que 

espero que tinguin molts èxits perquè 
jo que els he vist assajar més d’un cop, 
penso que és una de les coses més 
artístiques, fantàstiques, difícils i que 
porta alegria als espectadors i als pro-
tagonistes. Llegiu en paciència totes les 
preguntes que els he fet, i ja sabreu una 
mica d’ells quan us sorprenguin amb 
el primer castell.
Qui va ser el primer que va pensar 
que Amposta podia tenir una colla de 
Castells?

Més que el primer, vam ser els 
primers. Un grup de persones del 
Delta que voltàvem pel panorama 
Casteller del País, la majoria a la 
Sagrada Família i un a Nens del 
Vendrell.

Mig fent broma, mig de veritat, 
ens va fer molta il·lusió portar un 
projecte igual a les nostres terres. 
I aquí està!
On és va celebrar la primera reunió? 

Si et refereixes a la reunió prèvia 
de portar els castells al Delta et diré 
que no ho recordo, eren més idees i 
il·lusions que anaven sortien dia a 
dia que no una reunió física. Alhora 
si que et puc parlar del primer taller, 
va ésser al CSA lo Maset, a Deltebre.
Com va rebre l’ajuntament la idea?

Sempre que ens ha fet falta un lloc 
d’assaig l’hem tingut, per tant ens fa 
pensar que han rebut la proposta bé, 
els hi ha agradat. De totes maneres 
encara no hem tingut la oportunitat 
de ser convidats a un acte oficial per 
actuar, però suposo que ja arribarà el 
dia, a tothom li agrada una iniciativa 
tant popular i catalana al seu poble. 
Quin dia és va fer el primer castell?

El 23 de març a l’arca de Noé, 
Amposta. P4c i P4 (pilar de quatre 
carregat, i pilar de 4)
Quines qualitats ha de tenir un que 

vulgui formar part del grup?
Força, Equilibri, Valor i 

Seny, diuen que són les qua-
tre qualitats castelleres, però 
realment qualsevol persona 
pot trobar algun lloc a la 
colla, ja sigui pujant, fent 
pinya tocant la dolçaina o 
tabal... Des del més petit al 
més gran!
Només hi ha castellers, o tam-
bé castelleres?

I Castelleres, que faríem sense 
elles!! Des de la incorporació de la 
dona al món casteller s’han aconse-
guit les més grans fites de la història, 
no és pot plantejar una colla sense 
elles, igual que sense nens petits, 
adolescents, joves i grans.

Per això són Xiqüelos i Xiqüeles 
del Delta.
On assageu, a quins dies i quines hores?

Assagem dijous de 18.45 a 20h al 
pavelló Annex i dissabte de 17 fins a 
l’hora que creiem oportuna, normal-
ment les 20h. La majoria d’aquest 
assajos són al Casal d’Amposta, però 
ens agrada voltar per diferents po-
bles, La Ràpita, Deltebre... i els que 
estan per venir!
Vos fa falta gent

Al món casteller sempre fa falta 
gent i més en una colla nova. Gent 
per a créixer, per a poder fer castells 
més grans, i sobretot demostrar al 
país al Delta també en som capaços.
Teniu ja un carnet de soci?

No, no en tenim.
Heu actuat ja alguna vegada?

Som colla en formació, fins el dia 
del bateig no podem fer actuacions. 
Actualment fem assajos al carrer 
vestits de blanc. Ja arribarà el dia, 
no patiu!
Si no ho heu fet, hi ha alguna data 
pensada?

No sabem la data del bateig enca-
ra, el que està clar és que arribarà 
quan puguem fer els castells amb tota 
seguretat i siguem la suficient gent. 

Però el que també esta clar és que 
arribarà segur i tots i totes passarem 
a formar part d’un món preciós.
Els dies d’assaig, és permet assistir 
d’espectador?

Clar que si! Tothom té les portes 
obertes a assistir a un assaig, ja sigui 
com espectador o a provar-ho sense 
cap mena de compromís. Des de la 
tècnica mai ens passarem de la línia 
amb una persona nova, li respecta-
rem les possibles pors i li expliquem 
cada pas amb paciència. Tothom qui 
s’animi està invitat a venir tant a 
veure-ho com a provar-ho.
Es paga actualment una cuota de soci?

Si, una quota anual de 24 euros 
o semestral de 12 euros.
El possible primer castell, podria arri-
bar al balcó de l’ajuntament?

Jaja, no se ara mateix els metres 
que fa el balcó de l’ajuntament. Els 
primers castells que es porten a pla-
ça són els de sis pisos, no tinc clar 
que arribessin, però en un futur... 
qui sap?
Poden haver socis voluntaris?

Sí, com a la majoria d’associacions 
tothom és ben rebut.
Perquè castells a Amposta?

I per què no? 
Si repassem la història, una de 

les teories més reconegudes sobre 
l’origen del món casteller, és la de 
l’evolució de la Muixeranga Valen-
ciana. Aquesta Muixeranga, pujant 
cap a Catalunya, arriba a Valls i evo-
luciona deixant de banda la dansa, i 

centrant-se en pujar més alt.
Des de Valls, creix cap 

a comarques del Penedès 
(Zona tradicional) i amb els 
anys fuig capa Tarragona, 
Barcelona, comarques del 
Nord, comarques de ponent, 
les illes i fins i tot Sud Amè-
rica i Xina.

El curiós, però, que tant 
a les Terres de l’Ebre, com 
particularment al Delta ens 

passessin de llarg, a més mirant la 
herència que hem rebut de la cultura 
Valenciana. Només cal Pensar amb 
totes les Bandes de Música que viuen 
al Delta.

Així doncs, més que plantejar-nos 
perquè s’ha creat una colla al Delta, 
el que s’hauria d’estudiar és perquè 
no s’ha creat abans.
Per arribar a fer un castell, quants 
components és necessiten?

Sempre com més millor, a més 
castellers integren una colla, més 
prop s’està de tocar el cel.
Com a curiositat, el castell fins ara amb 
més pisos quin ha sigut?

Fins deu pisos, el 3d10fm (tres de 
10 amb folre i manilles) descarregat 
per Minyons de Terrassa i carregat 
per Castellers de Vilafranca.
En cas de pluja, el castell també és 
pot fer?

És necessitaria un lloc a cobert, 
molt poques vegades a la història 
se’n ha fet cap plovent. 

De totes maneres, hi ha llocs ben 
curiosos per si plou, com a Valls, que 
s’executen dintre de l’església local.
Els noms de la primera junta, si no és 
secret?

Joan, Marga, Maria Teresa, Xavi, 
Meri, Oriol, Eva, Dani, Victor i jo 
mateix. 
Arribats aquí, no puc acabar aquesta 
entrevista i aprofitant la pregunta, per 
felicitar-los i agrair-los-hi la tasca tant 
ben feta.

Salut i Castells! 

Xiqüelos i xiqüeles del Delta

PER JOSEP
PARROT TALARN


