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joves
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’urgèn-
cies del Montsià

Hospital comarcal d’amposta
C. Jacint Verdaguer, 11
Tel.:977 700 050
Fax.:977 708 294

atenció ciutadana
Tel. 012
Serveis i actuacions de la Generalitat de 
Catalunya. Temes d’interès ciutadà i de 
caràcter general 
Gestió telefònica de tràmits
Disponible les 24h del dia tots els dies de l’any 
Número de telèfon que cal marcar: Des de 
Catalunya: 012. Fora de Catalunya: 902 400 
012. Des de l’estranger: 00 34 902 400 012. 

amposta ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

Hife 
902 119 814 ( 24 h) 
www.hife.es

renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

Farmàcies de Guàrdia 
5 Octubre, Farmàcia Morán
12 octubre, Farmàcia Pujol
19 octubre, Farmàcia Salom
26 octubre, Farmàcia Vidal
1 de novembre, diürn: F. Vidal; 
nocturn: F. Albella

sempre a mà

La regidoria d’ensenyament de 
l’Ajuntament d’Amposta ha 
replantejat per aquest curs 

acadèmic les beques al transport 
per als estudiants universitaris de 
manera que es valorarà més l’expe-
dient acadèmic de l’alumne que els 
tiquets del transport públic.

D’aquesta manera, segons explica 

el regidor d’ensenyament, Josep An-
toni José, “premiem aquells alumnes 
que fan un major esforç durant tot 
el curs i que obtenen millors quali-
ficacions”.

En aquest sentit, les beques es 
concediran d’acord amb criteris 
específics que puntuen les notes 
de l’expedient acadèmic en el qual 

tenir totes les assignatures aprovades 
suposa 10 punts i s’obtenen punts 
extra per cada excel·lent obtingut en 
alguna assignatura. Així s’obtenen 5 
punts per un expedient on hi figurin 
entre 1 i 3 excel·lents, 10 punts si 
són entre 3 i 6, 15 punts si s’han 
obtingut més de 6 excel·lents i 5 
punts per cada Matrícula d’Honor.

Els alumnes que obtinguin aques-
tes beques rebran un import màxim 
de fins el 50% de l’import total de la 
matrícula universitària del curs que 
hagin finalitzat i, en tot cas, amb un 
topall de 300 euros.

Les beques a l’excel·lència univer-
sitària estan dirigides als alumnes 
de la ciutat d’Amposta que cursen 
estudis universitaris i que superen 
totes les assignatures. 

L’Ajuntament beca als 
estudiants universitaris 
que obtenen millors notes

S’inicia el nou cicle 
“Càpsules formatives” 
impulsat per l’Oficina 
Jove del Montsià

La comunicació i la creativitat com 
a motors de canvi és el títol de la 
primera càpsula formativa del nou 
programa formatiu que ha organitzat 
l’Oficina Jove del Montsià. 

Aquest taller, realitzat ahir al matí 
al Casal d’Amposta, ha comptat 
amb una vintena de participants, la 
majoria en situació de recerca activa 
de feina,  procedents dels diversos 
municipis de la comarca. En aquesta 
sessió s’ha abordat aspectes com la 
millora de l’autoimatge, la motivació 
cap al canvi, la identificació de les 
emocions, l’afrontament i resolució 

d’emocions negatives i de problemes, 
així com les habilitats de comunica-
ció verbal i no verbal.

Sota el nom “Càpsules formatives” 
l’Oficina Jove del Montsià presenta 
un ampli programa formatiu per a 
l’ocupació, amb sessions de curta 

durada i que comprenen diferents 
blocs temàtics.

Tot i ser gratuïtes, per participar-
hi cal efectuar la inscripció prèvia 
a partir del codi QR que apareix al 
cartell adjunt, a través de les xarxes 
socials o al PIJ del seu municipi. 

Els usuaris de 
l’Hospital tenen accés 
lliure a internet pel 
sistema wi-fi
Els pacients ingressats a l’Hospital 
Comarcal d’Amposta i els seus acom-
panyants poden gaudir d’accés lliure 
a internet gràcies a la recent instal-
lació del sistema wi-fi de connexió 

sense cables. Aquest nou servei de 
cara als ciutadans s’ha posat en 
marxa amb la voluntat de millorar 
la seva confortabilitat durant l’estada 
al centre hospitalari.

 Els usuaris que vulguin connectar-
se a la xarxa des del telèfon mòbil o 
des d’un ordinador portàtil ho poden 
fer sense cap problema des d’aquest 
mes de setembre, ja sigui en les 
mateixes habitacions o en les zones 
comunitàries com les sales d’espera. 

serveis
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La Via Catalana per la Inde-
pendència va provocar que el 
pont Penjant d’Amposta, un 

dels símbols de les Terres de l’Ebre, 
s’omplís amb samarretes grogues, 
amb senyeres estelades i també amb 
nusos antitransvasament. De fet, 
diversos diaris van optar per posar 
a les portades la imatge de la Via 
Catalana al Pont d’Amposta, una 
imatge de gran plasticitat tant per 
les pròpies característiques del pont 
sobre el riu Ebre com per la concen-
tració de persones que formaven part 
de la Via i l’ambient festiu i cívic que 
va impregnar tota la jornada en tots 
els trams. El pont d’Amposta va ser 
un dels punts principals de la Via ja 
les veus de l’acte es van sentir des 
d’Amposta a càrrec de l’actriu Marina 
Comas, i des de Barcelona i El Pertús 
en les veus de Carme Forcadell i el 
filòsof Xavier Rubert respectivament.

Altres cares conegudes van fer via 
a Amposta, entre els que cal destacar 
l’escriptor Albert Sánchez Piñol, 
autor del best-seller “Victus”. Les 
actuacions de la tarda es anaven a 
càrrec de la colla castellera Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta i del grup musi-
cal d’Ulldecona Pepet i Marieta, que 
han fet públic fa poques setmanes el 
videoclip de la seva cançó “La Via” 
en el que s’hi poden veure moltes 
imatges de la ciutat d’Amposta.

El pont Penjant d’Amposta va ser, 
per tant, un dels trams més vistosos 
de la Via Catalana a les Terres de 
l’Ebre, amb moltes persones, de 
totes les edats, que havien arribat 
d’arreu del país atenent a la crida 

de l’Assemblea Nacional Catalana. 
En aquest sentit, la coordinadora de 
l’Assemblea a les Terres de l’Ebre, 
Irene Fornós, va explicar que final-
ment va participar-hi molta gent que 
ni tan sols s’havia inscrit prèviament 
a la Via Catalana. Per tant, Fornós va 
destacar que la Via Catalana també 
va ser un èxit en els trams de les 
Terres de l’Ebre, tot recordant que 
aquest era un dels punts que més 
preocupava l’Assemblea Nacional 
Catalana fa només unes setmanes. 
De la mateixa manera, va afirmar 
que la crida a participar en la Via 
Catalana també ha servit perquè 
molta gent d’arreu del país pugin 
descobrir les Terres de l’Ebre.

A Amposta, un dels tres punts del 
recorregut de la Via Catalana per 
acollir els discursos oficials, l’actriu 
Marina Comas va ser l’encarregada 
de llegir un manifest destacant l’èxit 
de la mobilització a les Terres de 
l’Ebre. De la mateixa manera, l’actriu 
de ‘Pa negre’ també va remarcar la 
voluntat socialment integradora 
del projecte independentista. La 
música i la cultura popular també 
van tenir un paper destacat en l’acte 
al pont Penjant, amb les actuacions 
de la Banda per la Independència, 
formada per músics d’Amposta i de 
Deltebre, i amb l’actuació de la colla 
castellera Los Xiqüelos del Delta. 
En la mateixa línia, just després 
dels castells amb accent ebrenc, 
l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
va voler destacar el caràcter festiu, 
cívic, democràtic i reivindicatiu de 
la Via Catalana. 

ciutat

11 de setembre

Amposta, capital 
ebrenca de la Via 
Catalana

La imatge de la Via catalana al Pont Penjant va ser portada de l’“Ara” i del “Diari de tarragona” i del setmanari “l’ebre”

passa a la pàgina següent

Manifest 
de la Diada

Ampostines i ampostins, amics i 
conciutadans,

Ara que la nostra bandera catalana 
oneja al Pont Penjant, símbol de la 
nostra ciutat, arriba el moment de 
que tinguem presents en aquest 11 
de setembre els motius que ens han 
portat fins aquí, com cada any en 
aquesta data tan important per al 

poble de Catalunya i, per tant, per 
a tots nosaltres com a ciutadans 
d’aquest país. El poble català ha 
demostrat al llarg de la seva història 
una gran capacitat per aixecar-se 
després de les desfetes i per enfortir-
se davant de les adversitats. És això 
el que commemorem cada Onze de 
Setembre.

La causa de Catalunya és a causa 
de la democràcia, des de la gran 
manifestació per la independència 
que va tenir lloc ara fa un any a 
Barcelona no hem parat de dir, i no 
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ciutat

11 de setembre

ve de la pàgina anterior

ens cansarem de repetir, que aquest 
procés de transició nacional no és 
contra ningú, no pretén excloure ni 
dividir els ciutadans, el que volem és 
fer realitat l’anhel d’un poble, d’una 
nació que té el dret de decidir en quin 
moment obrir el camí cap a la seva 
plenitud nacional, una nació que 
vol tenir el seu propi estat i decidir 
sobre el seu futur. I el moment és 
ara. És avui i és aquí.

No pretenem imposar res, hem 
patit massa imposicions i sabem 
que viure en llibertat consisteix a 
saber respectar qui pensa diferent. 
Hem de saber sumar voluntats per 
guanyar, anar més enllà dels con-
vençuts per encomanar la il·lusió 
per una Catalunya que no hagi de 
donar explicacions constantment 
per existir.

La bandera catalana, la senyera, 
oneja ara al Pont Penjant, i aquesta 
tarda, per sota aquestes columnes, 
creuant aquest riu que ens identi-
fica i ens dóna vida, passarà la Via 
Catalana. Quina millor manera hi 
ha de construir un estat propi que 
demostrant que les persones que 
l’habiten són capaces d’anar de la mà 
en la seva reivindicació de llibertat. 
Ens donarem les mans perquè així, 
tots units, podrem fer veure al món 
que el poble català és un poble viu 
i enèrgic, que no accepta que es 

trepitgi la seva sobirania, que té dret 
a reclamar el que li pertoca, i el que 
reclamem és el dret a expressar de 
manera lliure i democràtica la nostra 
voluntat nacional.

Estem completament convençuts 
que, amb valors com el treball, l’es-
forç i la unitat que des de fa segles 
han estat les nostres millors armes 
per superar les dificultats, aquesta 
vegada, per complicats que siguin 
els reptes se’ns plantegen, també 

ens en sortirem. 
Nosaltres, des de les institucions, 

hem de donar suport al clam majori-
tari de la nostra gent, hem de saber 
escoltar el que ens demanen i hem 
de mantenir una postura ferma i 
valenta per aconseguir-ho, i fer-ho 
bé, amb seguretat, sense passos en 
fals i sense fugides endavant. Perquè 
només així és com el nostre procés 
de transició nacional serà legítim i 
el podrem defensar allà on calgui.

Amposta serà avui un dels punts 
clau de la Via Catalana, participem-
hi, unim-nos, fem-nos escoltar, do-
nem-nos les mans en un gest sense 
precedents en aquest país. L’Onze de 
Setembre ja no és només un dia de 
festa per celebrar el nostre fet dife-
rencial, és també el moment en què 
amb tota legitimitat demanem poder 
exercir el dret innegable a seguir el 
nostre camí cap a la llibertat.

Visca Amposta, i visca Catalunya. 

� � � �Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta

19è

PEPET I MARIETA JOAN MARTÍ-FRASQUIER

DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 2013 DISSABTE 9 NOVEMBRE 2013

Abonament: 40 € - Abonament soci: 35 €
Organitza: La Unió Filharmònica d’Amposta
Col·labora: Ajuntament d’Amposta i Diputació de Tarragona

auditori de la Fila

PEP BOTIFARRA I LA RONDALLA

DISSABTE 16 NOVEMBRE 2013

entrada: 8 € entrada: 15 € entrada: 6 € entrada: 15 €

CELEBREM L’ANY VERDI

DISSABTE 26 OCTUBRE 2013

Z en CONCERT. Antologia de la sarsuela* 

SELECCIÓ VERDI*
amb motiu del bicentenari del naixement de Giuseppi Verdi

A càrrec de l’Orfeó Ulldeconenc, 
Coral Santa Llúcia del Perelló,
Coral Aquae i Banda de Música 
de la Unió Filharmònica d’Amposta
*segona part del concert

Doña Francisquita, Luisa Fernanda, El Soto
del Parral, Cançó d’amor i de guerra...
*primera part del concert
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ciutat

11 de setembre

Les imatges dels lectors de la Revista Amposta

F. solé

F. solé

nerea reverté

gemma cid

jenniFer reverté

ivan checa

ivan checa

núria gómez

maria gallen
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ciutat

promoció

Amposta exporta els seus principals atractius 
turístics a la Fira de Calella i l’Alt Maresme

La fira va presentar un monogràfic sobre les terres de l’ebre

La Fira de Calella i l’Alt Mares-
me, que s’inaugura oficialment 
divendres al migdia presenta 

en la seva 33a edició un monogràfic 
sobre les Terres de l’Ebre en la que 
la ciutat d’Amposta mostrarà els 
seus principals atractius turístics. 
Així, a Calella s’hi podrà trobar un 
estand amb una recreació de la Festa 
del Mercat a la Plaça i també una 
mostra dels vestits de paper que es 
completarà amb un taller en el que 
els visitants a la fira podran apren-
dre una part de l’art de les modistes 
ampostines a l’hora de cosir vestits 
de paper.

Tenint en compte que al mes 
d’octubre a Amposta se celebren les 
Jornades de l’Arròs, serà també en el 
marc d’aquesta fira on dissabte dia 
21 de setembre es farà la presentació 
oficial de les Jornades amb la pre-
sència dels restauradors de la ciutat 
a l’espai del show cooking. El cap 
de setmana també serà el moment 
de mostrar la gran tradició musical 
d’Amposta ja que hi haurà actuaci-
ons de les dues bandes de la ciutat: 
dissabte actuarà la Lira Ampostina 
i diumenge serà el torn de La Unió 
Filharmònica.

A banda d’aquestes activitats 
concretes, en els espais dedicats a 
Amposta, les regidories de Cultura 
i Festes, Esports i Turisme i Comerç 
i Mitjans de Comunicació han tre-
ballat conjuntament amb el suport 
de l’IDECE i el Consell Comarcal del 
Montsià per mostrar i difondre els 
principals atractius d’Amposta, la 
seva gran oferta esportiva, cultural 
i festiva, amb l’objectiu de que la 
presència d’Amposta i de les Terres 
de l’Ebre en aquesta fira deixi un bon 
record en tots els visitants. 
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Les desenes 
Jornades 
Gastronòmiques de 
l’Arròs es presenten 
a Calella

La 33a Fira de Calella i l’Alt Maresme 
ha estat en aquesta ocasió el marc 
de la presentació de les 10enes 
Jornades Gastronòmiques de l’arròs, 
la cita anual de la tardor amb la 
restauració de la ciutat d’Amposta i 
que consisteix en un mes sencer de 
menús preparats pels establiments 
de l’Associació de Restauradors 
d’Amposta i en la que 7 restaurants 
d’Amposta i 6 del Poble Nou oferei-
xen els millors plats a base d’arròs 
de la seva carta.

Arantxa Codorniu, presidenta de 
l’Associació de Restauradors d’Am-
posta explicava que aquestes Desenes 
Jornades Gastronòmiques s’iniciaran 
el dia 14 d’octubre coincidint amb la 
temporada de la collita i que tenen 
com a objectiu demostrar les poten-
cialitats gastronòmiques del producte 
estrella d’Amposta i del Delta.

L’espai de Show Cooking de la 
Fira de Calella ha estat l’escenari 

de presentació de les Jornades, tot 
aprofitant el monogràfic sobre Terres 
de l’Ebre d’aquesta fira que ha portat 
el més representatiu del territori cap 
al nord de Catalunya. El regidor de 
Turisme de l’Ajuntament d’Amposta, 
Francesc Paz ha explicat la que calia 
aprofitar aquesta oportunitat i la 
proximitat de les dates per potenciar 
l’arròs i el seu potencial turístic.

Fins a Calella la ciutat d’Amposta 

també ha portat una mostra de la 
Festa del mercat a la Plaça, el concurs 
nacional de vestits de paper i altres 
punts forts del seu potencial turístic 
cultural, principalment la música 
amb els concerts de les bandes de 
música i de la rondalla de Guardet. 
D’altra banda a l’estand d’Amposta 
s’ha distribuït informació sobre la 
Destinació de Turisme Esportiu i el 
Centre de Tecnificació. 

RESTAURANTS 
PARTiCiPANTS

Participen tretze restaurants del 
municipi, que són: Bosc de Ribera, 
Can Paquita, Casa Amadeo, el Se-
cret, L’Algadir del Delta, Nit i Dia, La 
Gramola, Casa de Fusta, Els Ullals, 
Lo Pati d’Agustí, La Barbacoa de 
Miquel, Gatsby i L’Antic. On durant 
tot un mes es podran degustar 
diferents menús elaborats en arròs 
i els preus dels menús són de 22 a 
35 euros. 

ciutat

promoció
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Publicitat

+ informació: www.turismeamposta.cat

La llavor d’Amposta
Bosc de Ribera · Can Paquita · Casa Amadeo
El Secret · L’Algadir del Delta · La Gramola

Casa de Fusta · Els Ullals · La Barbacoa de Miquel
Lo Pati d’Agustí · Nit i Dia · Gatsby · L’Antic

Del 14 d’octubre
al 10 de novembre de 2013

Imprimeix: Impremta D.G. Salvadó · AMPOSTA

es
Jornades
Gastronòmiques
de l’arròs

Àrea de Turisme
Àrea de Comerç 

Turisme Amposta

Tel. 977 70 34 53
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s’ocupessin les seves finques per 
construir el mur que delimita tota 
la parcel·la. Cal recordar que tots els 
grups que formen part del consell 
d’administració de l’Hospital sí que 
van estar d’acord en el seu dia amb 
la construcció d’aquest mur, tant pel 
que fa al projecte com al procés de 
licitació i a l’adjudicació a l’empresa 
ampostina Arayo Ardit.

L’ajuntament ja ha arribat a un 
acord amb dos dels quatre propieta-
ris, als que pertany el 70% del total. 
Amb els altres dos propietaris, segui-
rà endavant el procés d’expropiació.

Tal com ha explicat l’alcalde, 
una vegada declarada la urgència 
del tràmit i la utilitat pública dels 
terrenys, “a finals d’aquest any es 
podria ja disposar de tota la parcel·la 
per començar les obres”. Mentrestant 
“estem treballant en aconseguir el 
finançament i en elaborar el plec de 
condicions per adjudicar les obres”.

Pel que respecta al finançament, 
la construcció de l’equipament, amb 
una primera fase que constaria de 
160 places, té un pressupost d’uns 
12 milions d’euros, dels quals l’Hos-

pital ja en té a disposició la meitat, 
i les negociacions amb dues entitats 
bancàries estan, segons ha explicat 
l’alcalde “bastant avançades i po-
drem disposar del préstec hipotecari 
de 6 milions més que necessitem”. 

Arribats a aquest punt, es podria 
adjudicar l’obra a principis de 2014 
i tindria una durada de 12 mesos en 
cas que el sistema de construcció 
fos modular, o d’entre 14 i 18, si es 
construís amb el sistema tradicional.

L’alcalde ha lamentat finalment 
que “els grups de l’oposició no hagin 
fet seu” un projecte que té garantida 
la concertació de 60 noves places per 
part del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya.

“Nosaltres assumirem responsa-
bilitats polítiques si el projecte no 
surt bé, però ells també hauran 
d’assumir la seva part per no haver 
donat suport a un equipament tant 
necessari” ha destacat Ferré.

Cal recordar que la residència 
actual, està a ple rendiment i que 
té una llista d’espera de més de 70 
pacients. 

El projecte de construcció de la 
nova residència d’avis d’Am-
posta continua sent la prioritat 

de l’equip de govern de la ciutat, 
fins al punt que les obres es podrien 
iniciar a principis de l’any 2014.

Així ho ha explicat l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, que ha fet 
una exposició detallada del punt en 
què es troba la construcció del nou 
equipament que és “una necessitat i 
una prioritat per a la ciutat”.

En aquest sentit, el Consell d’Ad-
ministració de l’Hospital Comarcal 
que va tenir lloc divendres dia 27 
de setembre al vespre va aprovar 
tres punts en referència a la nova 
residència que posarien a disposició 
de l’Hospital els terrenys on s’ha de 
construir el complex.

Així, el consell d’administració va 

acceptar ser beneficiari del procés 
d’expropiació dels terrenys, la compra 
d’una de les finques que en forma 
part i la compta d’una altra finca 
fora de l’àmbit amb la que es farà 
una permuta amb un dels propietaris.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha assenyalat que, malauradament, 
els grups de l’oposició que formen 
part del consell van votar en contra 
d’aquests punts i que “mentre per 
una banda diuen que les obres s’es-
tan endarrerint, per l’altra voten en 
contra de totes les propostes que les 
farien avançar”.

L’expedient d’expropiació dels 
terrenys, que es va aprovar per 
Junta de Govern Local al mes 
d’agost afecta als quatre propietaris 
dels terrenys, encara que en el seu 
moment aquests van acceptar que 

ajuntament

ciutat

La nova residència d’avis es podria començar 
a construir a principis de l’any vinent

en una primera fase la residència constaria de 160 places amb un pressupost de 12 milions d’euros

Els representants 
veïnals podran assistir 
a les comissions 
informatives de 
l’Ajuntament

El ple de l’Ajuntament d’Amposta 
ha aprovat per unanimitat que els 
representants de les associacions de 
veïns de la ciutat puguin assistir a 
les comissions informatives com a 

mínim un cop a l’any per aportar les 
seves propostes i per traslladar les 
seves opinions sobre les qüestions 
que afecten als seus barris.

Tal com s’ha aprovat en el ple, les 
comissions informatives de Serveis 
i Manteniment i les de Cultura i 
Festes convidaran a participar en 
les seves sessions als representants 
veïnals com a mínim un cop l’any i, 
a banda, si alguna associació té inte-
rès en assistir a alguna de les altres 
comissions quan es tracti d’algun 
tema que afecti als seus barris, també 
podrà sol·licitar estar-hi present. 

L’Ajuntament aprova 
una moció en defensa 
de les ramaderies de 
bous braus i de les 
seves activitats amb 
públic

El ple de l’Ajuntament d’Amposta 
ha aprovat per unanimitat una 
moció presentada conjuntament en 
defensa de les activitats tradicionals 
de les ramaderies de bous braus de 
les Terres de l’Ebre després de que 
un jutjat de Barcelona decretés la 
suspensió cautelar de les demostra-
cions de tenta i tria de ramat que es 
realitzaven en les instal·lacions de 
dues ramaderies d’Alfara de Carles 
amb públic convidat.

La moció aprovada reivindica el 
paper tradicional de les activitats 
ramaderes a les Terres de l’Ebre de 
les quals en formen part la tenta, 
les marcades i els sanejaments i que 
es puguin visualitzar per turistes ja 
que es tracta d’una activitat pròpia 
del sector. A més, es demana que es 
tingui en compte que per a aquestes 
ramaderies, la inclusió del turisme 
suposa un volum de negoci que els 
permet subsistir més enllà de la 
temporada d’espectacles taurins dels 
pobles de la zona.

D’altra banda, la moció emplaça 
a una reunió urgent amb els De-
partaments d’Interior i Agricultura 
per tal que es pugui reconduir una 
situació que ha afectat greument a 
les ramaderies per una manca de 
coneixença sobre les pràctiques que 
s’hi duen a terme habitualment. 
> Article de Paco Palmer Margalef a 
la pàgina 18

No importa quina sigui 
la mida de l’anunci, 

veus com la publicitat 
a la Revista Amposta 

sempre es llegeix

Truca: 608 093 400
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ciutat

inauGuracions comercials Formació

iL FARO DE LA DOLCE ViTA. A les galeries comercials ha obert portes “il 
Faro”, el restaurant basat en menús de peix i marisc de la Dolce Vita. La proposta 
del Faro és donar a la cuina marinera un toc dels sabors tradicionals italians ja 
sigui amb acompanyaments o salses.
A la inauguració hi van assistir l’alcalde Manel Ferré, i les regidores Rosita Per-
tegaz i isabel Ferré que apareixen a la imatge amb el propietari Gianni Scarpa i la 
seva família. 

SERGi AUTOMOCió. Nou taller multimarca al carrer Sant Cristòfol d’Am-
posta, Sergi Automoció obria les seves portes als clients al mes de setembre. A la 
imatge l’alcalde i els regidors Rosita Pertegaz i Eros Esquerré amb el propietari. 

Els seixanta joves que realitzen el 
programa Joves per l’Ocupació han 
rebut els certificats de formació 
complementària que han rebut per 
reforçar la formació que ja reben 
en el marc del programa, ja sigui 
amb els nivells teòrics com en les 
pràctiques.

Els 58 joves amb edats compreses 
entre 16 i 25 que van estar selecci-
onats entre els més de 100 que van 
sol·licitar formar part del programa 
Joves per l’Ocupació van iniciar 
la formació al mes de març i han 
finalitzat les pràctiques aquest mes 
de setembre rebent els certificats de 
mans del regidor de Joventut i Polí-
tiques d’Ocupació, Eros Esquerré, i 
de l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré. 
Cal assenyalar que una desena dels 
participants al programa han estat 
contractats per les empreses a les 
que han fet les pràctiques.

Els 58 usuaris del programa han 
cursat especialitats formatives d’Au-
xiliar de Veterinària (18 persones), 
Auxiliar Comercial (8 persones), 
Gestió de Magatzems (16 persones) i 
Electricitat Industrial i equips contra 
incendis (16 persones). La formació 
l’han realitzat les tècniques del pro-
grama i professionals de cadascuna 
de les especialitats. 

Un cop realitzada la formació, 
els alumnes han completat els co-
neixements a través de pràctiques 

en empreses, en total, es van signar 
convenis de col·laboració per fer 
aquestes pràctiques amb més de 20 
empreses de la ciutat d’Amposta. 

Els alumnes rebran un certificat 
de professionalitat un cop superat 
el programa que acaba al mes de 
març, i aquells que encara no te-
nen aprovada la secundària estan 
matriculats a l’IOC (Institut Obert 
de Catalunya) de manera que han 
pogut compaginar totes dues activi-
tats i a més, obtenir també formació 
reglada.

Tant el regidor de Joventut i 
Polítiques Actives d’Ocupació, Eros 
Esquerré, com l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, han animat a tots els 
joves presents a seguir completant 
la seva formació i a adquirir experi-
ència per tal que tinguin la màxima 
preparació possible per competir 
en un mercat laboral on és molt 
complicat obtenir un lloc de treball 
sense cap formació.

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

La seixantena de participants 
a Joves per l’Ocupació reben 
els certificats de la formació 
complementària

No importa quina sigui la mida de l’anunci, 
veus com la publicitat a la Revista Amposta 

sempre es llegeix

Truca: 608 093 400
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Festa 
electrònica 
solidària 
amb APASA

entitats

L’entitat APASA va organitzar el dia 
10 de setembre una festa electrònica 
solidària a l’embarcador d’Amposta 
en la que el preu de les entrades 
es va destinar a l’entitat  amb la 
participació  de deu   Djs de renom 
i amb la col·laboració de Dolce Vita, 
Prince’s by Quee’ns, Marcos Jurado.
com i l’Ajuntament d’Amposta. La 
festa va comptar també amb acti-
vitats d’animació i castells inflables 
per als més menuts.

Aquesta activitat permetrà obtenir 
fons per tirar endavant els projectes 

per millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel-
lectual i de les seves famílies de la 
nostra comarca. APASA vol agrair a 

totes les persones i entitats la seva 
col·laboració desinteressada que fa 
possible la participació de la societat 
civil en els seus projectes. 

Activitats de la 
Penya Barcelonista 
Joan Gamper

divendres 11 d’octubre
A les 20.15 h. Xerrada - tertúlia: 
“De Gamper a Messi” a càrrec de 
Frederic Porta, escriptor i periodista 
que ha treballat  i col·laborat a TVE, 
El Periódico, Catalunya Ràdio i El 
9 Esportiu, entre d’altres mitjans. 
Aprofitarà per presentar també els 
seus dos darrers llibres: ‘Kubala’ i 
‘De Blues i Grana’.

diumenGe 13 d’octubre
3a. Caminada solidària de la PB Joan 
Gamper a benifici de Caritas Amposta. 
La sortida serà a les 10 del matí de la 
plaça del Mercat i el recorregut serà 
fins l’Ermita (4km aprox.).
A l’Ermita farem un esmorzar per 
a tots els participants inscrits. 
A les 9.30 concetració on es repartirà 
un obsequi per tots els inscrits.

El preu de l’inscripció mínim 
és de 4 euros. Les inscripcions 
es poden fer totes les tardes a la 
seu de la penya al Casino i als 
colaboradors de Càritas Amposta. 
Informació al telèfon 616 372 144.

Entre tots els participants inscrits, 
es sortejaran abans de la sortida de 
la caminada 2 entrades amb viatge 
inclòs per veure el partit de Cham-
pions entre el Barça i el Celtic de 
Glasgow de 11 de desembre. 

la Foto

complir 100 anys

Teresa Faneca va celebrar el seu centenari amb la seva família i l’equip de la Residència d’Avis d’Amposta on resideix. 
Teresa, que va néixer l’any 1913, és història viva de la ciutat d’Amposta i va rebre les felicitacions dels seus familiars i 
també d’alguns regidors de l’Ajuntament d’Amposta que van ser convidats a la celebració. 

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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entrevista

Aquests dies Edgar De Ramon 
ha estat gravant un vídeo per a 
la seva última composició que 

forma part del disc “Secret Point”, que 
ha estat número 1 mundial i que es diu 
“Lighthouse” 
Com has arribat a ser el número 1 amb 
el tema i per què?

Jo crec que una de les causes és 
perquè darrera d’aquest tema hi ha 
una història: una noia que explica, 
en anglès, un fet que passa en el far 
de l’Illa de Buda. La lletra ha sorgit 
d’un text que vaig extreure d’un 
documental que està filmant Santi 
Valldepérez, i que he aprofitat per fer 
la base electrònica del tema. 

Però com arriba un tema a ser el nú-
mero 1 del món?

S’arriba perquè el tema és molt 
més fresc. El fet d’introduir unes veus 
femenines a un tema de música elec-
trònica ja fa que directament arribi a 
un sector més ampli de gent. A part 
de que la base és molt amena i molt 
fresca i fa que sigui molt ballable 
i agradable per a totes les orelles. 

D’on et surt aquesta afició de composar 
música electrònica? 

Vaig començar de molt petit. Els 
meus pares tenien un pub que es 
deia Tutu i jo, allí, vaig començar 
anant per les tardes en “plan” hobby; 
imagina’t: jo dalt d’una cadira perquè 
no arribava a la taula de mescles i 
allí anava provant cosetes fins que 
poc a poc vaig començar a agafar-hi 
molta més afició i un cop va tancar 

el pub jo em vaig quedar amb tota 
la col·lecció de discos. Quan ja me’n 
vaig donar compte, tenia 16 anys i 
ja estava punxant al Metronom uns 
cinc anys seguits. 

i de Metrònom vas anant evolucionant 
i vas començar a viatjar per el món

Sí, després de Metrònom vaig 
marxar cap a Barcelona. Allà vaig 
estudiar la carrera d’enginyer de so 
i, tot seguit, vaig començar a produir 
música jo mateix en un estudi que 
em vaig muntar a Amposta. Poc a 
poc, vaig començar a treballar amb 
discogràfiques de fora i, aquestes, 
per promocionar els meus treballs, 
m’enviaven a festes o discoteques. I 
d’aquesta manera és com, poc a poc, 
et vas obrint portes.

En quins llocs has estat?
A Berlín, si puc, vaig tots els anys, 

sobre tot al Watergate un pub em-
blemàtic de música electrònica . Fa 
dos anys vaig estar a Miami. I per 
aquí: a Sitges, al Florida.

Et veus com els ja coneguts David Getta 
etc..., disc-jockeys que cobren molts 
diners per les seves sessions i que són 
molt coneguts per al gran públic? O et 
veus més cap a la producció i compo-
sició musical?

A mi el que més m’agrada és 
punxar, tampoc vaig encaminat cap 
aquest tipus de disc-jockey. La mú-
sica que faig jo no és tan comercial 
com la de David Guetta, per exemple. 

Però sí que és veritat que la música 

“Vaig començar a produir música jo mateix 
a un estudi que vaig muntar a Amposta”

edGar de ramon. músic amPostí

electrònica que s’està fent ara està 
últimament més oberta a tot tipus de 
públic i cada vegada hi ha més mercat. 

Tampoc és que aspiri a res de tot 
això, jo al que aspiro és a continuar 
treballant i passar-m’ho bé, i si les 
coses van bé doncs benvingut sigui!.

La frase “ningú és profeta a la seva 
terra”, és certa?

Jo crec que sí. El simple fet d’estar 
a les capitals ja t’obre moltes més 
portes. 

Tens cap projecte en ment? 
El primer dia de festes vaig estar 

punxant aquí a Amposta amb el meu 
company Sam. Vaig estar punxant 
a la Sala Metro i a finals d’agost 
vaig punxar a la Mediterrània i al 
setembre a la Pachá de Salou.

Des de la Revista Amposta, et donem 
l’enhorabona i que continuïs treballant-
te aquest futur tan prometedor com 
has fet amb aquesta última composició 
Lighthouse.  

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

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143

mpremtaIDOM NGO
Offset - Digital

 

COMERÇ SOLIDARI

Treballem en tota classe de formats de paper.

Els nostres treballs confeccionats, van des de  
(BLANC I NEGRE A COLOR)

Cartes, Targetes, Sobres 
Carpetes (amb solapes i sense) 

Talonaris (sigui qual sigui la mena d'ofici i negoci que tingueu)

Loteries, Entrades en general
Cartells, Díptics, Tríptics, Flyers
Llibres de Festes, Memòries, Revistes
Invitacions de noces, Etiquetes adhesives, etc....

Av. Alcalde Palau, 34 - Tel. 977 70 06 03 - Mòbil 690 912 130
e-mail:fernando@impremtadomingo.com - AMPOSTA

Av. Alcalde Palau, 34 (carrer del Pont)

 

A MPOSTA

Tel. i Fax 977 70 06 03

e-mail: fernando@impremtadomingo.com

Oferim una gran gama extensa
de productes per al seu 

comerç i empresa 
targetes en imán

flyer tinta rascable
mantels de paper irrompibles
expositors d’alumini i bambú

targetes transparent

braçalets de control
entrades segures

tots hi sortim
 guanyant!

Treballem en tota classe de formats de paper.

Els nostres treballs confeccionats, van des de  (BLANC I NEGRE A COLOR) 

CARTES, TARGETES, SOBRES, TALONARIS (sigui qual sigui la mena d'ofici i negoci que tingueu)
CARPETES (amb solapes i sense), LOTERIES, ENTRADES en general
CARTELLS, DÍPTICS, TRÍPTICS, FLYERS, 
LIBRES DE FESTES, MEMÒRIES, REVISTES.
INVITACIONS DE NOCES, ETIQUETES ADHESIVES, etc....

NO DUBTEU, ENS ADAPTEM A LA VOSTRA NECESSITAT, DEMANEU PRESSUPOST

Els nostre horari comercial és:

De dilluns a divendres: Matí de 9 a 13,00 h i de 15,00 a 20,00 h
dissabte: Matí de 9 a 13,00 h.
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Difícilment recordarem un mes de 
setembre amb més repercussió per 
a la nostra ciutat que el d’aquest 
2013. Si ja l’any passat el tradicional 
acte de commemoració de la Diada 
Nacional de catalunya el dia 11 de 
setembre va ser un èxit de partici-
pació sense precedents, aquest any, 
Amposta s’ha convertit en un focus 
d’atenció important per a tot el país.
Al matí, l’acte institucional amb el 
que s’hissa la bandera catalana al 
Pont Penjant i es llegeix un manifest 
en motiu de la Diada, ja es va notar 
a l’ambient el que es preparava 
per a la tarda amb l’arribada de 
la Via catalana. tot el dia la ciutat 

va estar poblada de les samarre-
tes grogues dels participants a la 
Via, gent vinguda de molts llocs 
de catalunya visitava i passava la 
jornada a Amposta amb la intenció 
d’unir-se a aquesta històrica cadena 
humana que creuava de punta a 
punta la ciutat d’Amposta, entrant 
pel Pont Penjant. La imatge de la 
Via al Pont d’Amposta, amb tots els 
participants, amb els castellers, les 
banderes estelades i la lectura del 
manifest que es va llegir des d’aquí 
de la mà de l’actriu marina comas, 
ha arribat a tots els punts del país i 
ha donat la volta al món. Que no es 
quedi aquí, reivindiquem Amposta 
i les terres de l’ebre com una part 
important d’aquest nou estat que 
hem de construir entre tots. 

Sílvia Casola
@silviacasola
felicitats @diariARA x la portada 
d’avui des d’Amposta. Cal trencar 
amb en centralisme igual q amb la 
subrepresentació femenina 

324.cat
@324cat
Sona ara el Cant de la Senyera a Bar-
celona. En dos minuts, els dicursos 
des d’Amposta, el Perús i Barcelona 
#ViaCatalana 

ARA Política
@ARApolitica
Entre Amposta i l’Aldea hi ha tanta 
gent que estan fent una doble #vi-
acatalana, informa Sara Gónzalez

Sofia Cabanes
@SofiaCabanes
N340 molt plena, gran ambient a 
amposta i la ràpita.gent de tots els ra-
cons del pais! #ViaEbre #11SetEbre

marfanta.com
@marfanta
Albert Sánchez Piñol, a Amposta per 
la Via Catalana i a la biblioteca de 
Tortosa el 13 de ... http://tinyurl.
com/qy6puvy 

Adam Tomàs i Roiget
@adamtomas
Estelades a l’Ajuntament d’Amposta 
per la diada.

isabel
@isabel_miferre
#11s2013 onejant la senyera al 
Montsianell #Amposta comencem 
bé la Diada Nacional @ciu pic.
twitter.com/Ek1pfWnJgU

Judith Benet
@Judith_Benet
Sentiment a flor de pell. Sempre 
podré dir que hi vaig ser. Tram 
49 Amposta #viacatalana //*// 
#freedomforcatalonia #11s2013 
#croqueta

Bageles
@bageles
Frase lapidària del dia, cambrer d’un 
bar de la N-340 a Amposta; “La #via 
catalana s’hauria de fer un cop al 
mes”. #somfenicis #croquetes

Xavier Tomàs
@xtomas
Amb la #ViaCatalana, les imatges 
d’Amposta i el pont penjant han 
donat la volta al país i al món. També 
per a això ha servit la cadena!

Alex canvi tram30
@gauchitocat
Jo soc de calonge vaig atendre la 
crida de omplir les terres del ebre 
allir a les 1714 jo estavatal peu del 
cano visca Amposta visca laTerra

Joan Escuer
@JOANESCUER
#SocDeCartro Segons l’Espadaler 
vam ser 1.600.000, jo era un dels de 
cartró a Amposta, i tu? http://www.
alertadigital.com/2013/09/11/
el-esperpento-catalanista-la-cade-
na-humana-por-la-independencia-
conto-con-figurantes-de-carton-en-
algunos-tramos/ …

jbatchelli Tram 43
@jbatchelli
Després de fer uns 700 km Campro-
don-Amposta-Camprodon, a dormir! 
Gràcies per tot a la gent de l’Ebre! 
#ViaCatalana

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

Publicitat a la revista amposta 
608 093 400



18 revista amposta  ·  Núm. 864  · octubre 2013

tribuna

Els bous i les festes amb bous 
existeixen des de sempre a 
les nostres comarques; les ra-

maderies, algunes centenàries, fem 
l’impossible per continuar existint a 
la nostra terra, les Terres de l’Ebre. 

Des d’un temps cap aquí, venim 
sentint un soroll a l’orella, que cada 
cop molesta més. Aquest soroll és el 
crit d’un moviment, els antitaurins. 
La gent del bou no solem ser dolenta, 
no ens posem en la vida dels altres 
i, almenys la majoria, no havíem 
donat importància als antitaurins 
ja que, per sentit comú, enteníem 
que tenien poc on agafar-se però, de 
sobte, un dia aconsegueixen tancar 
la Monumental de Barcelona. 

Davant d’això, un es para a pen-
sar i arriba a la conclusió que, si 
estan en contra del maltractament 
animal però respecten a la resta de 
ciutadans que no pensen com ells, 
en un estat democràtic s’hagués 
pogut arribar a una entesa com, per 
exemple, fer corrides sense mort. 
A França també hi ha antitaurins, 
a Mèxic també hi ha antitaurins i a 
cada país de cada continent on es 
fan bous hi ha detractors d’aquesta 
festa, però no per això es tanquen 
places de bous ni es deixen de ce-
lebrar actes taurins.

Llavors ve quan comences a ana-
litzar què ha passat aquí i resulta 
que d’antitaurins n’hi ha, no tan sols 
a Catalunya, sinó també a la resta 
de l’Estat. Per tant, què ha passat 
aquí? Com és que és diferent el cas 
a Catalunya al de França, Mèxic o 
l’Estat Espanyol?

El que passa és que aquí no només 
són els antitaurins els que han fet 
força, aquí s’han trobat moltes aju-
des i se’ls han obert moltes portes 
des de forces polítiques que creuen 
que els bous van lligats a la imatge 
d’Espanya i han oblidat que el sud 
de Catalunya també existeix i que 
els nostres bous són tan catalans 
com el Delta de l’Ebre. Aquí hem 
pagat el “pato” de tenir bous, imatge 
que va lligada a la típica festa que 
Espanya ha venut al món com a 
imatge de país.

Bé, un cop paït el cop, continuem 
vivint i arribem a la tardor del 2013 

i ens trobem amb la notícia que han 
prohibit, per ordre judicial, que dues 
ramaderies del territori puguin obrir 
les portes per guanyar-se la vida. 
Aquí és on realment ens hem de 
preocupar. 

El que passa és que, d’ençà del 
tancament de la mítica plaça barce-
lonina, s’han derivat cap a les nostres 
comarques uns paquets turístics de 
russos, francesos, alemanys etc.. 
que vénen a Catalunya com a destí 
de vacances i reclamen, després de 
passar quatre o cinc dies per Barcelo-
na, quatre o cinc dies més per Salou 
sortint de festa i anant a la platja, una 
jornada campera on poder gaudir 
del que Espanya ha venut al món 
des de sempre, els bous.

Aquestes dues o tres campanyes 
de turisme massiu cap a les nostres 
comarques ha servit per donar a 
conèixer el nom de les Terres de 
l’Ebre i el d’alguns dels municipis 
del territori a aquesta gent estran-
gera però que vénen amb la cartera 
plena. Gent que, si es fa una bona 
campanya de promoció, a partir de 
venir a una excursió un dia, poden 
derivar en un futur no tan llunyà 
en turistes que vinguin al Delta 
directament o facin venir amics o 
familiars que vinguin a Catalunya. 
Catalunya rep una quarta part del 
turisme de tot l’Estat i Salou en rep 
mes de dos milions anuals. 

Natros, aquí baix, podem oferir 
moltes coses però no havíem tingut 
mai un ganxo tan fort ni autèntic com 
los bous del Delta i les seves festes. 
Al món hi ha un munt de turisme 
del món del bou, França n’és un clar 
exemple que està sabent gestionar 
tota aquesta font d’ingressos. Una 
dada, el Montsià és una de les co-
marques de Catalunya que més atur 
té i la resta de les Terres de l’Ebre no 

estan molt millor.
Alguns –amb la vida ben munta-

da– estan més preocupats a dir que 
no els agraden el bous perquè no són 
prou catalans, però troben molt bé 
que vingui el Barcelona World aquí 
al costat, que va finançat en part per 
famílies de la màfia. Però no passa 
res, ja que vénen a invertir. Posem 
una mica de sentit comú entre els 
que en tinguem. Negoci és negoci 
sigui al nord o sigui al sud.

A mi m’omple el cor veure un 
alcalde com el d’Alfara de Carles, 
que surt del primer dia sense temor 
a les galtades dels de dalt i defensa 
la legitimitat de tot el nostre produc-
te. M’agradaria que el meu alcalde 
se solidaritzés amb el d’Alfara pel 
simple fet de veure atacat un negoci 
exclusiu i únic al territori i que, ves 
per on, a Amposta està la ramaderia 
mes antiga de Catalunya, 130 anys 
en fa ja i, la veritat, aguantar és dur 
i més veient el panorama.

Amposta ha d’entendre que té una 
oportunitat única i sense precedents, 
Barcelona i Tarragona han perdut la 
batalla per una confusió identitària. 
Amposta és avui per avui, la capital 
taurina de les Terres de l’Ebre, amb 
una setmana i pico de bous, amb 
sis penyes taurines i una propera 
que ja esta en camí, amb cinc o sis 
colles d’emboladors entre els quals 
destaquen els campions nacionals 
de la colla d’Emboladors d’Amposta, 
amb una penya cultural dedicada 
en cos i ànima al bou de corda que 
ens representa no només a Amposta 
sinó a la resta de municipis ebrencs. 
Vam organitzar, de la mà de Josep 
Garriga i amb l’ajuda de tots, el millor 
Congrés de bou de corda que s’ha fet 
arreu del territori català.

Ampostins i ampostines, aficionats 
i aficionades, podem parar per un 
moment i pensar en lo cap que no 
mos matarà a ningú? Tenim l’oportu-
nitat d’autodenominar-nos la capital 
taurina de Catalunya, i, si ho sabem 
vendre, potser en traurem benefici 
natros i la resta del territori. 

Jo exigeixo el suport incondicional 
de tots els politics que hi ha al poble 
per a mostrar el seu suport als casos 
d’Alfara ja que són ells qui han de 
parlar i demano que ens replantegem 
tot el que tingui a veure amb la set-
mana taurina d’Amposta i les dates 
on es podrien fer bous agafant-nos 
a la tradició.

La festa aquí és del poble i per al 

poble i hem de ser capaços de trans-
formar aquesta tendència i fer unes 
festes del poble però per al turisme, 
que és qui es gastarà uns diners. Per 
exemple, natros hem corregut dos 
anys a Segorbe i aquell poble de 
vuit mil habitants comptabilitza cada 
any al voltant de cent cinquanta mil 
turistes que van a veure les festes, a 
una mitja de deu euros per persona 
compteu-ho vatros mateixos. No 
cal parlar de Pamplona, una ciutat 
com una altra sí, però coneguda a 
tot el món.

Torno a Segorb ja que allí es rea-
litza una entrada de bous i cavalls, i 
crec que Amposta està capacitada per 
a fer aquesta modalitat d’encierro ja 
que hi ha molts bons genets, molt 
valents i, si fa falta, que en vinguin 
dos o tres de Segorb a ensenyar-nos 
com es fa. Només amb aquest canvi 
i sabent-lo vendre es començaria a 
caminar cap a una ciutat referent en 
el turisme del món del bou.

Abans però, i aprofitant que 
aquí a les nostres terres s’ha creat 
recentment una colla castellera, els 
demanaria als Xicuelos i xicueles 
del delta que fessin un castell. Seria 
una promoció conjunta de la colla 
i l’entrada. Un ramader de la zona 
em va dir un dia que fa 44 anys ell 
anava amb el seu pare a Valls a fer 
l’encierro i que els qui muntaven 
el castell, la colla vella de Valls, a 
part de ser l’única colla castellera 
de tota Catalunya, corrien després 
l’encierro.

Només puc dir que aquell soroll 
del que us parlava al principi està 
fent el possible per esborrar les 
ramaderies de brau del record dels 
catalans, i això és lleig i que, fent 
al·lusió al gag del Polònia que diu: 
Visca Catalunya! Visc a Catalunya. Jo 
nomes puc dir: Visca Catalunya! Ja 
que no hi visc a Catalunya, almenys 
no a la que ens ensenyen per la tele, 
a la que s’oblida del món del bou a 
les terres de l’Ebre.

Hem vist com, des de fa mes de 
cent anys, se’n riuen de les nostres 
comarques, l’últim exemple és el 
projecte d’INEFCAT a Cambrils quan 
tots sabem les condicions d’Amposta 
i les de Cambrils (res a veure) però 
abans n’hi va haver moltes altres com 
la fàbrica de coca-cola del poblet o 
la via del tren que no va passar mai, 
l’aigua del riu, etc…

Res més, només he volgut fer una 
radiografia des d’una posició privi-
legiada ja que he vist la festa des de 
cent pobles i mig arreu del territori 
català, valencià, aragonès i francès 
perquè serveixi per a la reflexió, la 
defensa del món del bou i la projecció 
d’aquest com a motor econòmic de 
les nostres terres dins la Catalunya 
del segle XXI. I qui cregui que no en 
som capaços que mire la festa del 
mercat a la plaça. 

Los Bous
PACO PALMER MARGALEF

RAMADERiA GERMANS MARGALEF (DES DE 1883), LA MéS ANTiGA DE CATALUNyA

Publicitat a la revista amposta 
608 093 400
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Josep Cruanyes, membre 
de la Comissió de la 
Dignitat, participa en els 
actes d’ERC d’Amposta 
per la Diada 
Un any més, la Secció Local d’ERC 
d’Amposta va organitzar diversos 
actes per commemorar la Diada 
Nacional de Catalunya. A les 10.30 
del matí es va celebrar la tradicional 
ofrena floral al Monument per les 
Llibertats. Aquest any, en els par-
laments hi va intervenir l’advocat i 
historiador Josep Cruanyes, mem-
bre destacat de la Comissió de la 
Dignitat. En acabar, els assistents a 
l’acte van anar caminant per l’avin-
guda de la Ràpita acompanyant una 
estelada de grans dimensions, que 
es va penjar a la façana de la seu 
del partit. 

A la tarda, tots els regidors d’ERC 
d’Amposta van sumar-se a la Via 
Catalana. Aquesta gran cadena hu-
mana va representar un nou rècord, 
tot un clam ciutadà a favor de la 
independència de Catalunya. Des 
d’ERC d’Amposta valorem molt po-
sitivament la capacitat organitzativa 
de l’Assemblea Nacional Catalana i, 
molt especialment, la tasca que van 
desenvolupar els voluntaris de la 

seva agrupació local. La iniciativa 
va ser un èxit rotund que va con-
gregar milers de persones d’arreu de 
Catalunya, a les quals també volem 
agrair el seu compromís amb les 
Terres de l’Ebre. 

ERC d’Amposta reclama 
un front comú per 
combatre la plaga del 
caragol poma 
En l’últim Ple, el Grup Municipal 
d’ERC va presentar quatre mocions. 
La primera reclamava el suport de 

totes les institucions, també el de 
la Comissió Europea, per posar fre 
a l’expansió del caragol poma a 
l’hemidelta dret de l’Ebre. El caragol 
poma és una de les espècies inva-
sores més perjudicials del planeta 
i representa una gran amenaça per 
als arrossaires del delta de l’Ebre. 
Eradicar aquesta plaga del nostre 
territori és fonamental i prioritari 
perquè en depèn la supervivència 
del cultiu de l’arròs.

Una altra de les mocions que es 
van debatre al Ple va ser la que de-
fensava la integració de l’Ajuntament 
d’Amposta a la Càtedra d’Economia 
Local i Regional de la Universitat 

Rovira i Virgili, amb l’objectiu 
d’aprofundir en les estratègies de 
dinamització econòmica mitjançant 
la promoció del turisme actiu.

En el decurs de la legislatura, 
molts particulars ens han adreçat 
suggeriments i queixes relacionats 
amb el manteniment dels elements 
urbanístics de la ciutat i d’altres, de 
caràcter més complex, com ara l’acu-
mulació d’aigües pluvials en indrets 
concrets o la necessitat de suprimir 
barreres arquitectòniques de tipus 
urbanístic. Per aquest motiu, ERC 
d’Amposta va presentar una moció 
per garantir la participació de les 
associacions de veïns a l’Ajuntament 
d’Amposta i que aquestes poguessin 
exposar, almenys un cop l’any, les 
prioritats del barri i les millores que 
considerin adients.

Per últim, també es va debatre 
una iniciativa que pretenia impulsar, 
conjuntament amb les entitats de la 
nostra ciutat acreditades com a banc 
d’aliments, un Pla local per garantir 
el dret a l’alimentació de la població 
d’Amposta. L’amenaça que represen-
ta la reducció dels fons procedents 
del Pla d’Ajuda Alimentària de la 
UE ens obliga, com a Ajuntament, 
a planificar les necessitats alimen-
tàries dels més desafavorits. I més 
si tenim en compte que a Amposta 
hi ha entre un 11 i un 19 % de xi-
quets i xiquetes que necessiten d’un 
suport alimentari, segons dades de 
la regidora Laia Subirats. 

La Via Catalana, 
un èxit col·lectiu
Des del grup municipal de CiU vo-
lem mostrar el nostre agraïment a 
totes les persones que van omplir 
Amposta des del pont fins al final 
de l’Avinguda de la Ràpita en la 
celebració de la Via Catalana. Tant 
a la gent d’Amposta, que era molta, 
com als que es van desplaçar des de 
qualsevol altre poble o ciutat del 
país per omplir la Via, una fita que 
és històrica per Catalunya i per a la 
nostra ciutat que es va convertir en 
la capital ebrenca de la Via Catalana. 
Una de les claus de l’èxit de la Via 
era precisament que fos un èxit a 
les Terres de l’Ebre i en aquest sentit 
cal tenir molt present l’extraordinari 
treball que s’ha realitzat des de l’ANC 
i la gran resposta de tota la gent del 
territori. 

La residència d’avis no 
hauria de ser només un 
projecte de l’equip de 
govern
Massa vegades algunes formes de fer 
política fan perdre als representants 
que formen part dels governs la 

perspectiva sobre les coses que cal 
fer per damunt dels interessos que 
creuen que els hi donaran després 
rèdit a les urnes.

És el que veiem que està passant 
amb un dels projectes més impor-
tants en els que ens trobem immersos 
i que és la construcció de la nova 
residència d’avis d’Amposta. Que la 
ciutat pugui disposar d’un complex 
sociosanitari d’aquestes característi-
ques hauria de ser una prioritat per 
a tots nosaltres. 

Per a l’equip de govern aquesta 
residència d’avis és, per damunt 

de tot, una necessitat, perquè la 
residència actual, té una llarga llista 
d’espera de persones que necessiten 
poder accedir a aquest servei que, 
sigui dit de passada, és un exemple 
de bon funcionament i d’assistència 
de qualitat. Tots nosaltres en som 
potencials usuaris en un futur, i cal 
adaptar l’equipament que tenim 
ara mateix a les possibilitats i les 
necessitats de la població futura.

És un projecte que ha de tirar enda-
vant, que necessitem i en el que des 
de l’equip de govern portem molt de 
temps treballant i en el que hem in-

tensificat els esforços per a que estigui 
a disposició de la ciutadania el més 
aviat possible. En tenim garantida la 
viabilitat gràcies al compromís del 
Departament de Benestar i Família 
que concertarà les places i estem 
en disposició de seguir avançant en 
els tràmits necessaris pel que fa als 
terrenys, l’adjudicació de les obres 
i el finançament per a construir-la 
de manera que les obres podrien 
començar a principis de l’any que ve.

En tot gran projecte hi ha dificul-
tats que s’han de superar, el problema 
és quan aquells que haurien de veure 
també aquesta necessitat s’esforcen 
més en assenyalar qualsevol entre-
banc o en posar-lo que en assumir la 
seva part de responsabilitat davant 
la ciutadania.

Ens trobem els grups de l’oposició 
votant en contra de totes i cadascuna 
de les propostes que fan avançar el 
projecte, i al mateix temps, aixecant 
queixes sobre qualsevol retard en 
els tràmits. 

Sembla que creuen que l’equip 
de govern el que busca és tallar una 
cinta inaugural d’un equipament, i 
això no els deixa veure la gran im-
portància per a la nostra qualitat de 
vida en el futur i la de la nostra gent 
gran, que tindrà la nova Residència 
d’Avis. Tant de bo tots fóssim capaços 
de sumar esforços tal com ho hem 
fet altres vegades, però si no és així, 
des del nostre grup no deixarem de 
seguir endavant. 
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Satisfacció pel suport 
unànime a la moció de 
millora de la carretera 
del Poble Nou

El PSC d’Amposta valora positiva-
ment el suport unànime del Ple del 
mes de setembre a la moció en què es 
reclamava la millora de la carretera 
entre el Poble Nou i la Ràpita. “Espe-
rem que la Generalitat, responsable 
de l’execució de l’anell viari del Delta, 
sigui sensible a aquesta demanada 
històrica, ja que hi ha el projecte 
redactat i passen els anys sense que 
es posi en marxa”, ha assenyalat el 
portaveu del grup, Antoni Espanya, 
que considera que es tracta d’una obra 
prioritària “per l’alta sinistralitat que 
es produeix en aquest tram”.

Espanya va referir-se de nou al 
consens que hi ha entre els muni-
cipis del Delta i la Generalitat per 

tirar endavant a l’Anella Viària del 
Delta, llargament reivindicada, i les 
mobilitzacions realitzades al Poble 
Nou per solucionar una problemàtica 
pel volum d’usuaris i l’orografia de 
la carretera que l’uneix a la Ràpita. 
Cal destacar que l’anella contempla 
una millora de les carreteres que 
comuniquen entre ells els pobles del 
Delta i preveu la seva ampliació i la 
dotació d’un carril bici paral·lel. 

Preocupació́  pel deute de 
“Futuro Ciudad Amposta” 
amb l’Ajuntament que 
ascendeix a 266.000 euros
En l’apartat de precs i preguntes, el 
grup municipal del PSC es va inte-
ressar per conèixer l’estat en què es 
troba el deute de l’empresa promoto-
ra de les galeries Comercials Futuro 
Ciudad Amposta amb l’Ajuntament 
i que ascendeix a 266.000 euros en 
concepte d’IBI urbà dels anys 2011, 
2012 i 2013. Els socialistes no ente-

nen que “una empresa tan solvent”, 
com va explicar Manel Ferré en el 
moment de la seva inauguració a 
pocs mesos de les passades elec-
cions municipals, “degui aquesta 
important quantitat de diners”. 
“És un greuge comparatiu cap a 
tot els ciutadans que ens esforcem 
per pagar puntual i religiosament 
els nostres impostos. Si tothom fes 
el mateix, les finances municipals 
estarien en fallida des de fa temps”, 
ha subratllat Espanya. 

 L’oposició en ple vota en 
contra de l’expropiació 
dels terrenys de la nova 
residència
D’altra banda, en el darrer Consell 
d’Administració de l’Hospital, tota 
l’oposició en ple va votar en contra de 
gastar 820.000 euros per expropiar 
els terrenys on ha d’anar la nova re-
sidència de gent gran. “Si a aquesta 
quantitat li sumem els 540.000 que 

ens ha costat el mur que delimita el 
solar on ha d’anar ubicada l’obra, 
portem gastats 1.360.000 euros sen-
se haver pegat encara una paletada”, 
ha lamentat, tot afegint: “I el més 
greu és que no hi ha cap compro-
mís per escrit de la Generalitat que 
garanteixi la concertació de noves 
places i que és el document que ha 
de garantir la viabilitat econòmica 
d’una obra que costarà 12 milions 
d’euros.” Els socialistes critiquen que 
s’anteposin els interessos de partit als 
de la ciutat amb aquesta actuació. 
“Entrem en any preelectoral i “s’ha 
de veure obra, peti que peti, en les 
pròpies paraules de Manel Ferré.”

 Espanya ha volgut deixar clar que 
“no estem en contra de la construcció 
de la nova residència com vol donar 
a entendre Manel Ferré, però fins que 
no hagi un compromís per escrit de 
la Generalitat no tornarem a votar 
a favor de cap acord que faci refe-
rència a aquesta important inversió 
a la que CiU ens està arrossegant 
irresponsablement per interessos 
purament preelectorals.” 

Mai caminaràs sol,
sinó vols
PXC-Plataforma Ampostina a par-
tir del mes d´octubre ens po-
sem a disposició dels ciutadans 
d´Amposta,per acompanyar-los en 
aquelles gestions,on el fet d´anar 
sols els pugui crear intranquil·litat.
PXC-PA volem recuperar una Ampos-
ta on tots puguem passejar segurs,a 
qualsevol hora pels nostres carrers. 

PXC-PA hem aconseguit 
que a ĺ Hospital 
d́ Amposta,es pugui 
connectar-se a internet de 
forma gratuïta
L´hospital d´Amposta disposa de 
connexió a internet(WIFI),amb 
el que sense cap cost per al 
hospital,permetrà als pacients i 
acompanyants poder accedir a 
internet gratis,com en qualsevol 

cafeteria.
Avui en dia la majoria dels ciuta-

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

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

PXC-PA estem en el consell 
d´administració de l´hospital, defen-
sant els interessos dels ciutadans,tant 
per reclamar un pediatre i un ginecò-
leg de guardia(portem anys fent-ho 
i al final ho aconseguirem),com per 
demanar internet gratuït per als 
seus usuaris,això últim ja ho hem 
aconseguit.Aquest octubre estarà 
en funcionament.

Qualsevol consulta, queixa, ob-
servació respecte al hospital,com en 
qualsevol altre cosa estem al vostre 
servei com sempre. Telf.675685137. 

PXC-PA:Hem presentat una moció 

per posar en marxa el pla “habi-
tatges inclusius”,que té com com 
a finalitat el foment d´acords amb 
propietaris particulars per cedir 
vivendes temporalment,un any,per 
destinar-les a famílies amb dificultats 
econòmiques,a un preu de 150 euros

Als propietaris se´ls bonificaria 
amb l´I.B.I i la taxa d´escombraries 
per tal d´animar-los a participar.

En època de crisi hem d´ajudar 
la nostra gent,és imperdonable que 
amb centenars de pisos buits,la gent 
es trobi al carrer o pagant lloguers 
elevats.

Tots junts podem canviar les in-
justicies ,dividits mai.

C.I.U vota en contra i no deixa 
tirar endavant el projecte.

Moció de PXC-PA:Per crear un 
punt de trobada a la pàgina web 
de l´ajuntament d´Amposta,per 
compartir cotxe per a desplaçaments 
habituals o esporàdics.En la web de 
l´ajuntament els interessats en la 
iniciativa poden oferir els despla-
çaments que normalment fan o van 
a iniciar de forma esporàdica,per si 
un altre veí pot interesar-li.A més de 
l´estalvi econòmic,també suposa un 

benefici pel medi ambient,i ajuda a 
establir lligams veïnals.

En època de crisi hem de crear 
solucions als problemes diaris de la 
nostra gent.

C.I.U ens vota en contra i no deixa 
tirar endavant el projecte.

 
L´empresa Futuro Ciudad,projecte 
estrella de C.I.U i els seus ami-
guets a les últimes eleccions(mil 
llocs de feina havien de crear,com 
sempre),té un deute actualment, 
amb l´ajuntament de gairabé 
300.000 euros en concepte de I.B.I.

És una vergonya que famílies 
amb ingressos mínims o sense 
ingressos,l´ajuntament=C.I.U els 
cobri el I.B.I i no hagin ajudes per 
ells.I en canvi pels amiguets de C.I.U 
desde fa tres anys el pagament de 
l´I.B.I brilla per la seva absència.

Un altre vegada queda demostrat 
que a Amposta hi ha ciutadans de 
primera,amb els seus privilegis i 
després estem la resta per pagar la 
seva festa.

La gent de PXC-PA estem farts 
i el 2015 el caciquisme que im-
pera i fa pudor des de fa tants 
anys,aconseguirem acabar amb ell. 

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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tribuna

El dia 30 de maig de 2013, 
a Sitges, davant d’un grup 
d’empresaris, Artur Mas va 

explicar que Catalunya aspira a ser 
un estat independent i formar part, 
com a membre de ple dret, del pro-
jecte europeu com ho són Àustria o 
Dinamarca. 

Uns mesos després, tres doctors en 
Economia (Modest Ginjoan, Xavier 
Cuadras i Miquel Puig) han publicat 
un llibre en el que consideren que 
Catalunya pot ser independent un 
dia no gaire llunyà i que per ser-ho, 
pot prendre com a model el funci-
onament de vuit estats petits del 
centre i el nord d’Europa que són 
relativament propers a nosaltres 
geogràfica i culturalment.

Els vuit països triats són Àustria, 
Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, No-
ruega, Països Baixos, Suècia i Suïssa; 
es tracta de països rics, molt compe-
titius, socialment molt cohesionats 
(on la distància entre rics i pobres 
no és gaire gran) i que tenen nivells 
d’atur molt baixos fins i tot en el 
marc de la crisis econòmica actual.

catalunya pot ser un estat nació 
El llibre compara la situació actual 
de Catalunya amb la dels vuit països 
esmentats i conclou que Catalunya 
seria un estat perfectament viable 
des del punt de vista econòmic i 
polític i que podria garantir aspectes 
tan importants del benestar dels 
ciutadans com la seguretat o les 
pensions, des del primer dia.

Els autors s’imaginen una Cata-
lunya com un estat nació, formant 
part, amb molts altres estats nació 
de una Europa unida. Des de la edat 
mitjana aquesta és la mena d’encaix 
que Catalunya ha perseguit sistemà-
ticament: dins la corona catalano-
aragonesa primer, i amb els Àustries 
després (que era una confederació de 
regnes), i en successives configuraci-
ons de l’Espanya democràtica (com 
a federació dels pobles ibèrics o fins 
i tot dins l’Estat de les Autonomies). 
Catalunya sempre a tingut “voluntat 
de ser” (en paraules de Vicenç Vives) 
dintre d’un conjunt més gran.

Sempre que aquest conjunt més 
gran no sigui l’Espanya actual es 
clar, perquè els autors creuen, sense 
cap mena de dubte, que el model de 
política econòmica vigent a Espanya 
ha perjudicat i perjudica el progrés 
econòmic i social de Catalunya i 
que en canvi, la independència de 
Catalunya aportaria tres beneficis 
fonamentals: l’eliminació del dèficit 
fiscal, la racionalització de les in-
fraestructures i la possibilitat d’una 
política econòmica pròpia.

eliminació del dèFicit Fiscal: 
disposar de molts més recursos
La diferència entre els impostos que 
Catalunya paga a l’Estat espanyol i 
el que rep en forma d’inversions i 
serveis (l’anomenat “dèficit fiscal”), 
és d’uns 16.500 milions d’euros 
cada any. Dit d’una altre manera, 
cada any Catalunya ajuda a la resta 
d’Espanya amb molts més recursos 
dels que varen transferir els Estats 
Units a Europa amb el Pla Marshall i 
mentre que el Pla Marshall va durar 
cinc anys, l’aportació de Catalunya 
fa casi 30 anys que dura.

El dèficit fiscal és molt gran. Els 
catalans difícilment ens podem 
imaginar com seria la nostra eco-
nomia si no s’hagués efectuat una 
transferència d’aquesta magnitud 
un any rere l’altre. El dèficit fiscal és 
l’arrel dels problemes pressupostaris 
que té actualment Catalunya, que es 
tradueixen en les retallades que pa-
tim i en l’endeutament insostenible 
de la Generalitat.

16.500 milions d’euros és més 
de la meitat del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya; si els 
dividim per 365 veiem que cada 
dia, 45,2 milions d’euros surten de 
Catalunya per no tornar. Només amb 
un mes i mig sense dèficit fiscal, el 
Govern de la Generalitat no hagués 
tingut que fer retallades en sanitat 
ni en educació ni en cultura ni en 
prestacions socials ni rebaixar el 
sous dels funcionaris ni demanar 
crèdit per fer el desdoblament de 
l’eix transversal...

racionalització de les 
inFraestructures: 
construir d’una veGada 
l’eix del mediterrani
Una de les causes de l’actual deca-
dència d’Espanya és que, des de fa 
segles, pren decisions sobre el traçat 
de les carreteres i els ferrocarrils 
i sobre la situació dels ports i els 
aeroports, amb l’objectiu de crear 
una gran capital a Madrid i no per 
generar riquesa. El cas del ferro-
carril és clar: Espanya disposa de 
la segona xarxa més llarga del món 
de trens d’alta velocitat per portar 
exclusivament passatgers a Madrid, 
mentre bloqueja la construcció del 
corredor mediterrani de mercaderies 
i manté sense desdoblar la via entre 
Vandellós i Tarragona.

El nou Estat català no hauria de 
fer grans inversions en infraestruc-
tures, només hauria d’invertir amb 
una mica més de seny, perquè no 
sortirem de la crisi transportant 
espanyols a Madrid si no produint i 
exportant mercaderies.

Catalunya ven més als mercats in-
ternacionals que al mercat espanyol 
i els productes catalans necessiten 
vies de sortida cap a l’exterior. La 
competitivitat de les nostres indús-
tries (BASF, Volkswagen, Nissan-Re-
nault, Solvay, P&G, Repsol, Inditex, 
etc) depèn d’una connexió eficient 
entre els grans centres industrials de 
Barcelona i Tarragona, els seus ports 
respectius i l’enllaç amb les línies de 
València, Saragossa i França.

Tant per la indústria automobilís-
tica com per la química, els costos 
logístics ja son més importants que 
els laborals. Quan Catalunya pugui 
decidir en què i com inverteix, podrà 
incrementar la seva activitat logística 
(transport i emmagatzematge de 
productes) i convertir-se en un dels 
principals pols logístics de la Medi-
terrània i en la porta d’entrada del 
sud d’Europa per a les mercaderies 
de tot el món (i més concretament 
de l’Àsia).

una política econòmica pròpia: 
tenir la capacitat de decisió 
La Catalunya espanyola ha de su-
portar polítiques que no s’ajusten a 
les seves necessitats o preferències; 
només dos exemples: la política 
educativa i la regulació dels horaris 
comercials.

El govern espanyol pretén impo-
sar-ho a tot l’Estat però ambdues 
normatives desperten l’oposició de 
la majoria dels catalans (més del 
77 % del diputats al Parlament de 
Catalunya). 

Des de l’aprovació de la Consti-
tució (1978), l’Estat espanyol ha 
rebut uns 125.000.000.000 euros 
de la Unió Europea; des del 1986, 
el dèficit fiscal català acumulat li 
ha representat uns ingressos de 
266.000.000.000 euros i des de 
l’entrada a la zona euro el 1999, ha 
pogut accedir al crèdit internacional 
en condicions molt avantatjoses.

I amb tots aquests diners ha 

construït autopistes per on 
no hi passen cotxes, vies que 
no porten enlloc, trens sense 
passatgers, aeroports sense 
avions i edificis institucionals 
faraònics, inútils i impossibles 
de mantenir. I a més, en dos de 
cada tres anys la taxa d’atur ha 
estat per sobre del 15 %; en un 
de cada tres, per sobre del 20% 
i ara mateix, supera el 27%.

Espanya és un país arruïnat 
malgrat haver-ho tingut tot a 
favor. No hi ha cap altre país a 
l’Europa occidental que presenti 
un balanç ni la meitat de dolent. 
Es fa difícil pensar que un Estat 
català independent ho podria 
fer tan malament.

el punt de partida és com-
plicat, però el nou estat és 
viable
Catalunya naixerà com Estat 
independent en unes circums-
tàncies molt difícils: una taxa 
d’atur extraordinàriament ele-

vada, una economia molt castigada 
per la crisi, un model productiu 
excessivament depenent del turisme, 
una desindustrialització progressiva, 
una distribució de la renda massa 
desigual i un endeutament públic 
elevadíssim. 

Malgrat tot això, el nou Estat serà 
viable i podrà afrontar les seves 
obligacions des del primer dia. La 
independència no resoldrà per ella 
mateixa cap d’aquestos problemes, 
però alliberarà el país del jou de 
dèficit fiscal i li permetrà aplicar les 
seves pròpies receptes de política 
econòmica. Per altre banda, l’alter-
nativa de romandre units a Espanya 
tampoc no resol cap d’aquestos 
problemes, sinó que els agreuja de 
manera inevitable. 

 
ASSEMBLEA NACiONAL CATALANA - 
AMPOSTA

El President de la Generalitat 
diu: Catalunya pot ser com 
Àustria o Dinamarca
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motonàutica

amposta seu d’una prova 
de la copa del món de la 
categoria pr-550

x

El primer cap de setmana de 
setembre es va disputar a 
Amposta la Copa del Món de 

Motonàutica de la categoria PR-550. 
La regata va estar organitzada per la 
Federació Catalana de Motonàutica, 
amb el suport de l’Ajuntament d’Am-
posta i les marques Zodiac i Gramona.

Aquesta ha estat la setena ocasió 
consecutiva que la Federació Catala-
na organitza l’única regata internaci-
onal d’aquesta popular categoria, on 
participen embarcacions semirígides 
propulsades amb un motor forabord 
de fins a 550 cc amb dos tripulants 
per embarcació. Un és el pilot, que 
governa l’embarcació, i l’altre és el 
copilot, que actua com a contrapès 
per tal d’equilibrar la llanxa segons 
siguin els viratges i d’altres manio-
bres que es produeixen en el decurs 
de la competició.

 Van participar a la regata pilots 
procedents d’Itàlia, França i Galícia, 
a més dels propis catalans. Partien 
com a favorits els pilots catalans 

Ricard Masabeu i David Téllez, de 
l’equip Zodiac Yamalube, que osten-
ten el millor palmarès internacional, 
amb quatre títols mundials i dos 
europeus, tots ells aconseguits de 
manera consecutiva des de l’any 
2007.

 La regata va patir diversos ajorna-
ments a causa del temporal de pluja 
i vent que va estar present bona part 
del dissabte però, finalment, es van 
poder disputar a darrera hora les 
dues mànegues previstes, la primera 
de les quals va ser per l’equip favorit. 
Però la segona mànega va començar 
malament quan, per una maniobra 
incorrecta, l’equip Zodiac va ser 
desqualificat, resultant guanyadores 
de la mànega les italianes Ilaria Dal 
Ben i Giorgia Vicario.

 El diumenge al matí, ja amb un 
temps més asserenat, la tercera mà-
nega va ser de nou per Masabeu i 
Téllez, però seguits de l’equip femení 
italià, la qual cosa feia que la quarta 
i última mànega fos definitiva. La 
quarta mànega va ser guanyada 
per les italianes i això va produir 

un empat a punts que es va resoldre 
en funció de la velocitat més alta de 
qualsevol de les mànegues, resultant 
que les italianes havien estat més 
ràpides. D’aquesta manera el títol 
va anar a parar a Itàlia després de 
molts anys de domini català. La re-
gata, que també era puntuable pels 
Campionats de Catalunya i d’Espa-
nya, va donar els dos títols a l’equip 
Zodiac, resultant subcampions de 
Catalunya i d’Espanya Jesús i Adrià 
Tremps, pare i fill.

 La competició, que va reunir nom-
brós públic, també va comptar amb 
una cursa de grans embarcacions 
foraborda, que va guanyar l’equip 
de Jordi Olesti i David Burgos, amb 
una llanxa Phantom de sis metres 
i mig, propulsada amb un motor 
Yamaha de 200 cavalls. 

El nedador ampostí, Àlex Martí, 
actual campió d’Espanya júnior en 
100 metres braça i que als 17 anys 
ha aconseguit ser el primer nedador 
de les Terres de l’Ebre en aconseguir 
una medalla d’or en un campionat 
estatal.

Aquest jove, que és una promesa 
de l’esport ampostí i del territori, 
forma part del Club Natació Amposta 
i segueix actualment el programa de 

rem

reconeixement 
al nedador àlex 
martí arasa

natació del Centre de Tecnificació 
Esportiva de les Terres de l’Ebre, que 
patrocina la Diputació de Tarragona.

En l’esdeveniment van participar 
478 nedadors i 166 clubs que van 
aconseguir marca mínima per poder 
participar. 

Pel CN Amposta, Àlex Martí va 
complir amb el pronòstic entrant a la 
final de 100 metres braça i realitzant 
un magnífic registre d’1.05:40, que li 
va suposar l’or i proclamar-se campió 
d’Espanya amb 17 anys. 

Havent aconseguit aquesta fita, en 

la recepció al saló de plens de l’Ajun-
tament d’Amposta amb la presència 
dels regidors i l’alcalde, de familiars 
i dels companys del Club Natació, 
Àlex i el seu entrenador, Joan Ga-
liana van rebre les felicitacions de 
consistori i entitat. 

Publicitat a la 
revista amposta: 

608 093 400
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dilluns
00.00 La nit en Xarxa. 
Programació musical
03.00 Fora d’Hora
06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  Matins en Xarxa
11.00  Somolinos i Cia
12.00 En Construcció en Xarxa
13.00  Esports en Xarxa
14.00  Notícies en Xaraxa migdia
15.00  Cel Obert
16.00  45 revolucions
18.00  Los número 1
19.00  Concurs
20.00  Catalonia
21.00  Radio Sports
22.00  Estira la llengüa
23.00  L’altra cara de la lluna

dimarts
00.00 La nit en Xarxa. 

Programació musical
03.00 Fora d’Hora
06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  Matins en Xarxa
11.00  Actualitat a debat
12.00 En Construcció en Xarxa
13.00  Esports en Xarxa
14.00  Notícies en Xaraxa migdia
15.00  Cel Obert
16.00  45 revolucions
18.00  Los número 1
19.00  Cinema maravelles
20.00  Ebre fem
21.00  Línia musical
22.00  Això és un misteri
23.00  Pluja d’estels

dimecres
00.00 La nit en Xarxa. 
Programació musical
03.00 Fora d’Hora

06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  Matins en Xarxa
11.00  La Xafarderia
12.00 En Construcció en Xarxa
13.00  Esports en Xarxa
14.00  Notícies en Xaraxa migdia
15.00  Cel Obert
16.00  45 revolucions
18.00  Los número 1
19.00  Concurs
20.00  Zona alternativa
21.00  Línia musical
22.00  A la corda fluixa
23.00  Històries de Jazz

dijous
00.00 La nit en Xarxa. 
Programació musical
03.00 Fora d’Hora
06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  Matins en Xarxa
11.00  Parlar per no callar
12.00 En Construcció en Xarxa
13.00  Esports en Xarxa

14.00  Notícies en Xaraxa migdia
15.00  Cel Obert
16.00  45 revolucions
18.00  Los número 1
19.00  Cinema maravelles
20.00  Parlar per no callar
21.00  Línia musical
22.00  Colors primaris
23.00  Ruta 66

divendres
00.00 La nit en Xarxa. 
Programació musical
03.00 Fora d’Hora
06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  La Ciutat al Dia
10.00  Matins en Xarxa
11.00  Personatges
12.00 En Construcció en Xarxa
13.00  Esports en Xarxa
14.00  Notícies en Xaraxa migdia
15.00  Cel Obert
16.00  45 revolucions
18.00  Los número 1
19.00  Concurs
20.00  Agenda

21.00  Ràdio Sports
22.00  Estrenes
23.00  Música.cat

dissabte
00.00 La nit en Xarxa. 
Programació musical
03.00 Fora d’Hora
06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  Ràdio Sports
10.00  Més content que un gínjol
11.00  Chelsea Hotel
12.00  Deixa’m tastar
13.00  Música de cap de setmana
22.00 Nit Club

diumenGe
00.00 La nit en Xarxa. 
Programació musical
03.00 Fora d’Hora
06.00 Notícies en Xarxa matí
09.00  A cau d’orella
10.00  Fem salut
11.00  Cocodril Club
13.00  Música de cap de setmana

amposta ràdio. 87,8 Fm

Comença una 
nova temporada 
d’Amposta Ràdio 
carregada de 
novetats 

Aquest any s’ha volgut apostar per 
una programació més homogènia 
que altres anys on es dona cabuda 
a la informació i l’entreteniment.

Com l’any passat, Amposta Ràdio 
és una de les emissores locals de 
Catalunya que forma part de LA XAR-
XA RÀDIO (l’antiga COM RADIO) 
intercanviant programació per poder 
confeccionar una graella per a tots 
els gustos y molt més competitiva.

D’aquesta manera, a cada hora en 
punt, fins a les 19:00, hi haurà des-
connexions als butlletins informatius 
de la Xarxa per informar dels esde-
veniments ocorreguts en l’última 
hora. Seguit després dels butlletins 
de producció pròpia de l’emissora 
ampostina que ens informaran de 
les notícies més importants de la 
nostra ciutat i del territori.

Tot i això, Amposta Ràdio s’inicia-

rà el dia amb el programa informatiu 
dels matins presentat pel director 
de l’emissora Manel Ramon amb la 
CIUTAT AL DIA, que anirà de dilluns 
a divendres a les 9 del matí. Com cada 
any Manel Ramon informarà sobre 
els últims esdeveniments ocorreguts 
a la nostra ciutat i de les Terres de 
l’Ebre, l’agenda cultural i entrevistes 
d’interès. Cada final de mes hi haurà 
una entrevista en profunditat amb 
l’alcalde d’Amposta on els oients, 
des de les xarxes socials d’Amposta 
Ràdio o trucant directament per te-
lèfon a l’emissora podran traslladar 
les preguntes a l’alcalde.

A les 10:00 començarà MATINS 
EN XARXA AMB Mar Lobato. El 
programa matinal de la Xarxa on 
el programa EN CONSTRUCCIÓ, al 
costat d’altres 10 emissores locals 
que participen compartint les seves 
seccions.

Tot seguit, tots els dies, d’11 a 
12 hauran programes de debat de 
producció local. Per exemple, els Di-
marts serà el torn de la ACTUALITAT 
A DEBAT, programa de debat  polític 
amb tertulians ampostins especia-
litzats. Els dimecres serà el torn del 
debat més xafarder de l’emissora 
municipal: LA XAFARDERIA amb 
Jordi Galo i el seu nodrit equip de 
xafarders amb Tere Valldepérez, 
Elena Jimenez, Pili Calatayud i la 
nova incorporació Angel Escuin. Els 
Dijous Manel Ramon i una selecció 
de tertulians de les emissores EMUTE 
posaran nota a l’actualitat setmanal 
amb PARLAR PER NO CALLAR. I els 
divendres serà el torn d’Enric Martí 
amb els seus programes d’entrevistes 
en profunditat amb ciutadans que 
per una cosa o altra formen part del 
paisanatge ampostí.

A les 12 arriba el torn d’EN CONS-
TRUCCIÓ, amb Jordi Gal, el progra-
ma magazine dels matins d’Amposta 
Ràdio, on amb ajuda de la Padrina 

Assumpció estaran entretenint als 
oients amb les diferents seccions 
que composen el programa, com per 
exemple: protocol amb Tere Vallde-
pérez, cinema amb Albert Reverter, 
la tertúlia televisiva amb Núria de 
Santiago, la cultura castellera grà-
cies a la colla dels XICS i XIQÜELES 
DEL DELTA, psicologia amb els pro-
fessionals del centre UT VIS, Anna 
Chiva i el seu món musical i un llarg 
etcètera de col·laboradors que aju-
daran a construir un programa que 
porta ja 9 anys EN CONSTRUCCIÓ.

A partir de les 14:00 hauran des-
connexions amb la Xarxa per poder 
sentir LES NOTÍCIES EN XARXA i 
el CEL OBERT de Lluís Gavaldà, el 
cantant dels PETS.

Totes les tardes seran musicals. A 
partir de les 16:00 serà el torn del 
viatge musical amb 45 Revolucions i 
a les 18:00 moment de ballar i gaudir 
de totes les estrenes musicals de la 
temporada,lo que més se sent pels 
locals d’oci i en altres emissores amb 
ELS NÚMERO 1.

El grup d’emissores locals de les 
Terres de l’Ebre (EMUTE) compar-
tiran part de la seva programació 
per augmentar les proposta de la 
programació d’Amposta Ràdio. 
Programes com Blau Marí, Cinema 
Meravelles, Catalonia, Ebre FM, o 
l’Agenda Cultural els podrem sentir 
tots els dia de 20:00 a 21:00.

Les nits també seran diferents a 
altres anys. Amposta Ràdio et vol 
acompanyar al llit perquè t’aco-
miadis del dia. Per exemple, els 
Dilluns a les 22.00 podrem sentir 
ESTIRA LA LLENGUA d’Agustí Mas, 
un programa fresc i desenfadat que 
vol posar al dia tot allò relacionat 
amb el català, i L’ALTRA CARA DE 
LA LLUNA amb Nando Caballero, 
un programa dedicat a la música 
independent, la cara poc visible del 
negoci musical. Els Dimarts serà el 

torn de la nit paranormal amb AIXÒ 
ÉS UN MISTERI de Xavier Martínez 
i PLUJA D’ESTELS, un programa 
de petites històries, peces musicals 
i poesia presentat per Assumpta 
Victòria. Els dimecres Jaume García 
presentarà un programa d’humor 
basat en estudis reals anomenat A 
LA CORDA FLUIXA i després HISTÒ-
RIES DE JAZZ AMB Albert Carrique. 
Els Dijous arriba el torn de COLORS 
PRIMARIS de Raquel Iniesta, una 
espai per reflexionar sobre la feli-
citat, des de perspectives i àmbits 
molt diversos, buscant l’equilibri i 
l’assoliment del benestar físic, men-
tal i social; i el viatge per la RUTA 
66 un programa de Pitu dos Santos 
que li dedica als diferents estils de 
la música Americana.

Els caps de setmana també estarà 
ple de novetats. Els Dissabtes podrem 
tornar a sentir LA XAFARDERIA i tot 
seguit gaudir del millor programa de 
música anglesa: CHELSEA HOTEL. I 
abans d’anar a dinar, a les 12:00 el 
millor programa per suggerir idees 
per cuinar amb el DEIXA’M Tastar.

Els Dissabtes a la nit Amposta 
Ràdio surt de festa amb la música 
house Alternativa del NIT CLUB.

Els Diumenges ens aixecarem amb 
les Havaneres del programa CAU 
D’ORELLA, i després els consells del 
FEM SALUT. I com cada diumenge 
Albert Malla ens amenitzarà les dues 
últimes hores dels matins amb el seu 
revival musical de COCODRIL CLUB.

I com l’any passat Amposta Rà-
dio aposta fort pel esports i cada 
DILLUNS i DIVENDRES a les 21:00 
Tomàs Ginestra i Litus Tomàs re-
passaran la jornada esportiva de la 
nostra ciutat i de les Terres de l’Ebre 
amb RÀDIO ESPORTS. I tots els caps 
de setmana Amposta Ràdio acompa-
nyés al FC Amposta per retransmetre 
tots els seus partits en la categoria 
de primera catalana. 



m
olts ja ho sabran, però 
per a tots els altres, els 
diré que aquesta xiqueta 
és la néta d’aquell Ger-
man que ens va vendre 

tant i tant de ciment per començar el 
pati que després poc a poc acabaria 
sent la nostra casa. Dic ciment, però 
penso també en les vigues o en les 
cèlebres rajoles de les nostres voreres 
o, perquè no, en la cèlebre uralita. 
Explica’ns la sortida del teu col·legi.

Quan vaig acabar, jo em volia po-
sar de dependenta a un lloc o altre, 
i el meu iaio, que tenia l’empresa 
de material per a la construcció va 
dir, havent feina a casa, no vull que 
treballis fora, i com que havia fet 
comptabilitat em poso a l’oficina i 
allí estic fins als trenta-un anys.
Suposem que en tot aquest temps 
devies casar-te.

Claro, ens casem i ve el primer 
fill, desprès el segon, i més tard el 
tercer, llavors vaig intentar deixar 
de treballar perquè tres crios, ja ho 
saben els que els tenen, donen molta 
feina, i no era com ara que moltes 
vegades els avis els crien, en aquell 
temps estava la dita que deia “Qui 
els ha fet el nas, que els tingue al 
braç” Però jo, com que a pesar de 
tenir-ne tres m’avorria i m’estava 
tornant neurastènica, vaig comprar 
una botiga que tancava, que era 
la de Silvia Salvadó. El meu home 
treballava per  pera Enric, i li diu 
“Per què no us quedeu la botiga?” I 
jo que dic, “i perquè no?”...Tothom 
em va dir que estava loca, perquè en 
los tres crios i la botiga que estava a 
l’altra part del poble, perquè estava 
allà fora davant de la Gasolinera de 
Benet, allí on vivien ells, i natros vi-
víem aquí al carrer Santa  Teresa, així 
que hi havia un bon tros. En aquells 
moments lo xiquet menut encara no 
tenia dos anys, però vaig pensar, “si 
no ho intento no ho sabré mai” Em 
van fer unes bones condicions per 

quedar-m’ho, 
i de moment 
començo allí 
mateix. 
Per fi ja ets bo-
tiguera, el teu 
somni de me-
nuda, estàs molt 
temps al que 
li podem dir la 
primera botiga?

All í  passo 
uns vuit mesos, i llavors ja vam 
trobar aquest local que era una cosa 
d’uns cinquanta metres quadrats i 
una mica ruïnós.
Continuaves estant una mica als afores 
d’Amposta, no et sembla?

Sí, però aquí estava a prop dels 
col·legis, estaven Los Hermanos, 
Correus, estava al costat de la Lli-
breria Roig, a més, tenia les voreres 
amples que era una de les coses que 
sempre tenia present, perquè jo sabia 
que vindrien molts de crios, i llavors 
anaven molt en bicicleta, comença-
ven a haver-hi ja molts cotxes, i això 
era evitar perills.
Què fa una xica de trenta anys, en una 
botiga i tres criatures?

A la guarderia i a l’escola les hores 
que tocaven, i jo obria a les nou i 
mitja, i tancava a les dotze i mitja, 
i així, a la una, quan el meu home 
venia a dinar si no estava acabat 
estava quasi, perquè llavors ells 
plegaven a la una i s’hi posaven a les 
dues o dues i mitja, però en aquell 
temps eres jove i tot ho absorbies.
Tu realment comences en Manualitats.

Aixó mateix, començo en ma-
nualitats, però de seguida ja vam 
incorporar articles de Nadal, arriba 
el carnaval i entre Toni Ronald i els vi-
atjants que no paraven, ja comencem 
en disfresses, em venien i em deien 
“me faries un vestit de princesa?” 
Jo deia sempre a tot que sí, però 
resultava que la meva dependenta 
es passava la tarda buscant per les 

botigues d’Amposta una cremallera 
de color rosa o fil d’aquell color. 
Vinga, de cop, cremalleres de tots els 
colors i tota classe de fils, després, 
les mateixes clientes et deien “po-
dries tenir veta”, o puntilles, i poc a 
poc vam anar implantant també la 
merceria que, afortunadament, és 
un dels puntals de la botiga.
Explica’ns ara a què és degut que un 
xiquet es posa a vendre puntilles i la 
xiqueta a controlar sacs de ciment.

Són circumstàncies de la vida, 
quan vam fer la primera gran re-
forma, la vaig fer en vistes a que la 
noia estava acabant els estudis de 
Formació Professional i havia fet 
també comerç, i vaig pensar en ella, 
en aquell moment, ell ja treballava 
en Nestor a les oficines, però ella em 
diu que vol continuar estudiant. En 
aquell moment a mi em faltava algú, i 
parlant d’això, el meu fill em diu, pos 
si vols, quasi que m’agrada més això, 
perquè aquí sembla que estaré més 

lliure, i tindré més tracte en la gent, 
que allà estic a totes hores davant 
de l’ordinador. I resulta que passa de 
treballar per al pare, a treballar per la 
mare, llavors acaba Rut d’estudiar i 
diu, i ara jo que! Però no hi va haver 
cap conflicte perquè a ella també li 
agradava molt la comptabilitat, i es 
va a posar a treballar a l’empresa del 
meu Nestor.
Avui acabaré la història assabentant-
me de com es van conèixer la Mercè i 
el Nestor...

Pos jo treballava com ja t’he dit 
a l’oficina del meu iaio, i quan van 
passar allà dalt, Curto va cedir uns 
paletes per fer la Nau, i ell baixava 
els dissabtes a cobrar i jo tenia dinou 
anys i ell vint-i-un. I bé, aquesta va 
ser la manera.
Una Merce, un Nestor, un altre Nestor, 
una Rut i un Joan que ja el coneixia 
molta gent, però que per culpa meva 
ara el coneixeran els que no el conei-
xien i tot. 

merce miró german (manualitats miró)
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