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Benvolguts ampostins i ampostines, vivim temps difícils, però 
Amposta sempre ha sabut superar els moments complicats i 
podeu estar segurs que entre tots aprofitarem les ocasions per a 

millorar la vida dels ampostins, optimitzant els recursos. Pensant en les 
persones,raonant i valorant tota proposta, vingui d’on vingui. 

En aquest context complicat, ara més que mai hem de desitjar una bona 
festa, perquè també els ampostins es mereixen uns dies d’esbarjo. 
Ha arribat el moment de mostrar tot el que s’ha preparat en tanta il·
lusió des de la Regidoria de Festes. Com sempre hem dedicat tots els 
nostres esforços per a programar, dins de les nostres possibilitats, i en 
l’austeritat necessària per la crisi econòmica, les millors Festes. Oferint 
al poble un ventall d'activitats des de la tradició a la innovació. Ho fan 
possible les persones, entitats i associacions, a tots ells els agraeixo el 
treball i l'entusiasme que hi posen.

Enguany seguim en la línea de reconèixer l’esforç i la vàlua dels nostres 
ciutadans, posarem en valor la música tan arrelada al nostre municipi, 
amb el pregó a càrrec de Carles Royo, director de la Banda de la Unió 
Filharmònica que compleix 25 anys com a director de la mateixa. Un 
acte que canvia d’escenari, serà al Parc dels Xiribecs per donar cabuda a 
tot el públic i familiars de les 49 pubilles que ens acompanyen enguany, 
ja que la plaça es queda petita.
També distingirem amb el Títol de Filla Adoptiva, una persona molt 
estimada per tots com és la professora Maria Teresa Alonso Schökel, 
més coneguda com “La Profe”.
M’agradaria destacar l’oferta lúdica dedicada als joves, com la discoteca 
de cada nit a l’embarcador completament gratuïta.
Desitjo que gaudiu del que us oferim, que participeu, que sigueu part 
activa de la Festa Major d’Amposta.
Bona Festa Major. 

Manel Ferré Montañés
alcalde d'aMposta

és tot un plaer i un goig poder·me adreçar un any més a vosaltres 
i fer·vos arribar la meva més cordial salutació i els meus millors 
desitjos, perquè la Festa Major, sigui ben lluïda.

Amb l’arribada dels mesos d’estiu moltes de les viles, pobles i ciutats del 
nostre país celebren la seva Festa Major. Són dies de joia, de retrobaments, 
d’activitats per gaudir en família, amb els amics i veïns.
La Festa Major és també un signe d’identitat, on hi conflueixen tradició, 
cultura i sentiments de país. I us vull felicitar perquè heu estat capaços 
de mantenir viva aquesta tradició, adaptant·la als nous temps.
Com bé sabeu, els moments que vivim són d’una gran dificultat econò·
mica i social. La contenció pressupostària que han hagut d’aplicar molts 
ajuntaments ha fet, més que mai, que la societat civil s’hi hagi implicat i 
l’esforç de moltes persones i entitats hagi estat cabdal per aconseguir la 
festa que tots volem. Per això, la vostra participació es convertirà en el 
millor premi per a tots els que d’una manera o altra han estat treballant 
durant molt de temps en la preparació d’aquesta festa. Aprofiteu aquests 
dies per fer un parèntesi i intenteu gaudir de les petites coses, dels bons 
moments i de les moltes activitats que us han preparat.
Enguany celebreu el 50è aniversari d’una activitat molt vostra, el concert 
de bandes. Per això, no vull deixar passar l’oportunitat de felicitar de 
manera especial a la Unió Filarmònica i a la Lira Ampostina, entitats 
que sempre hi ha estat presents. I també felicitar·vos perquè aquest any 
celebreu el 25è aniversari de la trobada de gegants.
Gaudiu també amb el repartiment de les senyeres i els panolis, la festa 
dels bous, les ballades de sardanes, les pubilles, els concerts, els balls i 
concursos, els vestits de paper o la baixada d’andròmines pel riu, i mos·
treu als forasters allò que forma part de la vostra manera de ser. La Festa 
Major ha de ser la projecció d’allò que sou i del que voleu transmetre.
Ampostins i ampostines, és hora de sortir als carrers i places. Viviu la 
vostra Festa Major al màxim, amb respecte i companyonia i fomentant 
l’esperit col·lectiu. 

artur Mas i Gavarró
president de la Generalitat de catalunya
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“un any, a festes…”
Així comença una frase molts cops repetida per tots i que 
serveix d’introducció per a explicar anècdotes, records i vi·

vències. Una frase que milers d’ampostins han pronunciat, pronuncien 
i pronunciaran per contar i explicar la seva Festa Major.
Parlar de Festa Major, és parlar no dels actes, sinó de la relació entre 
les diferents activitats de lleure que hi ha i la nostra vida, i és que tot 
plegat dir això de “Un any, a festes...” no és altra cosa que explicar les 
petites parcel·les de temps d’oci que compartim tots plegats un cop l’any.
Per als músics, la gent que d’alguna forma represento, la Festa Major és 
el cim de l’any, és quan tots, fent pinya, oferim al nostre poble l’esforç 
de molts mesos de treball, de moltes nits de sacrifici i millora, de con·
tinuïtat històrica, de tradicions quasi centenàries.
La música, per uns dies, es converteix en la protagonista que, amb il·
lusió, reparteix el seus sons pels carrers, amenitzant dolços despertars i 
les passejades dels més matiners. Música que sona sota el sol del migdia, 
i que a les tardes acompanya la caiguda del dia per rebre la nit
Un any més la Festa Major d’Amposta retorna a les nostres vides, de 
fet, tots nosaltres, els ampostins, la fem reviure amb renovada il·lusió, 
com cada any, amb noves propostes, malgrat els temps adversos, amb 
esperança, malgrat tot el que ha trastocat la nostra vida, la festa, els 
amics, la família, ocupen el lloc que els pertoca per dret. Si amb unitat 
i sacrifici superarem aquest delicats moments, tots plegats, junts, també 
hem de celebrar la nostra festa gran.
Des dels sons que estan ja preparats per a tots vosaltres i amb el respecte 
del que sou mereixedors tots, visitants, amics, i en definitiva tot el meu 
estimat poble, us desitjo que disfrutesseu amb molta il·lusió la vostra 
Festa Major. 

carles royo BaiGes
director de la unió FilharMònica d’aMposta

es desperta el sol i amb ell despertem un altre cop al bell mig de 
les nostres estimades Festes d’Agost .
No és cap novetat la situació tan difícil que molta gent està pas·

sant, tampoc és cap novetat la manca d’entusiasme i il·lusió que pugue 
haver a la nostra ciutat, però és en aquests moments en els que hem 
d’intentar donar un somriure, i una mica d’alegria, compartint uns dies 
de festa, fetes amb tot el carinyo i esperant, sense voler aspirar a més, 
que puguin ser uns dies de germanor i fraternitat per a tots.
Tots i cadascun de nosaltres viurem la festa d’una manera particular i 
diferent, assistirem a alguns actes i a d’altres no, coincidirem amb alguns 
amics i amb altres no, però tot plegat només vol arribar a un destí: po·
der sentir·nos uns al altres més prop, perquè realment l’ésser humà és 
tan senzill, que tant sols sentir una abraçada, el malestar ha canviat i 
poder així per uns dies fer que un poc d’aire diferent i més fresc renovi 
el nostre esperit. 
Diuen que “ la vida no es mesura pels minuts que respirem sinó pels 
moments que et deixen sense respiració”.....són aquells moments on el 
cap no pren part però sí que ho fa el cor, deixant·se portar pels sentits 
i l’entusiasme. Fem doncs que aquest dies siguin aquest moments que 
ens deixin sense respiració, no donant pas als pensaments que puguin 
torbar l’alegria i el desig de passar·ho bé, sentint que la vida val la pena.
Molt bones festes a tothom. 

Mar panisello rodera
reGidora de Festes i cultura
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Andrea Martínez Casanova
Associació de Venedors del Mercat

PubillA 
MAjor 
2013

Victòria Cid Centelles
Associació de Veïns Les Quintanes

Tatiana Albino jordà
Societat de Caçadors de l'Ebre

Amanda Antonio González
Federació d'Amposta d'Associació de Veïns

Anna boyer Valldepérez
Club Natació Amposta

iris Castell Cid
Club Nàutic Amposta
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Mariona Duró roig
Associació de Dansa Jaqueline Biosca

Mercè Esterlich Garcia
Associació The Country Sheriffes

Cristina Franch Martí
Associació de Veïns de l'Eucaliptus

Àngela Esquerré Garcia
Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre

Candy Garcia Cordero
Asoproma

irene Espuny Sanchís
La Unió Filharmònica

Paula De Antonio Sol
Associació de Veïns del Grau

Anna Estellé Adell
Amics del Cavall d'Amposta

Paula Curto Garcia
Associació de Veterans Club Futbol Amposta



10 Revista amposta · Núm. 862 · agost 2013

Publicitat



Revista amposta ·  Núm. 862 · agost 2013 11

Miriam Grau belvis
Associació Of Roller

lorea Papiol Falcó
Federació de Comerç d'Amposta

Mireia Perellón Martínez
Centre Hípic Carlos Cid

Nerea Papaseit Pla
Associació Cultural Rakkasha

laia Haro Catalan
La Lira Ampostina

Xesca rallo Salaet
Associació de Veïns de la Acollidora

judit Queral Año
Club Futbol Amposta

Cristina Moya Teodoro
Colla de Dones Ampostines

Andrea Huguet Fernández
Banda de Cornetes i Tambors
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Tània Sorribes ortíz
Club de Twirling Amposta

Elena Schitscaia
Associació els 3 Gats Blaus

Carla ramírez regolf
Club Hoquei Patí Amposta

Paula Verge Ferré
Club Basquet Amposta

lara Serrano baz
Club Patinatge Artístic Amposta
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Abril Simón Queral
Colla de Dones Ampostines

judit barcia blanquet
Societat de Caçadors l'Ebre 

laura bautista Gómez
Club Gimnàtica Rítmica d'Amposta

Carolina Cecília Collado
Lliga Contra el Càncer

PubillA 
MAjor 

iNFANTil 
2013

Alèixa bertomeu Duran
Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre

ioana Diana badea
Associació de Veïns de la Acollidora
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laia Marín Domingo
Centre Hípic Carles Cid

Núria Segarra Fortuño
Associació de Veïns del Grau

Anna Duart betoret
Associació de Dansa Jaqueline Biosca

Maria Forcadell Canelles
Associació The Country Sheriffes

Ares lleixà Gisbert
Federació d'Amposta d'Associació de Veïns 

Ana Foz Plana
Banda de Cornetes i Tambors

Paula Narro Fornós
Club Patinatge Artístic Amposta

judit Pagà Capseta
Associació de Veïns de l'Eucaliptus

Enia Sorribes ortíz
Grup Majorettes d'Amposta
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Marina barberà Mellado
Comissió de Festes

júlia Sancho Aza
Pubilla major. Societat de Caçadors

irene Pinza Font
Comunitat de Regants

Emma Zaera Espuny
Associació de Venedors del Mercat

lia Vizcarro Subirats
Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfaïna

Anouk Vizcarro Tomàs
Amics del Cavall d'Amposta
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 divendres 9
matÍ

 09.00 h. Repartiment del panoli i les senyeres 
per les taules instal·lades per la ciutat, a càrrec de 
les pubilles de Festes, acompanyades per la Colla de 
dolçainers i tabaleters Sanfaina. Les taules estaran 
situades als següents punts: Grau- Sant Agustí, Juan 
de Àustria – Església del Grau, Castelar - Isabel la 
Catòlica, Av. Santa Bàrbara (correus), Mercat Mu-
nicipal, Ajuntament, Av. de la Ràpita (INEM, Caixa 
Tarragona, Logronyo, Sant Cristòfol), Av. Catalunya 
– Sebastià Juan Arbó, Esplai Sant Jordi, Residència 
d’avis i Miquel Granell – Calderón de la Barca. 

 12.00 h. A la Residència d’avis, repartiment de 
panoli.

taRda
 16.00 h a 19.00 h. A la piscina municipal, 17ª 

Super Festa a la Piscina. Organitza: Àrea d’Esports.
 18.30 h. Arribada del Bou Capllaçat i repartiment 

de polos, amb la col·laboració de La Jijonenca.
 19 h. Al Lizarran, Festa Moët Australian Club

nit
 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, The Country 

Sheriffes.
 23.00 h. Al pub Van Gogh, Sir Tònic et regala la 

samarreta de la festa.
 23.00 h. Al pub Queens, Crossover amb C. Ivern 

i Enrik. M
 23.00 h. Al pub Sotavento, Inici de Festes al 

Sotavento amb Arnau Vandarren.
 23.00 h. A l’exterior del pavelló firal, Festa de l’Ai-

gua amb Amposta Ràdio i Sala Metro, amb els dj’s 
del programa d’Amposta Ràdio Nit de Club, Antuan 
Vertry i Dj. Marcop amb música House i Tecno. De 
sala Colors: Lluís Torralvo, Joan de Antonio. De sala 
Metro: Pepo WB i Vicente Belenguer. Convidat: Blas 
Martin

 23.00 h. Al pub Llar, Festa Regals amb camisetes, 
clauers, motxilles, ...

 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Especial bou amb 
els èxits CLBZ. 

 23.30 h. Al Cafè Itaca, Còctels amb Dj. My Self

 dissabte 10
matÍ

 10.00 h. Al Lizarran, Festa de l’aigua amb DJ. 
Xavi Caballé

taRda
 16.00 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), Tir 

pistola 9 mm . Organitza: Club de Tir Montsià.
 17.00 h. A la Residència d’avis, Berenar de festes.
 17.30 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), 

Tirada del pernil . Organitza: Club de Tir Montsià.
 18.00 h. A la pl. de l’Ajuntament, sortida dels 

gegants i capgrossos, acompanyats per la Colla de 
dolçainers i tabaleters Sanfaina.

 19.30 h. Cercavila per la ciutat del grup Cornetes 
i Tambors.

 19.30 h. A l’Ajuntament rebuda del pregoner per 
part de les autoritats i signatura al llibre d’honor. 
Concentració de les Pubilles de Festes 2013. 

 20.00 h. A la plaça de l’Ajuntament, inici de la 
cercavila pels carrers de la ciutat de la Banda de 
Música de la Unió Filharmònica d’Amposta, acompa-
nyant a les pubilles, el pregoner i les autoritats fins al 
parc dels Xiribecs.

 20.30 h. Al Parc dels Xiribecs, presentació de les 
Pubilles de Festes 2013 i pregó de Festes a càrrec 
del Sr. Carles Royo.
En acabar, bombardeig de color i tro de la pirotècnia 
Tomàs.

nit
 22.00 h. A l’embarcador, gran cantada d’hava-

neres a càrrec del grup d’havaneres Vent Fort. Es 
repartirà rom cremat a tots els assistents.

 22.30 h. A l’auditori de La Unió Filharmònica, 
XXIIè Festival de Bandes de Música: Actuació de La 
Banda de Música de Masdenverge i de la Banda de 
Música de La Unió Filharmònica d’Amposta.

 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Josep Mª 
Bonet.

 22.30 h. Al pub Llar, Nit del gintònic prèmium, 
diferents varietats.

 23.00 h. Al pub Van Gogh, Quatre bodes i un 
Fotomaton.

 23.00 h. Al pub Queens, Comercial amb Enrik M. 
i C. Ivern.

 23.00 h. Al pub Sotavento, Pablo Honey & 
Miguelink

 23.00 h. A la piscina municipal exterior, Nit de 
festa (cal dur banyador i anar vestits de blanc) Músi-
ca Chil-out i techno-house amb còctels. Entrada: 2 
euros 

 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, presentació sorteig. 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, Mojitos amb Moreno Ros dj.
 24.00 h. Al pàrking (antigues piscines), actuació 

de l’orquestra OEM.

 diumenge 11
matÍ

 8.00 h. Al Recinte Firal d’Amposta, IX Trobada de 
motos clàssiques.
 -Inscripcions i esmorzar al restaurant l’Estany.
- Ruta clàssica per la comarca (entre 70/80 km.)
- Arribada a Amposta i ruta urbana
- Exposició motos, aperitiu i entrega premis al c/ 
Madrid
- Dinar 
Organitza: Moto Club Amposta

 9.00 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), 
I.P.S.C.-Recorreguts de Tir- . Organitza: Club de Tir 
Montsià.

 9.30 h. Al pavelló d’esports -sala 2- , Open de 
tennis taula Ciutat d’Amposta. Organitza: Club Tennis 
Taula.

 9.30 h. A la Piscina municipal 29è Campionat de 
Natació Amposta. Organitza: Club Natació Amposta.

 10.00 h. Cercavila per la ciutat de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta

andRòmines, dia del Jove
 9.00 h. Concentració i sortida de les andròmi-

nes pels carrers de la ciutat fins a l’embarcador 
del riu, acompanyades per la xaranga.

 11.00-14.00 h. Programa d’Amposta Radio 
i Ràdio Joventut en directe, des de la zona de 
l’embarcador d’Amposta (al costat de l’oficina de 
turisme).

 10.30 h. Mortadelada per a tots el participants
 11.00 h. Cursa d’andròmines

Premis a la carrera: al 1er., 2on. i 3er.
Premi artístic: 80 euros

 12.00 h. Cursa de sacs per colles
Premis: al 1er., 2on. i 3er. 

 12.00 h. Pal ensabonat
Premis: al 1er., 2on. i 3er. 

 13.00 h. Concurs d’all i oli (cal portar-se el 
morter i la maneta)
Premis: al 1er., 2on. i 3er. 
Durant el matí, A la botiga del riu (a l’embarca-
dor), festa de la cervesa artesana.

taRda
 17.00 h. Al passeig del riu, Gimcana Bruta. 

Organitza: Esplai Piquerol. Inscripcions a partir de les 
16.00 h.

 17.00 h. Al Lizarran, Bingo Lizarran
 17.30 h. Arribada de les colles participants a la 

XXV Trobada de Gegants i posterior plantada al c/
Cervantes (davant Residència avis) amb la participa-
ció de les colles d’Alcanar, Benicarló, Sant Carles de 
la Ràpita, Tortosa, Ulldecona i Amposta.

 18.30 h. Sortida de totes les colles geganteres 
participants en la XXV a. Trobada de Gegants per 
realitzar la cercavila pels carrers de la ciutat, acompa-
nyats dels grallers, amb el següent recorregut: c/
Cervantes, c/Gran Capità, c/ Saragossa, Av. Santa 
Bàrbara, c/Miquel Granell, av. de la Ràpita, c/ Sant 
Josep, Av. Alcalde Palau i ballada final a la Pl. del 
Mercat.

 20.00 h. Al Saló de Plens de l’Ajuntament, no-
menament de filla adoptiva a Mª Teresa Alonso “La 
Profe”.

 20.00 h. Al Cafè Itaca, actuació del cantautor El 
Sobrino del Diablo.

nit
 21.00 h. A l’Auditori de la Unió Filharmònica, 

La Risa Party: Jose.com vs Gonzalo Cheliz. Entrada 
anticipada: 5 euros a La Filha, Vintastik, La Torreta 
Autoscola, Oqio Lounge. Entrada taquilla: 8 euros. 
Organitza: La Risa Party.

 21.00 h. Al Lizarran, Dj. Carlos Karril
 21.30 h. Al parc dels Xiribecs, Festival de dansa a 

càrrec dels alumnes de l’escola de Dansa de Jacque-
line Biosca.

 21.30 h. Al pàrking (antigues piscines), Sopar i 
actuació de l’orquestra Swing Latino

 23.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Elisabeth 
Dreams

 23.00 h. Al pub Van Gogh, Una proposta inde-
cent.

 23.00 h. Al pub Queens, Remember amb Pepo 
WB i Jaguar.

 23.00 h. Al pub Sotavento, Pep Simó & Company
 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Festa electrolatino

 dilluns 12
matÍ

 9.00 h. a 13.00 h. Marató popular de Festes 
Majors. Organitza: Unió Atlètica Montsià. 

 9.00 h. a 13.00 h. i 15.00 h. a 19.00 h. Al Parc 
dels Xiribecs, L’essència del futbol de carrer. (amb 
pluja d’aigua durant l’activitat). Equips de 4 jugadors 
s’enfrontaran en un torneig de futbol 3x3. Bases i 
inscripcions: www.essenciaesport.com. Organitza: 
Escola de Formació en Futbol Essència 

 10.00 h. Cercavila per la ciutat de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta 

 10.30 h. A la Residencia d’avis, Tirada de bitlles 
en homenatge a la gent gran. Organitza: Club de 
Bitlles Amposta. 

 11.00 h. Al Parc municipal (davant Museu Mont-
sià), concurs infantil de pintura ràpida.

 12.00 h. Al Lizarran, Campionat de guinyot.
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taRda
 16.00 h. A la Llar de jubilats Manuel Ruiz, campi-

onat de guinyot.
 16.30 a 19.30 h. A la plaça Ramon Berenguer 

IV (prop de la Lira), Campionat de partides ràpides 
d’escacs. Organitza: Club Escacs Amposta.

 18.00 h. Al baixos de l’Ajuntament, obertura de 
l’exposició dels dibuixos del concurs de pintura ràpida 
infantil. Entrega de premis als participants i festa 
infantil amb l’espectacle “Ballem pel món” del grup 
d’animació infantil Ai Carai. Repartiment de pizza a 
tots els xiquets i xiquetes a càrrec de Telepizza.

 18.00 h. Al pavelló d’esports -Sala 2-, Partit amis-
tós d’Hoquei patins Escola/Iniciació - Prebenjamins. 
Organitza: Club Hoquei patí Amposta

 18.00 h. A la Residència d’avis, Bingo especial de 
Festes.

 19.00 h. Al Casal, Presentació de la “Via Catala-
na” a càrrec de Carme Forcadell.

nit
 21.00 h. Al Lizarran, Latin Sax Alone “Lo Furo”
 21.30 h. Al Castell, Actuació de “Recitals a domi-

cili”. Organitza: Surt del Castell.
 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Montse Cas-

tellà
 22.30 h. Al pàrking (antigues piscines), represen-

tació de l’obra teatral “Fresenda”, a càrrec del Grup 
de Teatre Terra Baixa. Escrita per Teresa Bertran. 
Dirigida i adaptada per Angel Minyana segons un lai 
de Maria de França.

 23.00 h. Al pub Van Gogh, Trivial d’Amors.
 23.00 h. Al pub Queens, 100% Queens amb C. Ivern
 23.00 h. Al pub Sotavento, Friendly People @ 

Edgar de Ramon
 21.30 h. Al Castell, concert Cesk Freixas. Organit-

za: Surt del Castell.
 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Lluis Torralbo dj. 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, Festa Tropical.
 00.30 h. Al Castell, Clubzi comes back part 2 

amb Little Charlie i Mycle. Organitza: Surt del Castell

 dimarts 13
matÍ

 10.00 h. Cercavila per la ciutat de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta

 9.00 h. a 13.00 h. i 15.00 h. a 19.00 h. Al Parc 
dels Xiribecs, L’essència del futbol de carrer. (amb 
pluja d’aigua durant l’activitat). Equips de 4 jugadors 
s’enfrontaran en un torneig de futbol 3x3. Bases i 
inscripcions: www.essenciaesport.com. Organitza: 
Escola de Formació en Futbol Essència 

 11.00 h. A la Residència d’avis, Actuació de la 
Unió Filharmònica.

taRda
 17.00 h. Al Lizarran, Campionat mundial de 

llançament de pinyol d’oliva
 18.00 h. Concentració de jubilats a les Pistes 

de Futbol Sala cobertes on, acompanyats per les 
autoritats i Pubilles, celebraran l’acte de Germanor i 
Fraternitat de l’Associació de Jubilats i pensionistes 
municipal d’Amposta. Actuació de Almas Gemelas. 
Exclusivament per als socis assistents.

 18.00 h. A la Residència d’avis, Campionat de 
dòmino

 19.00 h. Al pàrking (antigues piscines) exhibició 
de balls de saló a càrrec dels alumnes del C.B.E. 
Amposta Quick Dance.

 19.30 h. Al Castell, Exhibició castellera de la colla 
“Xiqüelos i xiqüeles del Delta”. Organitza: Surt del 
Castell.

nit
 21.00 h. Al Lizarran, Dj. Pablo Money
 21.30 h. Al Castell, Cantada de rondalles amb 

Alejandro Sanz. Organitza: Surt del Castell.
 22.00 h. A la pl. de l’Ajuntament, Concert de les 

Bandes de Música a càrrec de La Unió Filharmònica 
i La Lira Ampostina sota la direcció de Carles Royo i 
d’Octavi Ruiz respectivament.

 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Chill Music
 22.30 h. Al pub Llar, Cantada de jotes al carrer, 

amb “Lo dimarts al Llar”.
 23.00 h. Al Castell, Nit d’humor del Clubzigrama i 

concurs acudits. Organitza: Surt del Castell.
 23.00 h. Al pub Van Gogh, Secrets d’alcova.
 23.00 h. Al pub Queens, 80’s amb Djames
 23.00 h. Al pub Sotavento, Remember by Juanjo
 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Nit de jazz. 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, actuaciód e la banda de 

rock “Drazer”
 24.00 h. Al Casino, Concert per a Joves a càrrec 

de Pàjaros Nocturnos.
 01.00 h. Al Castell, Soul i jazz amb Primmy’s. 

Organitza: Surt del Castell.
 01.00 h. Al pàrking (antigues piscines), actuació 

del Quartet Almas Gemelas

 dimecres 14
matÍ

 9.00 h. a 14.00 h. Al pavelló d’esports -sala1-,
3x3 Festes d’agost de bàsquet. Organitza: Club 
Bàsquet Amposta.

 10.00 h. Cercavila per la ciutat de la Lira Ampostina.
taRda

 16.00 h. A la Llar de jubilats Manuel Ruiz, campi-
onat de dards i campionat de billar.

 16.30 a 19.30h. A l’altell del Bar de la Lira, Cam-
pionat infantil d’escacs per a menors de 16 anys. 
Organitza: Club Escacs Amposta.

 17.00 h. A l’Av. Catalunya, Cursa d’autos-locos. 
Organitza: Amposta Jove. 3 premis.

 17.00 h. Al Lizarran, Campionat de “parchís”
 17.00 h. A la Residència d’avis, actuació del Duo 

Almas Gemelas
 17.00 h. Al Lizarran, Chill out Legendario
 17.00 h. Al Restaurant Bosc de Ribera, inflable 

gratuït per a nens i nenes.
 18.00 h. A l’av. Dr. Tomàs Pujol i Font, espectacle 

infantil “Fot-li canya” amb la companyia Tresperres. 
Tot seguit, gran xocolatada amb la col·laboració de 
La Jijonenca.

 19.00 h. Al Castell, Inici Correbars amb xaranga. 
Organitza: Surt del Castell.

nit
 21.30 h. A la plaça de Bous, Gran exhibició 

eqüestre. Organitza: Amics del Cavall d’Amposta
 22.00 h. Al pàrking (antigues piscines), XLIII 

Concurs Nacional de Vestits de Paper: desfilada i ac-
tuació/espectacle amb el patrocini de la Diputació de 
Tarragona i la col·laboració de Farmàcia i Perfumeria 
Ferré, Joieria Salvadó, Llenceria Alícia, Manualitats 
Miró, Perruqueria Galiana, Pub Van Gogh i Maria 
Art Fotogràfic. Presentat per Imma Rastrero i Manel 
Ramon.

 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Quartet de 
Clarinets.

 23.00 h. Al Castell, Nit de rock i hip-hop amb The 
noise of Mutt, Vietnam, Purple Ninja, Exili a Elba i 
grups de rap local. Organitza: Surt del Castell.

 23.00 h. Al pub Van Gogh, La boda, fins que la 
llei seca ens separi.

 23.00 h. Al pub Queens, Electrolatino amb Sepe 
i C. Ivern.

 23.00 h. Al les pistes cobertes de futbol sala, Fan-
tastic80 “Karril&Marc L dj’s”. Organitza: Sotavento.

 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Xavi Lopez dj. 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, Còctels amb Dj. The 

Primy’s
 24.00 h. Al Casino, Concert per a Joves a càrrec 

de Joan Rovira
 01.00 h. A la sala Metro: Remember Tecno de 

Festes Majors 2013 amb Joan Cabanes, Xavi Fornés, 
Coper, Manel Alvés, Pep WB.
A la sala Colors: 7è aniversari de la sala amb Re-
member Colors dels darrers set anys: Residents, Lluís 
Torralvo, Marcos Alonso i Javier Paredes del Moët.
La Club: 7è aniversari amb Edgar de Ramon, Jaguar, 
David Bel, Samuel Pablo, Mr. John (Loko Lektive)
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 dijous 15
matÍ

 10.00 h. Cercavila per la ciutat de la Lira Ampostina. 
 10.00 h. A la galeria de tir (partida cabiscol), 

Pistola Standart. Organitza: Club de tir Montsià.
 11.30 h. A l’Auditori de la Lira Ampostina, XXXVII 

Festival de Bandes de Música. Amb la participació 
de la Unió Musical Jaume Balmes (Santa Bàrbara) i 
la Banda de Música de la Lira Ampostina

taRda
 18.00 h. A l’estadi municipal, Partit de Festes. 

Organitza: Club Futbol Amposta
 18.00 h. Al Parc Municipal, concentració de nens 

i nenes, ampostins i ampostines, acompanyats per 
les Pubilles de festes, ataviats amb el vestit típic 
ampostí, que participaran a l’Ofrena de Flors i Fruits. 
Sortida acompanyats per la banda de La Lira Am-
postina, la Colla de dolçainers i tabaleters Sanfaina, 
la Banda de cornetes i tambors, el Club Amics del 
Cavall d’Amposta, fins a la Pl. de l’Ajuntament.

 18.30 h. A l’Església Arxiprestal, processó i 
ofrena de flors i fruits a la nostra patrona, la Verge de 
l’Assumpció. A continuació Missa concelebrada en 
honor a la Verge i presidida per l’Exc. I Rvdm. Mons. 
Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa. 

 20.30 h. A la zona del Mercat, ballada de sarda-
nes, amb la Cobla Rapitenca.

nit
 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Cine mut & 

música en viu.
 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), Home-

natge a les pubilles de fa 25 i 50 anys i actuació de 
l’orquestra Tarantela. Presentat per Manel Ramon.

 23.00 h. Al pub Van Gogh, Pastís de Gin&Tònic.
 23.00 h. Al pub Queens, Guitar&techno amb 

Jaguar
 23.00 h. Al pub Sotavento, Dj. Arnau Vandarren
 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Revival guitarra 

amb dj’s Joan Cabanes, Xavi i Juanjo 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, Gintònics amb Moreno 

Ros dj
 24.00 h. Al Casino, Concert per a Joves a càrrec 

de Crator

 divendres 16
matÍ

 10.00 h. Cercavila per la ciutat de la Lira Ampostina. 
 10.30 a 11.30 h. Al Mercat Municipal, III Con-

curs de truites populars. Inscripció: al Mercat fins al 
14. Premis: 1r. Un sopar per a dos persones a “La 
Barraca”. 2n. i 3r. Vals de compra per a productes 
del mercat. Organitza: As. Venedors del Mercat.

 10.30h. A la Plaça del Mercat, Gimcana infantil: 
carreres de sacs, pintar cares, pintar globus...

 10.30 h. Concentració a la pl. de l’Ajuntament, 
de les persones de més de 80 anys i acompanyants, 
que participaran al 50 è. Homenatge a la Vellesa. Tot 
seguit, sortida acompanyats per la banda de música 
La Lira Ampostina fins als locals de la Lira, on se 
celebrarà l’acte de la tradicional festa.

dia de la dona
11.30 h. Concentració a la plaça Dr. Tomàs i 
Pujol (costat del canal) de totes les dones, partici-
pants en la celebració del Dia de la Dona.
12.00 h. Jocs organitzats:
Més ràpid, bombers!
El cavall i el genet
Genet sense cua
Carreres d’esquenes i de 9 potes
Estàtues
Baralla de mocadors
Batalla de globus
El món al revés
14.00 h. Dinar al restaurant “Xiribecs” d’Ampos-
ta. Després hi haurà espectacle i ball.
20.00 h. Concentració a la Pl. de bous i realitza-
ció de dues vaquetes menudes.

taRda
 16.00 h. A l’estadi municipal (camp de bitlles), 

XXIV Tirada Intercomarcal de Bitlles. Memorial Joan 
Vidal (Xanet). Amb la participació de 22 equips 
de les Terres de l’Ebre. Organitza: Club de Bitlles 
Amposta.

 17.00 h. Al Lizarran, Campionat presencial 
d’”apalabrados” noves tecnologies

 18.00 h. A la Residència d’avis, pel·lícula especial 
de Festes.

 19.30 h. A l’Av. de la Ràpita, Gran Cosso Iris, amb 
la participació de La Lira Ampostina, la xaranga, i la 
Banda de Cornetes i Tambors, les Majorettes d’Am-
posta i les majorets i grup de percussió de Jesús. 
Amb la col·laboració de l’Associació de propietaris de 
Maquinària Agrícola i de l’Agrupació de Tractors. 

nit
 21.00 h. Al Lizarran, Remember Xavi Caballé
 21.00 h. A l’embarcador, Festa Country, degusta-

ció de carn a preus populars a càrrec de Barbacoes 
Werner i actuació del Grup de Country Xerif Amposta.

 21.00 h. A la botiga del riu (a l’embarcador), 
degustació de licor d’arròs. 

 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, 80’s hits.
 23.00 h. A la vora del riu, castell de focs d’artifici 

a càrrec de la pirotècnia Tomàs.
 23.00 h. Al Pub Van Gogh, Just Maried.
 23.00 h. Al pub Queens, Remixes amb Enrik i C. Ivern. 
 23.00 h. Al pub Sotavento, Eclectic Sounds by dj. 

Juanjo
 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), actuació 

de l’orquestra Atalaia.
 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Festa Planet amb 

Ramon Bel dj. 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, Comiat de Festes, Nit de 

paxanga
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dies 2, 3 i 4
 Al Passeig del Canal (davant zona esportiva). Fira 

de l’Amor. Activitats, jocs infantils, conferències, 
espectacles, poemes i concerts... Obert tot el dia.

dissabte 3
 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Swingouts

diJous 8
 20.00 h. A la Sala d’Exposicions de la Fundació 

Catalunya – La Pedrera. Inauguració de l’exposició 
“Donde reside el pasado” de Jokim Moia. Organitza: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, 
Foment d’Art i Cultura i Fundació Catalunya – La Pe-
drera. Oberta fins el18 d’agost. Horari: de 19 a 21 h.

 23.00 h. Al pub Van Gogh, Aconsegueix “invita-
punts” per a la boda.

 23.00 h. Al pub Queens, Hits amb C. Ivern i 
Jaguar

 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Entrega polsera 
Festes Majors Oquio. 

dissabte 17
 9.00 h. a 13.00 h. A l’embarcadero i el passeig 

del riu d’Amposta. Concurs de Pesca. Organitza: Club 
Pesca Amposta Imposita.

 10.00 a 13.00 h. i de 16.30 h. a 19.30 h. Al 
Ball de la Lira Ampostina, I Campionat de partides 
semi-ràpides d’escacs Ciutat d’Amposta (25 minuts 
per jugador a finish). Es farà un dinar de germanor 
entre els participants i socis. Organitza: Club Escacs 
Amposta.

 16.00 h. A la galeria de tir (partida cabiscol), 
Pistola foc central. Organitza Club de Tir Montsià

 16.30 h. Al pub Llar, Degustació de cafès i expli-
cació de les diferents característiques i matisos ...

 17.00 h. Al Lizarran, Campionat de cartes ameri-
canes

 18.00 h. A l’estadi Municipal Partit de futbol 
Veterans, AV Amposta -Seleccions-. Organitza: A.E.V 
del C.F. Amposta

 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Albert i la 
Banda

 23.00 h. Al pub Van Gogh, La lluna de mel
 23.00 h. Al pub Queens, Èxits amb Jaguat i C. 

Ivern.
 23.00 h. Al pub Sotavento, Pablo Honey & 

friends.
 23.30 h. Al pub Oqio Lounge, Sorteig viatge per a 

dues persones. 
 23.30 h. Al Cafè Itaca, Espectacle de llum i so 

amb Dj Santi

diumenge 18
 9.30 h. A la galeria de tir (partida cabiscol), Pisto-

la aire. Organitza Club de Tir Montsià
 10.00 h. A la galeria de tir (partida cabiscol), Rifle 

–arma llarga-. Organitza Club de Tir Montsià
 10.00 h. a 13.30 h. Al pavelló d’esports -sala 1-, 

Partits handbol juvenil i senior femení. Organitza Club 
Handbol Amposta.

 20.00 h. Al Cafè Itaca, actuació de “A Ritme”
 23.00 h. Al pub Van Gogh, La princesa Ginebra i 

Sir Tònic et donen les gràceis amb un regal

dissabte 24
 22.00 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Sen Drago 

Nirvand
 23.00 h. Al Campari, Revival dj. Marc L.

exposicions
 Casino Recreatiu Amposta

Exposició d’olis i pintures de Pep Masdeu
Dates: fins al 18 d’agost
Horari:de 17h a 20h

 Centre d’Art Terres de l’Ebre. Lo Pati
Exposició “Relat de Belles coses falses”
Una exposició de paisatges 
Dates: fins l’1 de setembre
Horari: Divendres i dissabte, de 17 a 20 h.
Diumenge, d’11 a 14 h
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 divendres 9
 08.00 h. Concentració al final de carrer St. Cristò-

fol per marxar cap a la ramaderia de Rogelio Martí, 
d’Alfara de Carles. Cal reservar plaça per a l’esmorzar 
i dinar. 

 18.00 h. Arribada i entrada el Bou pel Pont 
Penjant amb el corresponent repartiment de gelats. 
Patrocina: Gelateria La Jijonenca i l’Ajuntament 
d’Amposta.

 dissabte 10
 00.01 h. Primer Bou Cerril Embolat de la ramade-

ria de Germán Vidal de Cabanes de nom “Ventanero” 
Num.18 Guarisme 0. Lloc: Av. de la Ràpita, Lope de 
Vega i adjacents. 

 01.00 h. Segon Bou Cerril Embolat de la ramaderia 
de Rogelio Martí d’Alfara de Carles de nom “Jerezano” 
Num. 15 Guarisme 9. Lloc: Als mateixos carrers. 

 07.00 h. Sortida del Primer Bou Capllaçat de la 
ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes, Castelló. 
Lloc Sortida: Esplanada Mossos d’Esquadra. 

 11.00 h. Sortida Segon Bou Capllaçat de la rama-
deria del Marqués de Saka de Deba, Guipúscoa. Lloc 
Sortida: Esplanada Mossos d’Esquadra. 

 diumenge 11
 19.00 h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 

Romero Num. 98 Guarisme 7 de la ramaderia de 
Salvador Domecq d’Arcos de la Frontera, Cadis. Lloc: 
Avinguda de la Ràpita. Organitza i Patrocina: Penya 
Taurina Bou per la Festa.

 20.00 h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
“Peinabajas” Num. 2 Guarisme 9 de la ramaderia de 
Samuel Flores de Povedilla, Albacete. Lloc: Avinguda 
de la Ràpita. Organitza i Patrocina: Penya Taurina El 
Cerril. 

 23.00 h Embolada dels dos Bous Cerrils de la tar-
da, organitzats i patrocinats per les Penyes Taurines 
Bous per la Festa i El Cerril respectivament.

 dilluns 12
 12.00 h. “Encierro” a l’Avinguda de la Ràpita de la 

ramaderia del Marqués de Saka de Deba, Guipúscoa. 
 18.00 h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia del Marqués de Saka.
 22.00 h. Bou Embolat de la ramaderia de Pedro 

Fumadó “Xarnego” de Deltebre. Organitza i Patroci-
na: Penya Taurina l’Esquella.

 dimarts 13
 12.00 h. “Encierro” a l’Avinguda de la Ràpita de 

la ramaderia de German Vidal de Cabanes, Castelló. 
 18.00 h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia de Fernando Machancoses 
de Cheste, València. 

 dimecres 14
 12.00 h. “Encierro” a l’Avinguda de la Ràpita de 

la ramaderia del Miguel Parejo de Cabanes, Castelló. 
 18.00 h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia del Miguel Parejo. 

 divendres 16
 12.00 h. “Encierro” a l’Avinguda de la Ràpita de 

la ramaderia de Rogelio Martí d’Alfara de Carles, 
Tarragona.

 18.00 h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça 
de bous amb la ramaderia dels Germans Margalef 
d’Amposta. Durant la tarda hi hauran dos vaquetes 
per celebrar el dia de la dona. 

 23.50 h. Bou Embolat a la plaça dels Germans 
Margalef. 

 dissabte 17
 07.00 h. Bou Capllaçat de la ramaderia de 

Fernando Machancoses de Cheste, València. Lloc 
sortida: Esplanada Mossos d’Esquadra. 

 12.00 h. “Encierro” a l’Avinguda de la Ràpita de 
la ramaderia Fernando Machancoses. 

 18.00 h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 
bous amb la ramaderia de Rogelio Martí, d’Alfara. 

 20.00 h. Desencaixonada dels bous per al Xé 
Concurs Nacional d’Emboladors Ciutat d’Amposta 
de la finca Toropasión d’Alfaro, La Rioja. Organitza i 
Patrocina: Emboladors d’Amposta.

 22.30 h. Concurs Nacional d’Emboladors Ciutat 
d’Amposta. Organitza i Patrocina: Emboladors 
d’Amposta

 diumenge 18
 12.00 h. “Encierro” a l’Avinguda de la Ràpita de 

la ramaderia dels Germans Margalef d’Amposta.

 18.00 h. Amb motiu del XXV Aniversari de la Pe-
nya Taurina l’Afició Exhibició de Retalladors d’Anelles 
i Retall Artístic amb animals de la ramaderia de Ger-
mán Vidal de Cabanes (Castelló) a la Plaça de Bous. 
Organitza i Patrocina: Penya Taurina l’Afició. 

 20.00 h. Desencaixonades de dos Bous Cerrils: 
“Barbada I” Num. 84 Guarisme 8, de la ramaderia 
dels Germans Tornay de Guillena, Sevilla i “Governa-
dor” Num. 34 Guarisme 9 de la ramaderia Marqués 
de Albasserrada de Gerena, Sevilla. Organitza i 
Patrocina: Penya Taurina l’Afició.

 22.00 h. Embolada dels dos Bous Cerrils de la 
tarda. Organitza i Patrocina: Penya Taurina l’Afició.

 dilluns 19
 18.00 h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes

notes: 

 L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous 
recorda que queda TOTALMENT PROHIBIT L’ACCÉS 
ALS RECINTES TAURINS ALS MENORS DE 14 
ANYS.

 L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous es 
reserva el dret d’ ALTERAR, MODIFICAR O SUPRI-
MIR qualsevol dels actes programats, si les circums-
tàncies ho fessin necessari.

 Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol 
acte amb bous, és totalment lliure i voluntària. I 
que, malgrat que l’Ajuntament d’Amposta compleix 
íntegrament la resolució de data 12/05/1989 sobre 
espectacles i festes tradicionals amb correbous, de la 
Direcció General de Jocs i Espectacles de la Genera-
litat de Catalunya, publicada al DOGC núm. 1.145, 
de data 22/05/1989, sempre hi ha algun perill per a 
les persones que hi vagin.

 D’acord amb la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre del 
mateix any, de regulació de les festes tradicionals 
amb bous, la comissió haurà de vetllar per l’ordre i la 
seguretat dels participants, podrà i haurà de fer sortir 
els MENORS DE 14 ANYS que pretenguin participar-
hi i les persones que manifestament no tinguin les 
condicions físiques per a participar-hi, com ara, les 
persones discapacitades físiques o psíquiques i les 
persones en estat d’embriaguesa o intoxicació per 
drogues o qualsevol altra substància estupefaent. 

 Tardes amenitzades per la Xaranga Suc d’Anguila
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Quin balanç fa dels dos primers anys de 
legislatura?

Tenint en compte que tots som 
conscients de la situació econòmica, 
l’Ajuntament d’Amposta ha intentat 
gestionar els recursos de la millor 
manera possible durant aquesta pri·
mera part de la legislatura. L’objectiu 
és poder continuar donant els serveis 
a la ciutadania i procurant no deixar 
de banda tot el que fa referència a 
noves obres i infraestructures que 
millorin la qualitat de vida dels 
ciutadans.

La principal dificultat que ens tro·
bem, tot i gestionant bé, és que a la 
mancança històrica de finançament 
de l’estat se li afegeix la de la resta 
d’administracions.

Procurem fer tot el que està al 
nostre abast per ajudar a les famílies 
que ho estan passant malament a 
causa de la crisi, i d’altra banda, fer 
una gestió molt acurada i continuar 
creixent com a ciutat.

En aquest sentit, la primera part de 
la legislatura ha estat la de l’entrada 
en funcionament del tercer institut 
que ha estat un dels pocs centres 
educatius de nova construcció que 
s’han inaugurat a Catalunya, a més 
de tenir també estudis universitaris 
superiors amb l’actual centre de 
l’Escola Universitària de la Salut 
i l’Esport. Però també ha estat el 
moment de finalitzar la urbanització 
d’Eucaliptus, la millora de diversos 
carrers del centre urbà i del submi·
nistrament elèctric del Polígon de 
l’Oriola. I ens sentim molt satisfets 
també de recordar que hem aconse·
guit iniciar la restauració del cam·
panar de l’església del Poble Nou.

Hem fet allò que es podia fer amb 
els recursos que tenim i amb aquelles 
prioritats que l’equip de govern s’ha 
marcat. Per tant, podem dir que el 
balanç d’aquesta primera part de la 
legislatura és positiu.
 
com afronta els propers dos anys?

Jo diria que una de les coses im·
portants que hem fet els dos darrers 
anys ha estat, a banda del que ja he 
explicat, planificar molt bé la segona 
part de la legislatura.

 De fet, i gràcies a que la hisenda 
local està sanejada, en els propers 
anys serà possible demanar un 
préstec d’uns 3 o 4 milions d’eu·
ros per poder realitzar diferents 

infraestructures i obres. Amb això 
aconseguirem, a més de millorar 
la ciutat i els seus serveis, crear 
llocs de treball i d’aquesta manera 
minorar la difícil situació laboral 
dels nostres ciutadans, aquest és 
un dels principals reptes del nostre 
equip de govern.

I en aquest punt voldria que a 
ningú li càpiga el més mínim dubte 
de que la feina de l’equip de govern 
està totalment abocada a millorar 
la ciutat i especialment a intentar 
ajudar a les persones que ho estan 
passant malament. 

Seguint amb els projectes per als 
propers dos anys tenim prevista la 
millora del Carrer Major i la plaça 
de l’Ajuntament, les voreres del 
carrer Sebastià Juan Arbó, acabar 
d’urbanitzar el carrer Terol, tirar en·
davant el Centre d’Interpretació del 
Delta de l’Ebre a l’antic escorxador, 
les noves instal·lacions d’Amposta 
Ràdio, rehabilitar l’avinguda Tomàs 
Pujol i les casetes del castell. A més, 
de cara al centenari del Club de Fut·
bol, canviarem la gespa del camp de 
futbol. Altres projectes que tenim en 
previsió són la residència de la gent 
gran, la carretera d’Eucaliptus i, si és 
possible, la nova estació d’autobusos.

Dit tot això, crec que la segona part 
de la legislatura serà molt positiva 
per a la ciutat.No es pot governar 
sense planificar i això hem fet també 
aquest primers dos anys.

vostè ha dit que la residència de la 
Gent Gran es farà sí o sí. s’ha acabat la 
polèmica?

La polèmica es pot fer durar el que 
es vulgui, però la intenció de l’equip 
de govern és arribar a un acord 
amb els propietaris dels terrenys 
per construir aquesta Residència. 
Desprès de que s’aturés projecte 
de reparcel·lació que preveia que 
els terrenys que ara estan tancats 
estarien destinats a equipaments, i 
que automàticament passarien a ser 
propietat de l’Ajuntament. A més, 
amb l’afegit de la crítica de l’oposi·
ció, l’equip de CiU vol fer realitat la 
Residència de la Gent Gran tan aviat 
com es pugui, perquè és una infraes·
tructura per la que hem d’apostar tots 
i cadascun dels ampostins i espero 
que també els grups de l’oposició. 
Estem actualment negociant per 
fer una permuta, fer una compra o 
iniciar un expedient d’expropiació.

darrerament ha tingut alguns enfron-
taments amb l’oposició, tan difícil és 
governar en consens tan per uns com 
per als altres?

L’oposició ha de fer la tasca que 
cregui convenient, i fer el control de 
la tasca de l’equip de govern. De tota 
manera, sí que és cert que alguns 
partits s’han radicalitzat i intenten 
fer qüestió en qualsevol tema que 
pugui ser mínimament controvertit, 
jo preferiria que abans de fer rodes 

de premsa i crear alarmes socials en 
parlessin amb l’alcalde i es pogués 
arribar a acords. 

De fet, crec que en temps de crisi 
el més important i el que demana 
la ciutadania és que remem tots en 
la mateixa direcció, que treballem 
junts per intentar millorar la qualitat 
de vida dels nostres conciutadans 
i per trobar fórmules que evitin el 
patiment de les famílies i a la vega·
da fer d’Amposta una gran ciutat al 
servei dels ciutadans.

Tot i així, evidentment, cada grup 
polític fa allò que creu convenient , 
tot i que també he de dir que el PSC 
està darrerament fent una oposició 
molt constructiva. Vull recordar que 
en temps de dificultats, el difícil és 
donar la cara i prendre decisions, la 

"espero que l'any 
vinent es pugui fer obra 
pública i crear llocs de 
treball"

"el ciutadà demana que 
tots els grups polítics 
treballin en la mateixa 
direcció i sense crear 
polèmiques estèrils"

manel feRé, alcalde d'amposta

“No es pot governar sense planificar i això 
hem fet durant aquests dos primers anys, a 
més de continuar donant suport a les famílies”

passa a la pàgina següent
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La flor d'Amposta

postura més fàcil és entrar a criticar 
qualsevol decisió per treure’n supo·
sadament algun rendiment polític, 
encara que això acabi comportant, 
lamentablement, una erosió de la 
institució.

 Jo estic a disposició dels dife·
rents grups municipals per treballar 
junts per la ciutat i pels ciutadans, 
espero que es faci un canvi per 
part d’alguns grups de l’oposició . 

té l’alcalde d’amposta suficient relació 
amb els ciutadans i les associacions?

Jo crec que sí, però sense dubte la 
resposta la tenen els veïns i veïnes 
d’Amposta, és evident que hi han as·
sociacions amb les que hi ha relacions 
molt més cordials i d’altres amb les 
que són purament institucionals. Jo 
intento ser un alcalde proper i rebre 
al màxim de ciutadans possibles. 

No tenim sempre la solució als 
problemes ni podem donar resposta 
a totes les peticions, els ciutadans em 
transmeten la seva preocupació per 
la situació i també les seves idees. 
A mi m’interessa molt l’opinió dels 
ampostins i ampostines tot i que 
també hem de ser conscients que 
no tot allò que es demana es pot fer 
realitat especialment per la situació 
econòmica.

Intento parlar amb el màxim de 

ciutadans i ciutadanes possibles al 
fi a la cap estic al seu servei.
   
es diu de vostè que té un especial zel pels 
temes econòmics. és així?

Aquesta és una llegenda certa en 
part, ja que tant l’alcalde com la 
regidora d’hisenda volem que cada 
euro que es gasti estigui ben gastat. 
En aquest sentit, estem molt a sobre 
de tots els regidors de l’equip de 
govern, que cal dir que fan molt bé 
la seva tasca.

L’Ajuntament ha de funcionar com 
qualsevol família, pots gastar quan 
hi ha ingressos, fet que significa que 
tenim un interès especial en gestio·
nar de la millor manera possible els 
diners dels ciutadans.
 
  Què n’opina de la nova polèmica sobre 
el pla hidrològic?

Ens troben en que la Confedera·
ció Hidrogràfica de l’Ebre, la CHE, 
ha aprovat el pla de conca sense 
acceptar cap al·legació de la Gene·
ralitat ni dels ajuntaments de les 
Terres de l’Ebre , especialment en 
allò referent al cabal ecològic, cal 
també a la vegada prendre mesures 
per evitar la salinització, la regressió i 
la subsidència. I enlloc de vetllar per 
la conservació d’un entorn natural 
únic com és el nostre Delta de l’Ebre, 
el ministeri s’ha tancat en banda i 
només es podrà seguir negociant o 

demanar la intervenció d’Europa 
en el tema.
 
podem els ampostins pensar que el 
proper any serà millor?

Sent prudents i sense llençar les 
campanes al vol , tot sembla indicar 
que, com a mínim, el proper any 
no serà pitjor que aquest, i donada 
la tendència que hem estat vivint, 
això ja és dir molt. Sense dubte, 
espero que es recuperi el consum 
i des de l’ajuntament intentem fer 
el possible per dinamitzar la ciutat 
a través de l’obra pública per crear 
llocs de treball.
   
centrant-nos ara en les Festes Majors 
que tenim només a uns dies de comen-
çar, creu que hi ha prou implicació de la 
ciutadania i la gent jove en les festes?

Per suposat, estem molt satisfets 
perquè hi ha gent jove que s’ha im·
plicat molt en la festa major i cada 
nit els joves tindran el seu espai i la 
seva música per gaudir, passar·ho 
bé i fer la festa amb el seus amics. 
Tant la gent jove, en aquest cas, com 
la majoria de col·lectius d’Amposta 
s’impliquen en la festa, proposen 
activitats, participen dels actes i 
gràcies a ells les festes són un èxit 
any rere any.
  
 Moltes coses a destacar enguany, com 50 
anys banda, 25 de gegants, predilecta de 

la ciutat o el pregó al parc dels Xiribecs .
Efectivament, hi ha diferents ac·

tes i activitats que adquireixen un 
caire especial aquest any, com dius, 
el Concert de Bandes compleix 50 
anys, el pregoner, que és el mestre 
Carles Royo, director de la banda de 
La Unió Filharmònica, compleix 25 
anys com a director de la banda, el 
nomenament de MªTeresa Alonso 
“la profe” com a filla adoptiva de la 
ciutat d’Amposta, i el canvi d’ubi·
cació del pregó al Parc dels Xiribecs 
per donar més cabuda als familiars 
de les pubilles i al públic son alguns 
dels fets destacats de la Festa Major.
   
Quin és el seu desig per a la festa major?

Les Festes Majors són en realitat 
aquells dies d’esbarjo, de celebració i 
de retrobament que tothom es mereix 
sigui quina sigui la circumstància 
en la que està vivint. El que vull 
demanar als ciutadans i ciutadanes 
és principalment que s’ho passin molt 
bé, que gaudeixin dels dies de festa, 
que participin i que les aprofitin al 
màxim. Només voldria demanar 
precaució i compte a tothom per 
a que no haguem de lamentar res. 

Crec que el programa de festes 
donarà resposta a la demanda de 
la majoria dels ciutadans i que per 
això serà possible tenir unes molt 
bones festes.

Bona Festa Major. 

ve de la pàgina anterior

una creació de:
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després del primer any que es posen en 
pràctica, com ha respost la ciutadania al 
fet d’ haver acurtat els dies de festes .

La veritat és que no hem rebut cap 
comentari contrari a aquest fet, els 
ciutadans han entès perfectament 
que la situació econòmica feia ne·
cessari replantejar la festa major i 
així ho hem fet.

han comprovat si es poden encabir tot 
els actes en menys dies?

Sí, hem encabit els mateixos actes 
fent un programa una mica més 
intens, però donant cabuda a totes 
les activitats que la ciutadania, les 
associacions o els clubs volen cele·
brar durant la festa major, a més, 
hem fet els mateixos actes amb un 
menor pressupost

aquest any hi han algunes novetats com, 
per exemple, el canvi d’ubicació del pre-
gó. Quin ha estat el motiu?

Es tracta de poder donar cabuda 
a totes les persones, familiars i au·
toritats que assisteixen a l’acte del 
pregó. Cal recordar que aquest any 
hi ha 47 pubilles i la plaça major s’ha 
quedat petita per poder donar cabu·
da a aquest acte central de la festa 
major, és per això que hem decidit 
traslladar·lo al Parc dels Xiribecs.

Vull recordar que per a tot aquell 
que ho desitgi hi haurà un servei 
d’autobús des de les de les 6 de la 
tarda, dues hores abans del pregó, 
fins a hora i mitja desprès de l’acte, 
amb sortides des de la Lira Ampos·
tina i de tornada des del mateix Parc 
dels Xiribecs.

també s’ha ampliat el recinte de ball.
Doncs sí, hem cregut que es feia 

necessari ampliar·lo per tal d’apro·
par les taules a la pista i l’escenari; 
i que els assistents puguin sentir 
la música perfectament, un fet es 
complicava amb l’anterior distri·
bució degut a la distància existent 
entre l’escenari i les darreres taules 
del ball.

Aquest any, per tant, tallarem 
el carrer Sant Joan i ampliarem el 
recinte.

seguirem tenint cada nit una orquestra.
Sí, cada nit una orquestra, excepte 

la nit del teatre en què es representa·
rà l’obra "Fresenda" a càrrec del grup 
de teatre Terra Baixa i, naturalment, 

la nit dels vestits de paper en què 
hi haurà un espectacle ben divertit.

hi ha enguany sopar popular?
Sí, hi ha sopar com venim fent els 

darrers anys, hi haurà bou estofat 
a més del ball, en una nit que té 
molt d’èxit.

la festa de l’aigua i les andròmines són ja 
punts de referència festiva per als joves 
ampostins.

Són activitats que els joves fan 
seves i hi participen de manera 
molt important, a més, resulten 
força divertides, i hi participen Am·
posta Ràdio, Discoteca Metro i els 
Tres Gats Blaus. Cal dir també que 
l’Ajuntament, amb la col·laboració 
de l’Associació de joves d’Amposta 
i amb el suport de l’empresa Fu·
tura Mundomedia Terres de l‘Ebre 
realitzarà a l’embarcador diferents 
activitats musicals durant els dies de 
festa, amb Djs etc. També celebrarem 
3 nits de concerts al Casino d’Am·
posta interpretats per joves músics 
del Montsià com Crator, Pájaros 
Nocturnos i Joan Rovira.

s’ implica la ciutadania en la realització 
d’actes?

Totalment. Moltes associacions i 
clubs de la ciutat esperen les Fetes 
Majors per organitzar les seves ac·
tivitats i, per tant, omplir amb les 

“Els ciutadans i ciutadanes han entès 
perfectament que es facin menys dies de festes, 
tot i que realitzem les mateixes activitats”

maR panisello, regidora de cultura i festes

seves iniciatives un programa d’actes 
cada cop més variat i atractiu.

es necessita un equip força important 
per dur a terme unes festes com les 
d’amposta?

Naturalment, comptem amb la 
Comissió de Festes que és una part 
fonamental, tant per organitzar·les 
com per als seu desenvolupament, 
a més, cal destacar el paper de la 
tècnica de festes, que durant molts 
mesos es dedica únicament a prepa·
rar i coordinar un programa de festes 
amb centenars d’activitats com és el 

la festa major d’Amposta. 
Vull agrair també, com cada any, 

el suport incondicional de la brigada 
municipal, la policia local, protecció 
civil, Creu Roja i tots els col·lectius 
que s’impliquen en la nostra festa. 
Per a tots ells el meu agraïment.

Quin és el seu desig per a la Festa Major?
Que el temps ens acompanyi i que 

els ampostins i ampostines durant 
uns dies puguin gaudir de tots els 
actes en un ambient distès amb tota 
l’alegria que sigui possible.

Bones Festes. 
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com es presenta la festa major en allò 
referent a les activitats amb bous?

La festa enguany es presenta amb 
alguna novetat com la celebració 
dels 25 anys de la Penya de l’Afició, 
una celebració que ocuparà un dia 
de bous i, per tant, la festa dels bous 
s’allargarà fins a la tarda del dilluns. 
Tindrem una ramaderia de Guipús·
coa anomenada Marques de Saka, 
a més, destaquem que les activitats 
taurines al carrer embolat, bous al 
carrer i desencaixonades es faran a 
l’avinguda de la Ràpita.

cada cop preocupa més la seguretat. 
Quines  mesures es prenen?

Prenem les màximes mesures pel 
que fa a les instal·lacions, tal com 
demana la Delegació del Govern, 
i pel que fa a les persones, la co·
missió de bous vetlla per tal que 
es compleixi la normativa en el cas 
dels nens menors de 14 anys o en 
aquelles persones que no estiguin 
en condicions de baixar a la plaça.

La festa dels bous comporta un 
risc que cal controlar i que no s’ha 
d’arriscar si no s’està en plenes con·
dicions i es coneix bé la festa

com es valora la participació de les 
diferents ramaderies?

Aquest any no es fa el concurs de 
ramaderies, un concurs d’aquesta 
mena necessita la implicació de 
moltes persones i  en època de festa 
és difícil demanar la implicació de 
la gent. Pel que fa a la contractació 
de les ramaderies, la fem després 
de veure els animals de les diferents 
ramaderies, i en fem un seguiment 
fins que arriba la festa per assegu·
rar·nos que els bous estiguin en 
perfectes condicions. Normalment 
portem alguna novetat com enguany 
i solem repetir aquelles ramaderies 
que donen bon joc. 

 
la gent jove s’apropa o s’allunya de la 
festa dels bous?

Molta gent jove està per la festa 
dels bous, l’afició a la nostra ciutat 
està garantida amb els joves afec·
cionats que asseguren també la 
continuïtat de la festa
 
Quines seran les principals activitats?

En primer lloc, destacar que 
tornarem a fer dos bous embolats 
la primera nit a partir de les 12 a 

l’avinguda de la Ràpita i Lope de 
Vega, destacar també els bous al 
carrer de les penyes Cerril i Bous 
per la Festa el diumenge i els actes 
de celebració dels 25 anys de la 
Penya l’Afició i que tindrà una tarda 
dedicada a les habilitats taurines i 
dos bous cerrils desencaixonats i 
embolats. I, naturalment, el concurs 
d’emboladors.

es controla la despesa en activitats 
taurines?

 Per suposat, no hem incrementat 
el cost de les ramaderies i seguim 
intentar millorar el cost dels serveis 
que envolten la festa.

Què cal fer per millorar la festa taurina 
a amposta?

Cal anar introduint novetats, fent 
proves, i intentar que els afeccionats 
cada any quedin satisfets.

un desig per a la Festa Major?
Que siguin unes festes molt par·

ticipatives, que les visquin al carrer 
i en l’aspecte taurí que es prenguin 
totes les mesures per evitar ensurts  
durant la celebració dels bous. Bones 
festes. 

com es funda la penya taurina l’afició?
Els nostres inicis van ser un poc 

fruit de la casualitat i de l’encert, ja 
que ens varem conèixer compartint 
d’una manera molt especial la ma·
teixa afició, els tres o quatre primers 
amics que sempre ens trobàvem per 
les places més properes a la nostra 
ciutat. Després, aquests primers, 
vam tenir les primeres aspiracions de 
formar una penya, i vam començar a 
reclutar gent coneguda que sabíem 
de la seva gran afició i estima per 
la nostra festa . Això va ser en els 
transcurs de la temporada 87 i per 
les festes majors ja vam posar el carro 
junts a l’antiga plaça al davant de 
l’institut. Consolidada ja la penya 

oficialment, el següent any, el 88, 
realitzem la nostra primera aspira·
ció. L’adquisició d’una vaqueta de la 
ramaderia de Mur d’Alfara de Carles, 
on en una placeta improvisada en 
fustes i encofrats a la garriga d’un 
membre i bon amic de la penya, 
començarem ja a llaurar el camí que 
ens ha portat fins aquí.
 
Quina era la intenció de la penya l’afició 
en el seu inici?

La de formar una colla d’amics on 
a tots ens motivava el mateix, que no 
era altra cosa que l’afició desmesura·
da que sentíem per la festa del bous. 
Poc a poc, varem anar aprenent, 
escoltant, mirant i respectant als que 
en sabien més que natros i d’aquesta 
manera ens introduirem en el món 
dels bous, sent una penya que crec 
que ens hem guanyat el respecte de 
molt bons aficionats. Amb això, ja 
ens sentim més que satisfets.
 
de quina manera heu pogut incidir en la 
festa  dels bous?

Jo crec, i parlo en nom de la resta 

25 anys de la 
Penya l’afició

“L'afició a la nostra ciutat està garantida 
amb els joves afeccionats que asseguren 
també la continuïtat de la festa”

Josep gaRRiga, regidor responsaBle dels actes taurins

caRles valldepéRez, 
memBre de la penya

passa a la pàgina següent
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de companys, que la nostra penya, en 
la mesura i possibilitats de cadascú, 
hem estat per la nostra ciutat com 
una mena de revolucionaris i inno·
vadors taurinament parlant. Sens 
dubte que aquí sempre ha estat gent 
que amb la seva habilitat, la seva 
valentia o el seus coneixements amb 
els bous, ha deixat la seva empremta. 
Però col·lectivament crec que na·
tros varem incidir amb força ja que 
varem donar a conèixer a la nostra 
ciutat i per extensió a tot el territori, 
modalitats que aquí gairebé ni es 
coneixien i que en el seu moment 
causaren gran impacte.
 
com seus va ocórrer ser impulsors del 
concurs d’anelles?

Va ser en un dels viatges que 
realitzàvem a Castelló per la fira 
de la Magadalena per presenciar el 
concurs de retalladors. Aquesta mo·
dalitat , per la seva condició seriosa 
i de un cert nivell d’organització, era 
la que més ens inspirava a la majoria 
de components de la nostra penya 
i d’aquí va sortir la idea de implan·
tar·ho a la nostra ciutat essent des 
del primer any un èxit aclaparador.
 
aquest any torneu a fer el concurs, per 
què?

Bé, més que concurs serà una 
mena d’exhibició per recordar 
aquests anys tan gloriosos on aquet 
tipus d’espectacle omplia de gom a 
gom la nostra plaça i també perquè 
durant tots aquets anys ha estat sens 
dubte el nostre buc insígnia. Durant 
18 anys consecutius que ho hem 
vingut realitzant ha estat un dels 
espectacles de bous més estimats i 
més respectats pels aficionats. Fins i 
tot els contraris a la festa dels bous 
o gent que no era tan aficionada, 
valoraven molt positivament aquest 
espectable per la seva capacitat or·
ganitzativa o per la seva integritat 
pel respecte amb els animals.

com ha anat creixent la penya i quin creus 
que és el seu futur?

Durant tots aquets anys hem anat 

creixent de forma progressiva, és a 
dir, a poc a poc. Consolidant fets i 
fites, gent que ha vingut i que se 
n’han anat. Però el més important 
de tot és que el nom de l’Afició està 
marcat amb lletres grans a la història 
de la festa dels bous aquí a la nostra 
ciutat i arreu del territori. Hem anat 
passant anys i gairebé tots ja som 
pares. Els nostres fills no sé el que 
faran… però natros encara tenim 
corda per a rato, així que de moment 
parlar de futur estant nosaltres al 
cap davant és una garantia.

és fàcil compaginar la penya i la família?
Sempre hem procurat compagi·

nar·ho, ara bé, cada cop, i a mesura 
que et vas fent gran costa més. Ja 
se sap, la feina, la responsabilitat, la 
família etc. Quan ets jove i no tens 
segons quines responsabilitats, tot 
es veu de color de rosa i et permet 
tenir més temps per fer el que a tu 
realment t’agrada.

com veu la penya taurina l’afició el futur 
de la festa dels bous?

Jo sempre he estat de l’opinió de 
que aquesta festa, mentre hi hagi 
gent que ompli les nostres places i a 

la vegada bons aficionats que facin 
les coses com cal no hem de patir 
de res, ja que al cap i a la fi som 
els que més veu tenim per damunt 
de ningú. I deixem·ho així, perquè 
amb aquet assumpte no hem vull 
estendre massa…

Quin actes heu preparat per a celebrar 
el 25è aniversari?

Hem preparat una vesprada molt 
atractiva, on farem una exposició de 
tot el que hem vingut fent aquets 
anys. Retalls amb anelles, un bou 
per realitzar retalls artístics, dues 
desencaixonades amb bous cerrils 
de ramaderies de ferro de primera, 
vedelles per a les joves promeses i 
alguna que altra sorpresa improvi·
sada. Finalitzant els actes a la nit 
amb les embolades dels bous cerrils 
lidiats per la vesprada. Tot això serà 
el diumenge dia divuit a partir de les 
sis de la tarda . Esperem i desitgem 
de tot cor que no hi falti ningú.

per finalitzar un desig per la festa dels 
bous i per a les festes majors en general. 

Simplement, que regni l’harmo·
nia, la germanor, l’alegria i per 
damunt de tot l’afició. Una afició 

sentida, de cor, deixant de banda els 
personalismes propis i les rancúnies 
que l’única cosa que fan és crear ma·
lestar entre els propis aficionats que 
al cap i a la fi som els que més hem 
de vetllar pel futur de la nostra festa.

No voldria acomiadar aquesta 
entrevista sense donar, de tot cor, les 
gràcies a tots els que durat aquests 
25 anys ens han donat el seu suport 
incondicional.

Salut i bous. 

ve de la pàgina anterior
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diferent com el de la música rock. 
Per primer cop fusionarem el so 
de la banda amb el del rock amb 
una obra com el Concert per grup 
de rock i orquestra de Jon Lord, i 
que es va estrenar amb un grup tan 
significatiu dins del rock com Deep 
Purple. Al mateix temps ja s’està 
treballant en dos projectes de dansa 
i en una perfomance audiovisual, 
tots ells projectes molt interessants 
i novedosos.

D’altra banda hi ha un renovat 
interès per la música tradicional, per 
la recuperació de repertori, que ha 
calat fort en la societat ampostina. 
La celebració de la Festa del Mercat 
Tradicional ha donat un impuls molt 
important per redescobrir el nos·
tre patrimoni cultural, i la música 
forma part inseparable dels últims 
dos·cents anys de la nostra història. 
Això és molt significatiu perquè ens 
ve a dir que hem pres consciència del 
nostre patrimoni cultural i del nostre 
lloc dins la història, volem conèixer 
el passat i preservar·lo, tot un signe 
de maduresa cultural.

com recordes la festa major als teus inicis 
amb la banda de la Fila?

Ja fa 39 anys que vaig incorporar·
me a la banda de música amb el 
clarinet. Els  primers anys els recordo 
amb certa nostàlgia: primer vestit, la 
gorra de plat, aprendre a fer el nus 
de la corbata,  portar el pas, tocar 
el paper, molta feina de cop.  Les 
cercaviles al matí, a la tarda, bous 
a la plaça, els concerts, dissabte a 
La Fila, a meitat de festes el de la 
plaça, el plat fort. Catorze anys més 
tard vaig canviar el clarinet per la 
batuta. De sobte et trobes darrere la 

senyera, seguit per tota la percussió i 
molt lluny dels clarinets i les flautes 
que fins llavors t’envoltaven. Era 
jo qui escollia les peces, si repetir·
les, quan i on aturar la banda. Una 
nova forma de viure la música amb 
la banda.

Què destaques de la nostra Festa Major?
La varietat dels actes, la tradició 

d’alguns d’ells, la novetat d’altres. 
Combinem aquests tres ingredients 
que permeten a tothom poder par·
ticipar. La festa no és quelcom aliè a 
nosaltres, la festa la fem les persones, 
amb les nostres ganes, amb la nostra 
voluntat i el nostre treball. La festa 
no ens ve donada, la festa s’ha de 
construir amb la nostra participació, 
sense passivitats, de forma activa, no 
hem de romandre quiets esperant 
que les institucions o associacions 
ens la porten, hem d’anar nosaltres 
i fer la nostra Festa Major.

Quin és el teu desig per a aquesta festa 
2013?

La participació, el retrobar·se 
amb els amics, amb la família, el 
compartir estones junts pels carrers 
de la ciutat, parlant, explicant·nos 
les vivències que sovint durant l’any 
el dia a dia no ens dona temps. 
Menjar i beure junts, córrer el bou, 
estar encuriosits per l’agenda dià·
ria, gaudir de les músiques i dels 
sacrificats músics agraint·los l’esforç 
realitzat. Que la gent surti al carrer, 
a passejar, a donar·li vida. Que la 
gent faci d’aquests dies els seus dies. 
El bullici emplenant carrers i places 
ens treu de l’aïllament quotidià, i és 
que és cert, estem de Festa Major. 
Bones Festes! 

com t’arriba la notícia de que has  de ser 
el pregoner de la Festa Major?

Vaig rebre una carta de l’Ajunta·
ment abans de l’estiu convidant·me 
a fer el pregó d’aquest any, aprofitant 
que també compleixo  25 anys com a 
director de la banda de música de La 
Unió Filharmònica d’Amposta. Vaig 
llegir·la un parell de cops amb molta 
il·lusió i no vaig dubtar en acceptar 
l’honor d’aquest acte.

com reacciones davant d’aquest fet tant 
destacat?

Amb molta il·lusió. Es tracta de 
l’acte institucional que dóna el tret 
de sortida a la nostra Festa Major i 
he d’agrair a l’Ajuntament d’Amposta 
i també a La Unió Filharmònica el 
detall d’haver pensat en mi. Evident·
ment penso que hi ha molta gent del 
meu poble que es mereixerien també 
aquest honor, gent a la qual admiro 
pel treball que han fet durant anys i 
anys per fer la ciutat més gran, però 
la decisió d’encarregar·me aquest 
acte l’accepto amb tot el compromís 
i respecte que es mereix.

Quina has pensat que serà la línia argu-
mental del teu pregó?

Veritablement no està encara 
enllestit, d’ençà que vaig rebre la no·
tícia les idees s’han anat acumulant 
i penses en voler dir moltes coses, i 
en posar de relleu aquelles situacions 
que considero importants. Bàsica·
ment les meves paraules giraran al 
voltant de la música, de La Fila i del 
nostre poble i de les vivències que 
aquests tres elements m’han donat, 
de com m’han enriquit i de forma 
simultània també ha enriquit tot la 
nostra ciutat. També m’agradaria 
parlar de com es veu la nostra ciu·
tat, la nostra gent, des de dins de la 
banda, quan fem cercaviles, quan 
fem concerts.

Què ha significat la música per a carles 
royo?

Moltes coses, segons el moment 
de la vida, però podríem dir allò 
de que ha estat el fil conductor, el 
“leitmotiv” de la meva trajectòria. 
Al principi formava part de l’entre·
teniment, del temps d’oci, temps 
d’escoltar la ràdio, cantar les can·
çons. Després va venir començar a 
estudiar·la, entendre els seus signes, 
saber·la llegir, poder·la entonar, i al 
mateix temps, anar descobrint el po·

tencial comunicatiu que mitjançant 
la música podem obtenir. La música 
m’ha donat grans i entranyables 
amics amb els quals he compartit 
l’encant de descobrir la capacitat 
de commoure’ns, de fer cert aquell 
text que parlant de l’amor diu que és 
capaç de transformar a un home en 
una bèstia o a una bèstia en home, 
la música ens afecta igualment. De 
mica en mica la música sense deixar 
d’emplenar el temps d’oci, també va 
emplenar el meu interès cap a una 
professionalització, com a mitjà de 
vida. Primer com a músic d’orquestra 
de ball, després vaig entendre que 
calia estudiar primer, que tocar no 
era prou. Estudis a La Fila, Tortosa, 
Tarragona i finalment a Barcelona, 
sempre compaginant estudis i do·
cència a l’escola de La Fila. Un cop 
acabada la carrera va sortir l’opor·
tunitat de dirigir la banda i l’escola, 
després les oposicions a professor de 
secundària i ... aquí estem, música 
per totes bandes.

i la unió Filharmònica?
La Fila ha estat la que ha posat a 

prop meu la música. Tenir una socie·
tat com aquesta al teu poble, prop de 
casa, amb gent que ha treballat molt 
per mantenir·la viva durant quasi 
100 anys ha fet possible que molta 
gent com jo haguéssim trobat l’opor·
tunitat d’apropar·nos a la música, a 
la cultura, a les relacions humanes i 
socials entre gent de procedències i 
gustos diversos, inclús oposats, però 
que comparteixen l’esperit humà 
i social capaç d’impulsar entitats 
com la nostra. Aquestes entitats que 
han estat creades des de la mateixa 
societat civil, han tingut un paper 
importantissim per vertebrar unes 
societats que s’estaven transformant 
des del mon rural cap al mon urbà. 
Ara havent complit aquesta tasca 
tant important, han de trobar el seu 
lloc en el anys que s’apropen.

Quin  creus que és el moment de la música 
a la nostra ciutat?

Estem en un moment interessant, 
on cada any hi ha noves propostes 
amb voluntat d’obrir noves formes 
de comunicació amb el públic. En·
cara que no ho hem comunicat de 
forma oficial, estem preparant un 
concert per al desembre que serà 
tota una novetat musical i que obre 
la música de banda a un públic tant 

“La música ha estat el fil 
conductor, el leitmotiv 
de la meva trajectòria”

caRles Royo, director de la Banda de música de la unió filharmònica i pregoner de les festes majors
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com vas reaccionar quan vas sentir el 
teu nom com a pubilla Major?

Em vaig quedar sorpresa, perquè 
no m’ho esperava per a res, però 
bé, al sentir el meu nom em vaig 
il·lusionar moltíssim!
 
  aquest nomenament canvia d’alguna 
manera les teves previsions de festes?

No, ja que sabia que d’actes en 
tindria igual i col·laboraria en tots 
els que pogués, encara que sempre 
tens una estona lliure per a tu mateix 
i d’aquesta manera poder disfrutar 
de les festes.
 
com compaginaràs la teva responsabili-
tat amb poder compartir la Festa Major 
amb les amigues i els amics?

Sempre hi trobes algun temps per 
als amics encara que tinguis actes i 
més actes, però crec que ho podré 
compaginar prou bé!
 
Quins són els actes de la Festa Major que 
més destacaries?

Més que res destaco les festes que 
es fan per les nits, l’arribada del bou, 
perquè senyala l’inici de festes; les 
carrosses, ja que és l’acte en què més 
disfrutes amb el confeti i totes les 
altres pubilles.
Quines són les teves principals aficions?

La lectura, la televisió i la música 
 
Què estàs estudiant i cap a on vols enfocar 
la teva vida laboral.?

Ara començaré primer de Bat·
xillerat, i més que res em voldria 
dedicar a ser professora d’ESO o un 
poc més grans, ja que m’agrada molt 
ensenyar als altres.
 
com va ser que et vas presentar per a 
ser pubilla?

Va ser una decisió que vaig estar 
rumiant durant molt de temps per·
què veia la part positiva i la negativa, 
però em vaig decantar per la positiva, 
perquè el fet de ser pubilla era una 
decisió que em feia il·lusió des de 
feia temps. També el president de 
l’Associació de Venedors del Mercat 
em va insistir bastant ja que aquest 
any la pubilla d’aquesta associació 
podria ser algú que formes part 
d’aquest grup.
 
Quin és el teu missatge de Festa Major 
per als ciutadans i ciutadanes?

El bàsic seria que les festes estan 
per disfrutar·les, viure·les al màxim 
amb els que t’envolten i així no 
oblidar·les. 

Entrevista a la 
Pubilla Major 
de Festes 
2013, Andrea 
Martínez

com et vas decidir a presentar-te com 
a pubilleta?

Perquè una amiga de la meva mare 
m’ho va dir. Jo no ho volia ser, però 
al final em van convèncer.

Què és el que més t’agrada de la Festa 
Major?

Els bous, les atraccions de les fire·

Entrevista a la 
Pubilleta Infantil 
de Festes 2013, 
Abril Simon

elecció de les pubilles 
majors de Festes

la festa major d’amposta 2013 ja té 
pubilla i pubilleta major es tracta d’an-
drea Martinez casanova representant 
de l’associació de venedors del Mercat 
com a pubilla major i d’abril simón Que-
ral representant de la colla de dones 
com a pubilleta. com a fet curiós cal 
destacar que la pubilla major pertany 
a la mateixa entitat que la pubilla de 
l’any anterior
les noves pubilles van prendre el 

relleu de les representants del 2012 
després de 365 dies de representar la 
dona ampostina en els diferents actes 
celebrats a la ciutat
la sort es va decidir el passat dissabte 
dia 19 de juliol a la nit en el transcurs de 
l’acte de presentació de les 47 pubilles i 
pubilletes representats de les diferents 
entitats d’amposta amb un ball ple de 
públic i amenitzat per l’orquestra Ju-
nior’s on l’alcalde va avançar algunes 
novetats en el programa de festes i va 
recordar que aquest any es complei-
xen 50 anys del concert de les bandes 
d’amposta a la plaça major en festes. 

tes i les activitats del dia de la dona.
com penses viure aquest any les fetes?

Bé, amb familiars i amics.

Què t’han dit les amigues i la família del 
fet que siguis pubilleta major?

M’han felicitat i estan molt con·
tents.

Quins lligams tens amb la colla de dones 
d’amposta?

Sempre vaig a les activitats que fan.

Què estudies i quin vols que sigui el teu 
futur?

Estudiaré 4 de primària i vull ser 
àrbitre de futbol.

un desig per a la festa major?
Que Amposta estigui neta i no hi 

hagi moltes baralles, i espero que la 
gent passi molt bones festes. 
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el passat Anno Domini 2012 
es van complir 250 anys des 
que l’any 1762 de la nostra 

era s’imprimís a Barcelona el goig 
ara reproduït amb una transcrip·
ció adjunta. La justificació al peu 
resa literalment Barcelona : En la 
Imprenta de Maria Angela Martì 
Viuda, en la Plaza de S. Jayme. Año 
1762.. Tot i conèixer feia temps de 
la seva existència a la Biblioteca de 
Catalunya a través de la pròpia base 
de dades, precisament va ser l’any 
passat ·com explicaré· quan vaig 
rebre la dita còpia i, com que tots 
els sants tenen vuitada, vaig pensar 
que em podia prendre la llibertat de 
decidir que aquest aniversari tindria 
anyada i, ara sí, abans que es celebrés 
de nou aquest any a Amposta el dia 

de Santa Susanna em vaig sentir 
obligat a donar·ne notícia per a que 
tots els ampostins poguéssim gaudir 
d’aquest goig, molt especialment i 
per raons òbvies, les dones que duen 
el seu nom.

Els goigs són composicions poèti·
ques, de caire popular, en llaor de la 
Verge, de Crist o dels sants, dividides 
en estrofes o cobles, que són els 
grups de versos que constitueixen 
una unitat i s’ordenen de manera 
que presenten una correspondència 
mètrica amb un altre o altres grups 
semblants, després de cadascuna de 
les quals es repeteix una mateixa 
tornada, que és el grup de versos 
que es repeteixen després de cada 
estrofa (en castellà, estribillo). Els 
goigs es solien cantar col·lectivament 

en actes religiosos d’un cert relleu, 
com ara una missa de festa major, 
un aplec o una processó. La seva 
finalitat és donar gràcies pels béns 
rebuts, o bé com a pregària per de·
manar la salut física o espiritual de 
la comunitat.

D’una altra banda, la paraula 
goig també designa la còpia impre·
sa d’aquestes poesies. Sembla que 
n’existeixen des del segle XVI, però 
els més antics dels conservats són del 
segle XVII. Són impresos senzills, en 

fulls solts (de 30 cm per 20 cm de 
mida, aproximadament) i amb una 
composició tipogràfica mantinguda 
amb poques variants fins avui en dia: 
una orla ·formada amb elements ti·
pogràfics o bé dibuixada· emmarca el 
títol, el text, la imatge de l’advocació 
i, en el seu cas, la música, que no 
apareix impresa fins al segle XVIII.

El goig ara reproduït i transcrit, 
demana un estudi acurat fet per un 

alguns bons amics, coneixedors de la meva heretada afició per les coses 
del passat, el present i encara el futur de la nostra estimada ciutat i els seus 
territoris històrics, m’han vingut suggerint reiteradament que donés notícia 
d’algunes d’aquestes coses per a que, així, d’elles se’n fes divulgació i per 
aquest motiu fa cert temps que tinc presa la decisió d’anar publicant algun 
article de premsa -ara, a títol individual, ja que els anteriors en els que vaig 
intervenir foren col·lectius- i preferentment a aquesta nostra revista am-
posta; fins ara, ho havia vingut posposant a l’espera d’una ocasió propícia 
per a encetar la que, en qualsevol cas i per les pròpies limitacions, no podrà 
convertir-se sinó en una sèrie discontínua i lliure, a la que he volgut titular 
amposta nostra i, això, en homenatge a l’organització europa nostra, que 
vetlla per la salvaguarda del patrimoni cultural i natural europeu, precisa-
ment aquest any en que es celebra el cinquantè aniversari de la seva funda-
ció. ara, es donen circumstàncies que em fan difícil eludir la publicació del 
proper article que, no casualment, serà numerat com el primer. però, abans 
i per allò que les coses del cel estan per sobre de les de la terra, començaré 
amb un número zero que, per a mi, és un goig. 

amPosta NostRa. 0.

Gozos de la Gloriosa Virgen, y 
Martir Santa Susana, Tutelar de 

la Villa de Amposta
Joan-Josep saBaté raMon

passa a la pàgina següent
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anunciar-te a la revista amposta? molt fàcil: truca al 608 093 400

GoZos de la Gloriosa 
virGen, y Martir santa 
susana, tutelar de la villa 
de amposta

PUes que sois de Dios Esposa
Virgen , y Martir Sagrada:
Sed siempre nuestra Abogada
Santa Susana Gloriosa.

Rey de Ungria , y Gentil fue
vuestro Padre, pero Vos,
à solo Christo por Dios,
recibisteis con su Fè :
de diez años muy gozosa
quisisteis ser bautizada;
Sed siempre , &c.

Tuvo el Padre tal pesar
de vuestros sacros intentos,
que con atroces tormentos,
os quiso hacer renegar:
mas vencisteis valerosa
de Jesu·Christo ayudada;
Sed siempre , &c.

Vencido el Padre inhumano,
de Ungria Dios os sacò,
y à Macedonia os llevó
à vencer el cruel Tirano;
que en Vos su crueldad rabiosa,
mandò fuesse executada;
Sed siempre , &c.

De la fé os quiso apartar
con tormentos espantosos,
pero en Vos fueron ociosos,

y no lo pudo lograr:
atada à una grande Losa
à la Mar fuìste arrojada;
Sed siempre , &c.

La Losa os sirviò de Nave
en que de Angeles guiada,
à España hicisteis jornada
mas ligera que un ave:
en una Cueva fragosa
de Amposta hicisteis morada;
Sed siempre, &c.

Veinte y quatro años vivisteis
alli sin ser conocida,
aunque muy favorecida
del Señor à quien servisteis;
que por haceros famosa,
os dispuso esta jornada;
Sed siempre , &c.

Dios os manda ( cosa estraña )
que vistais de hombre al momento,
y os pongais en un Convento,
que està junto à Matarraña;
donde es la Regla preciosa,
de San Benito observada;
Sed siempre , &c.

Fuìsteis en èl admitida,
y en èl vivisteis de modo,
que en la observancia, y en todo
fue un prodigio vuestra vida;
tan constante , y portentosa,
que de todos fuè admirada;
Sed siempre , &c.

Perdiòse entonces España,
y los Monges temerosos

de los Infieles furiosos,
se huyeron à la Montaña:
quedasteis sola animosa
de fortaleza , y fé armada;
Sed siempre , &c.

Furiosos los Sarracenos
en el Monasterio entraron,
y como à nadie encontraron
de rabia quedaron llenos:
en Oracion fervorosa
estabais fuera ocupada;
Sed siempre , &c.

Por Divina ordinacion
un gruesso Pino se abriò,
y en su seno os ocultò
mientras durò la Oracion;
con nueva accion milagrosa
os soltò , siendo acabada;
Sed siempre , &c.

Los Barbaros os hallaron,
y viendo que no encontraban
los Tesoros que buscaban
vuestra Cabeza os cortaron;
en esta ocasion dichosa
quedasteis martirizada;
Sed siempre , &c.

De Angeles fue sepultado
en la Iglesia vuestro Cuerpo,
y Dios lo tiene encubierto
para ser mas venerado:
que es la fé muy obsequiosa
sin discurso exercitada;
Sed siempre , &c.

Muchas veces procurò

la devocion , que os buscassen,
mas Dios, porque no os hallassen,
con prodigios lo impidiò;
que zeloso de su Esposa
gusta que esteis retirada;
Sed siempre , &c.

Pedid por vuestros Devotos
en la Patria Celestial,
que Dios los libre de mal,
y les admita sus votos;
que nunca os negarà cosa,
pues sois de èl tan amada;
Sed siempre nuestra Abogada
Santa Susana Gloriosa.

Pues que sois de Dios Esposa
Virgen , y Martir Sagrada :
Sed siepre nuestra Abogada
Santa Susana Gloriosa.

v. Specie tua , et pulchritudine tua.

R. Intende , prosperè , procede , et 
regna.

OREMUS

DEus , qui inter caetera potenti-
ae tuae miracula , etiam in sexu 
fragili victoriam matyrii contu-
listi, concede propitius , ut qui B. 
Susanae Virginis , et Martyris tuae 
natalitia colimus , per ejus ad te 
exempla gradiamur. Per Dominum 
nostrum , et c.

especialista i, llavors, aquest segura·
ment donaria compte de la història 
dels goigs, els seus orígens, el seu 
emmarcament en la cultura catalana, 
encara que molts d’ells, com en el 
nostre cas, estiguin escrits en llengua 
castellana, el seu col·leccionisme i 
estudi, la coneixença de les àmplies 
col·leccions que hi ha a algunes 
biblioteques i arxius (Biblioteca de 
Catalunya, precisament en la que és 
troba aquest, Biblioteca Episcopal de 
Barcelona, Biblioteca de Montserrat, 
Arxiu Històric de la Ciutat de Bar·
celona i la gran majoria dels arxius 
episcopals, com em consta és el cas 
del de Tortosa, etc.), els llibres de 
recerca i divulgació i les publicacions 
periòdiques, tenint en compte que 
el fenomen dels goigs dóna peu a 
estudis en disciplines diverses, siguin 
la literatura i la música populars, 
l’antropologia cultural, la història de 
la impremta, etc.., el seu contingut, 
tant pel que fa a la forma poètica, en 
especial, pel que fa a la provinença 
d’aquesta de les cançons de dansa de 
la poètica trobadoresca, la dansa i la 
balada, que a Catalunya era conegu·
da com a ball rodó, com pel que fa al 
contingut poètic, commemoratiu en 
els goigs primitius de les set alegries 
o goigs més importants que tingué 
la Mare de Déu (l’Anunciació, el 

Naixement de Crist, l’Adoració dels 
Reis, la Resurrecció, l’Ascenció, la 
Vinguda de l’Esperit Sant i l’Assump·
ció), i l’eixamplament de la temàtica 
i també de les advocacions a què es 
dedicaven, és a dir, els sants ·com 
en el nostre cas· i Crist, solent, els 
dedicats als sants, com així mateix 
en el nostre cas, descriure la seva 
vida, el martiri i els seus miracles, 
demanant·ne la protecció per a una 
localitat o una professió, o contra 
una malaltia concreta (Sant Roc i 
Sant Sebastià, contra la pesta, Santa 
Llúcia, en conservació o guariment 
de la vista, o Sant Blai, pel mal de 
coll, com a exemples) i, pel que fa a 
les advocacions patrones de gremis 
o professions (a tall d’exemple, Sant 
Eloi, dels ferrers i joiers, Sant Isidre, 
dels pagesos, o Sant Benet, dels bibli·
otecaris), de l’autoria, molts anònims 
i, en canvi, d’altres escrits per poetes 
famosos que conrearen aquest gè·
nere, la música, la majoria d’origen 
popular, anònima, i una bona part 
de la qual s’ha perdut perquè no es 
feia constar en els fulls impresos 
·com en el nostre cas·, fet que fa que 
hi hagi goigs diversos que es cantin 
amb la mateixa música, les melodi·
es, senzilles i amb pocs elements i 
un aire repetitiu i àgil, encara que 
d’altres obra de músics cultes que 
han creat belles músiques de goigs 
i, finalment, els motius ornamentals 

característics dels goigs que són la 
imatge a la qual són destinats i l’orla 
que emmarca el text, sent el boix i 
la xilografia la manera tradicional 
com s’ha reproduït la imatge i, quan 
la tècnica ho ha permès, emprant 
també la calcografia, la fotografia 
o el dibuix.

Seguint aquest darrer esquema 
que potser empraria un estudi acurat 
del nostre goig, es pot fer una mirada, 
diguem·ne, més tècnica del mateix 
i a això invito al lector.

Però, és evident que si alguna 
cosa interessa a Amposta, molt per 
sobre de aquesta qüestió tècnica del 
goig concret, és el seu emmarcament 
històric en un treball de recerca de 
més envergadura i que tingués com 
a objectiu l’estudi de la vinculació 
de Santa Susanna amb la nostra 
ciutat, en tant que advocació de la 
seva capella o ermita antiga i avui 
totalment desapareguda, llevat que 
restin enterrats els seus fonaments, 
pel que fa a la capellania fundada 
al segle XIX a l’Esglèsia Parroquial 
de la Mare de Déu de l’Assumpció i, 
finalment, per la seva famosa cova, 
la posada en valor de la qual segueix 
sent una assignatura pendent de la 
nostra ciutat. Llavors aquest estudi 
parlaria també, com ho fa el goig, del 
Monestir de Santa Maria de la Trapa 
de Santa Susanna, a Maella, pràcti·
cament en ruïnes. I de cap manera 

podria obviar aquella famosa obra 
titulada "Vida de la Gloriosa Santa 
Susana, Virgen y Mártir, Princesa 
de Hungría y Patrona de la villa de 
Maella, en el Reino de Aragón, lugar 
del Marqués de Torres", editada a 
Saragossa, pels Herederos de Pedro 
Lanaja y Lamarca, l’any 1671, de la 
famosa poeta i escriptora aragonesa 
Ana Francisca Abarca de Bolea, obra 
que, diria jo, deu tenir molt a veure 
amb el contingut poètic del goig que 
ens ocupa.

Per a acabar, compleixo el com·
promís abans contret d’explicar les 
circumstàncies en que vaig acon·
seguir la còpia digital del goig ara 
reproduït i ho he de fer, bàsicament, 
per una qüestió de gratitud. Resulta 
que en aquests moments i en col·
laboració amb la historiadora de 
l’Art ampostina i professora Sra. 
Maria·Núria Gil Duran, estem duent 
a terme un projecte cultural referit 
a Amposta que, si a Déu plau, ha 
de veure la llum ben aviat, doncs 
bé, aquest projecte té relació molt 
principal amb la persona que durant 
molts anys ha estat el director de la 
Unitat Gràfica de la Biblioteca de 
Catalunya, el Dr. Francesc Fontbona 
de Vallescar, i, en una de les reunions 
preparatòries d’aquest projecte, ell 
es va comprometre a fer·me arribar 
la dita còpia, cosa que agraeixo ara 
formalment. 

ve de la pàgina anterior
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els antecedents
Acabada la Guerra Civil, i suprimides 
d’arrel les societats musicals funda·
des abans del conflicte, es forma la 
Banda Musical d’Amposta1, compos·
ta per músics de La Lira Ampostina 
i de la Unió Filharmònica, sota la 
direcció de Josep Homs Bordes2. El 
1941, l’agrupació actua al Parc Muni·
cipal contractada per l’Ajuntament.

Pel que sabem, la Lira Ampostina 
és la primera de les societats en re·
cobrar una certa ‘normalitat’ com a 
entitat musical3. El mes de maig de 
1942, el president de la junta ges·
tora creada tres mesos abans oferix 
un vi d’honor a les autoritats locals 
i provincials amb motiu de la cons·
titució del nou Ajuntament i de la 
donació a l’església parroquial d’una 
imatge de la Verge dels Desamparats 
adquirida per la colònia de valenci·
ans de la ciutat. En els parlaments, 
segons informa el Diari de Tarragona 
de la Falange Tradicionalista i les 
JONS, de 21 de maig, el senyor 
Jiménez Serrano, en representació 
del Governador Civil de la Província 
invita La Lira Ampostina ‘a unirse 
con "La Filarmónica" ya 'que ambas 
entidades perseguían idénticos fines 
artísticos, constituyendo así una sola 
entidad bajo los auspicios de Educa·
ción y Descanso’.I fent referència a 
la Banda, l’esmentat diari continua 
dient va acabar el seu parlament: 
‘(…) deseando muchas prosperida·
des a la Entidad, que había inter·
pretado antes con gran maestría y 
precisión, unas bellas composiciones 
musicales, y agradeciendo la cordial 
acogida' y demostraciones de afecto 
de que eran objeto’.

Pel que sembla, les Festes Majors 
i altres actes socials, culturals i reli·
giosos de la ciutat estan amenitzats 
per la Banda de Música d’Amposta 
que dirigeix el mestre Homs, si més 
no fins l’agost de 1944. 

La fèrria voluntat i l’interès dels 
mateixos integrants de les Bandes 
per mantenir la qualitat musical de 
les formacions4 fan que la unificació 
i municipalització de les agrupacions 
musicals ampostines no tinga èxit, 
tot i els intents externs en sentit 
contrari. Així, el mes de desembre de 
1944, el Diari de Barcelona anuncia 
la celebració a la societat musical 
Unió Filharmònica del primer dels 
tres festivals organitzats pel C.F. 
Amposta per a escollir la ‘Señorita 
Elegancia 1944·45’. L’animació del 
ball va a càrrec de Biosca, l’orquestra 
de la Societat. Més endavant, el dia 
11 del mateix mes, el mateix Diari 
de Barcelona informa del segon fes·

tival de l’Entitat esportiva realitzat 
aquesta vegada a la societat musical 
La Lira Ampostina i amenitzat per 
l’orquestra Bolero.

pRepaRant el camÍ
El mes de novembre de 1946, pel que 
publica el corresponsal del Diario Es·
pañol a Amposta, el senyor Enrique 
Arasa, tant La Lira Ampostina com 
La Unión Filarmónica de Educación 
y Descanso, encapçalades pels seus 
respectius directors Julio Panella i 
José Arasa, estan en ple rendiment. 
Les Societats celebren Santa Cecília 

amb ‘Misa cantada, bonitos y alegres 
pasacalles (...), interesantes conci·
ertos, animados bailes de sociedad, 
audiciones de sardanas, partidos de 
fútbol entre los músicos de ambas 
Sociedades, carreras ciclistas entre 
los educados, àgapes, etc.’ 

Enrique Arasa llança llavors, a 
través de l’esmentada publicació, la 
idea de celebrar un concurs musical 
entre les dos bandes locals durant 
les Festes Majors5.

A Santa Cecilia de 1947 hi ha una 
carrera ciclista per als educandos que 
encara no toquen a les Bandes, des 
de La Lira a La Filha ·circuit urbà; a 
més de carreres de sacs i jocs popu·
lars davant les respectives entitats, 
audició de sardanes davant el Mercat 
Públic amenitzada per una cobla 
composta de professors de les dos 
societats musicals, i partit de futbol 
entre els equips de La Lira i la Filha.

Cinc anys més tard, el 21 de de·
sembre de 1951, el cinema Olimpia 

és l’escenari triat per a celebrar un 
concert a càrrec de La Filha i La Lira 
‘por primera vez reunidas en un 
acto’ (diu el programa) amb motiu 
de la campanya de Nadal i hivern 
organitzada per l’ajuntament d’Am·
posta. Les dos bandes interpreten El 
principe Igor6.

la idea es fa Realitat
L’agost de 1964 es materialitza la 
proposta llançada gairebé dos dè·
cades abans per Enrique Arasa: la 
celebració d’un concert de Festes 
Majors amb participació conjunta de 
les dos bandes de música de la ciutat. 
El concert és celebrat a l’estadi muni·
cipal d’esports la nit del 21 d’agost, 
i intervenen la Banda i l’Orfeó de La 
Lira Ampostina (dirigits pel mestre 
Casanovas) i la banda de La Unió 
Filharmònica d’Amposta (dirigida 
pel mestre Arasa). L’acte s’anomena 

50 anys de Concert 
Popular de Festes

la lira al futbol agost 1968.

la Fila, concert popular.

passa a la pàgina següent
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‘Velada musical’ i se celebrarà al 
camp de futbol fins l’any 1972.

Per les informacions aparegudes a 
la premsa, d’esta primera etapa del 
Concert Popular de Festes podem 
destacar:

L’any 1965, la participació, a part 
de les bandes (62 músics La Filha i 
65, La Lira), de l’orfeó Els Ocells del 
Montsià (40 veus mixtes) i de l’orfeó 
Ulldeconenc dirigit per Vicent Aubà 
(90 veus mixtes), 

L’agost de 1966, la imposició de la 
Medalla d’Argent de la Ciutat conce·
dida per l’ajuntament d’Amposta a 
les dos entitats musicals amb motiu 
de la celebració dels seus cinquanta 
anys.

L’any 1967, La Vanguadia Es·
pañola del 25 d’agost esmenta 
l’assistència d’un nombrós públic al 
Concert Popular de Festes que ‘llenó 
totalmente las sillas instaladas en el 
terreno de juego y buena parte de 
los graderios’ 

Dos anys més tard, el 1969, l’ac·
tuació de La Lira i La Filha a l’estadi 
municipal servix per inaugurar la 
nova instal·lació d’enllumenat del 
camp.

el conceRt passa a la plaça
L’agost de 1973, i amb la intenció de 
millorar l’acústica de l’acte, s’opta 
per portar la ‘Velada musical’ a càrrec 
de les bandes de la ciutat a la plaça 
de l’Ajuntament. Justament, aquell 
any, La Lira que dirigeix Fernando 
Gracia i que presideix el senyor 
Francisco Torres, no participarà a 
les Festes Majors7 per discrepàncies 
amb l’Ajuntament, en relació als 
honoraris demanats per la Banda. 

El 1975, al concert popular de 
Festes actuen les dos bandes (La 
Lira amb un nou director, el valencià 
Antonio Edo) i l’orfeó Ulldeconenc 
dirigit per Vicent Aubà. Les actua·
cions conjuntes orfeó·banda van a 
càrrec de La Filha. 

L’any següent torna a participar 
l’orfeó Ulldeconenc amb Vicent 
Aubà. Es canta ’Oh Amposta! del 
mestre Joan Sunyé i arranjament 
del mestre Casanovas, amb música 
interpretada per La Lira i La Filha, 
conjuntament. 

El 15 d’agost de 1979, i per prime·
ra vegada des de que va començar 
la celebració del Concert Popular de 
Festes, el director de La Filha no és 
el mestre Arasa, sinó Carles Aguado

L’any següent, els canvis de direcció 
arriben a La Lira: és Antonio Ruiz qui 
la dirigix al concert de bandes a la 
plaça de l’Ajuntament, el dia 17. Tan·
mateix, la seua estada és breu i l’agost 
de 1981 fa el seu primer concert a 
la Plaça com a director, Octavi Ruiz 
Gisbert (el d’enguany serà així el que 
fa trenta·tres). Com a data curiosa, a 
l’agost de 1983, i fora de programa, 
La Lira interpreta ‘Els Segadors’ amb 
el públic d’empeus ‘en honor de estar 
considerado el himno de Cataluña’ 

(Revista Amposta, agost).
El 1989, es Carles Royo Baiges qui 

fa el seu primer concert a la Plaça 
com a director de la banda de La Unió 
Filharmònica d’Amposta, celebrant 
enguany d’esta manera el seu vint·
i·cinquè aniversari al capdavant de 
la formació musical. 

Al llarg de tots estos anys, el Con·
cert Popular de Festes ha esdevingut 
un acte ben especial per als amants de 
la música de banda. Un acte, carregat 
d’emoció i exigència, en què músics i 
afeccionats rivalitzen per oferir a la 
ciutadania ampostina i als cada cop 
més nombrosos visitants assistents 
peces d’elevada dificultat musical 
que només són possibles d’interpretar 
gràcies a l’obstinada tasca formativa 
duta a terme pels anteriors mestres·
directors, abans, i al importantíssim 
paper que juguen les escoles de 
música de les dos societats, avui dia. 
Un esforç i un treball que tots i totes 
hem d’agrair i recolzar d’una manera 
absolutament decidida. 

notes
1. l’octubre de 1939, el programa oficial 
d’actes amb motiu de la inauguració de la 
reconstrucció del pont és plantejat com 
el d’unes festes majors. hi ha desfilada 
de bandes, concurs de carrers enga-
lanats, il·luminacions, solemne missa, 
repartiment de panoli, partit de futbol, 
processó, funcions cinematogràfiques i 
teatrals a càrrec del grup escènic local 
al cinema olímpia. la part musical va a 
càrrec de la Banda de Música de Fet i de 
les Jons (formada per músics locals de 
la lira i la Fiha), i la banda de cornetes 
i tambors. és la primera vegada, des del 
1916, que les Bandes ampostines com a 
tals no participen en un acte ‘civil’ de tanta 
significativitat per a la ciutat.
2. en iniciar-se el conflicte bèl·lic, san-
tiago lario –músic militar- marxa cap a 
tarragona, mentre que homs continua 
oferint classes de solfeig a casa. per 
la seua banda, el mestre Juan cid, di-
rector de la unió Filharmònica, haurà 
d’exiliar-se.
3. el president de l’entitat, Juaquín ca-

banes, és assassinat durant la Guerra.
4. enrique arasa, corresponsal del diario 
español a tarragona, al seu article de 
premsa de santa cecília de 1948, comenta 
els esforços dels músics de cadascuna 
de les bandes per superar als de l’altra. 
cal retrocedir fins el 1933 per trobar a la 
premsa (el radical, febrer) referències 
als beneficis per als amants de la música 
de banda que suposava la lluita per la 
perfecció musical de les bandes ampos-
tines dirigides, aleshores, per Juan cid i 
santiago lario.
5. aquesta idea, convertit el concurs en 
Festival, no es materialitzarà fins a la 
dècada dels seixanta, a l’estadi municipal 
de futbol.
6. a la revista amposta de març de 1961, 
un simpatitzant de la Filha afirma que 
la lira va necessitar dotze minuts i mig 
per interpretar la peça, mentre que la la 
Fllha va fer-ho en deu minuts cinquanta 
segons.
7. si que participarà però, a la Festa 
Major de Flix que se celebra a les ma-
teixes dates.

la lira, concert popular.

ve de la pàgina anterior
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Filla adoptiva Maria 
teresa alonso
Maria Teresa Alonso, més coneguda 
entre els ciutadans d’Amposta con 
“La Profe” per la seva llarga trajec·
tòria com a docent, serà nomenada 
el diumenge dia 11 d’agost Filla 
Adoptiva de la Ciutat d’Amposta. 
El ple del consistori va aprovar el 
nomenament i l’acte tindrà lloc al 
Saló de Plens de l’Ajuntament a les 
8 del vespre.

La distinció de fill adoptiu s’atorga 
a aquelles persones que, tot i no 
haver nascut a la ciutat, ocupen o 
han ocupat un lloc destacat entre 
els seus conciutadans ja sigui per 
la seva tasca professional o per una 
destacada activitat en algun àmbit 
de la seva vida. 

homenatge 
a les pubilles 
de fa 25 i 50 anys
Com ja es ve celebrant des de fa 
diversos anys, el dijous dia 15 
d’agost tindrà lloc al recinte de festes 
l’homenatge a les pubilles de fa 25 i 
50 anys. En aquest cas, es reuniran 
aquelles dones ampostines que van 
ser pubilles de festes l’any 1988 i 
una pubilla de festes de l’any 1963.

L’homenatge a les pubilles de 

fa 25 i 50 anys pretén ser un acte 
emotiu, d’agraïment i de record de 
com eren les festes d’Amposta en 
èpoques passades. No és només una 
mirada al passat, perquè també cal 
assenyalar el paper de les pubilles 
actuals. Ara, com abans, la pubilla 
de festes és, com solem dir, la re·
presentació de la dona i la joventut 
ampostina. Però igual ara, com fa 25 
anys o 50, la Festa Major d’Amposta 
no tindria la mateixa repercussió, la 
mateixa alegria ni seria el mateix 
sense la presència de les pubilles a 
les activitats més destacades. 

llista de puBilles 
25 i 50 anys

reina 1963: conchita vallés Mestre 
dames d’honor 1963: Mª teresa 
palacios Fornós i Mª teresa Marro 
Montañés
pubilla Major 1988: Mercè torres 
pujol
pubilles 1988: Mª pilar rojas perez, 
yolanda Margalef Garcia, rosa Maria 
valmaña Balart, neus tomàs conde, 

ros Mari Masià Blanch, Montserrat 
Gómez royo, carmen Zaragoza 
sanchez, elsa Garcia costa, Maite 
Gassó solé, Mª dolors cañellas 
reverté, Mª eugenia Franco Muñoz, 
Mercé porres Forcadell, araceli 
talarn Batalla, anna Mª Fernandez 
Zaragoza, elena Gelida redó, Mª 
Jesús sancho serra, carme Ferré 
tomàs, esmeralda rodríguez 
llamas, Mari neus ventura roiget, 
antonieta solsona reverté i Mª cinta 
duran arrufat 

la processó en honor a la Mare de déu del carme és l’acte amb més sentiment 
que viuen els veïns del Grau en les seves festes. uns dies d’esbarjo que s’han 
celebrat amb diferents activitats lúdiques i festives. 

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

I ara a tot color

Inverteix en publicitat per al teu negoci,
truca ja: 608 093 400
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infRastRuctuRes

Reciclatge

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 
3 i 4 d’agost, F. salom
10 d’agost, diürn: F. vidal. nocturn: F. 
albella
17 d’agost, diürn F. albella. nocturn: F. 
Ferré.
24 d’agost, diürn i nocturn F. Morán
31 d’agost, F. pujol
6 de setembre, diürn F. pujol. nocturn 
F. salom

sempRe a mà

l’ajuntament inclou 
la recollida d’oli 
domèstic a les illes de 
contenidors

Les regidories de Medi Ambient i de 
Serveis i Manteniment de l’Ajunta·
ment d’Amposta preveuen implantar 
a finals del mes d’agost deu punts 
de recollida d’oli domèstic en di·
versos llocs de la ciutat, instal·lant 
contenidors específics per aquesta 

finalitat que s’ubicaran vora les illes 
de contenidors de recollida selectiva 
que ja existeixen.

En total es repartiran deu con·
tenidors per recollir l’oli dels quals 
set estaran dins el casc urbà, un a la 
urbanització de Favaret, un altre a 
la dels Eucaliptus i un al Poble Nou.

Amb la instal·lació de contenidors 
per recollir l’oli, es vol facilitar l’accés 
al reciclatge d’oli a tots els ciutadans, 
que només cal que acumulin l’oli a 
casa en qualsevol ampolla de plàstic i 
la llencin al contenidor més proper al 
seu domicili, cosa que fins al moment 

només es pot fer a la deixalleria.
A banda dels avantatges ambi·

entals, la recollida selectiva de l’oli 
vegetal domèstic suposa un estalvi en 
el tractament de les aigües residuals 
a les depuradores i en el manteni·
ment de les canonades i la xarxa de 
clavegueram.

Per tal de fer arribar aquest nou 
servei a tothom i per informar dels 
avantatges de la recollida separada 
de l’oli es posarà en marxa una cam·
panya de conscienciació i informació 
als ciutadans d’Amposta per a que 
facin ús del servei. 

l’Arxiu Comarcal del Montsià 
ha reobert les seves portes 
després de 4 mesos d’inacti·

vitat. El passat 8 de juliol, l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, la regidora 
de Cultura, Maria del Mar Panisello i 
el president del Consell Comarcal del 
Montsià, Joan Martín, acompanyats 
del cap d’Arxius de Catalunya, Enric 
Cobo, van donar la benvinguda a la 
nova directora de l’Arxiu Comarcal, 
Montse Matamoros.

Durant l’època estival i fins al 15 
de setembre, l’Arxiu estarà obert al 
públic de dilluns a divendres, entre 
les 9h i les 14h.

L’Arxiu Comarcal del Montsià va 
haver de tancar les seues portes de 
forma transitòria degut a les difi·

cultats que presentava el Consell 
Comarcal del Montsià per continuar 
fent·se càrrec de les nòmines del di·
rector de l’equipament, una despesa 
que li correspon assumir al Depar·
tament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Abans de la inauguració de 
l’Arxiu Comarcal, al novembre de 
2011, l’Ajuntament d’Amposta i el 
Departament de Cultura de la Ge·
neralitat van signar un acord segons 
el qual el director de l’arxiu depenia 
de Cultura, el consistori ampostí 
contractava un arxiver tècnic i l’ens 
comarcal s’ocupava del personal ad·
ministratiu. Davant les dificultats de 
tresoreria de la Generalitat i malgrat 
que segons el conveni s’havia de fer 

càrrec del cost del director de l’arxiu, 
en l’anterior mandat de l’adminis·
tració comarcal, governat per PSC 
i ERC, es va adoptar el compromís 
que el Consell Comarcal assumiria 
la nòmina de l’arxiver. 

Malgrat la seva reobertura, a hores 
d’ara el funcionament de l’Arxiu con·
tinua amb una situació transitòria ja 
que, l’ens comarcal continua assu·
mint el cost salarial de la direcció. 
En aquest sentit, l’alcalde, la regidora 
de Cultura i el president del Consell 
Comarcal exigeixen al Departament 
una solució definitiva per garantir el 
servei. “S’ha de resoldre el model de 
gestió per generar confiança, donar 
continuïtat i garantir el servei”, ha 
dit Ferré. Per la seva banda, Joan 
Martín ha posat de manifest l’esforç 
del Consell Comarcal i ha ressaltat 
que “l’Arxiu Comarcal no ha de ser 
una eina de confrontació política, per 
això cal tenir resolta aquesta situació 
abans de l’aprovació del pressupost 
del 2014”. 

L'Arxiu Comarcal 
reemprèn la seua activitat

El Consell Comarcal reclama una solució definitiva per fer front a la direcció
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diversos espais de la ciutat 
d’Amposta s’han convertit 
en decorat natural per al ro·

datge d’un espot per promocionar 
el turisme a la capital del Montsià, 
especialment com a destinació de 
turisme esportiu i cultural. 

Els llocs de rodatge inclouen 
l’Avinguda de la Ràpita, l’Avinguda 
Josep Tarradellas, el passeig Fluvial 
i el Pont Penjant entre molts altres 
llocs emblemàtics de la ciutat, a ban·
da dels espais naturals del voltant, 

com el Delta de l’Ebre i les platges 
d’Amposta. El Mercat Municipal i 
les zones de concentració comercial 
seran també escenaris amb especi·
al rellevància donat que es busca 
mostrar com la ciutat d’Amposta és 
un destí que conjuga activitat espor·
tiva, cultural i comercial de forma 
plenament equilibrada. En aquest 
sentit, tampoc hi podien faltar els 
equipaments culturals de referència 
com el Museu de les Terres de l’Ebre 
i el Centre d’Art Lo Pati.

Concretament, el carrer Sant 
Joan revivia el dimecres dia 17 una 
Festa del Mercat a la Plaça de petit 
format gràcies a una quarantena de 
voluntaris que desafiaven la calor i es 
posaven la indumentària de principis 
de segle per al rodatge.

La campanya de promoció del 
turisme d’Amposta és una iniciativa 
conjunta de les àrees d’Esports i 
Turisme, Cultura i Festes i Mitjans 
de Comunicació i Comerç. La pro·
ductora audiovisual Filmsnomades 
d’Amposta és l’encarregada de dur 
a terme la realització de l’espot que 
es presentarà amb una campanya 
més global per promocionar les po·
tencialitats de la ciutat d’Amposta 
de cara al turisme.

Es preveu que l’espot i la campa·
nya promocional es puguin presentar 
al públic aquesta tardor. 

Amposta es converteix 
en un gran plató de rodatge 
per un espot publicitari

És una part d'una campanya global per promocionar el turisme a la ciutat

pRomoció

ciutat

Èxit de la 
III Bicicletada 

"Cami de Sirga"
l'oFicina de turisMe

El passat 15 de juny l’Oficina de 
Turisme d’Amposta va organitzar 
la III Bicicletada popular Camí de 
Sirga, Amposta – Balada – Amposta.

Prop de 300 participants de totes 
les edats i aficionats a la bicicleta, van 
gaudir de la III Bicicletada popular 
pel Camí de Sirga.

El punt de sortida va ser des de 
l’Oficina de Turisme d’Amposta, en·
front el port fluvial, on mitjançant 
una traca es va donar la sortida als 
participants.

En arribar a Balada es va oferir un 
esmorzar popular per tothom, amb 
baldanes i salsitxes fetes a la brasa, 
pa i refrescos. Tot això amenitzat 
amb música de fons per acompanyar 
la festa.

Un cop acabat l’esmorzar es va 
fer entrega d’uns obsequis a la 
participant més gran: Sra. Carme 
Beltran Sabaté de 76 anys, que és el 
tercer any consecutiu que participa 
i guanyadora; i al participant més 
gran: Miquel Bayerri i Vivies de 76 
anys; al participant més petit: Àlex 
Cervera Igualada de d’un any i a la 
participant més petita: Yraya Mar·
tinez Hernandez de 2 anys Gerard 
Garriga Vidal.

Tot aquest acte va ser presidit pel 
Regidor de Turisme, el Sr. Francesc 
Paz, qui va fer entrega dels premis 
als participants afortunats.

Des de l’Oficina de Turisme volem 
donar les gràcies per la seva col·
laboració als voluntaris de Protecció 
Civil i de Creu Roja, així com també 
als voluntaris del Club BTT Montbike 
i a Casa Tòful de Balada que ens 
van oferir la seva ajuda incondi·
cional, i que gràcies a tots aquests 
col·laboradors i participants l’acte 
va resultar ser tot un èxit, complint 
els objectius establerts, que són, 
principalment, promocionar i donar 
a conèixer el Camí de Sirga aprofitant 
el meravellós entorn que l’envolta, ja 
sigui a nivell paisatgístic gaudint de 
la fauna i flora que el caracteritza, 
com per la seva fructuosa història i 
posterior recuperació.

Podem dir que ens sentim privi·
legiats de viure al Delta de l’Ebre! 

conveni entre la 
Fundació tutelar i apasa

El passat 5 de juliol al Departament 
de Benestar i Família d’Amposta i 
amb la presencia de Manolita Cid 
i Espuny, Directora Territorial de 
Benestar Social i Família, i Joan 
Juan Aixa, Director dels Serveis 
Territorials de Justícia a les Terres 
de l’Ebre, és va fer la signatura del 

conveni de col·laboració entre la 
Fundació Tutelar de les Terres de 
l’Ebre i l’entitat APASA. A càrrec de 
Mercè Barberà i Figols, en la seva 
qualitat de Presidenta de l’Associació 
de Famílies amb Disminuïts Psíquics 
de la Comarca del Montsià (APASA) 
i Mercè Cid i Martínez Aguado, de 
la Fundació Privada Tutelar de les 
Terres de l’Ebre .

Aquest conveni de col·laboració 
s’ha iniciat amb la finalitat de pro·
moure, optimitzar i potenciar les 

relacions entre l’entitat APASA i la 
Fundació Tutelar, interès mutu per 
col·laborar en diferents nivells, com 
son: l’assumpció de tuteles, la super·
visió dels tutelats, l'assessorament a 
les famílies, lsformació al personal 
i la col·laboració a nivell educatiu i 
social de les entitats 

Aquest conveni és un objectiu 
dintre del pla estratègic d’APASA 
per al període 2012·2015, per tal 
de millorar la qualitat dels serveis 
i la vida de les persones ateses. 

col·laboRació

GEO VIATGES
C. Corsini, 71 · 43870 Amposta (TGNA)

Telèfon 977 70 08 41 · Fax 977 70 47 34
geo@grupoeuropa.com
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GEO VIATGES
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Assessorament en viatges
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ciutat

inauguRacions comeRcials

FarMàcia alBella. la Farmàcia de Ma. carmen albella obria el dilluns 
dia 1 de juliol les portes del seu nou establiment a l’avinguda santa Bàrbara, 
només a uns metres de distància d’on estava ubicada fins al moment. el nou 
espai, amb molta més superfície, té a més l’avantatge d’oferir una segona planta 
especialitzada en ortopèdia. 

BarBeria Grau. al carrer del Grau, s’ha obert un nou establiment dedicat 
a la cura de l’home: perruqueria, barberia i estètica. amb mobiliari i peces resca-
tats d’èpoques passades. 

ivan d'or. ivan d’or és un nou establiment que es troba a la plaça del Mercat 
d’amposta especialitzat en la compra d’or i argent. 

nono. un jove ampostí, eric Jareño valmaña, ha seguit els passos familiars, 
amb una gran experiència en aquest sector professional, i ha obert una nova boti-
ga de matalassos, coixins i roba de llit: nono, descans i decoració al carrer Miquel 
Granell 38 d’amposta. 

un i una. l’alcalde d’amposta Manel Ferré i la regidora de comerç rosita per-
tegaz van visitar la nova exposició de mobles i cuines d’uniuna, empresa dedicada 
a l’arquitectura interior situada al carrer sebastià Juan arbó 79. 

eXplora. és un centre de suport familiar a amposta que ha obert les seves 
portes al carrer Josep tarradelles, 65-67. oferint una nova tendència en educació 
personalitzada: el Mètode eXplora
tenen a disposició servei de guarderia, activitats extraescolars, reforç escolar, 
repàs i tècniques d’estudi en grups reduïts i personalitzats.. 
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ciutat

inauguRacions comeRcials

teMps de terra. a la Finca de cabiscol situada entre amposta i Freginals, 
es troba el projecte empresarial temps de terra engegat per pasqual Franch; on 
es conreen fruites i verdures aplicant una agricultura respectuosa amb el Medi 
ambient. oferint activitats d’oci, tallers, dinars i sopars amenitzats amb actuaci-
ons musicals. 

centre d'estètica laia torta. a l’avinguda Josep tarradellas, 
161 ha obert un nou centre d’estètica, laia torta. ofereix un servei professional, 
personalitzat i amb el recolzament de primeres marques en cosmetologia i apa-
ratologia. 

estanc núM. 2. l’alcalde d’amposta va inaugurar el 16 de juliol a l’avinguda 
de la ràpita 83-85 un nou estanc, dedicat la venda de tabac i cigars. 

autoescola Montesó. és un centre de Formació per obtenir el permís 
de conduir i els certificats cap i adr per conductors professionals, així com dife-
rents cursos de maquinària. el centre arriba a amposta avalat per més de 25 anys 
d’experiència. es troba al carrer verge de Montserrat. . 

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: 
 608 093 400



40 Revista amposta · Núm. 862 · agost 2013

Ple extraordinari 
del mes de juny

Essent les tretze hores es constituei·
xen en aquesta Casa Consistorial els 
Srs. membres de l’Ajuntament Ple, 
que s’expressen a l’encapçalament, 
sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
Manel Ferré Montañés; assistit del 
sotasignat, Secretari accidental 
de la Corporació, i estant present 
la Interventora de fons, Maria del 
Mar Medall González, a l’objecte de 
dur a terme la sessió extraordinària 
convocada per al dia de la data, amb 
el següent ordre del dia:
aprovació de l’esborrany de l’acta de 
la sessió ordinària del dia 27 de maig 
de 2013.
Després de fer·se constar pel Regidor 
Sr. Antoni Espanya que en el torn 
de paraules, va preguntar el motiu 
del funcionament del bus urbà el 
dia 20 de maig, i en l’esborrany de 
l’acta consta el dia 209 i demana la 
correcció de l’errada. Per unanimitat, 
s’aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària duta a terme el dia 
27 de maig de 2013.
donar compte de les contractacions 
d’urgència
El Ple de la Corporació, resta as·
sabentat
donar compte decrets d’alcaldia número 
509 a 614 de 2013.
Es dona compte dels Decrets de l’Al·
caldia números 509 a 614 de 2013, 
restant el Ple assabentat.
ratificació de designació de repre-
sentants de la corporació en òrgans 
col·legiats
Es designen com a representants 
de l’Ajuntament d’Amposta en 
les comissions de seguiment del 
contracte programa signat entre el 
Departament de Benestar i Família i 
els ens locals a la regidora Sra. Laia 
Subirats López i el tècnic Xavier 
Melich Porres.
aprovació inicial de la modificació del 
servei d’atenció domiciliària de l’ajun-
tament d’amposta

Aprovar inicialment la modificació 
del Servei públic d’atenció domici·
liària de l’Ajuntament d’Amposta, 
incorporant el servei d’ajut a la llar 
de baixa intensitat.
Aprovar inicialment la modificació 
del Reglament del Servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament d’Am·
posta.
aprovació inicial del reglament de rè-
gim intern del centre obert infantil “el 
castell”.
El Ple de la Corporació, per unani·
mitat, acorda aprovar inicialment 
Reglament de règim intern del 
Centre obert infantil “El Castell” 
que figura inclosa a l’expedient. 
Ordenar l’exposició pública de 
l’aprovació inicial per un termini de 
trenta dies, als efectes de la presen·
tació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en 
el Butlletí oficial de la província, 
Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i Tauler d’anuncis de la 
Corporació.
aprovació inicial de la modificació del 
reglament de la policia local d’amposta.
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem·
bres del Grup de CiU, dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i del membre 
del Grup de PxC i l’abstenció dels 
6 membres del Grup d’Esquerra, 
aprova inicialment la modificació 
del Reglament de la Policia Local 
d’Amposta.
aprova la modificació de les Bases per 
l’atorgament d’ajuts econòmics per a 
despeses per la transmissió de propietat 
en cas d’execució hipotecària.
Eel Ple de la Corporació, per unani·
mitat, acorda aprovar la modificació 
de la base segona, apartat 1,b) de 
les bases reguladores dels ajuts 
econòmics destinats a les despeses 
derivades de les transmissions de 
la vivenda habitual en els supòsits 
d’execució hipotecària, les quals no 
poden ser assumides pels obligats al 
pagament.
sol·licituds de declaració de compati-
bilitat.
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem·
bres del grup de CiU i dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra, l’abstenció dels 
3 membres del grup del PSC – PM 
i el vot en contra del membre del 
Grup de PxC, acorda declarar la 
compatibilitat dels treballadors.
donar compte de renúncies a declaració 
de compatibilitat
Cessament en la segona activitat de 
caràcter privat i renúncia a la decla·
ració de compatibilitat per al seu 
exercici formulada pels funcionaris 
que ho sol·liciten.
donar compte d’acomiadament de per-
sonal laboral
Acordar la resolució del contracte 
laboral del Tècnic d’Ensenyament 
i Joventut per tal de desenvolupar 
les tasques d’atenció a l’Oficina 
Municipal d’Escolarització.
expedient número 7 de modificació de 

crèdits del pressupost de 2013.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem·
bres del Grup de CiU i l’abstenció 
dels 6 membres del Grup d’Esquerra, 
dels 3 membres del Grup del PSC – 
PM i del membre del Grup de PxC, 
acorda aprovar l’expedient número 
7 de modificació del pressupost de 
2013 amb les variacions dels estats 
d’ingressos i despeses.
aprovació de la rectificació de l’inventari 
a 31 desembre de 2013
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem·
bres del Grup de CiU, dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra i dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i l’abstenció 
del membre del Grup de PxC, acorda 
aprovar la rectificació del inventari 
de béns de l’Ajuntament d’Amposta, 
el qual compren els béns de domini 
públic i els patrimonials, els drets i 
valors mobiliaris a 31 de desembre 
de 2012, amb l’import que hi consta 
a l’expedient.
revocació de cessió d’ús de local.
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem·
bres del Grup de CiU, l’abstenció dels 
6 membres del Grup d’Esquerra i del 
membre del Grup de PxC i el vot en 
contra dels 3 membres del Grup del 
PSC – PM, acorda declarar resolta 
la cessió amb caràcter gratuït i a 
precari de l’ús d’una part d’un local 
comercial que té l’Ajuntament en 
virtut d’un contracte d’arrendament, 
local ubicat al Carrer Logronyo, 
número 5, a favor de l’Associació 
de Veïns l’Acollidora perquè sigui 
dedicat a activitats socials i culturals, 
aprovada pel Ple de la Corporació, 
en sessió duta a terme el dia 28 de 
gener de 2013.
Moció de pxc per a que l’ajuntament 
d’amposta apliqui la llei 54/1984, de 26 
de desembre correctament
Després de les intervencions anteri·
ors, el Ple de la Corporació, per ma·
joria, amb el vot a favor del membre 
del Grup de PxC, l’abstenció dels 3 
membres del Grup del PSC –PM i el 
vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU i dels 6 membres del 
Grup d’Esquerra, acorda rebutjar 
la moció.
Moció de pxc sol·licitant suport als usu-
aris de la renda mínima d’inserció
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra, dels 3 membres 
del Grup del PSC –PM i del membre 
del Grup de PxC i el vot en contra 
dels 11 membres del Grup de CiU, 
acorda no aprovar la moció
Moció de pxc per instar a les entitats 
financeres a deixar sense efectes el 
cobrament de comissions bancàries per 
descobert
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra i del membre 
del Grup de PxC, l’abstenció dels 
3 membres del Grup del PSC – PM 
i el vot en contra dels 11 membres 

del Grup de CiU, acorda rebutjar 
la moció.
Moció de pxc per tal que els treballa-
dors municipals puguin cobrar la part 
de la paga extra de desembre a la que 
tenen dret.
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra, dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i del membre 
del Grup de PxC i el vot en contra 
dels 11 membres del Grup de CiU, 
acorda no aprovar la moció.
Moció de pxc per a que l’alcalde deixi 
de prevaricar amb el tracte de favor de 
l’arquitecte
El Ple de la Corporació, per majo·
ria, amb el vot a favor del membre 
del Grup de PxC, l’abstenció dels 3 
membres del Grup del PSC – PM i el 
vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU i dels 6 membres del 
Grup d’Esquerra, acorda rebutjar 
la moció.
Moció d’esquerra sobre la selecció 
de personal temporal per a activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil.
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra i dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i el vot en 
contra dels 11 membres del Grup 
de CiU i del membre del Grup de 
PxC, acorda desestimar l’aprovació 
de la moció.
Moció d’esquerra per millorar els des-
perfectes del camí de la Fita
El Ple de la Corporació, per unanimi·
tat, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció.
Moció d’esquerra per l’emprenedoria i 
el foment de l’ocupació.
Eel Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra i dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i el vot en 
contra dels 11 membres del Grup 
de CiU i del membre del Grup de 
PxC, acorda desestimar l’aprovació 
de la moció.
Moció d’esquerra sobre la declaració de 
la unesco de les terres de l’ebre com a 
reserva de la Biosfera.
El Ple de la Corporació, per unanimi·
tat, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció.
Moció del psc – pM en relació al risc 
d’una insuficient alimentació infantil 
pel tancament a l’estiu dels menjadors 
escolars – “la gana no fa vacances”
El Ple de la Corporació, per unani·
mitat, acorda aprovar la moció.
Moció conjunta de tots els grups munici-
pals per instar una major acció de la jus-
tícia pel procediment judicial en que fou 
víctima la jove rapitenca estela calduch.
Moció de ciu de suport a la cadena hu-
mana que organitza l’anc per al proper 
11 de setembre.
El Ple de la Corporació, per majo·
ria, amb el vot favorable dels 11 
membres del Grup de CiU, dels 6 
membres del Grup d’Esquerra i dels 
3 membres del Grup del PSC – PM 
i l’abstenció del membre del Grup 
de PxC, acorda aprovar la moció. 

ciutat

aJuntament

No importa quin sigui 
el tamany de l'anunci, 

la publicitat a la 
Revista Amposta es llegeix.

Inverteix en publicitat 
per al teu negoci,

truca ja: 608 093 400
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aPASA, Olepoints i entitats 
econòmiques s’uneixen en un 
projecte benèfic APASA i Ole·

points, juntament amb la Federació 
de Comerç d’Amposta, l’Associació 
de Restauradors i l’Associació de 
Venedors del Mercat. Aquestes 
entitats han signat un conveni de 
col·laboració per fer una realitat 
el projecte benèfic batejat com: “Jo 
també sóc amic d’APASA”. 

El projecte consisteix en què cada 
vegada que un amic d’APASA (As·

sociació de Famílies amb Disminuïts 
Psíquics de la Comarca del Montsià) 
vagi a comprar o menjar en algun 
dels establiments adherits al pro·
grama, un tant per cent de l’import 
que rep el comerç va cap a l’entitat. 
Ja està obert el període per tramitar 
l’alta de “Jo també sóc amic d’APASA”, 
que s’implementarà a finals de mes.

“Estem molt il·lusionats amb 
aquest projecte que no només 
beneficia APASA, sinó que també 
potencia el comerç de proximitat. 

entitats

Projecte benèfic 
"Jo també soc amic 
d'APASA"

signat un conveni de col·laboració amb diferents entitats

èxit de la colla 
castellera Xiqüelos 
i Xiqüeles del delta 
a la ràpita 

La colla castellera Xiqüelos i Xiqüeles 
del Delta va aconseguir carregar i 
descarregar el 4 de 6 en el primer 
intent en la seva actuació a la plaça 
del Coc dintre de la festa major de 
la Ràpita. La colla castellera espera 
ara l’arribada del 5 d’octubre, a 
Amposta. On es farà el bateig oficial 
d’aquesta colla castellera que aplega 
castellers de diferents pobles del 

Montsià Baix Ebre i Baix Maestrat 
tot i que qui més membres aporta 
a la colla són Amposta i La Ràpita 
Els padrins del bateig , seran els 
Castellers de la Sagrada Família de 
Barcelona impulsors d’aquesta nova 
colla castellera del Delta i els Nens 
del Vendrell.

El dia del bateig la colla de xi·
qüelos i xiqüeles del Delta deixaran 
la seva camisa blanca de castellers 
novells per vestir la camisa de color 
blau.

D’altra banda la colla ha presentat 
un projecte de micromecenatge a la 
plataforma d’internet Verkami per 
poder finançar les diferents activitats 
programades per a el dia del bateig. 

Ja és hora que ens adonem que 
tenim grans botigues al costat de 
casa, no cal sortir fora “, explica M. 
Teresa Esteller Vericat, responsable 
corporativa d’APASA. 

M. Teresa afegeix: “Donar a conèi·
xer l’entitat a nivell comarcal i donar 

nous al·licients als nostres usuaris i 
les seves famílies, als treballadors i 
als socis és el que des del principi 
ens ha motivat a lluitar per aquesta 
iniciativa”.

Hem de remarcar amb molta ale·
gria que Ricky Rubio ha estat també 
la primera persona en donar el seu 
suport públic a la campanya "Jo soc 
amic d’APASA".

Es tracta d’una acció innovadora 
i inaudita, no només al territori 
sinó que és pioner a nivell estatal. 
Els clients quan van a comprar als 
establiments vinculats al projecte 
reben punts (Olepoints) de regal 
que es carreguen directament als 
seus mòbils i, simultàniament, al·
tres Olepoints van directament per 
a l’entitat.

 “És una fórmula on tots guanyen: 
guanyen els negocis perquè atrauran 
nous clients que vulguin col·laborar 
amb aquesta entitat, guanya el cli·
ent perquè li regalen Olepoints (1 
Olepoint equival a 1 euro) i se’ls pot 
gastar a l’establiment que desitgi. I 
guanya APASA perquè assoleix una 
nova via de finançament”, explica 
Jordi Zaragoza, soci cofundador de 
Olepoints. 

RetRobament

troBada d’eXaluMnes del col·leGi saGrat cor
les antigues alumnes de la promoció del 1977 es van retrobar el passat 1 de juny 
i van registrar un èxit total de la convocatòria amb l’assistència de la pràctica to-
talitat de les alumnes de la promoció, d’un total de 55. algunes van venir expres-
sament des de fora d’amposta per assistir a aquest retrobament amb les seves 
antigues companyes d’escola.
la trobada va començar al parc dels Xiribecs, des d’on es van fer una foto de 
tot el grup i es van traslladar després a un restaurant de la ciutat on hi va haver 
sopar i un grapat de bons records per a totes, amb la projecció de fotos de l’època 
d’alumnes al col·legi.
donat l’èxit de la convocatòria, es preveuen futures trobades pròximament. 

Noves Instal·lacions

C/ Barcelona, 60 -  T.+34 977 703 013  ·  F. +34 977 701 446
43870 AMPOSTA (Tarragona)
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el Museu de les Terres de l’Ebre, 
a Amposta, ha participat en·
guany en l’organització de la 

tercera edició de la Mostra Inter·
nacional de Cinema Etnogràfic, un 
certamen impulsat pel Departament 
de Cultura el 2011. Així durant els 
dos últims caps de setmana de juliol 
a l’exterior del Museu s’han fet pro·
jeccions i activitats a la fresca. S’han 
passat un total d’onze documentals 
i films d’elevat interès etnogràfic, 
entre els quals destaquen una fil·
mació sobre la vida quotidiana a 
Miravet del 1930, un reportatge 
del NODO del 1957 que mostra els 
treballs de reparació del pont penjant 
d’Amposta, una filmació del 1962 
que documenta els primers treballs 
mecanitzats en el conreu de l’arròs 
a la zona de l’illa de Gràcia, o un 
documental etnogràfic d’Eugenio 
Monesma del 1986, protagonitzat 
pel darrer calafat de l’Ebre, Manuel 
Borrell, de Miravet. Paral·lelament 
a la mostra també s’han projectat 
treballs de joves realitzadors ebrencs 
com Oriol Gracià ("Los últims passa·
dors. La fi dels barquers al Delta de 
l’Ebre", 2010), Anna Zaera i Josep 
Gutiérrez ("Matrimoni", 2011) o Zo·
raida Roselló Espuny ("Se fa saber", 
2013). També s’ha pogut veure la 

pel·lícula "Arroz amargo" de Giusepe 
de Santis, del 1949, un film de ficció 
ambientat en les feines agrícoles als 
arrossars del delta del Po, en aquella 
època, el paral·lelisme de les quals 
amb les que es desenvolupaven al 
delta de l’Ebre és evident.

cinema

Amposta, seu de la Tercera edició de la 
Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic

El museu de l'Ebre ha participat en l'organització del certamen impulsat pel departament de Cultura

Fragment de la pel·lícula "los últims passadors. la fi dels barquers al delta de l’ebre".

Totes les projeccions s’han fet 
a la fresca, complementades amb 
presentacions per part de diferents 
especialistes. També s’ha ofert als 
assistents la degustació de licors i 
sucs de fruita representatius dels 
diferents territoris que participen 
en la Mostra. 

D’altra banda, fruit de la col·
laboració de la Generalitat de Ca·
talunya amb Arianna. Xarxa Euro·
mediterrània de Cultura i Patrimoni, 
de foment i promoció de la cultura 
popular mediterrània, la Mostra ha 
inclòs un intercanvi cultural entre 
Catalunya i Itàlia de diversos do·
cumentals de contingut etnogràfic. 
Així, a les ciutats italianes d’Alguer, 
Noli Ligure, Carpignano Salentino i 
Torí es van emetre quatre documen·
tals catalans, entre els quals "Festa 
Major d’Amposta 2009", de l’ampostí 
Santi Valldepérez, i a Amposta es 
van projectar tres documentals sobre 
festes populars italianes, la major 
part d’elles a l’entorn del Carnaval.

El Museu de les Terres de l’Ebre 
hem considerat important formar 
part d’aquesta tercera edició de la 
Mostra Internacional, perquè repre·
senta una gran oportunitat per donar 
a conèixer, al públic en general, 
tant l’abundant fons documental 
audiovisual de caràcter etnogràfic 
i popular del qual disposem, com 

els treballs etnogràfics més actuals 
dels joves realitzadors del territori. 

La Mostra de Cinema Etnogràfic 
va nàixer per il·lustrar com en les 
últimes dècades l’audiovisual ha 
penetrat en l’etnografia (estudi de 
les formes de vida dels col·lectius 
que formen part d’una cultura de·
terminada), i alhora posar de relleu 
com la recerca etnològica s’ha servit 
de l’audiovisual per documentar i 
explicar allò que investiga.

La primera edició es va realitzar 
el 2011 a Barcelona, al Museu 
d’Història de Catalunya, i la segona, 
fruit de la implicació de l’Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu, es va traslladar 
a Esterri d’Àneu, ja en xarxa amb 
el Festival Itinerant de la Mediter·
rània. Enguany ha tingut quatre 
seus, Amposta, Manlleu, Torroella 
de Montgrí i Esterri d’Àneu, ja que 
han participat en l’organització del 
certamen Museu de les Terres de 
l’Ebre, el Museu del Ter, el Museu 
de la Mediterrània i l’Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu. La inauguració es 
va fer el passat 4 de juliol a la Fil·
moteca de Catalunya, a Barcelona, 
amb la projecció de la pel·lícula 
"Verd madur", dirigida per Rafael 
Gil l’any 1960 i restaurada per la 
Filmoteca i finalitzava el 3 d’agost a 
Esterri d’Àneu amb la projecció dels 
tres documentals italians. 

publicitat a la revista amposta: 
 608 093 400
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cultura

tRadició

exposicions

el paper pot formar part de 
qualsevol peça de vestir.

En la majoria de cultures, la 
roba i la indumentària en general, 
s’utilitzen per diferenciar els gèneres 
(masculí o femení) essent valorats 

sovint i utilitzats, per qui “els porta” 
com a signe evident de classe social 
i distintiva.

De fet, és el vestit o tratge en sí, la 
primera cosa que l’ésser humà “ex·
posa” com a presentació personal .

Parlem d'art… de l'art ampostí

Els vestits de paper, important 
mostra d'art creatiu

desirée castells

El mateix es pot aplicar al paper 
com a matèria prima per confecci·
onar vestits.

A la nostra ciutat des de fa més 
de 40 anys s’esdevé un meravellós 
concurs on el disseny i l’enginy de 
les modistes de les nostres terres, 
es valora i exposa degudament en 
una posterior desfilada, que forma 
part important de les Festes Majors 
del nostre poble des de fa tantíssims 
anys.

Aquest any, s’ha organitzat 
paral·lelament, des de L’Antena del 
Coneixement (URV) un taller, on a 
més de conèixer la història i evolució 
del Concurs Nacional de Vestits de 
Paper d’Amposta, ens hem pogut 
introduir, en aquest treball artesà i 
conèixer de primera mà l’art d’elabo·
ració del vestit de paper i dels seus 

complements.
El conèixer i treballar de primera 

mà les tècniques que les modistes 
han estat utilitzant i perfeccionant al 
llarg de tots aquests anys, ha suposat 
un verdader èxit.

Com a implicada directa d’aquesta 
modalitat d’art creatiu que és “la 
confecció de Vestits de Paper”, vull 
agrair i encoratjar a la gent d’aquesta 
ciutat a donar tot el seu suport per tal 
que aquest meravellós esdeveniment 
torni a gaudir de tot l’esplendor i 
prestigi que anys enrera hi tenia.

Perquè som els propis ciutadans 
que hem d’impulsar l’art del nostre 
poble, i ara, en apropar·se les dates 
de les nostres Festes Majors, crec que 
hem d’animar més que mai aquest 
concurs i desfilada tan peculiar, com 
és la dels “nostres” Vestits de Paper. 

inauGuració de l'eXposició de pep Masdeu al casino 
el passat dia 13 de juliol, la sala d’exposicions del casino recreatiu i instructiu 
d’amposta, va acollir la inauguració de l’exposició de pintura de l’artista ampostí 
pep Masdeu, que romandrà oberta al públic fins al dia 18 d’agost inclòs. la inau-
guració va ser presidida per la regidora de cultura, Mar panisello, l’artista, i el 
president de l’entitat que acull l’exposició, Joan sabaté. 
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erc d’amposta estén la 
mà a la ciutadania i porta 
al ple les seves propostes 
per millorar la ciutat 

A l’equador de la legislatura, ERC 
d’Amposta ha fet balanç de la seva ac·
tivitat fent un repàs a les mocions que 
ha presentat des que es van celebrar 
les últimes eleccions municipals. Els 
republicans han explicat que el seu 
grup ha presentat un total de 48 
mocions i que la majoria han tingut 
com a finalitat promoure iniciatives 
d’interès local, defensar les Terres de 
l’Ebre d’agressions de l’Estat i ajudar 
els més desafavorits. La reducció de 
la despesa municipal i el foment de 
la participació ciutadana també han 
estat dos motius recurrents. Tanma·
teix, el seu portaveu, Adam Tomàs, 
va lamentar que ‘el suport que hem 
rebut de CiU ha caigut en picat i, 
enguany, només ens ha aprovat el 43 
% de les mocions que hem dut al Ple’. 
No obstant aquesta actitud de CiU, 
Tomàs va recalcar que ‘els integrants 
del Grup Municipal d’Esquerra hem 
fet tot el possible perquè la nostra 
ciutat no s’aturi, posant·nos al costat 
dels que estan patint més els efectes 
de la crisi i intentant corregir totes 

les injustícies que hem detectat’.
Adam Tomàs també va qüestionar 

el treball que està duent a terme 
l’alcalde per frenar la taxa d’atur 
que pateix la ciutat, que no para 
de créixer des que va començar la 
crisi, i la manca d’iniciatives per 
impulsar econòmicament Amposta. 
Per a Tomàs, ‘l’alcalde Manel Ferré 
és el màxim responsable del Govern 
Municipal i, per tant, de la situació 
que estan patint moltes famílies que 
aquest mes passat no han pogut fer 
front a l’elevada contribució que els 
obliga a pagar l’Ajuntament’. Per a 
ERC, l’equip de CiU s’ha sumat al car·
ro de pujar els impostos sense reduir 
la despesa pública. ‘Manel Ferré està 
fent amb la ciutadania d’Amposta el 

mateix que Rajoy amb Catalunya’, 
va sentenciar Adam Tomàs.

Després d’aquest balanç, el porta·
veu d’ERC d’Amposta va respondre 
les acusacions de Manel Ferré so·
bre la manca de suport d’ERC a la 
construcció de la futura residència 
per a la gent gran. Adam Tomàs 
li va recordar a l’alcalde que ‘ERC 
d’Amposta mai no ha parlat de la 
residència, hem parlat d’un mur que 
fa dos anys que està fet, que ha cos·
tat gairebé 500.000 euros i que està 
en terrenys que no són municipals i 
que ara haurem de comprar. I, sobre 
això, l’alcalde encara no ha sortit a 
dir res’. Tomàs també li va puntua·
litzar el fet que ‘l’únic compromís 
que ha arrancat de la Generalitat 

per concertar 70 
noves places ha estat 
el que va subscriure 
amb mi quan estava 
al capdavant de la 
delegació territorial 
de l’actual Depar·
tament de Benestar 
i Família’. Per al 
portaveu republicà, 
‘ERC ha perseguit 
la construcció d’una 
nova residència amb 
tanta intensitat o 
més que l’equip de 
CiU’.

No obstant això, 
ERC va complemen·

tar les seves crítiques a la construcció 
del mur aportant nova informació. 
En aquesta ocasió, ERC va mani·
festar la seva preocupació perquè 
FUSSMONT adjudiqués les obres de 
tancament del solar sis dies abans 
que el Ple aprovés la cessió dels 
terrenys a aquesta societat. Tomàs 
va afirmar que ‘el nostre partit està 
a l’espera de l’informe de la secretà·
ria municipal, però hi ha coses que 
clamen al cel i aquesta n’és una’. En 
aquest sentit, el portaveu d’ERC va 
concloure preguntant·se ‘com vol 
que estem tranquils quan hi ha tan·
tes incògnites sobre la construcció 
d’aquest mur, que per ara no tanca 
res, i ens ha costat molts de diners 
als ampostins i ampostines?’. 

el que hem fet i el que 
encara podem aconseguir
El passat mes de juny es van com·
plir dos anys des de l’inici d’aquesta 
legislatura, és el moment en què se 
supera l’equador, quan ja ha passat 
la meitat del temps del qual disposa 
el govern municipal per complir amb 
els compromisos adquirits amb la 
ciutadania mitjançant les eleccions 
quan cal fer balanç. Cal veure què 
ha quedat ja complert, quins objec·
tius s’han aconseguit i quins queden 
encara per concretar i realitzar en els 
dos anys que queden.

El grup municipal de CiU, que 
forma l’equip de govern ha fet també 
aquesta reflexió, i arribem a la meitat 
del mandat amb molts objectius ja 
complerts del nostre programa de 
govern, tot i que també som consci·
ents del que encara cal aconseguir. 
Aquest és, al final, el que es pretén 
quan s’adquireix la responsabilitat 
del govern de la ciutat.

Hem presentat, com a equip de 
govern un balanç positiu, que con·
templa els projectes ja assolits com 
les obres d’urbanització d’Eucaliptus, 
unes obres que eren molt necessàries 
i que ha estat un projecte de llarg 
recorregut; s’ha finalitzat també 
l’electrificació del Polígon Indus·
trial de l’Oriola, una obra de gran 
importància ja que tenir polígons 
industrials en bones condicions és el 
que fa atractiva la ciutat d’Amposta a 
l’hora de que les empreses decideixin 
ubicar·s’hi. Més a peu de carrer s’han 
millorat i remodelat diversos carrers 
de la ciutat, com el carrer Jardí o el 
carrer Tarragona. Pel que fa al posi·
cionament d’Amposta com a ciutat 
de referència al territori, sobretot en 
matèria esportiva, aquesta primera 
part de la legislatura ha estat la de 
l’entrada en funcionament del tercer 
institut, lligat al Centre de Tecnifica·
ció Esportiva, la de l’acabament de 
l’edifici polivalent del nou auditori 
municipal, la de la nostra estrena 
com a ciutat universitària amb l’inici 
dels estudis de grau de Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport i també la 
de l’obtenció del segell de Destinació 

de Turisme Esportiu, una fita que més 
enllà de la simple denominació fa 
que la nostra ciutat es posicioni com 
a destí per a la pràctica de l’esport. 
D’altra banda, no podem deixar de 
recalcar l’entrada en funcionament de 
l’àrea Amposta Empresa, una oficina 
que dona assessorament i orientació 
als emprenedors de la nostra ciutat 
i que els acompanya en el procés de 
construcció del seu model de negoci. 
Tot un èxit aquest projecte pioner 
que dona servei a aquells que fan 
funcionar l’economia productiva de 
la ciutat.

El més important, potser, és allò 
que no es veu, el que hem aconseguit 
mantenir gràcies a la nostra acurada 
gestió de les finances municipals, i 
és que, malgrat la crisi econòmica 
que afecta els ciutadans i també els 
recursos de què disposen les adminis·
tracions 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 
retallat cap servei.

I, més important encara, hem pla·
nificat la segona part de la legislatura, 
i gràcies a que invertim i gestionem 

de manera acuradíssima els recursos 
públics, serà possible demanar  un 
crèdit per  poder  realitzar diferents 
infraestructures i obres i a la vegada 
poder crear llocs de treball i mino·
rar la  difícil situació laboral dels 
nostres ciutadans , aquest es un dels 
principals reptes de l’actual equip de 
govern. Estem totalment dedicats a 
millorar la ciutat i especialment  a 
intentar ajudar a les persones que 
ho estan passat malament. 

La millora del carrer major i de la 
plaça de l’Ajuntament, les voreres del 
carrer Sebastià Juan Arbó, acabar 
d’urbanitzar el carrer Terol, tirar 
endavant el centre d’interpretació 
del Delta a l’antic escorxador, fer les 
noves instal·lacions d’Amposta Ràdio, 
, rehabilitar l’avinguda Tomàs Pujol, 
rehabilitar  les casetes del castell i 
canviar la gespa del camp de futbol 
cara a l seu centenari, a més d’altres 
projectes com la residencia de la gent 
gran , la carretera d’eucaliptus i si és 
possible  l’estació d’autobusos, son els 
projectes que tenim previst executar  
o començar.  Per tant, tenim confiança 
en què la segona part de la legislatura 
serà molt positiva per a la ciutat. 
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el 65 % dels ampostins i 
ampostines rebutgen la 
gestió econòmica de ciu 
al front de l’ajuntament

Passat l’equador de la legislatura 
i fetes les valoracions polítiques, 
per part de tots els partits polítics 
representats a l’Ajuntament, cal·
dria saber quina és l’opinió de la 
ciutadania, si coincideix o no, amb 
aquests, per realitzar aquest exercici 
de la valoració real sobre la gestió 
econòmica de l’Ajuntament, tant sols 
cal llegir·se en profunditat l’excel··
lent treball de recerca de l’alumne 
de batxillerat Víctor Moreno Baz, 
finalista dels VI Premis de Recerca de 
Batxillerat Ciutat d’Amposta, atorgat 
per l’Ajuntament d’Amposta i premi·
at per la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i que ha titulat “Opinió dels 
ciutadans d’Amposta sobre la gestió 
econòmica de l’Ajuntament”, cal dir 
que aquest treball és bàsicament es·
tadístic, 800 enquestes segons grups 
de població i que no està identificat 
amb cap força política representada 
a l’Ajuntament. L’anàlisi en profun·
ditat d’aquest treball, realitzat al 
desembre de 2012, mostra que tres 
de cada quatre enquestats, aproxi·
madament un 64 % dels ampostins 

i ampostines, creuen que no es fa 
una bona gestió econòmica, ni es sap 
gestionar la crisi actual, per part de 
l’Ajuntament d’Amposta.

En general la majoria de tots tres 
grups poblacionals enquestats 16·
30, 31·64 i 65 o més anys d’edat 
pensen que la gestió no és bona, 
responent a les preguntes realitzades 
en les enquestes sobre els 6 grans 
àmbits de despesa de l’Ajuntament: 
Deute públic, Serveis públics bàsics, 
Actuacions de protecció i promoció 
social, Producció de bens públics de 
caràcter preferent, Actuacions de 
caràcter econòmic i Actuacions de 
caràcter general.

Per què la ciutadania té aquesta 
valoració tant negativa ? Per un cos·
tat el tema del personal municipal, 
amb justificacions difícils d’assumir 
en concepte de gratificacions de fins 
a 20.000 euros a un sol treballador, 
per serveis extraordinaris, o per 
mantenir llocs de treball de lliure de·
signació que no tenen realment cap 
funcionalitat i serveixen per donar 
un sou a antics regidors d’anteriors 
equips de govern de CIU, per motius 
clarament partidistes i no d’interès 
general, i en general afavorir a 
uns, els de sempre, en detriment 
dels altres.

També és rebutja, amb contun·
dència, un tema que des del PSC·PM 
hem tret a la llum pública, com és 
el lloguer, posteriorment anomenat 
lloguer amb opció de compra, dels 

espais on estan ubicats els Serveis 
de Rehabilitació i Logopèdia de 
l’Hospital Comarcal d’Amposta, que 
ens costen més de 15.000 euros 
cada mes, per la voluntat de CIU de 
no traslladar·los a la quarta planta 
de l’Hospital, totalment buida i 
que amb les perspectives actuals 
de retallades i concentració de les 
prestacions sanitàries per part de la 
Generalitat de Catalunya, no creiem 
que s’ompli per cap servei, per cert 
tant sols afectaria a 350 m2, que són 
els que ara ocupen a l’altre edifici, 
del carrer Amèrica, no tota la plan·
ta, com es justifica per part de CIU 
per dir que s’hipotecaria una futura 
ampliació de l’hospital o que ara ja 
s’ha pagat una part substancial, quan 
al final acabarem pagant al voltant 
de 2 milions d’euros per 1.000 m2, 
tenint ara aquest espais disponibles 
a l’hospital.

És molt curiós que a l’entrevista 
que l’autor d’aquest treball li fa a 
l’Alcalde d’Amposta, a la pregun·
ta: A què dedicaria més recursos 
econòmics i a què menys? L’alcalde 
respongui: “Dedicaria més recursos 
a les àrees que representen un actiu 
de la ciutat, com el comerç, l’esport, 
el turisme, i de manera especial a 
l’Àrea d’Empresa i Industria i els ser·
veis en general. Actualment és molt 
difícil retallar recursos en les àrees 
perquè estan molt i molt ajustades 
als pressupostos”.

Nosaltres com a PSC·PM hem 

reclamat en tots els àmbits, que es 
dediquin més recursos a les àrees 
de comerç, esport, turisme, Àrea 
d’Empresa i Indústria i a les entitats 
culturals i esportives de la nostra 
ciutat, base social i associativa de 
la nostra ciutat, però no ens han fet 
cas; llavors per què no ho fa l’equip 
de CIU si el mateix alcalde diu que 
ho faria?, potser perquè la realitat 
social i econòmica d’Amposta li 
queda llunyana, al seu alcalde?, o 
perquè no té unes línies prioritàries 
ben definides?.

Per finalitzar caldria dir que amb 
CIU al capdavant de l’Ajuntament 
d’Amposta no anem per bon camí, 
perquè no es rectifica la política 
caduca de sempre, prova d’això és 
l’actual pressupost municipal, on 
no es prioritza l’economia activa 
i productiva, no es té en compte 
suficientment les entitats culturals 
i esportives i en general l’ interès 
de la ciutadania, sinó al contrari 
augmenta el nivell d’endeutament 
ara al voltant del 77 %, això vol 
dir que l’Ajuntament d’Amposta ha 
de fer front a deutes de més de 16 
milions d’euros i que el deute per 
habitant ha passat dels 716 euros 
per amposti/na, del 2012, a mes 
de 771 euros, el 2013. CIU promet 
molt en èpoques electorals i després 
no compleix. Queda demostrat que 
després de 26 anys al govern mu·
nicipal han esgotat el seu projecte i 
que cal una alternativa.. 

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.

C.I.U amb l´alcalde Manel Ferré 
al capdavant tornen un altre any a 
deixar el recinte firal als musulmans 
per fer el ramadan(gratis).

C.I.U a la gent de casa ens reta·
lla en tot(sanitat,educació,serveis 
socials...)fins i tot dies de festes: 
però c.i.U pels musulmans el que 
calgui. 

Moció de pxc-plataforma 
ampostina:pel dret a 
decidir,no a les retallades 
socials i laborals
Atès que el govern català ha de deci·
dir si segueix les polítiques de la dre·
ta catalana,espanyola i europea,que 
volen acabar amb l´estat de benestar 
i fer dels drets socials uma merca·
deria més, que surt al mercat per a 
qui la pugui pagar,als nivells en ho 
puguin fer.

Per tant, convertint els drets 
socials d...e la ciutadania en opor·
tunitat de negoci per a especuladors 

i inversors.
Atès que Catalunya té un finan·

çament del tot injust i insuficient,el 
govern de la generalitat té marge 
per optar entre fer un tipus de po·
lítica o un altre a l´hora de definir 
pressupostos.

Ten im que  renegoc iar  e l 
deute,estem pagant al 5,18% quant 
el banc central europeo té el diner 
al 1% o menys.

El govern de la generalitat esta 
venent patrimoni a preu de saldo i 
a l´hora es compromet en lloguers 
a preus elevadíssims que garantit·
zen un negoci extraordinari a les 
empreses que els compren(sempre 

els mateixos,casulitat 
no. . . . ) .Entre  a l tres 
gestions horribles pel 
99,99%del poble català.

Per això demanem:
P r i m e r : r e b u i g 

d e  l ´ a j u n t a m e n t 
d´amposta a les reta·
llades i declarar

amposta municipi 
lliure de retallades so·
cials i laborals.

Segon:instar a la ge·
neralitat que convoqui 
un referèndum sobre el 
model social que volem 
com a poble i si donem 
suport a les retallades 
que estem patin.

La majoria de cata·
lans, Sr.Mas i companyia 

no som idiotes,i ven aviat ho podrà 
comprovar.

pxc·Plataforma Ampostina: volem 
recordar a la gent d´amposta que les 
ajudes econòmiques(entre 80 i 140 
euros.més o menys)un cop l´any 
per pagar I.B.I i les escombraries,a 
aquelles persones que cobrin una 
pensió inferior a 835euros.Tenen fins 
a finals de setembre per sol.licitarla.

PXC ·PA :e s t em a  l a  s eva 
disposició,qualsevol consulta o si 
volen,natros mateixos li farem tots 
els tràmits.

Si coneixen gent en aquesta situació 
i volen informació:telf.675685137

Com he dit estem al seu servei. 
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amb la gran manifestació de l’11 
de setembre de l’any passat, 
es va evidenciar l’existència 

d’una majoria social favorable a la 
independència de Catalunya que va 
empènyer el procés per a la conse·
cució d’un Estat independent.

El proper 11 de setembre, el món 
tornarà a mirar cap a Catalunya i veu·
rà quina és la voluntat majoritària 
i democràtica del poble català. Per 
aconseguir·ho, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural han 
organitzat la Via Catalana cap a la 
Independència, una cadena humana 
per anar fent passos cap un nou Estat 
d’Europa.

el RecoRRegut
El traçat de la Via Catalana serà 
pel litoral català, entre El Pertús i 
Alcanar, resseguint pràcticament 
l’antiga Via Augusta, i ha estat 
escollit per varies raons: per poder 
arribar a les zones més poblades de 
Catalunya i on encara hi ha molta 
gent indecisa i perquè la N·340 i la 
N·II són de fàcil accés, presenten un 
recorregut assequible a les persones 
amb mobilitat reduïda i garanteixen 
la circulació de vehicles per vies 
alternatives i també per reivindicar 
la urgència de disposar del corredor 
del mediterrani.

 
l’HoRaRi
A les 14:00 h.· Rebuda festiva i dinars 
populars arreu del tram de la cadena.
A les 15:00 h.· Es talla la circulació 
a tot el recorregut.
A les 16:15 h..· Es prepara la cadena 
i es distribueixen els assistents pels 
trams corresponents.
A les 17:14 h.· La cadena està com·
plertament muntada.· Hi ha repic 
de campanes.
A les 17:30 h.· Parlaments
A les 18:00 h.· Cant d’Els Segadors 
i desmuntatge de la cadena.

l’oRganització
Si l’any passat va ser prioritari i 
significatiu la participació i al trac·

tar·se d’una manifestació, l’aspecte 
logístic no era tant important, l’èxit 
polític d’aquesta Diada, depèn 
sobretot, de què sigui un èxit d’or·
ganització.

Per tal que la Via Catalana re·
corri de manera ininterrompuda el 
territori, és necessari comptar amb 
la predisposició i la disciplina dels 
assistents i aconseguir que tothom 
estigui al tram que se li ha assignat. 

Els organitzadors de la cadena han 
previst quatre nivells de coordinació: 
· El nivell nacional. Està integrat per 
membres del Secretariat de l’ANC i 
s’ocupa de la logística, dels contin·
guts, del mitjans de comunicació, 
de les relacions internacionals i de 
la tresoreria.
· El nivell regional. A cadascuna 
de les sis regions per on passa la 
cadena. Està en contacte amb els 
coordinadors locals i amb els cossos 
de seguretat corresponents.
· El nivell local. S’encarrega que la 
cadena s’executi correctament en el 
terme municipal; recopila dades d’in·
terès (accessos, zones d’aparcament, 
serveis mèdics, avituallament...); 
coordina els voluntaris (els de cada 
tram, els fotògrafs, els ajudants); es 
relaciona amb l’Ajuntament, les enti·
tats i els mitjans de comunicació; etc. 
· I per cada tram de 500 metres, la 
cadena disposa d’un equip de quatre 
voluntaris (1 responsable, 1 fotògraf 
i 2 ajudants) que està al cas de les 
inscripcions i d’organitzar el seu 
tram de cadena.

les fotogRafies
Es fotografiarà la cadena per trams 
de 500 metres i després s’ajuntaran 
totes les fotografies per tenir una 
fotografia panoràmica gegant de 
tota la cadena completa.

Per cada tram de 500 metres hi 
haurà un equip de dues persones, un 
fotògraf amb coneixements bàsics de 
fotografia i un ajudant. El fotògraf 
recorrerà a peu el seu tram fent fo·
tografies cada pocs metres. L’ajudant 
caminarà davant del fotògraf per 

La Via Catalana 
cap a la Independència
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avisar i assegurar·se que tothom de 
la cadena està preparat per la foto.

Les fotografies són necessàries 
per dos motius, el primer, per poder 
corroborar l’èxit de la cadena i el 
segon, per a què tothom pugue tenir 
constància que va participar en un 
dia tant històric.

 
els voluntaRis
La cadena, des de Sant Carles de la 
Ràpita fins a l’Aldea, ocupa 8.500 
metres, dividits en 17 trams de 500 
metres. En el mapa adjunt estan 
dibuixats i numerats del 33 al 49. 
Tan sols en el recorregut pel terme 
municipal d’Amposta, són necessaris 
17 responsables, 17 fotògrafs i 34 
ajudants, es a dir un total de 68 
voluntaris.

les inscRipcions
És molt important que tots els 
trams de la cadena estiguin plens 
de participants i per aconseguir·ho 
cal que tothom que vulgui formar·
ne part, s’hi inscrigui. Al fer·ho 
deixa constància del tram en el què 
participa. Només així l’organització 
pot garantir que la cadena sigui una 
línia contínua de persones.

Les inscripcions, es poden fer 
al web: via.assemblea.cat. La re·
comanació de l’ANC és que abans 
de reservar plaça, els participants 
parlen amb familiars i amistats i 

facen un llistat conjunt de fins a 
cinc participants. D’aquesta manera, 
podran estar tots junts a la cadena. 

També es poden fer grups més 
grans, per exemple, els habitants de 
les poblacions per les quals no passa 
la cadena, els integrants de societats 
esportives o culturals, penyes, etc. 
En aquest cas i per assegurar que tot 
el grup podrà anar junt, cal posar·se 
en contacte amb l’ANC·Amposta, per 
telèfon: 669.01.51.40; per correu 
electrònic: amposta@assemblea.cat 
o per face·book: Assemblea Nacional 
Catalana Amposta.

les dades
Per inscriure’s cal aportar les dades 
següents: Nom i cognoms; DNI (com 
a mesura de seguretat); correu elec·
trònic (al menys un per inscripció i 
perquè serà la manera que el Coor·
dinador del tram es pugui posar en 
contacte amb tots els participants) 
i telèfon.

L’Assemblea Nacional Catalana 
és un moviment ciutadà amb un 
objectiu finalista: la independència 
de Catalunya. Un cop aconseguida, 
l’Assemblea es disoldrà i les dades 
seran eliminades. Unes dades que no 
seran mai passades a cap empresa ni 
tindran fins mercantils ni partidistes.

Per altre banda, en tot moment 
es pot demanar la rectificació o l’eli·
minació de les dades aportades. 

trams de la cadena al seu pas per amposta.

No importa quin sigui 
el tamany de l'anunci, 

la publicitat a la 
Revista Amposta es llegeix.

Inverteix en publicitat 
per al teu negoci,

truca ja: 608 093 400
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amposta, 
anella principal 
de la cadena
Amposta serà una dels pocs nuclis ur·
bans per on passarà la “Via catalana”. 
Ocuparà 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 
els helicòpters recolliran imatges 
constantment. Amposta serà un punt 
de referència i una ocasió irrepetible 
per mostrar·se al món. I per això és 
imprescindible la col·laboració de 
tots els seus ciutadans.

de les institucions
Sense la col·laboració dels Ajunta·
ments aquest projecte seria molt més 
difícil d’assolir, és importantíssim 
poder contar amb els mitjans tèc·
nics i logístics de tots i cadascú dels 
municipis per on circula la cadena. 

Els Mossos d’Esquadra, la Policia 
local, la Creu Roja i Protecció Civil, 
són imprescindibles amb el control 
de la circulació, amb la prevenció 
de possibles incidents o per atendre 
les persones en qualsevol imprevist.

de les esglésies
Està previst que a les cinc de la 
tarda i 14 minuts (“1714”), hi hagi 
un repic de campanes conjunt de 
tots el municipis per on circula la 
Via catalana, que a més coincidirà 
amb el moment de constitució de la 
cadena humana.

de les entitats
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 mostrin les seves habili·
tats. Ha de ser una gran demostració 
pacífica i festiva on, en el moment 
d’escriure aquest article, ja han co·
municat la seva participació moltes 
de les agrupacions geganteres de 
la comarca, així com els dolçainers 
de Masdenverge, el Club de Hoquei 
d’Amposta, la Banda per la Indepen·
dència o la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre. 

dels mitJans de comunicació
És important disposar d’equips de 
so. En determinats moments s’han 
de poder sentir missatges, recoma·
nacions o consells i, a l’acabar, els 

parlaments i Els Segadors.
Els assistents poden portar recep·

tors de ràdio per poder sintonitzar 
les emissores que retransmetran 
l’esdeveniment.

Els dies previs a l’11 de setembre 
i un cop finalitzada la Via catalana, 
la premsa, la ràdio i les televisions 
locals, tenen l’oportunitat de formar 
part de l’esdeveniment, comentant·
lo i fent cròniques al respecte.

dels comeRços, baRs i RestauRants
Caldrà acollir moltes persones 
que venen de fora. Amposta ha de 
sintonitzar amb els sentiments dels 
participants i proporcionar uns ser·
veis de qualitat a bon preu. També 
poden guarnir els aparadors amb 

motiu de la Diada. 
 

de tota la població
Els ampostins i ampostines podem 
col·laborar activament penjant 
senyeres i estelades als balcons i 
finestres, molt especialment per on 
circula la cadena i no cal que treguin 
els guarniments que posin per la 
Festa Major.

També poden fer·se voluntaris; 
només en el terme municipal d’Am·
posta, en fan falta 68, dels quals 17 
han de ser fotògrafs. 

I es clar, la manera més fàcil de 
participar i reservar·se un lloc en la 
història, és inscriure’s i formar part 
de la cadena.

Som·hi!. 

tribuna

el dissabte 20 de juliol, l’assemblea nacional catalana va realitzar una jornada independentista preludi 
de la via catalana cap a la independència que es realitzarà el proper 11 de setembre.



48 Revista amposta · Núm. 862 · agost 2013

Publicitat

La tarda
dels divendres

TOT  MES FRESC! 



Revista amposta ·  Núm. 862 · agost 2013 49

la cinquena edició de l’stage 
d’esgrima dirigit pel mestre 
francès Daniel Levavasseur, 

reconegut mundialment i amb un 
gran palmarès d’èxits als Mundials 
i Jocs Olímpics durant les darreres 
dècades, ha concentrat al Centre de 
Tecnificació Esportiva d’Amposta des 
del dia 13 de juliol i fins el proper 
dimecres dia 24, més de 80 esportis·
tes i entrenadors de 18 nacionalitats 
d’arreu del món: Eslovàquia, Egipte, 
Itàlia, Brasil, USA, França, Bèlgica, 
Suècia, Veneçuela, Gran Bretanya, 
Costa Rica, Canada, Tadjikistan, Lí·
bia, Finlàndia, Tunísia, Illes Maurici, 
així com l’equip nacional espanyol, 
amb el medallista olímpic José Luis 
Abajo (Pirri) i l’ampostí Pau Roselló 
entre d’altres. 

Entre les participants destaquen 
Maya Lawrence (USA) medalla de 
bronze als darrers Jocs Olímpics 
a Londres i Sarra Besbes (TUN) 
(5ena) del Team Levavasseur. 

tRobada

el cinquè stage d'esgrima 
concentra 80 esportistes 
d'arreu del món

Esportistes i entrenadors de 18 nacionalitats

basquet

També hi participen els esportistes 
del centre de tecnificació espor·
tiva d’Amposta, per als quals es 
una gran oportunitat de poder 
entrenar i competir amb tiradors i 
tiradores internacionals d’alt nivell.  
A més, s’han organitzat sortides 
i activitats complementàries per 
afavorir un ambient d’entrenament 
propici i de convivència. 

El divendres al matí, l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, i el regidor 
d’esports, Francesc Paz, han fet una 
visita als entrenaments i han destacat 

la importància que té per a la ciutat 
una activitat com aquesta ja que, a 
més de refermar el prestigi inter·
nacional de què ja gaudeix l’esport 
ampostí, suposa la constatació de 
que les inversions de la ciutat en 
infraestructures i equipaments es·
portius estan ja donant els seus fruits.

En aquest sentit, l’alcalde ha 
remarcat que “som coneguts inter·
nacionalment per la qualitat de les 
nostres instal·lacions i això ve també 
recolzat pel segell de destinació de 
turisme esportiu”. 

Apasa al 
Campus de 
Riky Rubio 
d’Amposta

El dia 8 de juliol 10 persones amb 
discapacitat intel·lectual, usuàries 
dels serveis d’APASA, van poder viure 
una experiència esportiva inoblida·
ble amb la seva participació al Cam·
pus de Ricky Rubio a Amposta. Van 
participar en els diferents exercicis i 
també en la competició anomenada 
el Repte de Ricky. 

El tracte i la sensibilitat de l’orga·
nització envers les persones amb dis·
capacitat i APASA ha estat magnífica, 
i suposa un pas important per a la 
participació esportiva normalitzada 
d’aquestes persones.

Ricky Rubio ha estat també la 
primera persona que dóna el seu 
suport públic a la campanya "Jo 

sóc amic d’APASA", per tal de tenir 
descomptes mitjançant olepoints 
als comerços que col·laboren amb 
l’entitat.

El divendres 12 de juliol es van 
signar els convenis de col·laboració 
per la campanya amb la Federació de 
Comerç d’Amposta, l’Associació de 
Restauradors d’Amposta, Associació 
de Venedors del Mercat d’Amposta i 
l’empresa Olepoints. 
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Judo

iV trofeo ciudad de 
castalla
El passat dia 07 de juliol es va cele·
brar el Iv Trofeo Ciudad de Castalla 
organitzat pel Club Judo Castalla.

Després de la gran matinada, tres 
hores de camí i una mini paradeta per 
fer un caferet a una gasolinera van 
arribar puntuals com un rellotge a 
les 10.00 en punt del matí al pavelló 
poliesportiu de Castalla.

La primera impressió només en·
trar per la porta pot ser va ser · ¡huy, 
ens el imaginàvem més gran!, però 
enseguida ens van adonar de que lo 
que a primer cop d’ull podia sembla 
més petitet després quedava cobert 
de sobres tant per la qualitat humana 
com per l’organització.

Tenien muntat com un petit mer·
cadillo d’objectes de segona mà, 
com ara joguines, llibres i d’altres 
objectes dedicats a la recaptació 
de fons a més de diferents tipus de 
pastes casolanes totes elles amb una 
pinta boníssima acompanyades de 
beguda freda o calenta.

I pensant amb els més petits un 
castell inflable del que van poder 
gaudir tots els judokes fins l’hora 
de la competició, de tal forma que a 
ningú li va donar temps d’aburrir·se.

A més la gent que vam voler vam 
col·laborar amb una rifa replena de 
regals entre els que es trobava el 
regal estrella un preciós cabritet, 
que mira per on se’n va anar cap a 
casa nostra, de resultes sembla ser 
que ja tenim mascota oficial.

En quant a la competició, feli·
citar també a la organització per 
la fluïdesa en la que es van anar 
desenvolupant los combats, ja que 
per agilitzar·los i en determinades 
categories van ajuntar pesos i judo·
ques masculins i femenins resultant 
ser una competició mixta molt 
interesant.

Els nostres judoques van partici·
par en les següents categories:

 Gabriela ( la benjamina del grup) 
en Prebenjami ·20 realitzant dos 
combats perdent tots dos però amb 
un bon judo a excepció dels primer 
minuts que pensava que estaven fent 
nagaikomis però un cop subsanat el 

malentès ja es va veure un bon treball 
de judo amb coses interesants que 
apunten bones maneres i obtenint 
un 5e lloc

Natalia en Benjami ·30 perdent 
tots dos combats en ne waza ja que 
en te waza únicament li van marca 
en contra un parell de yukos, la seva 
categoria es la de ·24 però tot i això 
sempre competeix en unes ganes 
enormes i la diferencia de qg. la 
nota en el osaekomi , aconseguint 
un parell de sortides molt bones i 
finalitzant el trofeu en 3r lloc

Doina en Aleví mixt ·47 van fer 
eliminatòria directa i va perdre el 
combat amb el que seria campió de la 
seva categoria deixant·la sense més 
opcions, va realitzar un bon treball 
tant en kumikata com en entrades 
faltant un pel de sort en les entrades 
i perden el combat en osaekomi, va 
finalitzar en 3r lloc

Ivan en Aleví mixt ·38 perdent 
únicament la final contra una judoka 
de kyus verd, amb un extraordinari 
judo basant·se molt i molt en el de·
sequilibri de braços, remarca que va 
realitzar una competició magnifica 
aplicant tot allò que havíem estat 
practicant, incloent el sode tsuri 
komi goshi que va faltar passar un 
pelet de maluc per tal de poder·lo 
realitzar correctament, obtenint un 
meritori 2n lloc

Jan en Aleví ·57+52 va perdre dos 
i va guanyar un, el primer combat el 
va perdre contra un judoka de kyus 
marró amb tant mala sort que en 
la caiguda es va donar un fort cop 
a l’esquena al caure al tatami, amb 
la qual cosa pels combats posterior 
va arrastrar molèsties, però lluitant 
amb totes les forces, ens falta rematar 
uns detallats per que casi sempre 
guanya el kumikata la qual cosa li 
dona avantatja momentània però 
sense acabar de rematar·lo, tot i això 
va quedar en 4 lloc 

Amb aquesta competició els nos·
tres judoques finalitzen la tempo·
rada, des d’aquí agrair·los l’esforç 
realitzat i les ganes que han ficat 
tant en els entrenaments com en 
les competicions al llarg de tota la 
temporada , lo qual fem extensible 
als pares i mares que com no, ens 
suporten en aquesta missió que ens 
hem empenyat en dur a endavant. 

natació

david Bermejo, 10è de 
catalunya aleví en 100m 
esquena

El primer cap de setmana de juliol es 
va celebrar a Terrassa el Campionat 
de Catalunya de Natació, amb 480 
nens i nenes de 64 clubs diferents.

El dissabte, 6 de juliol per la tar·
da, el C.N.Amposta representat per 
David Bermejo realitzava un temps 
de 1:05.35 en p50 i crono manual 
quedant en 20a.posició. 

I el diumenge, 7 de juliol al matí 
nedava 100m esquena, realitzant 
una gran carrera i quedant en 2a 
posició d’una de les dues sèries més 
ràpides de la prova, en un temps de 
1:13.38. 

Cal dir, que el David Bermejo ha 
estat el primer Ampostí en partici·
par en el Campionats de Catalunya 
Federats, i ha sigut tot un èxit, ja 

que la mínima d’Espanya en 100m 
crol estava en 1:03.70 i la de 100m 
esquena en 1:12.50. Moltes felici·
tats per la gran temporada que ha 
realitzat. 

el corredor daniel Gonzalez (Munt bikes), es va adjudicar la tercera edició de la 
cursa ampostina, imposant-se a l’esprint al ciclista hèctor abad (probike shop) i al 
seu company d’equip albert Banyeres. 
la cursa, que servia d’homenatge a José damaso, mític ciclista ampostí; va 
començar força animada amb molts intents d’escapada. Fruit d’això a meitat de 
cursa marxaven 5 corredors que es disputarien la victòria a l’esprint, on dani-
el  Gonzalez imposava la seva velocitat i s’enduia la victòria.
per equips clar domini del Munt bikes nutrisport, col·locant 4 corredors dins els 8 
primers de la cursa. 

el passat dia 29 de juny, va finalitzar el campionat de bitlles copa Montsià, que es 
juga els dissabtes de maig i juny. 
al campionat es va proclamar campió per equips, el Montsià  d’amposta, i en  in-
dividuals masculins, 1º Joume Fandos  la cava B,  2º rafel pagà  i 3º tony limbos 
del Montsià amposta, en individual femení  1ª ana Muñoz  2ª raimunda Maiz 
de Godall, i 3ª elena Folia, d’amposta.  van participar 15 equips de les terres  de 
l’ebre i un total de més de 90 jugadors.  

ciclisme

bitlles
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Rem

s’ha celebrat a Centre de Alt 
rendiment de La Cartuja a 
Sevilla el campionat d’Espanya 

de rem olímpic en les categories 
juvenil, sub·23, sènior i adaptats.

Amb una magnifica participació 
amb mes de 50 clubs i 800 remers, 
la proba ha estat guanyada pel Real 
Circulo de Labradores de Sevilla,i 
amb una gran competició els remers 
del Club Nautic Amposta han obtin·
gut 6 medalles.

Tot i els problemes deguts a la 
crescuda del riu que a impedit que 
els nostres esportistes entrenessin 
pràcticament des del mes de gener, el 
Club Nàutic Amposta s’ha presentat 
en nou embarcacions al campionat 

estatal amb magnífics resultats.
El Club Nàutic Amposta, ha acon·

seguit classificar vuit dels nou bots 
presentats a la final corresponent, 
conquerint sis medalles: una medalla 
d’or per al bot 4x Juvenil masculí 
(Jordi Bautista, Aaron Centelles, 
Agusti Caballer, Didac Marti), tres 
medalles de plata, dues conqueri·
des per Aina Cid en skiff Sub 23 i 
absolut i la tercera per el 2· Absolut 
mascul (Lluis Roso, Pep Pallares) i 
finalment dues medalles de bronze, 
la primera per el 2· Juvenil femení 
(Aida Bonfill, Gemma Domingo) i el 
4x Absolut masculí (Dani Fridman, 
Antonio Delgado, Joan Fernandez i 
Francesc Franch). 

teRceRs al campionat d’espanya 
de Rem alevÍ, infantil i cadet
S’ha celebrat en aigües de l’Estany 
de Banyoles, el Campionat d’Espanya 
de rem olímpic en categoria Aleví, 
Infantil i Cadet.

Amb una magnifica participació, 
amb prop de 750 remers i 53 clubs 
participants de tot l’estat espanyol, 
els remers del Club Nàutic Amposta, 
tot i la forta calor durant la com·
petició, han tingut una destacada 
actuació. 

Tercer classificat al campionat 
estatal, només superat pel Club 
Natació Banyoles i el Club Náutico 
Sevilla, els ampostins han aconse·
guit un total de sis medalles: quatre 

medalles d’or, una medalla de plata 
i una medalla de bronze.

 Han obtingut la medalla d’or 
els bots 2x aleví masculí amb Joan 
Cercós i Pep Subirats, el 2x infantil 
femení tripulat per Núria Puig i 
Núria Martin, el 2 – cadet femení 
amb Victòria Cid i Iris Castell i el 2· 
amb Yago Gavilán i Andreu Elies. La 
medalla de plata ha estat per el 4x 
cadet masculí amb Andreu Elies,Yago 
Gavilan, Albert Barrera i Roger Ruiz i 
la medalla de bronze la ha conquerit 
el aleví ampostí Pep Rallo.

 Magnífics resultats del més petits 
dels nostre club en un any molt 
complicat degut al fort cabal del riu 
Ebre, que no els ha permès entrenar 
en les millors condicions i, tot i així, 
han demostrat la seva vàlua i ens fa 
ser molt optimistes respecte al futur 
del rem ampostí. 

els remers ampostins triomfen 
als campionats d'espanya

Les diferents categories han competit a sevilla i a Banyoles

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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