
 Ocuparà 3.700 metres quadrats d’uns terrenys situats al costat la Plaça de la Castellania 
 El Departament de Territori i Sostenibilitat la vol tenir enllestida a la tardor de 2014
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Presentat el projecte de 
la nova estació d’autobusos

Bateig de la colla dels Xiqüelos i Xiqüeles del Delta

Amposta plaça castellera

nova edició de les Jornades de les lletres Ebrenques
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estudis universitaris
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 

9 novembre; diürn F. Vidal. 
Nocturn F. Albella
16 novembre; Farmàcia Morán
23 novembre, Farmàcia Pujol
30 novembre, Farmàcia Salom

sempre a mà

L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré; el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el secre-

tari d’Universitats i Recerca, Antoni 
Castellà, han inaugurat oficialment 
l’edifici universitari d’Amposta. Un 
cop finalitzada la segona fase de 
construcció, s’ha estrenat l’aulari que 
acull actualment els estudis del grau 
universitari de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport (CAFE) que impar-
teix l’Escola Universitària EUSES.

L’edifici consta d’un gran audi-
tori a la planta baixa, a més d’un 
rebedor espaiós i les oficines d’ad-
ministració que ja porten temps en 
funcionament. La planta superior, 
on hi ha les aules i la biblioteca, 
s’ha construït en una segona fase. 
L’equipament completa el conjunt 
de l’oferta educativa i esportiva de 
la ciutat d’Amposta amb el Centre de 
Tecnificació de les Terres de l’Ebre, 
l’Institut de Tecnificació i ara l’oferta 
d’estudis superiors que va començar 
el curs 2012-13 amb l’EUSES (Escola 
Universitària de la Salut i l’Esport), 
un centre universitari adscrit a la 
Universitat Rovira i Virgili..

Manel Ferré, ha mostrat la seva 
“satisfacció” per la inauguració del 
centre, mentre que el secretari d’Uni-
versitats i Recerca, Antoni Castellà, 
ha felicitat l’Ajuntament d’Amposta 
pel seu treball en l’àmbit esportiu i 
universitari. En la mateixa línia s’han 
pronunciat els responsables d’EUSES 
i també el secretari general de l’Es-
port, que s’ha felicitat per “l’aposta 
ferma realitzada en la vessant espor-
tiva i formativa a Amposta”.

“Els interessos de la ciutat d’Am-
posta, l’EUSES, la Universitat Rovira 
i Virgili i la Generalitat conflueixen 
en un projecte transversal i singular 
que va més enllà de l’àmbit univer-
sitari. Estem davant un projecte 

Inauguració del nou edifici universitari

El Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, saludant durant un sopar de germa-
nor als assistents al Seminari d’entrenadors de la federació espanyola de rem, 
acompanyat pel seu president Fernando Climent, l’Alclade d’Amposta, Manel 
Ferré, la representant a les T.E. Cinta Espuny i el president del Club Nàutic Luis 
Miguel Oliver.  inFormaCió en pàGina

integral on l’àmbit educatiu i l’àm-
bit esportiu van agafats de la mà”, 
ha explicat el secretari general de 
l’Esport sobre un model que és clau 
per “aconseguir que l’excel·lència 

esportiva de les Terres de l’Ebre, 
lligada als esports que es practiquen 
al centre de tecnificació, es treballi 
amb les màximes garanties d’èxit” i 
per “formar persones”. 

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport d’Amposta, EUSES, va celebrar la 
conferència inaugural que marca oficialment l’inici del curs universitari amb 
una conferència sobre el CAR de Sant Cugat.  
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El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha iniciat el 
procés de licitació de les obres 

de l’estació d’autobusos d’Ampos-
ta, una infraestructura llargament 
reivindicada per la ciutat. L’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, ha recordat 
que ja el conseller Lluís Recoder va 
adquirir aquest compromís que va 
traslladar a l’actual conseller Santi 
Vila i que s’ha acabat materialitzant 
amb l’impuls del procés de licitació.

La nova estació s’ubicarà a la 
Plaça de la Castellania, a tocar de 
l’avinguda Santa Bàrbara, un espai 
que forma part de la zona de crei-
xement d’Amposta i que ja disposa 
de diversos serveis a la vora com la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra, 
l’Arxiu Comarcal i diverses zones 
comercials. L’alcalde ha destacat 
la idoneïtat d’aquest emplaçament 
ja que és “de molt fàcil accés, hi 
ha suficient espai per estacionar 
vehicles i a més està dins una zona 
que ofereix més serveis”. En aquest 
sentit, Manel Ferré, ha explicat que 
els terrenys formen part d’una gran 
parcel·la de 6.900 metres quadrats 
dels quals 3.700 els ocuparà l’estació 
d’autobusos, 2.800 estan cedits al 
Departament de Salut per construir-
hi el nou Centre d’Assistència Primà-
ria i els 400 restants es mantindran 
com a zona verda.

Actualment, Amposta no disposa 
d’una estació d’autobusos interur-
bans, de manera que és una de 
les poques capitals de comarca de 
Catalunya que estava pendent de 
tenir una infraestructura d’aquestes 
característiques. Anteriorment exis-
tia una parada a l’Avinguda Santa 
Bàrbara, al centre de la ciutat que es 
va haver de desmantellar quan es va 
reordenar la zona amb la construcció 
de l’aparcament soterrat i la remode-
lació de tota la plaça de la superfície. 
A partir d’aquí, tal com ha explicat 
l’alcalde “la parada d’autobusos va 
iniciar un peregrinatge que la va 
portar a la Plaça de la Pau i després 
a l’Avinguda Catalunya on es troba 
actualment”. Aquests problemes 
pel que respecta a l’accessibilitat 
del transport públic han de quedar 
definitivament solucionats amb l’en-
trada en funcionament de l’estació 
que, segons les previsions del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, 
es donaria a la tardor de 2014.

Amb una superfície total d’uns 
3.700 metres quadrats, i amb una in-

versió prevista de 1’5 milions d’euros, 
l’estació tindrà una capacitat per a 
7 andanes i 5 places addicionals per 
autobusos i comptarà amb un edifici 
terminal amb sala d’espera, despatx 
de bitllets i servei de bar. Així mateix, 
es preveu una àrea d’aparcament 
exterior per uns 40 turismes.

La directora dels serveis territo-
rials de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, Carme 
Bigorra, ha explicat que des d’un 
principi el Departament va “assumir 
el projecte com a propi i en quant 
hem tingut una disponibilitat de 
pressupost s’ha tirat endavant i s’ha 
complert el compromís”. 

Ciutat

inFrastruCtures

Amposta està més prop de disposar 
d’una estació d’autobusos

És una de les obres més reivindicades i s’ubicaria a la plaça de la Castellania

passa a la pàgina següent

ajuntament

Acta del ple del mes de 
setembre

soL·LiCitud de modiFiCaCió de La 
trama urbana ConsoLidada
Vista la memòria redactada a l’efecte, 
el Ple de la Corporació, per unani-
mitat, acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient ins-
truït per a la modificació de la trama 
urbana consolidada del municipi 
d’Amposta, amb l’ampliació de la 
mateix amb la incorporació del sec-
tor definit en el POUM com Polígon 
d’actuació industrial PAU-10 de sòl 

urbà no consolidat “Val de Zafan”
SEGON. Sol·licitar de la Direcció 

General d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya l’aprovació de 
la modificació de la trama urbana 
consolidada d’Amposta en el sentit 
de l’expedient que ha estat aprovat.

TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-
President per a la signatura de la 
documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord.

aprovaCió deFinitiva de La modiFi-
CaCió deL servei d’atenCió domiCi-
Liària de L’ajuntament d’amposta

De conformitat amb el que disposen 
els articles 65, 160 i concordants 
del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat, adopta els següents 
acords:

PRIMER. Aprovar definitivament 
la modificació del Servei públic 
d’atenció domiciliària de l’Ajunta-
ment d’Amposta, incorporant el ser-
vei d’ajut a la llar de baixa intensitat.

SEGON. Aprovar definitivament 
la modificació del Reglament del 
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Ciutat

ajuntament

ve de la pàgina anterior

Servei públic d’atenció domiciliària 
de l’Ajuntament d’Amposta.

TERCER. Ordenar la publicació 
del text íntegre de la modificació del 
reglament definitivament aprovada 
en el Butlletí oficial de la Provín-
cia, en la pàgina web municipal, i 
anunciar al DOGC la referència del 
BOPT, als efectes de la seva entrada 
en vigor.

aprovaCió deFinitiva deL 
reGLament de rÈGim intern 
deL Centre obert inFantiL 
“eL CasteLL”
De conformitat amb el que dispo-
sen els articles 178 i següents del 
Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril i articles 60 i següents 
del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar definitivament 
el Reglament de règim intern del 
Centre obert infantil “El Castell”.

SEGON. Ordenar la publicació del 
text íntegre del Reglament aprovat 
en el Butlletí oficial de la Provín-
cia i anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat fent referència a la 
publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, als efectes de la seva 
entrada en vigor.

aprovaCió deFinitiva deL 
reGLament d’Ús deLs mitjans de 
ComuniCaCió muniCipaLs
Atenent que el període d’exposició 
pública incorporà el mes d’agost i 
que,m per tant es considera con-
venient l’ampliació de l’exposició 
pública per possibilitat al màxima 
participació, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat, adopta els següents 
acords:

PRIMER. Suspendre l’aprovació 
definitiva del Reglament d’ús dels 
mitjans de comunicació municipals 
d’Amposta.

SEGON. Ordenar que s’obri un nou 
període d’exposició pública sobre 
l’aprovació inicial del Reglament per 
un termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’anuncis en el Butlletí 
oficial de la província de Tarragona 
i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

aprovaCió de L’aCabament deL 
ContraCte per a La Gestió deL 
servei pÚbLiC reGuLar deL trans-
port urbà de viatGers d’Ús Gene-
raL aL muniCipi d’amposta
El Ple de la Corporació, per unani-
mitat, adopta els següents acords:

PRIMER. Comunicar a l’empresa 
HIFE, SA., que el proper dia 31 de 
desembre de 2013, el contracte per 
la gestió del servei públic regular 
del transport urbà de viatgers d’ús 

general en el municipi d’Amposta 
restarà extingit, d’acord amb allò 
que disposa la clàusula 30.1 del Plec 
de clàusules econòmiques, adminis-
tratives i tècniques reguladores del 
procediment per l’adjudicació del 
contracte.

SEGON. En aplicació del que dis-
posa la clàusula 3 del Plec de clàu-
sules econòmiques, administratives 
i tècniques reguladores del proce-
diment per l’adjudicació, l’empresa 
adjudicatària deurà prestar el servei 
durant un període de cinc mesos 
addicionals, període que finalitzarà 
el proper dia 31 de maig de 2014.

TERCER. Donar trasllat del pre-
sent acord a l’adjudicatària del ser-
vei, Intervenció de fons i Secretaria.

aprovaCió de La FiXaCió de Festes 
LoCaLs per a L’anY 2014 
Vista la proposta formulada al res-
pecte per la Comissió informativa 
municipal de mitjans de comunicació 
i comerç, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la proposta de 
determinació com a festes locals 
d’Amposta per a l’any 2014, els dies 
9 de juny (Pasqua granada) i 5 de 
desembre.

SEGON. Traslladar el present 
acord al Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.

adHesió a L’aCord reLatiu a La 
ContraCtaCió de persones 
aturades
El Ple de la Corporació, per unani-
mitat, adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Amposta a l’Acord 
relatiu a la contractació de perso-
nes aturades que hagin exhaurit 
la prestació i/o subsidi, inscrites 
com a demandants d’ocupació no 
ocupades en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, 
subscrit el passat dia 25 de juliol de 
2013 per la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya i 
la Secretaria d’Ocupació i Relacions 
Laborals del Departament d’Empresa 
i Ocupació.

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-
President, Manel Ferré Montañés, 
per a la signatura de la documenta-
ció necessària per a l’efectivitat del 
present acord.

TERCER. Donar trasllat del pre-
sent acord a la Secretaria d’Ocupació 
i Relacions Laborals del Departament 
d’Empresa i Ocupació, Departament 
de personal i Regidoria de polítiques 
actives d’ocupació.

aprovaCió deL Compte GeneraL de 
L’ajuntament d’amposta Corres-
ponent a L’eXerCiCi 2012
Vist el dictamen favorable de la Co-

missió especial de comptes, el Ple de 
la Corporació, per majoria, 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:

PRIMER. Aprovar el Compte Ge-
neral de l’Ajuntament d’Amposta 
corresponent a l’exercici econòmic 
2012 en els termes que consten a 
l’expedient, integrat pels comptes 
anuals del propi Ajuntament, de les 
seves societats mercantils de capital 
íntegrament municipal (Hospital 
Comarcal Amposta, GURSAM) i 
la documentació complementària 
legalment establerta.

SEGON. Rendir al Tribunal de 
Comptes els comptes aprovats

donar Compte de La inFormaCió 
enviada aL ministeri d’Hisenda i 
administraCions pÚbLiQues, reLa-
tiva a L’eXeCuCió pressupostària 
deL seGon trimestre de 2013, en 
CompLiment de L’artiCLe 4 de La 
LLei orGàniCa 2/2012, d’estabiLitat 
i sostenibiLitat FinanCera i L’arti-
CLe 16 de La ordre Hap/2105/2012, 
de 1 d’oCtubre.
D’acord amb les dades d’execució 
pressupostària existents a 30 de juny 
de 2013, i amb les estimacions i càl-
culs realitzats en base als mateixos, 
l’Ajuntament d’Amposta compleix 
amb l’objectiu d’estabilitat pressu-
postària així com amb l’objectiu de 
la regla de despesa.”

El Ple de la Corporació resta 
assabentat.

inForme CompLiment de La LLei 
15/2010, de 5 de juLioL, de modi-
FiCaCió de La LLei 3/2044, de 29 de 
desembre, per La QuaL s’estabLei-
Xen mesures de LLuita Contra La 
morositat en operaCions Comer-
CiaLs, reLatiu aL seGon trimestre 
de 2013.
S’acorda la seva publicació en la 
web municipal.

moCió deL Grup muniCipaL esQuer-
ra d’amposta per inteGrar L’ajun-
tament d’amposta a La Càtedra 
d’eConomia LoCaL i reGionaL de La 
urv.
El Ple de la Corporació, per unani-
mitat acorda aprovar la moció

moCió deL Grup muniCipaL pXC so-
bre La CreaCió de punt de troba-
da a La Webb de L’ajuntament per 
Compartir veHiCLe 
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot a favor dels 3 membres del 
Grups del PSC – PM i el del membre 
del Grup de PxC, l’abstenció dels 6 
membres del Grup d’Esquerra i el vot 
en contra dels 11 membres del Grup 
de CiU, acorda rebutjar la moció.

moCió deL Grup muniCipaL esQuer-
ra d’amposta per Garantir La 
partiCipaCió de Les assoCiaCions 

de veÏns a L’ajuntament d’amposta
Després de les intervencions ante-
riors, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda prestar la seva 
aprovació a la moció presentada 
que, amb la incorporació de l’esmena 
proposada per l’Alcaldia i la resta 
de Grups municipals resta amb la 
redacció següent: “Invitar les presi-
dències de les associacions de veïns 
d’Amposta a participar en les sessi-
ons de les comissions informatives 
de caràcter permanent de serveis i 
manteniment i cultura i festes i a 
exposar, almenys un cop a l’any, les 
prioritats del barri i les millores que 
considerin adients.

2. Si alguna associació proposa 
un tema concret que correspongui a 
la comissió d’urbanisme se la podrà 
invitar a aquesta comissió per tractar 
dit tema.”

moCió deL Grup muniCipaL esQuer-
ra d’amposta sobre L’eXpansió deL 
CaraGoL poma
El Ple de la Corporació, per unani-
mitat, acorda aprovar la moció

moCió deL Grup muniCipaL esQuer-
ra d’amposta per Garantir eL 
dret a L’aLimentaCió i Frenar La 
maLnutriCió inFantiL
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot a favor 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 rebutjar la moció.

moCió deL Grup muniCipaL pXC 
per posar en marXa eL pLa piLot 
“HabitatGes inCLusius”
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot a favor dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i del membre 
del Grup de PxC, l’abstenció dels 
6 membres del Grup d’Esquerra i 
el vot en contra dels 11 membres 
del Grup de CiU, acorda rebutjar la 
moció transcrita.

moCió deL Grup muniCipaL psC – pm 
per La miLLora de La Carretera 
de pobLe nou a sant CarLes de La 
ràpita
El Ple de la Corporació, per unanimi-
tat, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció transcrita.

urGÈnCies
S’aprova per la unanimitat dels 
membres del Ple, la urgència de les 
qüestions no incloses en l’ordre del 
dia, que tot seguit es passen a deba-
tre, adoptant-se els següents acords:

moCió de tots eLs Grups muniCi-
paLs a Favor deL mantemniment 
de Les aCtivitats ramaderes a 
aLFara de CarLes

Per unanimitat de tots els Grups 
municipal, el Ple de la Corporació, 
acorda aprovar la moció. 
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dels dimarts, donat que no poden 
utilitzar la seva sortida de vehicles un 
cop per setmana pagaran un 6’58% 
menys del gual, el percentatge que 
ha establert l’estudi tècnic que ha 
calculat els dies d’afectació de l’any.

D’altra banda, s’ha modificat 
també el preu de l’abonament a la 
piscina municipal per a aquelles per-
sones que estan a l’atur i que tindran 
un preu més reduït de manera que 
puguin continuar utilitzant el servei.

Ha quedat modificada també 
respecte l’any anterior la taxa dels 
serveis de la Brigada Municipal per 
neteges de xoc en cases particulars, 
que se solen donar en persones que 
pateixen síndrome de Diògenes, 
aquestes persones pagaran la neteja 
en funció de la seva renda i no hauran 
de pagar el servei si els seus ingressos 
no arriben als 10.000 euros anuals.

Finalment, s’ha augmentat l’im-
post sobre l’aigua en els trams de 
més consum, de manera que els 
consums més alts tindran una major 
càrrega fiscal. En aquest punt, tant 
la regidora d’Hisenda com l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, han asse-
nyalat que tot i així, la ciutat d’Am-
posta és dels llocs de Catalunya on 
el preu de l’aigua és més baix i que 
només s’augmenten els consums alts. 
D’aquesta manera queda congelat 
el tram que arriba fins als 18m3 i es 
pagarà més per cada metre cúbic que 

sobrepassi aquest topall. 
L’alcalde ha afirmat que “aques-

tes ordenances no poden ser més 
progressistes i més solidàries” i 
ha avançat que per al proper any 
es posarà en marxa un nou Pla de 
Suport a les Famílies que inclogui 
persones a l’atur sense cap prestació 
compensatòria i que tinguin fills al 
seu càrrec. 

anunciar-te a la 
revista amposta? 

molt fàcil: truca al 
608 093 400

Ciutat

ajuntament

Congelats tots els impostos i preus 
públics i s’abaixa la taxa d’escombraries

“Aquestes ordenances no poden ser més progressistes i més solidàries” a afirmat l’alcalde d’Amposta

El ple de l’Ajuntament d’Amposta 
ha aprovat aquest dilluns dia 
14 d’octubre les noves orde-

nances fiscals per al proper any. 
Unes ordenances idèntiques a les 
aprovades l’any anterior amb poques 
excepcions entre les que destaca la 
reducció del 5% en la taxa de reco-
llida de brossa.

La regidora d’Hisenda, Isabel Ferré 
ha explicat als membres del ple que 
la voluntat de l’equip de govern amb 
la situació econòmica actual és per 
damunt de tot “no augmentar la pres-
sió fiscal als ciutadans però mantenir 
tots els serveis que prestem i amb la 
mateixa qualitat”. En aquest sentit, 
la proposta de l’equip de govern ha 
estat la de congelar totes les taxes i 
preus públics que no augmenten ni 
tan sols el percentatge que correspon 
a l’IPC interanual i fer molt poques 
modificacions com a excepció a la 
congelació general.

A banda de la reducció en al 
recollida de brossa, s’ha reduït la 
taxa de gual permanent a aquells 
veïns que viuen als carrers afectats 
pel mercat ambulant dels dimarts, 
una proposta que havia portat al ple 

el grup d’ERC i que es va aprovar. 
Així, els veïns que tinguin guals 
permanents a la zona del mercat 

Congelació 
dels impostos 

2014

3* Aplicable a tots els impostos: IBI, IBI Especials, IBI rústics, IVTM, IAE, guals, plusvàlua i subministrament d’aigua (només fins a 18m )

5%escombraries
baixada

=0%impostosaltres

*
augment

LES PERSONES A 
L’ATUR TINDRAN 
PREUS ESPECIALS 
PER FER úS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL

l’àrea d’esports de l’ajuntament 
d’amposta ha posat en marxa des 
d’aquest mes d’octubre un abona-
ment especial per a persones que 
estiguin a l’atur i que vulguin fer ús 
de les instal·lacions esportives de 
la piscina municipal.
aquest nou abonament, que té un 
preu especialment econòmic de 
17’82 euros sense matrícula per 
a persones que estiguin a l’atur i 
els seus cònjuges. El requisit per 
sol·licitar l’abonament és que un 
dels dos membres de la parella 
estigui a l’atur i presentar el docu-
ment acreditatiu d’inscripció a les 
oficines de treball que s’haurà de 
renovar trimestralment.
l’abonament permet accedir a 
totes les instal·lacions i serveis de 
la piscina de dilluns a divendres de 
9 del matí a 5 de la tarda, dissabtes 
de 9 a 2 del migdia i de 4 a 8 del 
vespre i els diumenges de 10 a 2. 

S’ENGEGA UN NOU PLA 
DE SUPORT A FAMíLIES 
AMb FILLS qUE NOMéS 
REbEN PRESTACIONS 
NO CONTRIbUTIVES

El ple de l’ajuntament d’amposta va 
aprovar per unanimitat un nou pla 
de suport a les famílies que suposa 
una ajuda per fer front als paga-
ments dels impostos municipals 
com la recollida d’escombraries. les 
famílies que tinguin fills a càrrec i 
que només tinguin com a ingressos 
prestacions no contributives podran 
sol·licitar aquestes ajudes per fer 
front als pagaments sobrevinguts. 
En aquest sentit, segons estipula el 
pla, un cop a l’any es donaran ajudes 
de 100, 120 o 140 euros en funció 
del nombre de fills de cada família. 
la partida pressupostària que es 
preveu destinar a la línia d’ajudes, a 
l’espera de l’aprovació definitiva del 
pressupost és d’uns 60.000 euros 
amb els que segons les dades de 
l’àrea de Serveis Socials es pot 
arribar a ajudar fins a 500 famílies 

de la població.
la regidora de Serveis Socials, laia 
Subirats, ha explicat que l’objectiu 
és que “aquestes famílies que tenen 
més dificultats i que no tenen més 
ingressos que l’ajuda familiar, puguin 
fer front a les obligacions tributàri-
es de les que no els podem eximir. 
D’aquesta manera els donem un cop 
de mà per fer front als pagaments”.
aquestes subvencions es comple-
menten amb altres línies d’ajuda 
com ara les d’urgència social o el 
repartiment d’aliments a través de 
les OnG que s’encarreguen d’aques-
tes accions solidàries.
Cal recordar que fins ara amposta ja 
tenia un Pla de Suport a les famí-
lies orientat als pensionistes que 
perceben les pensions més baixes, 
i a aquest pla se sumen els nous 
ajuts també per a famílies amb fills 
que només reben prestacions no 
contributives.
l’alcalde d’amposta, manel ferré, va 
explicar en el ple que “amb aquest 
nou ple responem a la nova realitat i 
a les necessitats de molts ciutadans 
d’amposta que ho estan passant 
malament”. 
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protoCoL

La viCepresidenta 
deL Govern, joana 
orteGa, rebuda a 
L’ajuntament
Abans de reunir-se amb els alcaldes 
de la comarca, la vicepresidenta va ser 
rebuda al saló de plens de l’Ajuntament 
d’Amposta per l’alcalde i els regidors 
de la ciutat on se li va donar la benvin-
guda i va signar el llibre d’honor.
La vicepresidenta del Govern i titu-
lar del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, Joana Ortega, 
va mantenir una reunió el passat 17 
d’octubre amb els alcaldes i consellers 
comarcals del Montsià, amb qui va 
compartir reflexions sobre el Projecte 
de llei de governs locals i la futura llei 
d’hisendes locals. 

Ciutat

reCepCió aLs joves de saint-jean de La rueLLe

Un grup de joves de la ciutat francesa de Saint-Jean de la Ruelle, agermanada 
amb Amposta, ha realitzat una estada a la nostra ciutat, on s’han allotjat amb 
famílies ampostines. Els joves i els seus professors representants van ser rebuts 
al saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta on l’alcalde els hi va donar la benvin-
guda. 

El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva 
sessió del dia 27 de setembre de 2013, va aprovar 
la concessió de subvencions dintre del programa de 
despeses corrents del Pla d’actuació municipal per 
a l’any 2013, atorgant una subvenció a l’Ajuntament 
d’Amposta per import de 47.905,74 €., que es destinen 
al pagament de les tasques de neteja viària..

LES NORMES DE PUBLICITAT ESTAN A:
https://seuelectronica.dipta.cat/media/upload/arxius/
pam_2013/Divulgacio_SUBVENCIO_NORMES_2013.pdf
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El conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, 
Ramon Espadaler ha visitat 

aquest divendres al matí la ciutat 
d’Amposta on ha signat un conveni 
entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament per donar informació, 
orientació i assessorament a les víc-
times d’accidents de trànsit.

En l’acte de signatura, l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, ha agraït 
al conseller la seva presència i 
proximitat al territori en les dar-
reres setmanes arran dels episodis 
sísmics derivats del funcionament 
del magatzem de gas Castor. A més, 
l’alcalde ha anunciat que en el proper 
ple de l’Ajuntament d’Amposta que 
tindrà lloc dilluns dia 14 es presen-
taran mocions per demanar l’aturada 
i el desmantellament del magatzem.

Per la seva banda, el conseller ha 
destacat la importància del conveni 
signat ja que “el nostre objectiu és 
reduir al màxim els accidents de 
trànsit i en aquest cas ajudar i donar 
assessorament a les víctimes quan 
aquests es produeixen”.

El conseller, l’alcalde i els repre-
sentants dels cossos de seguretat 
han celebrat a continuació una 
Junta Local en la que s’han tractat 
les qüestions relatives a la seguretat 
ciutadana de la ciutat d’Amposta i 
de la comarca. En acabar la junta, 
tant el conseller com l’alcalde han 
destacat la bona coordinació que 
existeix entre Policia Local, Mossos 

d’Esquadra i Guàrdia Civil de manera 
que cadascun dins dels seus àmbits 
han mostrat bons resultats pel que fa 
a les actuacions policials. En aquest 
sentit, el conseller Espadaler ha des-
tacat l’Àrea Bàsica Policial estigui per 
sobre de la mitjana de Catalunya en 
nombre de detencions i ha explicat 
que ara per ara els dos reptes en 
aquest territori són el món rural i els 
robatoris de metall, de manera que 
hi ha activats dos Plans Operatius 
Especials per fer una especial inci-
dència en aquest tipus de delictes. 

Ciutat

ajuntament

Ajuntament i Interior signen un conveni 
d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit

El conseller ramon Espadaler va destacar la importància del conveni signat

Els senyors Pons Solé, José Sanmiguel i l’alcalde d’Amposta van signar davant el 
notari la compra de les seves finques ubicades al barri de Valletes on es construi-
rà la nova residència d’avis. 

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

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143
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Ciutat

Comerç

Les regidories de Comerç i de 
Noves Tecnologies de l’Ajun-
tament d’Amposta han pre-

sentat el projecte del portal virtual 
Amposta Comercial, un espai web 
en el que es pretén oferir una guia 
indexada de tots els comerços que 
estan ubicats a la ciutat, però també 
del sector industrial i els serveis. Es 
tracta, segons ha explicat la regidora 
de Comerç, Rosita Pertegaz, de fer 
valer el concepte de que “tots units 
tindrem més ressò i més oportunitats 
de promocionar el comerç de ciutat”. 
El portal, que estarà a la disposició de 
tot el teixit empresarial i industrial 
de la ciutat, servirà als usuraris per 

tenir a mà la informació necessària 
sobre qualsevol tipus de comerç o 
servei que es pot trobar a Amposta 
amb les seves dades de contacte, 
ubicació i enllaç a la pàgina web 
del negoci.

D’altra banda, per als comerciants, 
empresaris i autònoms el portal és, 
tal com ha explicat el regidor de 
Noves Tecnologies, Toni Obalat, és 
“una oportunitat de promoció con-
junta i de millorar el posicionament 
de les pàgines web de cadascuna de 
les empreses”.

En les properes setmanes, es rea-
litzaran unes jornades explicatives 
sobre el funcionament del portal 

i sobre els costos de presència i 
manteniment que tindrà entrar a 
formar-ne part per a cadascuna de 
les empreses que des de l’Ajuntament 
ja s’ha avançat que seran “uns preus 
molt modestos”.

L’objectiu de les regidories és fer 

la roda de presentacions per acon-
seguir que entre 600 i 700 comerços 
i serveis se sumin al projecte i que 
a l’abril entri en funcionament el 
portal. A més, es preveu que el portal 
acabi evolucionant en una aplicació 
per a telèfons mòbils i tauletes. 

Es posarà en funcionament un 
portal per unir i promocionar 
tot el comerç local

Fira Amposta 
prepara ja la 
nova edició amb 
l’objectiu de 
millorar les xifres 
d’anys anteriors

La 53a Fira Amposta posa a l’abast 
d’empresariat i públic 30.000 metres 
d’exposició a preus inferiors als de 
les anteriors edicions amb l’objectiu 
de que els expositors i els assistents 
puguin participar-hi al mateix nivell 
que els anys anteriors tot i el moment 
de dificultats econòmiques.

Fira Amposta comença ja en 
aquest mes previ els preparatius 
per la propera edició de la mostra 
que tradicionalment es celebra a la 

capital del Montsià pel pont de la 
Puríssima. La fira multisectorial de 
la ciutat d’Amposta, una de les més 
antigues de les que se celebren a les 
Terres de l’Ebre, s’inaugura el proper 
dimecres dia 4 de desembre i tancarà 
el dia 8 cinc dies de mostra comercial, 
empresarial, ramadera i de maqui-
nària agrícola acompanyada d’un 
complet programa d’activitats d’oci, 
culturals i divulgatives que s’esde-
venen dins el mateix recinte, amb 
5.000 metres quadrats d’exposició 
interior i 25.000 exteriors.

El regidor responsable de Fira Am-
posta, Josep Manel Ferré, ha explicat 
que “estem treballant ja amb molta 
intensitat per aconseguir que la fira 
estigui al mateix nivell en quant a 
qualitat de l’oferta i nombre de visi-
tants que en les edicions anteriors”. 
En aquest sentit, el regidor ha afegit 
que “donat el moment econòmic, es-
tem molt satisfets de la resposta dels 
expositors, però tot i amb això hem 
decidit que cal posar a l’abast del teixit 

53a
FIRA
DE

AMPOSTA
MOSTRES
d’
RAMADERIA
I DE MÀQUINARIA
AGRÍCOLA

del 4 al 8 de desembre de 2013

empresarial la seva presència a la Fira”. 
És per això que amb l’objectiu de 

seguir posant a l’abast tant de les 
empreses com dels visitants l’opor-
tunitat de participar a Fira Amposta, 
s’han abaixat els preus dels estands 

per a expositors un 8% i també 
s’han arrodonit a la baixa els preus 
de les entrades, de manera que es 
pot accedir a tot el recinte i a les 
activitats que s’hi duen a terme per 
un preu de 2 euros. 

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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Ciutat

inauguRaCions ComeRCials

automòbils cajigos. la coneguda empresa ampostina automòbils 
cajigos, ha inaugurat un nou local a l’avinguda de la Ràpita cantonada amb el 
carrer sant cristòfol, on es poden trobar cotxes de la marca bmV, de la qual tenen 
la representació en exclusiva al montsià. 

bombolles. el carrer estel, 16 acull un nou espai polivalent on s’impartei-
xen classes de dansa, es fan tallers i activitats per a totes les edats, a càrrec de 
tania belvis. telèfon: 628 53 78 89. 

heRVàs estilisme i estètica. al carrer miquel granell, 47 d’ampos-
ta s’ha obert un nou centre dedicat a la cura de la imatge, aquest nou establiment 
ofereix moltes ofertes amb grans descomptes. el seu telèfon és . 877053791. 

joguines llansamà. un nou espai dedicat al món de les joguines troba-
reu al carrer Verge de montserrat, número 20 d’ amposta. la botiga ha estat una 
iniciativa de la família lluís llansamà, de gran tradició al nostre comerç, que s’ha 
aliat amb la marca Don Dino. el seu telèfon és 977 70 38 34. 

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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Ciutat

ensenYament

L’esCoLa miQueL 
GraneLL està de 
CeLebraCió

Durant aquest curs 2013-14 l’Escola 
Miquel Granell celebra els 50 anys 
que el centre porta el nom de Miquel 
Granell i els 25 anys del nou edifici.
El dissabte 26 d’octubre al matí es va 
organitzar una jornada com a punt de 
partida de la celebració. Es van fer uns 
tallers en els quals va participar tota 
la comunitat educativa dins les 
instal·lacions de l’escola.
A les 10 del matí es va fer l’acollida i 
presentació, després es van realitzar 
els tallers en família i per acabar van 
actuar la coral “Els Miquelets” i el grup 
de jota “La Rondalleta” de l’escola. 

Ampliació del Centre 
d’Educació Especial 
l’àngel APASA
El Centre d’Educació Especial l’Àn-
gel APASA disposa de noves aules i 
nou espai al carrer Europa, en una 
ampliació que es va inaugurar el 
passat dilluns dia 21 d’octubre. A 
l’acte d’inauguració hi van assistir 
Antoni Martí, director dels Serveis 
Territorials del Departament d’En-

senyament a les Terres de l’Ebre i 
Manel Ferré, l’alcalde d’Amposta.

Aquestes noves instal·lacions 
representen 3 noves unitats amb 
24 llocs escolars, una petita cuina 
equipada, un menjador, un despatx, 
una sala de reunions, un pati i els 
lavabos corresponents. 

Aquest nou espai, cedit per l’ajun-
tament d’Amposta, ha de servir per 
donar resposta a les demandes de 
l’alumnat amb necessitats educa-
tives especials de la comarca del 
Montsià. 

L’ESCoLA D’Art i DiSSENy ES moBiLitzA pEr LA vAgA

“L’educació és la base d’una societat cívica, no permetrem que se la carreguin.”
Amb aquesta contundència la comunitat educativa d’Esardi, va mostrar el desa-
cord amb la llei Wert que, entre d’altres injustícies, puja el preu de les matrícules 
i retalla en beques impedint que molts joves d’aquest país puguin continuar els 
seus estudis i d’altres, no hi puguin ni accedir. Per aquest motiu es va realitzar una 
pancarta que romandrà penjada a l’entrada de l’escola. 

Inici del curs de 
l’Escola de Teatre i Circ
El passat mes d’octubre l’ Escola de 
Teatre i Circ d’Amposta, EtcA, sota la 
direcció de Jordi Príncep, ha iniciat 
la formació dels cursos de teatre i 
tècniques circenses programats per 
aquest curs 2013-2014. L’ EtcA, 
a més dels cursos que imparteix 
a l’espai de la Societat Musical la 
Unió Filharmònica d’Amposta, on 
s’està realitzant un primer nivell de 
teatre per a joves i un primer nivell 
adreçat al públic adult, té professi-
onals en diferents centres educatius 
de les nostres comarques, i compta, 
amb un total de nou grups que es 
tradueixen en més d’una setantena 
d’alumnes. L’ objectiu de l’Escola de 
Teatre i Circ d’Amposta és, en parau-
les del seu director, anar assentant el 
nostre projecte de formació en arts 
escèniques al territori concretant 

i ampliant les tres vessants que el 
conformen: l’artística, l’educativa i 
la d’intervenció social.

Amb la intenció, a més, de col-
laborar en la difusió del circ al nostre 
territori, aquest curs l’EtcA oferirà 
un taller introductori d’acrobàcia i 
unes primeres jornades que sota el 
nom “Circ en família” permetran 
el gaudi d’aquesta experiència, de 
manera pràctica, per a tota la família.

Els cursos de cap de setmana es 
completaran, aquesta primera edició 
2013-2014, amb un taller d’expressió 
escènica per a músics. Durant el mes 
de novembre s’anunciarà en roda de 
premsa el nom de les companyies i 
professionals que impartiran i par-
ticiparan d’aquestes dinàmiques i 
cursos. 

Per ampliar informació sobre l’EtcA: 
www.festeatre.com
facebook.com/escolaEtcA
Tel: 657 931 625
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aniversari

La Foto

teresa FaneCa rep La medaLLa Centenària

La directora dels Serveis Territorials de benestar Social i Família a les Terres 
de l’Ebre, Manolita Cid, va lliurar el divendres dia 25 d’octubre la Medalla Cente-
nària del Departament a la senyora Teresa Faneca. A l’acte, que es va celebrar a 
la Residència d’avis d’Amposta, també hi van assistir amics i familiars, així com 
l’alcalde, Manel Ferré, i la direcció i el personal de la residència.
 Teresa Faneca i Pedret va néixer el 3 de setembre de 1913 a benifallet. De 
jove va servir en una casa a Tortosa. Un cop casada, es va traslladar a Jesús i 
més tard a Amposta, on va treballar al cinema òscar durant 11 anys. Ella i el 
seu marit van tenir 2 fills, actualment també té 4 néts i 4 besnéts. Sempre li ha 
agradat fer ganxet, tenir cura de les plantes i cuinar. 

Reconeixement 
al 25 aniversari 
del Restaurant 
l’Estany
Amb motiu de la Festa de la Sega, 
que es va celebrar al Restaurant 
l’Estany el diumenge dia 6 d’octubre, 
es va commemorar l’aniversari dels 
25 anys del Restaurant, un quart de 
segle des de que a la primavera del 
98, quatre matrimonis van decidir 
posar en marxa un xiringuito al bell 
mig del Delta de l’Ebre amb l’objectiu 
de conjugar cultura, gastronomia i 
tradició.

Aquesta iniciativa pionera ha 
dedicat els seus esforços a crear un 
model turístic diferent, barrejant els 
conceptes de país, territori, natura, 
cultura, gastronomia, tradició, la 
nostra parla, la nostra manera de 
ser, tot això ha fet un còctel d’oferta 
interessant, acceptada i comprada 
per la gent que ens ha visitat durant 
aquests anys. 

Al 1999 es comença a crear lo 
Mas de la Cuixota, un delta en petit 
en el que es mostra a la gent totes 
les nostres tradicions, l’activitat de 
l’arròs, la pesca tradicional, passe-
jos en carro, piragües, bicicletes i 
la navegació amb barca de perxar.

Cal assenyalar que en la seva llarga 

BErENAr ALzhEimEr

L’associació de Familiars d’Alzheimer del Montsià, que celebra aquest 2013 els 
seus 15 anys des de que es va fundar, va celebrar un berenar popular amb tots els 
seus socis i amics que va tenir lloc el diumenge dia 20 d’octubre. 

La gala benèfica 
aplega 200 
espectadors i 
aconsegueix 650 
quilos de menjar 

Amposta ha celebrat aquest mes 
d’octubre el tercer Festival Benèfic, 
tot aconseguint la recollida de 650 
quilos de menjar. Enguany, més de 
200 persones van assistir al tercer 
Festival Benèfic d’Amposta. Aquesta 
gala es va posar en marxa l’any 2011 

per ajudar les persones que més ho 
necessiten en col·laboració amb 
Càritas, Creu Roja i Siloé. L’entrada 
a la gala que se celebrava a la Lira 
Ampostina no tenia cap cost eco-
nòmic, ja que només calia portar 
aliments de primera necessitat com 
oli, llet, sucre o farina. L’espectacle, 
d’una hora i mitja, constava de la 
intercalació d’unes danses a càrrec 
del Teatre Planer de Santa Bàrbara, 
i d’acudits de la Nit de l’Humor. A 
més, la regidora de Serveis Socials, 
Laia Subirats, va voler agrair la col-
laboració dels ciutadans d’Amposta 
que portaven menjar tot i no assistir 
a l’acte. 

soLidaritat

trajectòria, el restaurant l’Estany ha 
aconseguit diversos premis i reconei-
xements com el Premi de Alimentos 
de España, essent l’únic restaurant 

català premiat a l’any 1995, Me-
dalla del Turisme de Catalunya al 
2008, Premi Gastronòmic Llorens 
Torrado. 
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Cedit l’Edifici Terres 
de l’Ebre a la 
Federació d’Amposta 
d’Associacions de Veïns

La Federació d’Amposta d’Associa-
cions de Veïns ha signat un acord 
amb la Cooperativa d’Arrossaires del 
Delta per a la concessió de l’espai que 
els Arrossaires disposen a la capital 
del Montsià. El col·lectiu veïnal 
l’adequarà per a poder disposar així 
d’un lloc de reunió, un arxiu, oferir 
un punt d’atenció al veí, un espai 
obert a conferències i xerrades, etc.

La concessió, feta per a cinc anys, 

es fa amb la voluntat de dinamitzar 
el món veïnal i associatiu de les 
Terres de l’Ebre.

Una vegada s’adeqüi l’edifici (fei-
na que s’està realitzant amb el treball 
voluntari dels veïns) s’oferirà un nou 
servei de la Federació d’Amposta 
d’Associacions de Veïns (FAAV), el 
punt d’atenció al veí.

Així mateix, l’espai servirà per a di-
namitzar projectes que la Federació 
ja té en marxa avui en dia (Ràdio Par-
ticipa, Voluntaris i Participació Terres 
de l’Ebre, sensors veïnals, comparsa 
de carnaval, recreacions històriques, 
conservació de les tradicions, etc.) 
i s’hi establirà un saló d’actes obert 
per a poder-hi realitzar conferències, 
exposicions, xarrades, etc. 

èxit de la caminada 
de la Penya 
barcelonista 
Joan Gamper en 
benefici de Càritas
El periodista Frederic porta 
també va presentar els llibres 
Kubala i De Blues i grana

La Penya Barcelonista Joan 
Gamper d’Amposta ha celebrat 
aquest mes d’octubre el seu 54è 

aniversari començant, el divendres 
11 amb una xerrada tertúlia al 
Casino d’Amposta, seu de la Penya, 
amb el títol De Gamper a Messi, a 
càrrec de Frederic Porta, escriptor i 
periodista. Davant d’una saló d’ac-
tes ple d’assistents, Porta va fer un 
repàs dels fets més importants de la 
història del FC Barcelona a través 
de personatges tan destacats com 
Gamper o Kubala. L’acte també va 
servir per presentar els seus darrers 

llibres: Kubala, una excel·lent bio-
grafia sobre el llegendari futbolista 
culé, i De Blues i Grana.

La següent activitat programada 

per la Penya Joan Gamper va ser la 
III Caminada solidària, aquest any 
en benefici de Càritas Amposta. Prop 
de 200 persones diumenge matí es 
van desplaçar des de la plaça del 
mercat fins a l’ermita del Montsià, 
on es va fer un esmorzar amb tots els 
participants. Gràcies a la caminada 
es van recollir 600 euros que s’han 
donat a Càritas. 

El president de la Penya, Òscar 
Calvet, es va mostrar molt satisfet 

dels actes i va manifestar que ‘la 
caminada solidària poc a poc es va 
consolidant com una activitat im-
portant en el calendari de la nostra 
ciutat i estem convençuts que cada 
any hi sumarem més gent’. 

Abans de la caminada, la Penya 
Barcelonista Joan Gamper va sor-
tejar entre tots els inscrits dues 
entrades amb viatge inclòs per al 
partit de Champions entre el Barça 
i el Celtic de Glasgow. 

Ciutadans

entitats

naiXements 

Bruna Blanc Bria, 15-08-2013
Brandon Crespo Tenorio, 26-08-2013
Eric Cruz lópez, 24-07-2013
Cloe Curto Beltri 27-07-2013
aleix Diago Panisello 5-07-2013
lena Drago Serralonga 19-07-2013
Pedro fernández Del rio 10-08-2013
Dani flores lópez 13-06-2013
Goretti fornós Gallart 5-08-2013
Thais Gálvez Díaz 29-06-2013
maria González Damian 30-07-2013
Violeta Gubanova 22-06-2013
lisardo Heredia fernández 8-07-2013
Bruna Hernández fumadó 17-07-2013
aisha idrissi navas 2-08-2013
Jucas ioja 11-07-2013
Brandon lalangui medina 22-07-2013
roger lop Bel 5-08-2013
rudyson Konfivera Córdova 22-07-2013
Jordan madrigal Hogro 30-06-2013
Oriol martí Sabaté 3-08-2013
ian martínez Cabrera 23-08-2013
Dylan Ortega lópez 11-08-2013
amaya Proaño Portero 9-07-2013
nathan Quer Giner 7-08-2013
Didac Quer Giner 7-08-2013
unai Queral Guillén 21-08-2013
issac ramírez rodriguez 7-08-2013
mariona roig Bonet 28-07-2013
Thiago roselló Ortiz 23-08-2013
abdullah Sahnoun 27-07-2013
Juan Santiago Camacho 4-07-2013

Sara Sarrio Escurra 17-07-2013
Bryan Simancas Guerrero 3-08-2013
Sean Tafalla Cervera 5-07-2013
arwa Tebbat adaouri 17-07-2013
Diango Tomás moya 6-08-2013
alexandra Zahorneanu 18-08-2013

deFunCions

Pasqual artola ferrer. Gumersindo 
aymerich Serret. Concepción Balada 
Virgili. francisco Barberà Barberà. 
maria Beltrán Sorolla. Juan Bertomeu 
ferreres. Josefa Benet ferré. 
alejandro Caballé forcadell. 
Carmen Clavet Blanch. José luís 
Compte Solé. Cinta Cuartero anglés. 
francisco Estellé ruíz. Juana ferré 
Ginovart. maria ferreres Escoda. 
nicanor forcadell lluís. Joaquin fornós 
Porres. luisa Garcia avila. mariano 
Garcia Pérez Casimiro. Encarnación 
García reverté. ramón Garcia rosa. 
antonio Gil Carmona. francisca Gómez 
González. Carmen Grau Súñer. Víctor 
Gregorio ripollés. Emilio Hidalgo 
navarro. Juan Jordá Sabaté. francisco 
lor masia. felipe luna idiarte. Carlos 
martí fonollosa. manuel martin Perales. 
arcadio masdeu also. m. Teresa mateu 
moreso. Vicent monfort Serra. antonio 
Diego Peralta martínez. Juan Pino 
Tomás. Cinta Sabaté Valmaña. José 
Torné Gras

reGistre CiviL
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A partir del segle XII, la Caste-
llania d’Amposta va ocupar 
un vast territori entre el que 

ara és el Sud de Catalunya i el Nord 
de València i des del seu castell es 
governava tota aquesta zona. Avui 
pràcticament només queda el record. 
Les poques restes del castell són 
algunes portes cegues de la façana 
fluvial, alguna resta de muralla i 
els fossars. Això sí, al bell mig del 
que va ser aquell recinte hi trobem 
la plaça del Castell on segurament 
hi va haver l’antic pati d’armes. Al 
entrar a Amposta per la carretera de 
Santa Bàrbara trobem la plaça de 
la Castellania d’Amposta on quasi 
sempre hi ha onejant una bandera de 
la ciutat que porta un dels elements 
característics d’aquella època: la 
creu de Malta, de vuit puntes o de 
vuit beatituds, tal i com se la coneix. 

A partir del dissabte dia 5 d’octubre, 
Amposta es va convertir en plaça cas-
tellera. Això vol dir que, a partir d’ara 
es faran jornades castelleres anuals 
coincidint amb la data del nostre 
bateig, amb la participació de la colla 
castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 
amb representants d’una bona part del 
territori (Delta de l’Ebre i comarques 
del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat) 
i d’altres colles convidades d’arreu dels 
Països Catalans.   

I és que aquest dia va tenir lloc 
el bateig de la nostra colla amb 
la presència de les colles padrines 
Castellers de la Sagrada Família 
(embrió de la nostra colla) i Nens 
del Vendrell. 

Para portar a terme l’esdeveni-
ment i donar-li el caire festiu que 
mereixia, s’hi van programar una 
sèrie d’actes com a teloners del gran 
esdeveniment. 

Després de fer-nos la foto oficial 
del grup lluint la camisa blava prop 
del Pont Penjant que, a part de ser 
símbol d’Amposta representa la unió 
entre territoris a més de representar 
un homenatge a l’Ebre, pare del 
nostre Delta, es va enfilar el camí 
de la plaça de la Vila (recentment 
rebatejada) on s’havien de realitzar 
tot el seguit d’actes. Primer l’actuació 
de la muixeranga de Vinaròs, una 
colla germana amb la qui compartim 
alguns dels membres. Els següents en 
actuar van ser la rondalla Aldeana 
conjuntament amb el grup local 
de jota Paracota.  El gran moment 
estava a punt de començar. 

Les colles castelleres que, des 
de feia força estona ja ocupaven el 
bell mig de la plaça, varen procedir 
a l’acte d’enfaixament. Acte seguit 
començaren a veure’s la formació 
de les pinyes de pilar; 6 en total, 
ja que cada colla en va fer dos. La 
panoràmica des del balcó principal 
de la casa consistorial era extraor-
dinària. El blau delta de colla del 
territori, el verd dels Castellers de 
la Sagrada Família i el roig dels nens 
del Vendrell; només hi faltava el grop 
per a veure’s com un gran parxís 

on els castellers farien de fitxes. De 
centenars de fitxes... Això sí, unes 
fitxes molt especials que s’anaven 
agrupant i pujant i baixant, sovint 
al so de les dolçaines (en el cas de 
XXDD) o gralles i els tabals. Aquella 
harmonia de colors juntament amb 
un públic que ja estava entregat 
abans de començar les actuacions, 
era un plaer per als sentits. 

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta co-
mençarem la ronda de castells amb 
un 3d6 (tres de 6), una construcció 
que ja havia descarregat dissabte an-
terior a Alcanar. En descarregar-los 
l’entusiasme entre la colla era ben pa-
tent. Fins al balcó arribava l’emoció 
de la colla. Tant que t’entraven ganes 
de llençar-te al buit per a participar 
d’aquell esclat d’alegria i participar 

enorme abraçada col·lectiva. 
El torns s’anaven simultaniejant i 

en tornar a tocar a XXDD es procedir 
a realitzar el castell més difícil que 
havien preparat per a la jornada: un 
4d6 amb agulla. Un castell inèdit 
per a la colla, la qual cosa sempre 
comporta una dosi afegida d’incer-
tesa al principi i de joia al final. Els 
responsables de la pinya comencen 
a cridar els components, després, 
el cap de colla, crida als primers, 
als segons, als dosos... Les dolçai-
nes i el tabal comencen el toc de 
castells... Fins que els responsables 
de la canalla criden a l’acotxador i 
l’enxaneta. Poc a poc el castell va aga-
fant forma... Finalment l’enxaneta 
fa l’aleta en senyal que el castell ha 
estat carregat. Es procedeix a des-
muntar-lo mentre l’enxaneta busca 
les espatlles de dos de l’agulla que 
s’ha format al seu interior i torna a 
fer l’aleta quedant un pd4. La colla 
torna a vibrar i sense que hi hagu-
és cap terratrèmol!, tal com havia 
passat els dies anteriors... En aquest 
moment ja s’havia assolit l’èxit que 
suposava guanyar-se l’entrada a la 
Coordinadora de Colles Castellers de 
Catalunya de ple dret. Però a l’ànim 
de la colla estava poder acabar la 
diada tal i com s’havia planificat. 

El darrer castell era un 4d6, fet 
en dues vegades anteriors (la Ràpita 
i Alcanar), per tant, a priori, i una 
vegada passat amb nota l’examen 
que suposava la construcció dels 
dos anteriors, no havia de significar 
cap contratemps important, com 
així va ser. 

La diada passava ràpid. Com 
aquell que no vol s’arriba a la dar-
rera ronda de pilars. Per aquest 
moment s’havia estat treballant un 
pd4 carregat per baix, també un 
construcció inèdita a la plaça i no-
més descarregada als assajos. Però 
un contratemps, afortunadament 
sense conseqüències, impedí que 
la jornada acabés perfecta. Va ser 
substituït per un pd4 normal. 

Mentre, les colles padrines porta-
ven a plaça castells de 7 pisos des-
tacant entre tots ells el 3d7 carregat 
per baix i el pd5 també carregat per 
baix per part dels Castellers de la 
Sagrada Família. 

I com a colofó de la diada un acte 
molt simbòlic i emotiu: la construc-
ció de tants pd3 com poblacions hi 
ha representades a la colla, amb la 
mostra de les banderes municipals 
des respectius pobles. 

Finalment, el protocol·lari lliura-
ment de records entre les diferents 
colles que, des de dissabte, com-
partiran estrets llaços de d’amistat 
i col·laboració mútua.   

Amb un àpat per a tots els par-
ticipants i un concert es donaven 
per acabats els actes del bateig. La 
propera actuació (a Gavà) ja es farà 
amb tots els honors de ser una colla 
castellera.     

Una vegada més: felicitats colla! 

La plaça castellera 
d’Amposta

JOAN FERRé VERGE 
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entre nosaltres. Talent i saviesa que 
mai es perdran. Ara, allí on esteu, 
segur que retrobareu les vostres 
converses.

Una pèrdua significativa i que em 
va doldre quan em vaig assabentar.

Els darrers anys, coincidia més 
d’un divendres, quan reparteixo 
el Més Ebre, amb el senyor Moya 
a Amposta. Sempre parlàvem una 
bona estona.

De la seva etapa al Barça i al Con-
dal. I també de l’Amposta, com no.

Va ser un Gran del nostre futbol. 
I sobre tot per a la seva ciutat i el 
seu club, el que portava ben endins.

Des d’aquí el meu petit homenat-
ge. Curt però merescut. Fins sempre, 

senyor Moya!. Deixa bona empremta 
i sempre serà recordat com a persona 
I com un dels jugadors brillants que 
ha tingut Amposta i aquest territori 
ebrenc, arribant a l’elit del futbol 
estatal. 

Ciutadans

personatGes

Fa unes setmanes ens va deixar 
Joaquim Moya, mític exjuga-
dor i exentrenador del CF Am-

posta, a l’edat de 80 anys. Va jugar a 
primera divisió amb el Condal l’any 
1957, cedit pel FC Barcelona, club en 
el que va jugar partits amistosos. Va 
entrenar altres equips de les Terres 
de l’Ebre, com la Sénia, Tortosa o 
Aldeana, i es pot ben dir que ha estat 
un dels referents del futbol ebrenc. 
Un dels bons.

Qualitat esportiva i humana, amb 

un gran sentiment ampostí. Era 
carismàtic i va marcar una etapa 
dins dels ampostins i dels ebrencs 
il·lustres que han tingut el privilegi 
de jugar a Primera divisió. Ell el 
va tenir.

Recordo a Joaquim Moya. Per-
fectament. Era jo molt crio. Parlo 
de fa uns quants anys. El meu pare 
i Mario Perolada solien compartir 
bones tertúlies futbolístiques amb 
ell. I jo, molt jove, podia aprendre 
escoltant-los. Tots tres ja no estan 

Joaquim Moya, 
orgull ampostí 

MIChEL VIñAS

Fa unes setmanes ens va deixar el mític jugador i entre-
nador del CF Amposta

Joaquim Moya marcant-li un gol al Real MadridAmb la samarreta del CD Condal

Centre obert

Després de les vacances segueix 
en funcionament, el centre obert 
infantil “El Castell”. Aquest és un 
servei específic dels Serveis Socials 
Municipals, el qual, es troba integrat 
dins de l’Àrea d’Infància i Adolescèn-
cia i que depèn de la Regidoria de 
Serveis Socials i Participació Ciuta-
dana, té com a finalitat desenvolupar 
una tasca bàsicament educativa, 
mitjançant accions de prevenció, 
detecció i seguiment individualitzat 
dels infants, compensant aquelles 
deficiències socioeducatives. 

La intervenció del centre obert 
infantil, se centra en el suport i 
orientació escolar, tutories indivi-
dualitzades a nivell socio-afectiu, 

sortides, tallers formatius i lúdics, 
suport i orientació familiar. 

El servei prioritza als infants del 
municipi amb dificultats en el seu 
desenvolupament personal, social i 
familiar. Tot i que s’obrin les portes a 
un nombre d’infants sense cap mena 
de dificultat. En aquest moment el 
centre atén 48 xiquets i xiquetes del 
municipi, d’edats compreses entre 6 
a 12 anys. 

El centre obert infantil “El Cas-
tell” va obrir les seves portes l’any 
1985, i desprès de tants anys de 
funcionament, no ha perdut la seva 
essència. Els temps ha canviat, la 
realitat d’avui dia ha evolucionat, 
les necessitats d’intervenció van en 
augment i la demanda no para de 
créixer. Però, la seva raó de ser, no 
s’ha perdut, els professionals del 
Centre Obert es converteixen en 
una mena de tutors per als menors 
que atén, acompanyant-los en el 
seu procés de creixement, intentant 
suplir les mancances que puguin 
tenir i vetllant pel seu benestar físic, 
social i emocional. 

No s’ha perdut 
l’esència

bEA FAbRA ARqUES, DIRECTORA DEL 
CENTRE ObERT INFANTIL “EL CASTELL”
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L’ampostina 
Teresa Ferré rep 
la Medalla al 
treball President 
Macià
El Govern de la Generalitat de Ca-
talunya ha guardonat a l’ampostina 
Teresa Ferré, més coneguda com “Te-
resita la Madrina” amb la Medalla al 
treball President Macià 2013. Teresa 
Ferré ha rebut la medalla de mans 
del President Artur Mas juntament 
amb 10 persones més en un acte que 
va tenir lloc el passat 15 d’octubre 
al Palau de la Generalitat 

Els guardons reconeixen treballa-
dors i empreses pels seus mèrits la-
borals i la seva contribució a l’impuls 
de l’economia catalana. També són 
un reconeixement als treballadors i 
empreses que s’han distingit per la 
dedicació, la constància i l’esperit 
d’iniciativa en el treball, i a les em-
preses i entitats que han adoptat 
millores i iniciatives de progrés en 
l’ordre laboral. Els guardons es van 

crear l’any 1938 i són oberts a qual-
sevol persona o entitat.

A la fotografia oficial podem veure 
a Teresa Ferré, a l’esquerra de la 
imatge, juntament amb els altres 
guardonats amb el president de la 
Generalitat. 

persones

L’empresa de producció i venda de verdura i fruita ecològica de Joan Castellà ha 
participat en la campanya de comunicació del 012 que impulsa la Generalitat de 
Catalunya per promocionar la venda de proximitat i donar-la a conèixer als consu-
midors. A l’espot publicitari s’hi pot veure a Joan castellà, al seu fill Nil castellà i la 
seva dependenta Manolita Redó de la botiga Ekobo d’Amposta.
La difusió d’aquesta iniciativa ampostina suposa el reconeixement a la feina del 
sector primari tan imprescindible i moltes vegades poc valorada.
A la imatge Joan Castellà acompanyat dels regidors Rosita Pertegaz i J. Antoni 
Obalat en el tast de tomàquets que es va fer el passat mes de juny. 

La Bruixa del Riu 
ha tornat a repartir 
milions d’euros a les 
Terres de l’Ebre

El primer premi de la Loteria Naci-
onal del dissabte dia 19 d’octubre 
va tocar a aquesta administració.

El núm. 87359: 1 dècim de 
3.000.000 euros i 35 dècims de 
60.000 euros en total 5.100.000 
euros.

Ha estat venut a Amposta a la 
mateixa Administració, al Perelló 
al Restaurant Censals, a Camarles 
al forn de pa dels Germans Marín 
i a la llibreria Virtual de St. Jaume.

El mateix dia del sorteig ja vaig 
rebre moltíssimes trucades de gent 
que ho havia vist per la tele o per 

soCietat

internet. Molts dels agraciats no 
sabien que els havia tocat fins que 
van passar per l’administració a 
veure si tenien algun premi... la 
vivència de dir-li a una persona 
que li han tocat 60.000 euros és 
increïblement satisfactòria... Alguns 
dels afortunats van compartir entre 
llàgrimes la situació de precarietat 
econòmica que estaven vivint i que 
aquells diners els queien del cel... 

Un ens va comentar que en un mes 
li havien de prendre la casa i que 
ara ja no la perdria... Una agraciada 
anònima ens va confessar que no li 
havia dit a ningú, ni tan sols al seu 
home, que segons ella ara estaven 
enfadats (vam pensar que tindrien 
la reconciliació més especial de la 
seva vida)... Una altra agraciada 
ens va dir que estava molt malalta 
de l’esquena i que aquests diners 
serien per poder treballar menys 
i viure en millors condicions... Un 
munt d’anècdotes meravelloses que 
s’afegeixen a les ja viscudes gràcies 
a tots els premis que la Bruixa del 
Riu ens ha portat, en total ja sumen 
més de 33.000.000 euros! 

AGUSTí CENTELLES

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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jornades

Entre tots ho hem aconse-
guit: escriptors, editors, il-
lustradors, lectors, usuaris….

Les 8enes. Jornades de les Lletres 
Ebrenques han estat un veritable 
encert. I, això s’ha transmès en un 
resultat més que bo.

El nostre objectiu és que a més de 
ser una Jornada de trobada, d’inter-
canvi d’idees, lúdica per als mateixos 
participants, que es retroben i que 
més d’un que ve per primer cop co-
neix i es dóna a conèixer a la resta, 
sigui un apropament dels lectors 
que acudeixen a la Biblioteca, amb 
els autors.

Aquest any la satisfacció ha estat 
gran, ja que a més de l’objectiu 
aconseguit, la diversitat d’actes que 
hem ofert, ha estat del grat dels qui 
l’han viscut. I, tots els participants, 
que han estat molts, han transmès 
la seva il·lusió pel que fan i pel que 
treballen.

No podem detenir-nos a comentar 
acte per acte, però sí farem un resum. 

tauLes rodones
Començarem amb les taules rodones: 
diversitat i bon gust a cadascuna 
d’elles. Es notava que s’ho havien 
treballat força els coordinadors de 
les mateixes: Maite Subirats, Oriol 
Fuster, Baltasar Casanova, Núria 
de Santiago, Víctor Amela i Roser 
Amills. 

“Trinxant sobre l’Ebre”, va comp-

tar amb la presència de reconeguts 
escriptors i periodistes com el Xavier 
Garcia, recentment guardonat, par-
là de la seva última obra “Carmel 
d’Ascó”; Àngel Vilamajó amb el seu 
llibre “El cor d’Horta”; Màrius López 
i el “Vestit tradicional d’Amposta, i 
Júlia Idiarte, Cinta Montañés i la 
Maite Subirats, amb l’èxit d’aquest 
any a Amposta, “L’Abans, recull gràfic 
d’Amposta: 1875-1975”.

La taula de les joves promeses en 
el món de l’escriptura i editorial, 
“Mangrana de jovenel·los. Perspec-
tives sobre el fet literari”. Amb la 
veterana escriptora lleidatana, amb 
arrels ampostines, Núria Añó parlà 
de la seva trajectòria com a novel-
lista, amb diverses obres publicades; 
Nassira El Hadri, ens comentà la 
importància de contar contes als 
més menuts, creant l’hàbit del llegir; 
Eduard Carmona, amb la seva expe-
riència del poemes a la carta : a les 
cases, bars, botigues…Carme Pons 

i Miguel Bustos, recentment amb la 
publicación del Còmic “El senyor 
romaní”, Joan Todó, amb recent obra 
publicada “L’horitzó primer”, igual 
que el flixanco David Ruz, amb “No 
m’escriguis més poemes”; i l’editor 
Albert Arqués.

Una de les tertúlies més gustoses, 
va ser la de Llibres amb molt de gust, 
per dos motius: per les suculentes 
descripcions culinàries que ens feien 
els autors i autora i per les boniques 
il·lustracions que acompanyaven els 
textos dels llibres, la majoria acabats 
de sortir al mercat: “La cuina de la 
plana”, de Jordi Boronat, “Esmorzars 
de l’Ebre” d’Ignasi Revés, “La cuina 
del Delta de l’Ebre” de Maximina 
Saborido i Gustavo Turón, “La cuina 
de Traiguera”, de Vicent Sanz.

Ja per la tarda es va continuar 
amb els Llibres col·lectius, antologies 
i guirnaldes florals” recull d’obres 
curtes de diversos autors: “Els caus 
secrets”, d’Edic. Moll; “Clio, mussa i 

assassina”, d’Edic. de l’ïndex i “Emer-
gencias”, de l’editorial Candaya, 
dels qui ens van parlar els autors de 
novel·la negra, Fede Cortés, aquest 
any accèssit del Premi de Narrativa 
Breu, que convoca la Biblioteca i 
l’Ajuntament d’Amposta; Jordi Pijo-
an; l’autor de narrativa curta Yannick 
Garcia; Joan Todó i Cinta Arasa.

L’acabament de les tertúlies la 
va posar la de l’eròtica “Els llibres 
saborosos, una panoràmica del que 
les lletres poden fer pels orgasmes”, 
amb uns atrevits Miquel Esteve, amb 
la seva novel·la, “El joc de Sade”; 
Josep Igual, que properament veruà 
publicat el llibre de relats eròtics 
“Amors gairebé eterns” i el Víctor 
Amela i la Roser Amills, naturals i 
agosarats com ells sols saben ser. 

Una safata de dolços de xocolata, 
nata i maduixots van posar el puntet 
final de dolçor a l’acte.

inauGuraCió oFiCiaL
La inauguració oficial de les Jorna-
des es va iniciar amb les paraules 
de benvinguda de l’organitzadora 
de l’esdeveniment, Joana Serret, i 
amb les paraules de recolzament 
de la regidora de Cultura Mar Pani-
sello i les del Director dels Serveis 
Territorials de Cultura de les TT.EE., 
Ferran Bladé. Tancà l’alcalde de la 
ciutat, Manel Ferré.

Les Lletres 
Ebrenques i més…

JOANNA

passa a la pàgina següent
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La lliçó inaugural, podem dir que 
fou magistral, en quant el Genís 
Sinca, amb la “Meva tauleta de nit 
ebrenca”, va fer esment a autors com 
Bladé, Arbó, Aliern…El periodista 
i escriptor atrapà d’immediat al 
nombrós públic assistent, provocant 
les rialles en molts moments del seu 
discurs, es va produïr un intercanvi 
de paraules amb els propis oients. 

Un documentat Genís, jugà també 
amb els mots gramaticals que ens 
diferencien de la resta del país.

Sinca, ha estat premi Josep Pla 
2013 amb la seva obra “Una família 
exemplar”, una sàtira de dos nissa-
gues catalanes, una de Tortosa, on 
el seu protagonista, el Dr. Bou és 
ampostí, i l’altra de Manresa.

El moment emotiu el posà l’home-
natge a la poetessa, pintora, artista 
en el sentit ampli de la paraula, l’am-
postina Mari Chordà. Els seus amics 
Dolors Espelta i Manolo Ripollés, 
recordaren temps passats al Llar…i 
feren un interessant recorregut a 
tota la seva obra pictòrica i escrita. 
“Bouemes i Bouaccions per a Mari” 
fou l’espectacle amb el toc especial 
dels poetes Javier Caballero, Carles 
Hac Mor, Miquel Àngel Marín i Ester 
Xargay. Mari fou obsequiada amb 
un ram de flors per la regidora Mar 
Panisello.

eL merit de Les LLetres ebrenQues
Aquest any el Mèrit de les Lletres 
Ebrenques fou per a l’escriptor Je-
sús Tibau, com a defensor de l’obra 
ebrenca a través de les xarxes socials 
i pel programa que condueix a Canal 
21, Merescut premi, que en anteriors 
edicions foren per a l’Albert Pujol, 
director de la Fira del Llibre Ebrenc 
a Móra d’Ebre; Francesca Aliern, 
l’autora xertolina més llegida ; 
Emigdi Subirats, activista cultural 
i escriptor.

Per tal motiu el grup CREA 
presentà “Aparent tranquil·litat”, 
curtmetratge basat en un conte de 
Jesús M. Tibau. Excel·lent treball 
i total entrega els amics de CREA.

El mateix grup i després d’un 
saborosíssim tast de productes gas-
tronòmics ebrencs servits per Temps 
de Terra, ens oferirem un fragment 
de l’obra de teatre Homes! De T de 
teatre: “Ramon”, on els seus prota-
gonistes Maria Joan Martí, Núria 
España, David Comuñas, Pere Mon-
tañana i Xavier Miró, van entretenir i 
fer participar al públic present, amb 
uns efusius aplaudiments, per la seva 
magistral interpretació.

ContaContes
El gran Contacontes adreçat als 
més menuts, ens el van preparar 
uns singulars autors i autores de 
històries infantils: Laura Mur; Car-
me Reverté, les germanes Besolí, el 
pallasso Muniatto, Cinta Arasa, Toni 
Villalobos i Jesús Serrano. Conduït 

l’acte per la traductora i storyteller 
Sílvia Panisello.

Sota el títol Començant a llegir, 
comencem a créixer, van fer somiar a 
petits, pares i iaios. Un dels moments 
més especials de les Jornades.

entrevistes
La roda d’entrevistes pel periodista 
de Catalunya Ràdio, Jordi Cervera, 
enregistrat per a poder visionar-se 
en un canal de televisió, canvià la 
dinàmica de les tertúlies a la Bi-
blioteca. En un lloc ideal, com era 
l’escenari del Auditori de la Unió 
Filharmònica, on més tard actuaria 
Lo Gitano Blanca, Jordi va entre-
vistar a Coia Valls, Xulio R. Trigo, 
Francesca Aliern, Vicent Sanz, Josep 
Igual, Rafael Haro, David Ruz, Javier 
Garrit…entre d’altres. 

Altres escriptors com Eusebi 
Canyelles, Mariano Castro, Glòria 
Fandos, Ma. Josep Margalef, Santi 
Borrell, Pere Audí…també van estar 
participant en les Jornades.

audiCions musiCaLs
Acabarem per les audicions musicals. 
Han estat magnífiques: L’Espriueja-
da, l’homenatge a Salvador Espriu, 
amb una entrega total dels poetes i 
poetesses: Anna Canalda, Mairona 
Gairí,amb els seus cants; Rafael 
Haro, Tomàs Camacho i Josep Igual 
a la guitarra. El lloc, pub Ítaca va ser 
el adequat, per a tal esdeveniment. 
L’Infern de Gusen, recital poètic, 

d’homenatge al poeta de Miraver, 
Roc Llop, acompanyat la seva dura 
poesia, amb la veu de l’Emigdi Subi-
rats amb el so del violoncel per Fer-

ran Miquel Benaiges; Plors i violes, 
excel·lent música i veu, de l’Albert 
i la Banda dels 13, versionant la 
poesia d’un gran dels poetes actuals, 
Yannick Garcia, amb el nostre Club 
de Lectura “Cafè-Tertúlia”, també 
per comentar la seva obra de contes 
“Barbamecs”, conduït per Daniel 
Ballester, membre del nostre Club.

I el final apoteòsic de Lo Gitano 
Blanc, un grup de músics amb la veu 
de l’Andreu Perals, on amb la seva 
música ens van fer treure tot el més 
pur sentiment. El seu líder, l’Andreu 
Carranza, qui es mou per l’escenari 
sense parar, i que ens fa viatjar pel 
temps i ens recorda bocinets de l’obra 
sentida i viscuda de l’Artur Bladé; 
Jesús Moncada, Sebastià Juan Arbó; 
Gerard Vergés i del propi Carranza. 

Ens posaren un final de festa de 
les més boniques, exhaustos pels tres 
dies viscuts però amb un bon regust 
de haver aconseguit respirar l’aroma 
literària ebrenca.

L’agraïment a tots els col-
laboradors: Òmnium Cultural, Unió 
Filharmònica, Escola de Capacitació 
Agrària, Esardi, Temps de Terra, 
Gavina Llibreria, Cafè Ítaca.

I el suport de l’Ajuntament, Re-
gidoria de Cultura i Regidoria de 
Mitjans de Comunicació.

I a tots els escriptors, escriptores, 
il·lustradors, editors, usuaris de la 
biblioteca, espectadors en general, 
agrair-los el seu suport, el seu treball, 
les seves paraules encoratjadores, 
que a la fi és el que més ens emotiva 
per continuar pensant en la propera 
Festa Literària Ebrenca i Catalana, 
a Amposta. 

Cultura

JESúS TIbAU REP 
EL PREMI AL MèRIT 
DE LES LLETRES 
EbRENqUES qUE 
ATORGA LA bIbLIOTECA 
SEbASTIà JUAN ARbó

L’escriptor Jesús tibau va ser 
guardonat amb el premi al mèrit 
de les Lletres Ebrenques que li va 
entregar la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament d’Amposta, mar 
panisello, en el marc de les viii 
Jornades de les Lletres Ebrenques 
celebrades a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó.

El premi vol ser un reconeixement 
a un escriptor per la seva tasca de 
difusió de la literatura feta a les 
terres de l’Ebre i per la repercussió 
de la seva producció. En aquesta 
ocasió, es va reconèixer a l’escriptor 
de Cornudella del montsant, Jesús 
tibau com a gran difusor de les lle-
tres a través del seu blog “tens un 
racó a dalt del món” i pel programa 
que duu el mateix nom i que s’emet 
al Canal 21.
Un cop entregat el premi, es va 
presentar un curtmetratge produït 
pel grup CrEA d’Amposta en el que 
s’adaptava al cinema un dels contes 
del mateix tibau, titulat “Aparent 
tranquil·litat”. 

jornades

ve de la pàgina anterior



revista amposta  ·  Núm. 865  ·  NovEmBrE 2013 19

PER JESúS
SERRANO PONS

Llegendes 
antigues

Ara faig memòria d’una antiga 
història que contaven els més 
vells del poble... Ara em ve al 

cap una trista rondalla que explicava 
la gent de major edat...

Hi havia una vegada una bruixa 
dolenta i malintencionada, amb 
la pell del color dels gripaus, amb 
una gepa desproporcionada i amb 
una enorme berruga al bell mig 
del seu llarguerut nas. Aquella 
fada malèvola i malcarada estava 
tan amargada i angoixada a causa 
d’aquell antiestètic cigró que caval-
cava descaradament al damunt de 
la seva nàpia,que va optar per no 
sortir al carrer per tal de no con-
vertir-se en la riota del seuveïnat. 
Aquella lletja i deforme fetillera, 

una d’aquelles tantes nits en què 
no podia pas dormir, va decidiren-
verinar la noia més maca i bufona 
del poble amb la pitjor metzina que 
es pogués arribar a fabricar.Així, 
després d’escodrinyar i furgar per 
centenars de llibres de màgia negra 
i manuscrits prohibits, va desco-
brir un magnífic encanteri capaç 
d’omplir el seu negre cor d’una joia 
indescriptible que li faria oblidar 
la maleïda i deformeprotuberància 
que dominava el seu nas. Aquella 
bruixa va barrejar potes d’aranya, 
ulls de granota, cabells de dimoni 
calb, essència de llufa d’unicorn, 
llàgrimes de capellà i orins d’elefant 
albíper tal de preparar un embruix 
tan terribleque obligaria aquella 
noia tan formosa a no desitjar el fill 
que, en pocs dies, sortiria del seu 
ventre inflat.Amb aquell beuratge 
pèrfid i malèfic, la malintencionada 
fetillera de la nàpia ciclòpea podria, 
finalment, dur a terme la seva ven-
jança contra els veïns que tanta mofa 

i burla n’havien fet del seu promi-
nent nas,coaccionantalhoraaquella 
innocent jove,tot obligant-la a elegir 
entre la mortdel seu fill primogènit 
i(o) donar-lo en adopció.

 La bonica xicota no va dubtar-ho 
ni un moment i, just després de pa-
rir, va deixar el seu nadó a la porta 
d’un vell hospital amb l’esperança 
de no tornar-lo a veure mai més...

Aquesta és la trista història d’en-
veges i males intencions que em vaig 
veure obligat a concebre per tal de 
poder sobreviure durant aquells cinc 
eterns anys quan vaig rodar d’orfenat 
en orfenat i de casa d’acollida en 
casa d’acollida, a causa d’ésser un 
nen abandonat només néixer. 

Durant el dia m’angoixava força 
però, ja de nit, entre llençols i coi-
xins, somiava amb una mare capaç 
de superar el malèfic enverinament 
de la seva bruixa particular i que, 
un matí, just en llevar-me del llit, 
la trobaria a la porta de la meva 
cambra amb els braços ben oberts 

i ladolça mirada que només pot 
tenir una mare.

La cruel realitat en què viviem 
submergits va impedir, però, l’acom-
pliment de les fantasies oníriques 
d’aquell nen petit. No obstant això, 
una plujosa tarda de primavera, vaig 
conèixer qui s’acabaria convertint en 
la meva veritable mare; qui m’esti-
maria amb bogeria; qui m’ensenyaria 
els valors ètics que tinc avui en dia; 
qui m’ho donaria tot sense demanar 
mai res a canvi; qui va suportar les 
pors i inseguretats d’un aneguet lleig 
amb una mare biològica desapare-
guda; qui va resistir els embats d’un 
adolescent presoner d’uns foscos i 
amagats temors inconfessables ofe-
rint-li la millor medicina contra la 
malenconia; qui em va ajudar quan 
més ho necessitava; qui sempre va 
estar allí...

Així que avui, en aquest trist dia 
d’enterrament, us demano, fills 
meus, que recordeu l’àvia com l’àn-
gel blanc i pur que sempre va ser... 

Cultura

En una sala ben plena de pú-
blic, el dia 25 d’octubre es 
presentava a la sala d’actes del 

Museu de les Terres de l’Ebre el llibre 
“Amposta. Recull gràfic 1875-1975” 
de l’editorial Efadós. 

Júlia Idiarte, Cinta Montañés i 
Maite Subirats són les tres autores 
d’aquest generós volum titulat 
l’Abans que molts ampostins ja tenen 
a les seves cases gràcies a que s’ha 
pogut col·leccionar en fascicles a les 
llibreries. El llibre és un recull gràfic 
de la ciutat Amposta, amb textos que 
ens parlen de la història de la Ciutat 
i dels ampostins durant un període 
de cent anys (1875-1975). Aquesta 
obra publicada en 52 fascicles, va 
iniciar-se el 28 de setembre de 2012 
i després de tot un any ha arribat a 
la seva fi, essent el 85è volum de 
la col·lecció de l’Abans, iniciada el 

1996 per l’Editorial Efadós.
Aquest treball, ha permès a les au-

tores i especialment a les famílies que 
han cedit imatges, prendre consci-
ència de la importància etnogràfica, 
històrica i documental de les seves 

fotografies familiars a les que no 
en donaven valor. I és que aquestes 
imatges han deixat constància d’una 
Amposta dinàmica i important des 
d’antic. La memòria que s’ha desper-
tat amb el recull d’imatges d’aquesta 

obra ha estat clau per documentar 
espais que han desaparegut, i altres 
creats al llarg del segle XX, records 
de la vida quotidiana, del treball al 
camp i a ciutat, vides i experiències 
que s’interrelacionen i s’enriqueixen 
mútuament, a partir de l’evocació de 
records de cada persona, fins i tot 
del lector, on descobrirà, a través 
de l’experiència vital viscuda per 
cadascú, la seva Amposta.

El fons fotogràfic recollit, que su-
pera les 6.000 imatges recopilades i 
1.000 fotografies publicades, és un 
homenatge a tots els ampostins que 
conformen el mapa social de la ciutat 
retingut en la memòria. 

LLibres

Presentació del llibre de fotografies 
“Amposta. Recull gràfic 1875-1975”

L’obra, de l’Editorial Efadòs, ha estat publicada en 52 fascicles

L’apunt
El fons fotogràfic recollit 
per a l’obra supera les 
6.000 imatges de les quals 
1.000 han estat publicades
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Cultura

bibLioteCa

Per començar la tardor a l’àrea infantil i juvenil de la biblioteca Comarcal, di-
mecres 16 octubre, va tenir lloc la primera Trobada del Club de Lectura Juvenil 
d’Amposta, format per alumnes de 6è de primària dels CEIP Agustí barberà i 
Miquel Granell i de 1r d’ESO de l’IES Ramon berenguer IV. En aquesta primera 
trobada els nois i noies van portar el llibre que més els havia agradat de tots els 
que havien llegit i ho van compartir amb la resta dels participants. 
El divendres 18 octubre, a l’hora del Conte: Contes de la Lluna i taller “Piruleta de 
lluna”. Vam explicar dos contes: “De què fa gust la lluna?” i “El talp i la lluna rebo-
nica”, després tot els nens i nenes van dissenyar i crear la seva pròpia piruleta de 
lluna. 

L’Acta de classificació i declaració 
de soldats tenia com a finalitat la 
declaració d’apte o no apte dels 
mossos per a realitzar el servei mi-
litar obligatori. Tots els mossos que 
feien 21 anys en dit any natural, eren 
sortejats i cridats a l’Ajuntament per 
tal que el metge oficial recollís dades 
sobre el seu estat de salut, alçada, 
pes, el perímetre toràcic, així com 
si sabia llegir i escriure. 

Era el moment també per al·legar 
qualsevol malaltia o problema de 
salut que impedís fer el servei 
militar amb normalitat. La reso-
lució definitiva del metge era el 
document que certificava l’aptitud 
per dit servei.

Al document apareix l’alcalde, 
el metge, el tallador i pesador i els 
regidors presents, així com les pos-
sibles incompatibilitats d’aquests 
per parentesc amb els mossos, 
evitant així possibles fraus per a 
familiars.  

FITXA DESCRIPTIVA

àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 01, 
Fons Municipal d’Amposta. 
Nivell de descripció: Unitat documen-
tal simple 
Títol: Acta de classificació i declaració 
de soldats de 1914
Data: 1 de març de 1914 
Volum i suport: 10 fulls, paper. 

àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament 

d’Amposta 
Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordinari, 
2012.
 
àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: Document que fa 
referència al tallatge i pesatge oficial 
dels mossos destinats al servei mili-
tar, així com les al·legacions rebudes 
reclamant invalideses o incapacitats 
per complir el servei. 
Informació sobre avaluació, tria i 
eliminació: Conservació permanent.

àrea de condicions d’accés i ús 
Condicions d’accés: Accés lliure.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptura del document: 
Castellà, imprès i manuscrit.

àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
es conserva a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià.
Documentació relacionada: Lleves 
militars. 

àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO 
Data: 2012

Acta de 
classificació i 
declaració de 
soldats de 1914

eL doCument

Publicitat a la revista amposta  
revista@amposta.cat
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Per al concert que va celebrar-
se el dissabte 26 d’octubre, La 
Lira Ampostina va preparar un 

seguit de peces integrat per trans-
cripcions de populars fragments 
d’obres originalment escrites per a 
orquestra simfònica, peces expres-
sament composades per a ser inter-
pretades per una Banda de Música, 
i arranjaments de coneguts temes 
de música lleugera.

El concert va començar amb un pas-
doble del músic ampostí Tomàs Simón 
que parla d’una de les platges més 
boniques del delta de l’Ebre, l’Aluet, 
mot d’arrel àrab que fa referència al 
riu, una de les antigues boques del 
qual desguassava al mar on avui hi 
ha la llarga i majestuosa platja. 

A continuació es va poder escoltar 
la vuitena de les setze Danses Eslaves 
escrites per Antonin Dvorak fa 130 
anys, inspirades en l’obra de Brahms 
i amb un fort caràcter nacionalista.

Seguidament, i en ocasió del 
bicentenari del naixement del 
compositor Richard Wagner, figura 
destacada de la música del segle 
XIX que ha de deixat sentir la seua 
petja en la cultura catalana, La Lira 
Ampostina va oferir l’obertura d’una 
de les primeres òperes del composi-
tor, Rienzi, basada en un personatge 
real que pretenia restaurar l’imperi 
romà al segle XIV. 

El primer bloc de música va 
acabar amb la interpretació de tres 
fragments de l’òpera Carmen, de 
George Bizet, una singular versió 
de la qual va estrenar-se a finals 
de juny al teatre-auditori de La 
Lira Ampostina amb dramatúrgia 
i escenografia de Marc Chornet i 
arranjaments musicals per a banda 
d’Octavi Ruiz. Al teatre de Tarra-
gona, la Banda va interpretar el 
preludi, l’aragonesa i la coneguda 
melodia del Toreador. 

Durant una breu pausa que va 
servir per a fer descansar els llavis 
dels músics, la presidenta de la 
Unió Musical de Tarragona va fer 
lliurament d’un record de la diada 
al president de La Lira Ampostina, 
Javier Escrihuela. 

El segon bloc musical va arrencar 
amb l’explicació al públic assistent 
de la celebració i importància del 
concert popular de bandes a la plaça 
de la Vila, per la Festa Major, en el 
que participen les dos agrupacions 
de la ciutat, un acte de ressó entre els 
amants de la música de banda que 
esdevé una ocasió immillorable per a 
presentar obres de renom a la pobla-

ció, sovint, de difícil interpretació.
Enguany, coincidint amb la cele-

bració del cinquantè aniversari del 
Concert Popular de Festes, La Lira 
Ampostina va interpretar “Bestiari-
um”, un projecte musical internaci-
onal, dirigit pel mestre belga Fank 
de Vuyst, en el que nou dels millors 
compositors de música de banda de 
tot el món, han col·laborat per escriu-
re una composició sobre un animal 
que han caracteritzat musicalment. 

Bestiarium, estrenada en exclusiva 
per quaranta-una bandes de tretze 
països europeus i americans, des del 
març del 2013 al març de 2014, va 

Cultura

La banda de música de la Lira Ampostina participa 
a la Temporada de Tardor del teatre de Tarragona

S’emmarca dintre dels actes de commemoració del 20è aniversari de la Unió musical de tarragona

Una imatge de La Lira Ampostina, al teatre de Tarragona. LLuïsA Tomàs

arribar a Tarragona amb La Lira Am-
postina qui va interpretar al Teatre 
del mateix nom sis de les peces que 
composen la suite. 

El concert va acabar amb una obra 
arranjada pel compositor japonès 
Naohiro Iwai sobre temes de la co-
neguda estrella nord-americana de 
la cançó, Frank Sinatra.

La Lira a tarraGona
Des de la fundació de l’Entitat l’any 
1916, Tarragona ha estat escenari 
de la música interpretada per La 
Lira Ampostina. La primera refe-
rència la trobem a l’edició del Diari 

de Tarragona del 25 de desembre 
de 1919 amb motiu d’haver estat 
contractada la Banda per l’Ateneu 
Tarraconense de la Classe Obrera 
per amenitzar els balls de societats 
organitzats. La Lira, acompanyada 
en aquella ocasió per un bon nom-
bre de veïns d’Amposta, va arribar 
en tren el dia de Nadal i va fer una 
primera actuació a la Plaça de la 
Font, davant de l’Ajuntament on va 
dipositar la bandera. A la tarda i a la 
nit, els músics van amenitzar el balls 
de societat celebrats per l’Ateneu 
Tarraconense. En sondemà, dia de 
Sant Esteve, La Lira Ampostina va fer 
concerts al passeig Pi i Maragall, a la 
rambla de Sant Joan i al passeig de 
Santa Clara, alternant amb la Banda 
del Regiment d’Almansa.

Dos mesos després de la visita, el 
febrer de 1920, a un dels aparadors 
d’un conegut establiment comercial 
del carrer Major d’Amposta, encara 
s’exposava amb orgull la corbata 
per a l’estendard regalada a la Ban-
da per l’Ajuntament i l’Ateneu de 
Tarragona.

Al llarg dels anys transcorreguts 
des d’aquesta primera excursió a la 
ciutat, La Lira Ampostina ha anat 
evolucionat, tant pel que fa a reper-
tori interpretat com a la formació 
musical rebuda, punt en el que 
l’Escola de la Societat té un paper 
fonamental. 

mÚsiCa

Imatge de la faça principal del Teatre de Tarragona, el dissabte 26 d’octubre
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Publicitat

La tarda
dels divendres

TOT  MES FRESC! 
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art

Cultura

La Diputació de Tarragona apor-
tarà un total de 20.000 euros 
per a fer possible les obres de 

millora i altres inversions al Centre 
d’Art de les Terres de l’Ebre “Lo 
Pati”, amb seu a Amposta. Així ho 
estableix el conveni que han signat 
aquest matí a Amposta el president 
de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, i l’alcalde d’Amposta, Manel 
Joaquim Ferré.

El Centre d’Art de les Terres de 
l’Ebre “Lo Pati” esdevé un nucli 
catalitzador de les iniciatives i els 
projectes en matèria d’arts visuals 
portats a terme a les Terres de l’Ebre. 
La Diputació, conscient de la impor-
tància d’aquest projecte singular i 
considerant la relació que aquest 
estableix entre art i paisatge, vol 
col·laborar i donar suport al Centre 
d’Art, que des de la seva creació s’ha 
establert com un element dinamitza-
dor del territori i un eix vertebrador 
de l’art contemporani a les Terres de 
l’Ebre. La tasca del centre contempla 
programes de difusió, formació, 
producció, col·lecció i arxiu, d’acord 
amb el que representa formar part 
de la Xarxa de Centres d’Arts Visu-
als de Catalunya. La singularitat 
del projecte s’articula a partir de la 
relació entre art i natura. 

El centre d’art està ubicat al cor de 
la ciutat d’Amposta on antigament 
s’emplaçava el pati de les escoles 
públiques, aquesta referència ex-
plica l’origen de la marca “Lo Pati”. 
Disposa d’una superfície expositiva 
fixa de 584 m2 amb la possibilitat 

de sumar-hi puntualment la sala 
d’exposicions temporals del Museu 
de les Terres de l’Ebre de 200 m2, 
que fan del complex una de les sales 
més ben equipades de la provín-
cia. El centre també disposa d’una 
residència per a artistes ubicada a 
Balada. Les oficines, la sala d’actes 
i el magatzem (800 m2) són també 
compartits amb el Museu de les 
Terres de l’Ebre, institució que, en el 
passat i en el present, dóna suport i 
tutela al nou projecte del centre d’art.

Durant l’acte de signatura del 
conveni, l’alcalde d’Amposta, Manel 
Joaquim Ferré, ha expressat la satis-
facció que suposa “que en aquests 
moments difícils per a les economies 
municipals, la Diputació de Tarra-
gona pugui donar ajuts a aquests 
centres de serveis territorials”, ja que 
el Centre d’Art de les Terres de l’Ebre 
no tan sols respon a les necessitats 
dels habitants d’Amposta, sinó que 
està obert a tot el territori de les co-
marques ebrenques. Ferré ha dit que 
aquest ajut “permet mantenir unes 
activitats dignes en uns moments 
en què la cultura pateix, com ningú, 
la crisi econòmica”, i ha ressaltat 
la sensibilitat de la Diputació de 
Tarragona per impulsar i ajudar les 
infraestructures d’àmbit cultural i 
territorial.

De la seva banda, el president de 
la Diputació, Josep Poblet, ha subrat-
llat que la institució supramunicipal 
presta especial atenció a l’àmbit de la 
cultura, i treballa per aconseguir un 
equilibri territorial entre els pobles 

grans i petits. En aquest sentit, ha 
esmentat els acords presos última-
ment per la Diputació per tal d’im-
pulsar les llars d’infants municipals 
i subvencionar el transport escolar 
no obligatori. “Són temps de neces-
sitats”, ha assegurat, “i l’objectiu de 
la Diputació és buscar la forma de 
poder-les atendre, ja que la nostra 
obligació és ajudar els ens locals”.

ajut Continuat de La diputaCió 
de tarraGona
La col·laboració de la Diputació de 
Tarragona amb el Centre d’Art de 
les Terres de l’Ebre ve de lluny. La 
institució intercomarcal va contribu-
ir al finançament de les obres de la 
residència d’artistes del Centre d’Art 
“Lo Pati” que, ubicada a Balada, es 
va inaugurar al setembre del 2012. 
Així mateix, la Diputació ha contri-
buït a l’adequació del magatzem del 
centre, a la consecució de la segona 
fase d’adequació de l’edifici i a la 
renovació de la plataforma online 
www.lopati.cat. Tot plegat ha repre-
sentat a la institució intercomarcal 
una inversió de 80.000 euros des de 
l’any 2011 fins ara. 

La Diputació impulsa la millora 
del Centre d’Art de “Lo Pati”

Com a nucli catalitzador de les iniciatives i projectes en matèria d’arts visuals

eXposiCió: 
Fet a baLada

Lo pati acull una exposició amb 
documentació dels projectes 
realitzats a la residència d’Artistes 
Baladre durant el primer any de 
funcionament.
Del 18 d’octubre al 30 de novem-
bre. horari de visites: Divendres i 
dissabtes de 16h a 20h.

A la pedania de Balada l’Ajunta-
ment d’Amposta té un edifici amb 
dues sales i un pati amb un total 
de 176 m2. gràcies a la complicitat 
de la Diputació de tarragona i la 
generalitat de Catalunya l’espai 
s’ha condicionat com una residèn-
cia per artistes. La inauguració 
oficial de la residència Baladre es 
va fer el 21 de setembre de 2012, 
ara fa un any que està en funcio-
nament.
Baladre compta amb dos espais: 
un taller i un habitatge. La dispo-
nibilitat d’aquest equipament per-
met dissenyar diferents modalitats 
de residències vinculades a l’ac-
tivitat del centre. La idiosincràsia 
d’aquest programa vol vincular-se 
a les línies i les aliances plante-
jades en els projectes impulsats 
per Lo pati, així com a l’estratègia i 
l’especificitat del centre: la relació 
entre l’art i la natura.
En l’actualitat la residència dispo-
sa de:
- Un entorn estable i apropiat per 
l’acolliment de fins a quatre artis-
tes en residència. 
- Un entorn estable i apropiat per 
a la producció d’obra i la recerca 
artística. Amb un espai polivalent 
i un pati.  
- instrumental i serveis relacio-
nats amb les necessitats tècniques 
per al desenvolupament de l’ac-
tivitat de recerca i producció dels 
artistes en residència.
Durant aquest primer any han 
passat per Baladre: ryan riva-
deneyra, Edith Alonso i Antony 
maubert, vicent matamoros & mo-
bility Lab, Ensemble topogràfic, 
Joan Bagés, Basurama, morcillo 
& pallarés, Neil harbisson i Albert 
gussi.
En aquesta mostra us presen-
tem documentació i fragments 
d’algunes de les obres que s’han 
realitzat. 

La dada
la Diputació de Tarragona 
també va finançar les 
obres de construcció de la 
residència d’artistes que el 
Centre d’art té a Balada
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Oriol Fuster Cabrera
@oriolfc
Divendres inaugurarem 
l’#EdificiTerresdelEbre de la Fede-
ració d’#Amposta d’Associacions 
de Veïns. 1800m2 on cabran molts 
molts projectes :-)

Esports Amposta
@EsportsAmposta
El Club Nautic Amposta campio 
en categoria femenina i finalis-
ta en categoria masculina del 
Trofeu Internacional... http://
fb.me/24Kp5HV8M 

Infomakis
@InfoMakis
Amposta posarà en funcionament 
un portal per unir i promocio-
nar tot el comerç local @Turis-
meAmposta http://infomakis.
com/?p=13831 

aguaita.cat
@aguaitacat
Amposta posarà en funcionament 
una guia virtual del comerç, 
serveis i indústria http://bit.
ly/1b5AaQV 

Atenció Primària
@apicstarte
EAP Amposta farà una xerrada 
sobre cures al pacient amb Alzhei-
mer al Casal Municipal d’Amposta 

Què ha passat pepe?

Cansat del viatge, mon iaio va arribar 
a la taverna del cara-sol (o sigui a 
casa) en cara de pocs amics. Era tard 
i l’únic que volia era sopar i dormir.

Ma iaia Maria, ràpida i eficaç com 
poques, li va preparar lo sopar, al 
mateix temps que atenia a la cliente-
la… demà parlarien de lo que havia 
passat. “A partir d’ara farem un viatge 
cadascun, tot sol, pel seu conte… 
així evitarem baralles Ramon i jo”. 
Era l’època que anaven a Perpinyà 
en lo Leyland. Surtien de casa i no 
sabien quan tornarien. S’estimaven 
i dos no es barallen si un no vol.

Imagineu en aquella època, ca-
ràcters durs… gent treballadora… i 
en poca broma. Tots dos (mon iaio 
Pepe i mon padrí Ramon) venien de 
la guerra i de la postguerra. Ahir al 
tanatori lo meu amic Josep Garriga 
ho va recordar: “se n’ha anat un 
amic… història d’este poble”, com 
d’altres que passen sense fer “soroll” 
i que sense voler escriuen la història.

A partir d’aquell dia, d’aquella 
baralla, es va fer, construir, una 
amistat que va formar part de la 
meva família fins la seva mort (la 
taverna del cara-sol, lo Leyland, lo 
Bajo Ebro…) i tot un camí de penes i 
glòries on la balança es decanta per 
les coses bones!

Els que el vam conèixer a Ramon 
(mon padrí), tots coincidim que ho 

va donar tot en vida (la seva amistat 
incondicional) i que sense ell tot no 
hagués estat igual. 
CARLOS RUGGERI

Comunicat

Des de les associacions ampostines 
“Marfantes” i “Els tres gats blaus” 
informem que des de cap de les dues 
entitats s’ha sortit al carrer a demanar 
diners a cap tipus de negoci (empresa, 
comerç...) i que, de moment, no ens 
hem plantejat fer cap tipus d’activitat 
de manera conjunta.

Finalment, com a reflexió, dir 
també que ens sembla molt trist 
que hi hagi gent que vagi enganyant 
i embrutant el nom d’altres per 
treure’n profit econòmic; és un mal 
moment per tots però, tot i així, les 
nostres entitats (que recordem són 
sense ànim de lucre) estan formades 
per persones que treballen sense cap 
benefici econòmic, per tal que a la 
nostra ciutat hi hagi festa, tradició 
i activitats de lleure accessibles per 
tothom.

Esperem que no es torni a repetir 
cap aconteixement com aquest ja que 
aquestes coses provoquen malestar a 
qui les pateix i embruten, no només 
la reputació de les entitats utilitzades 
per l’engany, sinó el nom de tot el 
teixit associatiu de la ciutat.

Moltes gràcies. 
MARFANTES I ELS TRES GATS bLAUS

Per participar en aquesta secció les 
cartes o articles hauran de tenir una 
extensió de 30 línies, en cas contrari 
podrien ser retallades.
no s’acceptarà cap escrit a mà o en còpia 
en paper. És imprescindible estar envia-
des per correu electrònic a la redacció de 
la revista amposta
(premsa@amposta.cat)
la revista amposta es reserva el dret 
de publicar les cartes/articles que no 
respectin aquestes normes. Tampoc es 
podrà mantenir corres pondència sobre 
les cartes publicades.

el dia 26 http://bit.ly/16C1wg4  
#apicstarte

ELENA JIMENEZ
@sempreelena
Els socialistes porten al Con-
grés i al Parlament la millora 
del pont de l’N-340 a Amposta

isabel
@isabel_miferre
Ajuntament d´Amposta: NADAL 
SOLIDARI.http://www.amposta.
cat/pagina.asp?id=1551&i=ca … 
a la biblioteca d’ #Amposta et 
canvien un lot d’aliments x lot de 
revistes.

marfanta.com
@marfanta
Un miler de fotografies repassen 
en un únic volum 100 anys de la 
vida d’Amposta via http://mar-
fanta.com  ... http://tinyurl.com/
mtppo25 

aguaita.cat
@aguaitacat
Amposta abaixa la taxa d’escom-
braries i farà pagar més per l’aigua 
als que més en gasten http://bit.
ly/GZHLVE 

Policia Amposta
@PoliciaAmposta
Ajuntament d’#Amposta i De-
partament d’Interior signen un 
conveni d’atenció a les víctimes 
d’accident de trànsit http://j.
mp/188rWpX 

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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tribuna

ERC lamenta que CiU 
rebutgi rescindir el 
contracte de serveis de 
les piscines i el gimnàs 
municipal 
ERC d’Amposta insisteix a sol·licitar 
a la Generalitat un nou conveni per la 
futura residència d’avis que asseguri 
la concertació de noves places, però 
l’equip de Govern desestima fer la 
petició

En el Ple que va tenir lloc ahir di-
lluns 28 d’octubre, ERC d’Amposta 
va demanar a l’equip de Govern 
rescindir el contracte de serveis de 
les piscines i el gimnàs municipal. 
I és que, segons el portaveu Adam 
Tomàs, ‘no podem continuar confiant 
en l’empresa adjudicatària, perquè 
ja s’ha endarrerit dues vegades en el 
pagament de les nòmines dels tre-
balladors’. ERC d’Amposta, davant 
la recurrència en què s’ha produït 
aquest fet, considera irreversible la 
situació actual i, per tant, va recla-
mar a CiU que adoptés una decisió a 
l’alçada de les circumstàncies i dels 
greuges que està patint el personal.

Per al regidor Adam Tomàs, 

‘ l ’ A j u n t a m e n t 
d’Amposta és el 
primer responsable 
del problema que 
tenim, perquè és 
qui va dissenyar el 
concurs públic’. I, 
quant a les dificul-
tats econòmiques 
que té l’empresa, 
el republicà va as-
segurar que ‘no es 
resoldran amb més 
diàleg, perquè és 
impossible retallar els 108.439 eu-
rosque estimava l’equip de Govern 
amb aquesta adjudicació i, a la ve-
gada, assumir els costos de personal 
que representen les 2.000 hores a 
què es va comprometre l’empresa’. 
Lamentablement, CiU va rebutjar 
la moció, sense tenir en compte el 
perill que representa allargar aques-
ta agonia per al servei. És per això 
que Adam Tomàs va puntualitzar 
que ‘aquesta crisi no és només una 
qüestió que han de resoldre els 
treballadors i l’empresa. Aquest 
conflicte l’origina l’Ajuntament i 
els treballadors en són les víctimes’. 

D’altra banda, ERC d’Amposta ha 
recordat, mitjançant una moció, que 
el Consell d’Administració de l’Hos-
pital Comarcal que va tenir lloc el 
passat 27 de setembre va aprovar, 
amb els vots en contra de tots els 

membres de l’oposició, l’adquisició 
dels terrenys on s’ha de construir la 
nova residència per a la gent gran. 
Aquesta decisió es va adoptar sense 
que l’actual consellera de Benestar 
Social i Família hagi ratificat el 
conveni de col·laboració que es va 
signar l’any 2010 entre l’Ajuntament 
d’Amposta i el Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania. Per aquest 
motiu, el portaveu Adam Tomàs 
considera que ‘no hi ha la garantia 
que, un cop acabada aquesta obra, 
que compta amb un pressupost de 
12 MEUR, s’ampliï el nombre de 
places’. A més, cal tenir en compte 
que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha notificat recentment 
al sector la congelació del procés 
de concertació de noves places, així 
com l’admissió de nous ingressos i 
que, només a les Terres de l’Ebre, 

tenim dues residències municipals, 
una a l’Ametlla de Mar i l’altra a 
Tortosa, que tenen els edificis aca-
bats però no poden iniciar la seva 
activitat. Adam Tomàs ha recalcat 
que ‘Amposta no pot patir la matei-
xa situació que aquests municipis 
veïns’.

És per aquest motiu que, davant 
aquest escenari carregat d’incertesa, 
ERC d’Amposta va insistir novament 
en el Ple d’aquest dilluns a sol·licitar 
un compromís ferm i per escrit del 
Departament de Benestar Social i 
Família que renovi el conveni que 
es va signar amb l’anterior Govern 
de la Generalitat de Catalunya i que 
garanteixi, almenys, la concertació 
de 60 noves places de residència. 

El  republicà Adam Tomàs, 
perplex davant el rebuig de CiU 
d’avançar en aquest tràmit que, 
pel que fa a altres obres de menor 
importància pressupostària, l’equip 
de Govern ha considerat imperdo-
nable, ha declarat que ‘l’alcalde 
ha perdut una oportunitat única 
perquè tots els partits anem a una’. 
Segons el regidor, ‘ERC d’Amposta, 
mitjançant aquesta moció, pretenia 
enfortir la petició de l’Ajuntament 
d’Amposta davant la consellera i 
expressar d’una manera clara la 
unanimitat que requereix una ac-
tuació de l’envergadura d’aquesta 
residència’. 

Parlem clar sobre la 
Residència d’Avis
Parlem clar. Sense embuts. Sense 
demagògies. Sense subterfugis. Par-
lem clar, que és el que ens demanen 
els ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi, especialment en aquests 
moments de tanta dificultat econò-
mica i social.

I, precisament, cal parlar clar de 
la futura residència per a gent gran 
que l’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Amposta té projectada. Aquesta 
residència vindrà a substituir i am-
pliar l’actual residència de gent gran 
del Carrer Cervantes, que gràcies als 
professionals que hi treballen, ha 
complert i encara continua complint 
molt bé la seva funció, però que s’ha 
quedat petita per a les necessitats 
d’una població com la nostra.

La nova residència, projectada al 
carrer Sant Cristòfol, té la previsió 
d’ampliar amb 80 places més la resi-
dència actual, la qual cosa suposaria 
disposar de 160 places per a atendre 
la nostra gent gran, de les quals 140 
c0ncertades per la Generalitat de 
Catalunya, però sembla que això no 
agrada a certs grups de l’oposició.

Observem estupefactes com el Sr. 
Adam Tomás diu que abans de res 
“hem de tenir la certesa que podrem 
oferir el 100% de les places” (refe-
rint-se a la nova residència). Quina 

manera de confondre el ciutadà!!!. 
L’Ajuntament, per ser-ne el titular, té 
la potestat d’oferir TOTES les places 
de la residència sense necessitar el vis-
tiplau de ningú. No entenem, doncs, 
la preocupació del Sr Tomás respecte 
aquesta qüestió, sobretot veient com 
Esquerra Republicana de Catalunya 
s’escuda en aquest argument per votar 
en contra de l’operació de compra 
dels terrenys de la futura residència. 

Per cert, aquest argument només 
ve a demostrar el desconeixement 
d’aquesta solució del que havia estat 
el màxim responsable del Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania a 
les Terres de l’Ebre i, per tant, màxim 
responsable també de les inversions 
i de la gestió de les residències del 
nostre territori.

Però parlem. I continuem parlant 
clar. El cap de llista d’ERC a Amposta, 
que ara reclama de la Consellera Mun-
té “un compromís ferm que garanteixi 
les 150 places de la nova residència” 
(es torna a equivocar, aprengui a su-
mar! No són 150 places, són 160) és 
el mateix que, quan ell era Director 
dels Serveis Territorials va preferir que 
les inversions en residències de gent 
gran anessin a parar a altres municipis 
del mateix color polític que el del seu 
govern, el del tripartit. Municipis com 
Batea, l’Aldea, El Perelló, Alcanar... 
però no a Amposta, on hi governava 
CIU. Curiós, no? Com s’explica que un 
ampostí prefereixi dotar de recursos 
altres poblacions menys necessitades 
abans que la seva pròpia??? Ho poden 
endevinar fàcilment...

Parlem més encara... Només la 
residència de gent gran de Batea, per 
posar un exemple, està representant 
al govern de CIU una inversió de 
4.000.000 euros que s’han de continu-
ar pagant cada any fins el 2023. Sí, Sr. 
Tomàs, al govern de CIU, perquè el seu 
govern, el del tripartit, el d’ERC en va 
signar molts de convenis, moltes cartes 
de compromís de futures inversions 
i de concertació de places... però en 
van acabar pagant ben poques. I és 
que el paper tot ho aguanta... 

Diu vostè que “l’únic document amb 
què compta l’Ajuntament d’Amposta 
és el que es va signar l’any 2010 amb 
l’anterior govern de la Generalitat”. 
Li hem de reconèixer que això ho van 
saber fer molt bé. Signar documents de 
compromís sense una dotació pressu-
postària ni un finançament al darrera 
és trampa, és enganyar el ciutadà i 
enganyar el país. I això és el que vostès 
van estar fent durant set anys!. 

Ara ens queda la seva herència: 
cartes de compromís a dojo sense 
ni un Euro al darrera. Què fàcil és 
això!!!. Quina manca de responsabi-
litat política!!!

I ara, a sobre, es veu amb l’arrogant 
situació de reclamar noves places 
per a la futura residència quan, en 
realitat, el seu partit està votant en 
contra de l’adquisició dels terrenys. 
Vol dir que això no és voler enganyar 
els ciutadans???

ERC a l’Ajuntament d’Amposta pro-
posa la construcció d’una residència 
“més petita”.... Vostè creu que un 
augment de 80 places –que és el que 

hi ha previst augmentar- és un nombre 
massa gran per a una ciutat com Am-
posta?. Vostè creu que la nostra ciutat, 
amb més de 20.000 habitants, no es 
mereix tenir una residència de gent 
gran que doni resposta a les necessitats 
del nostre municipi? 

Veiem que no, que vostè continua 
amb el mateix argument que quan 
governava el seu partit i vostè era 
el responsable de les inversions en 
residències de gent gran al territori: 
més val que aquestes inversions vagin 
a parar a d’altres municipis de colors 
polítics més afins al seu. A Amposta, 
no cal. Amb una coseta més petita, 
ja fem. No sigui cas que l’equip de 
govern i CIU en puguin treure algun 
rèdit polític...

Prou, Sr. Tomàs! Vostè i el seu partit 
volen la futura residència de gent gran 
a Amposta o no? Deixin-se estar de 
marejar la perdiu... 

El que volem des de CIU és poder 
oferir al ciutadà una millor atenció i 
volem poder tenir cura de la nostra 
gent gran amb una atenció profes-
sionalitzada i de proximitat. Com 
diuen al país veí veí “el movimiento 
se demuestra andando”, o sigui que 
demostri als nostres ciutadans el que 
ERC realment vol per a la nostra ciutat 
i deixi de demanar una cosa de cara la 
galeria i alhora, per darrera, votar-hi 
en contra per a desgastar l’equip de 
govern... Els ciutadans i ciutadanes 
d’Amposta no es mereixen això!!!.

Aquesta és la força política que vet-
lla pels interessos de la nostra gent més 
vulnerable, de la nostra gent gran?. 
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El PSC d’Amposta 
demana baixar un 5% les 
ordenances fiscals del 
2014

El PSC d’Amposta ha votat en contra 
de la proposta del govern de CiU de 
modificació de les ordenances fiscals 
per al 2014 en el ple extraordinari 
del 14 d’octubre en què els socialistes 
han demanat una baixada general de 
tots els impostos i taxes d’un 5%. El 
portaveu del grup, Antoni Espanya, 
ha demanat al govern que sigui sen-
sible amb la situació del municipi i 
el patiment de les famílies davant la 
crisi. “Amposta té avui més de 2.000 
persones a l’atur”, ha exposat i hi ha 
afegit: “S’han produït rebaixes dels 
sous d’un 25 % de mitja de les nòmi-
nes en els darrers anys; tancaments 
massius de comerços i empreses; es 
preveu la congelació de les pensions 
per al 2014; hi ha infinitat de famílies 
amb tots els seus membres sense cap 
ingrés; 1.500 persones són ateses 
a Amposta per Càritas, Creu Roja 
i Siloé; es produeixen retallades 
generalitzades de les prestacions als 
aturats de llarga durada, i assistim 
a l’expulsió dels joves del país i del 
sistema d’ajuts que teníem abans de 
l’arribada del PP i CiU als governs 
de l’Estat i Catalunya.”

Amb aquest “panorama desola-

dor”, segons Espanya, “el que toca 
és baixar impostos i no fer veure que 
es congelen”. El portaveu socialista 
ha denunciat que un any més “ens 
ha tocat assistir a la pantomima de 
Ple d’ordenances fiscals de Con-
vergència i Unió, que en la seua 
còmoda majoria absoluta només 
s’ha preocupat per vendre el titular 
Amposta congela impostos per al 
2014”. Espanya ha deixat clar que el 
PSC des de l’exercici d’una oposició 
responsable “es veu en l’obligació de 
desmentir aquesta falsedat.”

Així ha detallat que l’impost de 
Béns i Immobles (IBI), el més im-
portant i quantiós que paguen els 
ciutadans, porta una pujada acumu-
lada de més del 100% en els darrers 
10 anys. “És un import que encara 
que no s’augmenti el tipus impositiu 
– potestat de l’equip de Govern – es 
revaloritza automàticament cada any, 
l’equivalent la pujada de l’IPC.” I ho 
ha exemplificat. “Invitem qualsevol 
ciutadà a comparar els rebuts del que 
va pagar de contribució del 2003 i el 
que acabarà pagant enguany i com-
provarà que per un pis de 90 metres, 
hem passat d’uns 200 euros anuals a 
més de 500.” Per això, ha insistit que 
l’equip de govern tenia la possibilitat 
de reduir el tipus impositiu, “com ha 
fet en alguna ocasió en anys preelec-
torals”, com serà el 2014 amb fins i 
tot baixades d’un 5 % i no ho ha fet.

Els socialistes han proposat apro-
fundir en les bonificacions d’impos-
tos a les famílies en funció de la 
situació laboral dels seus membres 

i dels comerços i empreses en funció 
de la seva facturació comparada, 
com es fa en altres ciutats de dimen-
sions similars a la nostra. També, el 
fraccionament de tots els pagaments 
superiors a 100 euros anuals. En 
aquest sentit, ha estat contundent: 
“mentre Futuro Ciudad Amposta deu 
260.000 euros a tots els ampostins 
per impagament de l’IBI dels darrers 
tres anys, la resta dels ciutadans 
paguen obligatòriament els seus 
impostos i sinó l’equip de Govern 
els imposa la via de constrenyiment 
amb els corresponents recàrrecs.” 

Sí unànime del ple a la 
propostes socialistes 
per reclamar millores 
al pont de l’N-340 i per 
discriminar positivament 
el municipi i la comarca

El PSC es felicita per altra banda, 
que el ple de l’Ajuntament d’Amposta 
hagi aprovat per unanimitat les tres 
mocions presentades al darrera sessió 
ordinària del 25 d’octubre. En con-
cret, l’Ajuntament s’ha compromès a 
traslladar al ministeri de Foment la 
necessitat de realitzar un seguit de 
millores al pont de l’N-340, “un pont 
de finals dels seixanta que cal que 
s’adapti a la normativa”, tal com ha 
reiterat el portaveu del grup, Antoni 
Espanya. Els socialistes demanen que 
s’arrangin els accessos al pont, que es 

millori la il•luminació i la seguretat 
viària, i que es tingui cura de la zona 
arbrada.

El ple també ha reconegut que 
Amposta i el Montsià estan especi-
alment castigats per la crisi tal com 
han exposat els socialistes en base a 
diferents indicadors de l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació. “Tots indiquen 
una repuntada de l’atur a la nostra 
demarcació comarcal i municipal, 
amb persones en situació de pobresa 
extrema”, ha detallat el regidor Joan 
Castellano, recordant que la xifra 
d’aturats a la ciutat s’eleva a 2.192 
persones “moltes d’elles sense cap 
cobertura de cap tipus ni prestació 
econòmica ni subsidi per càrregues 
familiars”. Això s’afegeix a que el 
Valor Afegit Brut (VAB) de la comarca 
va caure entre 2007 i 2010 un 5,4% 
mentre que la reducció catalana era 
del 3,6%. Per tot això, arran de l’acord 
del ple, l’Ajuntament reclamarà als 
governs de l’Estat i de Catalunya que 
dotin un fons de rescat per a polítiques 
de forment de ’ocupació i perquè es 
discrimini positivament el municipi 
i la comarca.

Amposta també ha estat el primer 
municipi que ha aprovat la moció 
que els socialistes entraran a tot el 
territori per tal que CatalunyaCaixa 
reconsideri la decisió i mantingui 
obertes les oficines que preveu tancar 
en deu municipis de les Terres de 
l’Ebre. “Es tracta de pobles petits on 
en la majoria de casos no hi ha cap 
altra entitat financera”, ha recordat 
Espanya. 

hem presentat una 
moció per invertir 
200.000E.En reformar 
immobles(previ acord 
amb els propietaris),amb 
la finalitat de crear treball 
i aconseguir pisos amb 
lloguers socials(150e.),I 
amb el diners que es vagi 
recuperant es continuï 
invertint si la situació ho 
permet 

En el seu dia PXC-PA varem descobrir 
que l´Hospital d´Amposta,disposava 
d´unes reserves legals(diners),de 
les quals 200.000 euros és la 
quantitat que podem disposar 
lliurement,sempre que es dediquin 
a reduir deute o inversió.

Amb aquests 200.000 euros,la 
proposta seria,arribar acords amb 
veïns d´Amposta,que tinguin pisos o 
cases en mal estat i no disposen dels 

mitjans econòmics per reformar-los 
i fer-los habitables.

A canvi de fer natros les 
reformes,ens cedirien aquests 
i m m o b l e s  p e r  d e d i c a r- l o s 
a pisos socials(lloguers baixos 
150euros),perquè l´ajuntament 
recuperi la inversió.

Aquestes reformes crearien llocs 
de treball.Entre els els més de 2000 
aturats d´Amposta,molts provenen 
de la construcció.

La inversió no seria a fons 
perdut,sinó que amb els beneficis 
podríem continuar amb la mateixa 
tasca,creant més treball i més pisos 
socials.O recuperar els diners i tor-
nar-los a l´Hospital.

El que és indubtable,és que amb 
els diners parats,poc benefici obte-
nen els ciutadans d´Amposta,si els 
posem en circulació els beneficis són:

1-Aturats que troben feina.
2-Pisos socials que necessiten els 

ciutadans d´Amposta.
3-Propietaris que recuperen una 

propietat útil i productiva.
4-El mateix municipi que crea 

un projecte sostenible i que 
s´autofinança ell mateix.

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

Continuarem lluitant per acon-
seguir-ho. 

Nota informativa
Tots els ciutadans d´Amposta que 
la Seguretat Social enviï fora de 
la regió sanitària de les terres de l 
ebre,per una visita, per fer proves 
complementaries etc...tenent dret 
al rescabalament de despeses per 
desplaçament.
Tant si el desplaçament és amb tren 
o autobús(transport ordinari),caldrà 
presentar els tiquets d´anada-
tornada(inclós un acompanyant).

En cas de desplaçament en 
automòbil,s´abonarà l´import 
corresponent desde la pobla-
ció d´origen fins la població de 
destí(excepte autopista),d´acord 
amb el preu estipulat pels barems 
del CATSALUT.

PXC-PA defemsem els interessos 
desl nostres ciutadans.

Qualsevol dubte o informació de 
com realitzar aquest procediment 
estem al seu servei.

Telf.675685137. C/sant antoni 
13. de 9.30 a 11.30.Germán Ciscar 
Pastor. 

A finals d́ any Amposta 
serà una ciutat 
cardioprotegida
Amposta a finals d´any, disposarà 
de cinc desfibril.ladors portàtils,els 
quals seran distribuïts entre la policia 
local,protecció civil,les zones espor-
tives...Conjuntament amb la compra 
dels aparells,s´inclou la formació 
especialitzada a la policia,a protecció 
civil, als responsables i personal de 
les instal.lacions esportives.

Amb aquesta iniciativa,es vol 
facilitar una resposta ràpida a les 
emergències,fet que té gran impor-
tància per augmentar les possibilitats 
de sobreviure a una aturada cardíaca.

Fa ja un any que pxc varem presen-
tar la moció sol·licitant els desfibril-
ladors i fou aprovada ,i després 
d’un any insistint per aconseguir els 
aparells ,per fi serà una realitat que 
aquests desfibril·ladors estiguin al 
servei del municipi.

Com sempre hem dit és millor 
tenir aquests aparells i no necessitar-
los,que necessitar-los i no tenir-los.

Una vegada més PXC-PA demos-
trem que treballem pel benefici del 
municipi i dels seus ciutadans. 
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quan estava a punt de complir 
95 anys, a la seu de les Naci-
ons Unides, a New York, Pau 

Casals va ser objecte d’un homenatge 
que va ser televisat a tot el món: el 
Secretari General de les Nacions 
Unides, U Thant, li va lliurar la 
Medalla de la Pau. 

Pau Casals va pronunciar, emo-
cionat, unes paraules que s’han 
convertit en l’elogi de Catalunya 
i dels catalans més fantàstic que 
s’ha fet mai davant d’un organisme 
internacional.

i’m CataLan
“Very moved, very moved, to rece-
ive such a the greatest honour that 
I have received. And because you 
spoke of what I have thought all 
my life, inspired by my mother, who 
was a wonderful, genial woman. She 
talked to me, very early of my age, 
about peace. About peace. That, at 
that time, also we had, we were... I 
was born in the middle of a war. So, 
everything that the United Nations 
goes to my heart. Yes. And I have 
followed all the time what the UN 
was doing. Now, excuse me if I take 
your time, and our time, but let me 
say one thing: 

I am a Catalan. Today, a pro-
vince of Spain. But what has been 
Catalonia? Catalonia has been the 
greatest nation in the world. I tell 
you... I will tell you why. Catalonia 
has had the first parliament, much 
before England. Catalonia had the 
beginning of the United Nations. 
All the authorities of Catalonia in 
the Eleventh Century met in a city 
of France, at that time Catalonia, 
to speak about peace, at the Ele-
venth Century. Peace in the world 
and against, against, against wars, 
the inhumanity of wars. This was 
Catalonia. 

Now I am so so happy, so happy, 
so moved to be here with you today. 
I haven’t played in public for nearly 
forty years. I have to play today. And 
I will play a short piece of the Cata-
lonian folklore. This piece is called 
The Song of the Birds. The birds in 
the space sing peace, peace, peace. 
And the music is a music that Bach 
and Beethoven and all the greats 
would have loved and admired. It is 
so beautiful, and it is also the soul 
of my country, Catalonia.

“Estic molt, molt emocionat per 
l’honor tant gran que acabo de rebre. 
(...) Ara em perdonareu si prenc una 
mica del vostre temps, perquè vull 
dir-vos una cosa: 

Jo soc català. Catalunya, avui, és 
una província d’Espanya. Però què 
ha sigut Catalunya?. Catalunya ha 
estat la nació més gran del món. Us 
diré perquè: Catalunya va tenir el 
primer Parlament, molt abans que 
Anglaterra. I fou a Catalunya on hi 
hagué les primeres Nacions Unides. 
En aquell temps, en el segles XI, 
totes les autoritats de Catalunya es 
varen reunir a una ciutat de França, 
avui territori francès però aleshores 
Catalunya, per parlar de pau. En el 
segle XI. Pau en el món i contra, con-
tra, contra la guerra, la inhumanitat 
de les guerres. Això era Catalunya. 

(...) Tocaré una melodia popular 
catalana, “El cant dels ocells”. Els 
ocells, quan són al cel, canten pau, 
pau, pau. És una melodia que Bach, 
Beethoven i tots els grans músics 
haurien estimat i admirat. És molt 
bonica i a més, és l’ànima del meu 
país, Catalunya.”

pau CasaLs Ha estat un mÚsiC
 Un dels millors violoncel·listes del 
segle XX. Va nàixer al Vendrell el 29 
de desembre de 1876. El seu pare, 
també músic, li va transmetre els 
primers coneixements musicals, que 
Pau Casals va ampliar amb estudis a 
Barcelona, Madrid i altres ciutats. El 
1899, amb només 23 anys, va iniciar 
la trajectòria professional a París, 
amb l’orquestra de Charles Lamo-
reaux. Com a intèrpret, va aportar 
canvis innovadors a l’execució del 
violoncel, i va introduir-hi noves 
possibilitats tècniques i expressives. 
Com a director, buscava igualment 
la profunditat expressiva, l’essència 
musical que ell assolia amb el vio-
loncel. Pau Casals també va exercir 
com a professor i compositor, amb 
obres com l’oratori “ El Pessebre”, 
que es va convertir en un veritable 
cant a la pau.

CompromÈs
A més d’intèrpret, director i compo-
sitor, una de les seves preocupacions 
més grans era que la música arribés 
a tothom, el 1920 va crear l’Orques-
tra Pau Casals i el 1926 l’Associació 
Obrera de Concerts.

El 1931 va organitzar un concert 
per celebrar la proclamació de la 
República espanyola. El 18 de ju-
liol de 1936, va rebre la notícia de 
l’aixecament militar mentre assajava 
la “Novena simfonia de Beethoven”. 
Amb la victòria del general Franco, 
va marxar a l’exili i va viure a Prada 
de Conflent fins l’any 1956 on va 
organitzar concerts per ajudar als 
refugiats catalans i espanyols dels 

camps de concentració.
Pau Casals va mantenir sempre 

una dedicació incansable a la de-
fensa de la pau i de la llibertat i va 
rebutjar tocar en països on no es res-
pectessin els principis democràtics. 
El 1917 va decidir no tornar a Rússia 
i el 1933 no va acceptar la invitació 
de la Berliner Philharmonisches 
Orchester perquè no volia col·laborar 
amb el règim d’Adolf Hitler. 

Confiava que una vegada finalit-
zada la Segona Guerra Mundial, els 
països aliats pressionarien el Govern 
espanyol perquè restituís la demo-
cràcia. Al no ser així, Pau Casals va 
optar pel silenci musical.

i un CataLà universaL
Quan es va casar i fixar la residèn-
cia a San Juan de Puerto Rico, va 
reprendre l’activitat musical i la 
seva campanya a favor de la pau i 
la llibertat dels pobles. 

Casals es va convertir en un am-
baixador universal per la pau: arran 
la invitació de les Nacions Unides, 
l’any 1959 hi va interpretar “El Pes-
sebre”. El 1961 John F. Kennedy el 
va convidar a tocar a la Casa Blanca 

on Casals ja havia tocat el 1904 
davant Theodore Roosvelt. El 1963, 
el President Kennedy li va concedir 
la Medalla de la Llibertat.

I el 24 d’octubre de 1971, va rebre 
la Medalla de la Pau de les Nacions 
Unides en l’acte d’homenatge amb 
què encapçalem aquest escrit i en el 
què, com hem vist, Pau Casals s’hi 
va presentar com a català, només 
com a català i va explicar al món 
la importància que tenia Catalunya 
quan era sobirana.

ara Fa 32 anYs
Trenta-dos anys després d’aquelles 
paraules, Catalunya està més a prop 
que mai de tornar a ser un Estat 
independent i com a conseqüència, 
de recuperar el prestigi i l’admiració 
mundial que ha tingut en el passat. 

En record del Mestre Pau Casals i 
de tants i tants catalans que des de 
fa tres-cents anys han dedicat tota 
la seva vida a la cerca de la llibertat 
de Catalunya, ara tots junts, l’acon-
seguirem. 

 
ASSEMbLEA NACIONAL CATALANA - 
AMPOSTA

Pau Casals va dir: 
Catalunya ha estat 
la nació més gran del món

Pau Casals va morir a Sant Juan de Puerto Rico el 22 d’octubre de 1973. 
Al Vendrell, la població on va néixer, s’hi conserva la casa on va viure, avui 
reconvertida en un Museu obert al públic que preserva tot el seu llegat i que 
pretén divulgar el seus valors de compromís a favor de la pau i en defensa de 
les llibertats.
Aquest mes d’octubre, per commemorar el 40è aniversari de la seva mort, 
el Museu Pau Casals i la Fundació Pau Casals han organitzat diferents actes, 
entre els quals, quaranta violoncel·listes de l’Escola Municipal de Música Pau 
Casals varen interpretar ”El Cant dels Ocells” a la Plaça Nova del Vendrell i a 
barcelona, al Saló del Tinell, l’Ensemble Méridien va oferir un concert comme-
moratiu.  

Signa un “vot per la 
independència” a la Fira 
de Mostres d’Amposta

El proper repte que es planteja l’ANC 
és una campanya (“Signa un vot per 
la independència”) per demanar 
que es faci una consulta d’autode-
terminació abans del 31 de maig de 
2014 i si això no és possible que el 
Parlament de Catalunya aprovi una 

Declaració Unilateral d’Independèn-
cia com a molt tard l’11 de setembre 
de 2014. 

Els ciutadans podran signar les 
sol·licituds en els diferents actes 
que l’ANC organitzarà per tot el 
territori de Catalunya. A Amposta, 
s’hi farà un acte de presentació de 
la campanya i s’establiran diferents 
punts de recollida de sol·licituds al 
recinte de la Fira que tindrà lloc a 
la nostra població els dies 5 a 8 de 
desembre. Hi sou tots convidats. 
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ruGbi

Los taus guanyen a la mar 
bella davant l’ar poble nou

Els Taus van jugar un gran partit, 
amb intel·ligència, control i 
intensitat. Al davant, un gran 

rival amb un joc de mans excel·lent, 
que durant algunes fases del partit 
va fer estralls a la defensa ebrenca. 
L’encert dels xutadors ampostins, 
clau en la victòria fora de casa.

Els Taus van començar el partit 
molt centrats. Van aprofitar els pri-
mers dos cops de càstig i Guinnes 
va posar el 0-3 i 0-6 al marcador. 
L’AR Poble Nou va reaccionar i van 
aconseguir un assaig, però van fallar 
la posterior transformació (5-6). El 
joc era molt viu i intents i els dos 
equips molt igualats. Una jugada 
molt treballada per part de la línia 
local, va permetre dipositar l’oval 
dins la línia de marca ampostina. 
El xutador transforma i el marca-
dor – que no se mouria més durant 
la primera part- queda en 12-6 pels 
locals.

La segona part comença amb un 
gran xut de Guinnes des de gairebé 
el mig del camp, amb vent en contra. 
La pilota bola i creua els pals. Impres-
sionant cop de càstig transformat i 
los Taus retallen distàncies (12-9). 

Acte seguit, l’ARPN signa la jugada 
del partit. El seu veloç “ala” dribla en 
carrera a varis jugadors ampostins 
i supera al darrer defensor amb un 

barret recollint la pilota enlaire i 
anotant el 17-9. Novament, el xuta-
dor barceloní erra la transformació.

Moment clau del partit. Els Taus, 
davant un marcador advers, no 
se rendeixen. Junts lluitem, junts 
creixem. Anoten el primer assaig a 
càrrec de Víctor i la posterior trans-
formació (17-16). No hi ha temps 

per celebrar-ho quan els barcelonins 
anoten un nou assaig. És un cos a 
cos. Novament no transformen i el 
marcador se situa en 22-16 a manca 
de 20 minuts per finalitzar. Hi ha 
temps. 

Els Taus no poden amb la mà, 
però la davantera recolzada pels tres 
quarts comença a carburar. Canalda, 
Víctor i Ripo són una piconadora i, 
en una jugada amb diversos rucks la 
pilota cau al debutant Tau Bernardo, 
que anota el seu primer assaig en 
partit oficial (22-21). Tom (Guinnes 
i un jugador local havien estat ex-
pulsats per desconsideració amb el 
joc) agafa la responsabilitat i anota 

la conversió (22-23). Després de 
molts minuts avall al marcador, els 
ebrencs veuen la llum al final del 
túnel, després de picar molta pedra.

La següent jugada, el Poblenou 
comet una falta i els Taus demanen 
pals. Tom fa de Guinnes i el seu xut 
amb efecte llepa el pal per dins i 
anota 3 punts més decisius (22-26). 

Els darrers 7 minuts són eterns. 
Patiment, melés i line-outs són gua-
nyats i batallats pels Taus. Jugant 
amb el cap i el cor. L’àrbitre xiula 
el final i els ampostins guanyen el 
primer partit d’aquesta temporada 
i el segon de la seva curta història 
fora de casa. 

rem

Amposta acull 
de nou el 
Seminari Nacional 
d’Entrenadors
La Federació Espanyola de Rem, 
amb el patrocini del Comité Olímpic 
Espanyol, va organitzar els dies 18 
i 19 d’octubre el Seminari Nacional 
d’Entrenadors de Tecnificació Espor-
tiva d’Amposta.

Aquest seminari va reunir als tèc-
nics responsables de l’equip estatal i 
també alguns entrenadors de clubs 

que tenen a les seves files espor-
tistes internacionals i al president 
de la Federació Espanyola de Rem, 
Fernando Climent.

Gaspar Company, Jacobo Cas-
tiñeira, David Cifuentes, Lionel 
Jiménez, Daniel Rodriguez Verdú, 
Javier González Nieto, Carlos Gra-
bulosa, Alejandro Demiddi, Axel 
Muller, Patxi Sarasúa, Eva Estrada, 
Luciano Moldovan, David Morales, 
Pablo Garrido, Josep Pla i Alfonso 
Muniesa foren els assistents que van 
repassar la temporada esportiva i van 
escoltar amb atenció les ponències 
del Director Tècnic de la FER, Julen 
Erauzkin, i del Metge Francisco 
Javier Leibar. 

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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Encontre jugat el dissabte 5 d’octubre 
a les 18.30 h al camp de “La Vinyeta” 
al Perelló

mANEL EStELLÉ

Després de guanyar la Supercopa 
a l’Aldeana semblava que les coses 
estaven encarrilades i que l’equip 
funcionava, potser excés de confian-
ça, ja s’havia guanyat abans de jugar, 
semblava fàcil, no hi havia tensió, 

Els partits es guanyen al camp i 
estaven tots, no hi havia excusa, el 
que podien jugar (22) i els que no.

Era complicat fer l’equip, era 
complicat fer els canvis, han jugat 
tots, no han estat encertats ni hi ha 
hagut la implicació mostrada durant 
la fase de classificació, crec que 
tampoc encert tècnic en els canvis o 
en les posicions al camp i segons el 
meu parer, tampoc en els criteris que 
s’havien dit a principi de temporada.

Tots cometem errors, d’ells 
s’aprèn, s’ha de procurar esmenar-
los i això ho hem de fer junts, fent 
pinya i tornat a lluitar per estar en 
el lloc més alt.

El partit ha estat molt igualat i tra-

vat, el camp era petit i pràcticament 
no hi havia espais, l’Alcanar jugava 
tancat i ben organitzat, l’Amposta 
intentava crear però no lligàvem una 
jugada ni ocasions de perill, només 
una d’Israel que el porter a aturat..

L’Alcanar ha disposat de la millor 
ocasió, un penal a favor que ha 
errat a l’estavellar-se la pilota al 
travesser, semblava que la sort ens 
acompanyava.

Amb el resultat de 0 a 0 s’ha arribat 
al descans.

A la segona part molts canvis, 
pràcticament un equip nou, s’ha in-
tentat jugar i ara ha estat l’Amposta 
qui ha disposat de l’oportunitat de 
posar-se davant en el marcador, no 
s’ha aprofitat un penal que ha llan-
çat Gombau i ha aturat el porter de 
l’Alcanar, hagués pogut canviar el 
signe del partit.

En canvi en una arribada de l’Al-
canar, ha quedat la pilota morta a 
la frontal de l’àrea i  Castro, d’una 
vaselina impecable ens han fet el 
0 a 1.

S’ha continuat lluitant, però avui 
no era el dia i a les acaballes, un altra 
vegada Castro (el millor jugador de 
l’Acanar) ha marcat el 0 a 2 i ha sen-
tenciat el partit, ha estat com un gerro 
d’aigua freda, pràcticament no hi ha 
hagut més temps per intentar res. 

El Moto Club Amposta va acon-
seguir reunir un bon nombre 
d’espectadors a l’Oriola MX 

Parc per gaudir de la prova de moto-
cròs de la Lliga Catalana, disputada 
aquest diumenge, en la que Marc 
Hernández, va ser el vencedor en MX 
125; Marc Sans, en MX Sots18; Aida 
Calero en Fèmines; Enric Vendrell, 
en MX 85 Cadet; Alex Santín, en MX 
85 Juvenil; Gerard Congost, en MX 
65 i Pau Magria, en MX 50.

La competició, que va reunir una 
seixantena de participants, va comp-
tar amb la presència de pilots de 
tota Catalunya, però, a més, també 
hi van prendre part dos pilots arago-
nesos, dos del país valencià i un de 
gallec, que van poder córrer per un 
circuit que es trobava en perfectes 
condicions.

En les curses dels més grans, MX 
Sots18 4T-MX 125 2T-Fèmines, que 
van córrer junts, les victòries van 
estar repartides entre el barceloní 
Oriol Casas i el vallenc Marc Sans 
amb Marc Hernéndez sempre a la 
expectativa dels altres dos. Al final 
el vallenc Sans seria més efectiu i 
s’emportava la victòria final en MX 

Sots 18 i Hernández era primer en 
MX 125. La categoria MX 85, també 
tenia dues classes que corrien plega-
des, Cadet i Juvenil. Les mànegues 
van ser dominades pels Juvenils Alex 
Santín, Roberto Otero i Jan Gascó, 
que van repetir posicions en cada una 
de les dues. En aquestes mànegues 
hi va prendre part el Cadet Edgar 
Ferré, del Moto Club Sénia, que va 
finalitzar segon a la seva categoria.

Es podria dir que la categoria MX 
65 va ser cosa de dos, el gironí Gerard 
Congost i el pilot de Cabra del Camp, 
Albert Fontova, que van finalitzar 
cada una de les dues mànegues en 
primera i segona posició. La tercera 
plaça va ser finalment per a Adgar 
Canet, que havia finalitzar quart i 
tercer, respectivament. En MX 50, els 
més petits i que s’inicien en aquesta 
modalitat del motocròs, van ser tres 
els pilots que van lluitar per la victò-
ria final, Pau Magria (1r+2n), Victor 
Puig (3r+1r) i Marc Pablo (2n+3r). 
Van ser unes mànegues amb molta 
emoció. Observar a aquests petits 
corredors que lluiten per fer-ho bé 
i aconseguir una victòria és digne 
de veure. 

esports

FutboL veterans

Èxit de pilots i espectadors 
al motocròs de tardor

motoCròs

esGrima

Celebrat el Campionat 
d’esgrima junior a 
Amposta
El darrer cap de setmana d’octubre 
es va celebrar a Amposta el primer 
campionat de rànquing junior me-
nors de 20 anys. Tenint en compte 
que per qüestions d’estudis els nos-
tres juniors tots son de primer any, 
tenir 16 anys, l’objectiu passava per 
veure l’adaptació a la nova categoria. 
El resultat impressionant, els tres 
juniors nostres han quedat Àngel 
Fabregat i Eugeni Gavalda els dos 
tercers, i Marc Andrer després d’es-

tar tres dies sense entrenar per un 
empatx, ha quedar 5 d’un total de 
99 tiradors de tot l’estat. Guanyant 
Àngel a Ibañez  finalista junior de 
l’ últim mundial a Porec Crocia per 
15 a 8. El cansament per l’infernal 
ritme els ha passat factura para 
passar a la final.

En la categoria d’equips d’un total 
de 19 equips en quedat segons, me-
dalla de bronze, perdent sols quan 
faltava menys d’un minut i anaven 
empatats 40 a 40.

Fantàstic també els nostres cadets 
de 15 anys Joel Fàbregues, Kevin 
Fàbregues, Sergi Galve i Yeray Gil 
que han quedat en 10 lloc per equips 
i entre els 32 millors en individual. 

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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taekWondo

Genis Gisbert, Cristian 
Ferré i Yaiza Ferré 
campions de l’Open 
Internacional de 
Miranda de Ebro
El passat 28 de setembre, Miranda 
de Ebro (Burgos) va acollir l’Open 
Internacional Baza Sport, primer 
objectiu d’aquesta temporada que 
acaba de començar del TKD Alfaro 
d’Amposta i on els joves taekwon-
distes Genis Gisbert Casanova (-78 
kgs.), Cristian Ferré Pons (-68 kgs.) 
en categoria junior i Yaiza Ferré 
Pons (-47 kgs.) en categoria cadet, 

van aconseguir la medalla d’or en 
cadascuna de les seves categories, i 
això que encara estan en la posada 
a punt per a tot el que vindrà.

El proper 19 i 20 d’octubre compe-
tiran a l’Open de Toulouse (França) i 
la setmana següent a un dels Opens 
més importants de la temporada on 
es trobaran als millors taekwondistes 
de tota Espanya a l’Open Internacio-
nal de Benicàssim, on el TKD Alfaro 
presentarà a mes de 20 taekwondis-
tes en totes les categories.

 Al mes de novembre Cristian i 
Genis tindran el Campionat de Ca-
talunya Junior on es jugaran anar al 
proper Campionat d’Espanya Junior. 

Molts ànims per a continuar llui-
tant a tot l’equip del TKD Alfaro. 

esports
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a
vui vos parlaré d’una noia 
que la coneix molta gent, 
però és possible que l’únic 
que sabem d’ella, és que és 
Imma la de La Lira, el seu 

pare era d’Amposta apodat “Mianes” 
i la seva mare era d’Alcanar de la 
família Aliau.
Com es coneixen els teus pares?

La meua mare va venir a la car-
nisseria del Rago de criadeta i allí 
es va conèixer amb el meu pare, el 
que passa és que van festejar molts 
anys perquè la meva mare era molt 
joveneta, però passat el temps deci-
dien casar-se i, primer que res, van 
viure allà baix a la Raval en una casa 
que hi ha als afores, més endavant, 
com que ja treballaven els dos, es 
van comprar una casa aquí al poble, 
al carrer Victòria, quasi davant d’on 
vius tu.
Explica’ns alguna cosa dels teus 
estudis.

Mira, jo vaig anar a les escoles i 
no me’n dono gens de vergonya de 
dir-ho, llavors a Amposta només hi 
havia dos llocs per anar, a les escoles 
o a les monges. A les escoles es pot 
dir que hi anava tothom però a les 
monges anaven els que podien per-
què allí era pagant i a casa meua no 
anàvem malament, però els diners 
no sobraven. I t’he de dir que jo a 
les escoles vaig aprendre molt, fèiem 
dictats, donàvem història i geografia, 
per descomptat matemàtiques, i re-
cordo una cosa que ara ja ha passat 
de moda, els xiquets estaven sepa-
rats de les xiquetes, recordo encara 
aquell grant pati que teníem per 
sortir al recreo separat per una paret 
de pedra, i encara veig als xiquets 
més atrevits com treien el cap per 
dalt d’aquella tàpia per mirar el que 
fèiem natros. Ja de més grandeta 
vaig anar a l’Acadèmia Ebre en lo 
senyor Ferran allà ens vam trobar ja 
amb la novetat que no hi havia cap 
diferència. Els nois i les noies estaven 

junts a les matei-
xes classes, i aquí 
ja ens ensenya-
ven els quebrats 
i les equacions i 
fèiem també di-
buix, ara recordo 
que el professor 
de dibuix era el 
senyor Rebull, el 
de la publicitat, 
igual de les esco-
les com d’aquesta 
acadèmia guardo molts bons records. 
I una cosa que no vaig poder arribar 
a aconseguir és ser mestra, era la 
meva gran il·lusió però a casa els 
era impossible fer aquest sacrifici i 
va ser que no, però m’hagués agradat 
moltíssim.
I la faena a casa con anava?

Home el meu pare treballava de 
pagès i a la temporada de l’arròs a 
la Cambra com que era dels pagesos 
forts d’Amposta, que no tots servien, 
ell feia de camàlic, llavors anava a 
França a la verema, també anàvem 
a Bovera, o a Flix a plegar olives, 
els meus pares marxaven i jo em 
quedava en una família que es deia 
dels Talarn que vivien davant de casa 
nostra. Eren els pares de Maria la 
cèlebre modista i de la seva germana 
Graciela que després es va casar a 
França, en aquell temps jo ja tenia 
uns dotze anyets.
I tu quan comences a treballar, o a lo 
que es deia a portar un jornal a casa?

Jo, gràcies a la meva mare que 
estava podríem dir fixa a La Cambra 
distribuint personal i mes de una 
vegada l’enviaven a portar diners o 
papers de compromís aquí al poble, 
pos ja dic, gràcies a ella entro a treba-
llar, i vaig entrar a una bàscula, allí 
pesava i tarava i allí paso set anys de 
la meva vida. Però jo de tant en tant 
ajudava a netejar a les netejadores 
de La Lira el cine o el Cafè quan eren 
moltes festes, i va haver un dia que 
Juanita, la que portava el bar, es 
jubilava, i em van dir a mi que anés, 
que em farien una prova de quinze 
dies, els va agradar i em van fer un 
contracte para tres mesos. Després 
em diuen ara un para nou mesos, i 
llavors el senyor Baiges em diu “o 
et posem fixa o te’n vas al carrer” i 
jo li contesto “això al coneixement 
de vostès” s’ho parlen, i ja fa trenta 
anys que sóc la netejadora oficial de 
la Lira Ampostina, tant és així que hi 
ha molt poca gent que sàpiga quins 

són els meus cognoms, tothom em 
diu Imma la de La Lira, i la meva 
jornada és tots els dies de les 9 a la 
1 i de les 3 a les 7.
Alguna feina més que hagis fet?

Vaig aprendre a brodar, i ho feia 
fora d’hores per a les xiques que 
s’havien de casar, perquè abans els 
llençols es brodaven i la que no en 
sabia ho donava a fer. Es posaven les 
lletres en uns ramets o les inicials a 
les tovalloles. Tenia, en fi, bastanta 
faeneta i eren uns dinerets que no 
anaven malament, i allí al carrer 
Victoria ensenyava a brodar a les 
jovenetes.
Ja veieu, així es guanyava la gent 
d’abans les garrofes, fent de tot, però 
sobretot treballant del que fos, jo po-
dria acabar avui dient (para muestra 
un botón)...jo he sigut sastre, locutor, 
venedor de llibres, enquadernador, 
i si voleu periodista, i ara plego per-
què no queda més paper... Gràcies 
Imma. 

Immaculada Panisello Juan

PER JOSEP
PARROT TALARN


