
 Xavier Trias, alcalde de Barcelona, 
inaugurarà la fira el dimecres 4 

 Com a novetat es farà la primera 
mostra de cervesa artesanal amb 
productors de les Terres de l’Ebre

Esports
Les noies del Club 
Nàutic guanyen 
el 18 Trofeu 
Internacional 
Barcelona

Xavier Saragossa Sentís 
nou Cap de la Policia Local
En l’entrevista que acompanya la notícia el nou 
cap ha declarat: “vull intentar apropar al màxim 
la Policia Local al ciutadà”

Ciutadans
Els vermuts 
de la Garba, un 
espai per debatre 
diferents aspectes 
de la ciutat
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53a
FIRA
DE

AMPOSTA
MOSTRES
d’
RAMADERIA
I DE MÀQUINARIA
AGRÍCOLA

del 4 al 8 de desembre de 2013

“La Fira ens ha de servir per potenciar 
i dinamitzar l’economia de la ciutat”

manEl FErré aixEndri, 
regidor responsable de Fira Amposta

Festival de Cinema Memorimage

filmsnomades guanya el primer premi del festival de Cinema memorimage
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juvEntut
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 

7 i 8 de desembre: Farmàcia Vidal
14 i 15 de desembre: Farmàcia Albella
21,22, 24, 25, 26 de desembre: Farmàcia 
Ferré
28,29, 30, 31 de desembre: Farmacia Morán

sEmprE a mà

L’alcade d’Amposta, Manel 
Ferré, amb la coordinadora 
territorial de Joventut, Teresa 

Marcelino, i el regidor de Joventut i 
Polítiques Actives d’Ocupació, Eros 
Esquerré, van inaugurar el divendres 
dia 15 de novembre la segona edició 
de la Fira d’Emancipació Juvenil, que 
en aquesta ocasió ha trobat espai i 

dates que li confereixin una entitat 
pròpia, donat que l’any passat es 
trobava en el marc de la Fira de 
Mostres. La fira es plantejava ser 
un acte independent en el que els 
joves fossin els únics protagonistes. 

Fira d’Emancipació constava d’una 
mostra expositiva d’agents que fan 
possible l’emancipació a través de 

l’ocupació i, d’altra banda, també 
oferia un fòrum, xerrades, tallers 
i conferències per tal de treballar 
amb els joves les sortides cap a 
l’emancipació.

Els ponents de les xerrades eren 
tots professionals relacionats amb 
l’ocupació i l‘autoocupació de Terres 
de l’Ebre; coneixedors dels perfils 
professionals que requereix el mercat 
laboral.

El regidor, Eros Esquerré, va ex-
plicar que “l’objectiu principal de la 
fira és aproximar-nos als joves per 
ser coneixedors de les seves neces-
sitats i poder-los oferir un ventall de 
programes que ajudin a solucionar 
aquestes mancances”. 

Celebrada la Segona Fira 
d’Emancipació Juvenil

Un treball de l’Institut 
Montsià accèssit dels 
I Premis Projectes 
d’Emprenedoria de les 
Terres de l’Ebre

El Departament d’Ensenyament a 
les Terres de l’Ebre ha organitzat per 
primera vegada els Premis Projectes 
d’Emprenedoria, que han guanyat 
els treballs de l’alumnat dels insti-
tuts de l’Ebre, a Tortosa, i Montsià 
d’Amposta.

El director territorial d’Ensenya-
ment, Antoni Martí, ha explicat 
que aquest Concurs de Projectes 
d’Emprenedoria s’emmarca en les 
mesures del pla “ Catalunya, escola 
d’emprenedors” que el Govern català 
va presentar el 8 de novembre de 
2011, i que es concreta en el progra-
ma “L’empresa a prop”, que té com 

un dels seus objectius l’elaboració 
de plans d’empresa, formulats per 
alumnes de formació professional.

En aquesta primera edició dels 
premis s’han presentat un total de 
14 projectes, dels quals 11 eren de 
Cicles Formatius de Grau Superior i 3 

de Grau Mitjà. Les alumnes Victòria 
Roig, Núria Ferrando i Anna Turón, 
de l’Institut Montsià, han rebut 
un accèssit pel projecte “ Serveis i 
Càtering Socials”. El treball també 
participarà a la final de Catalunya del 
Millor Projecte d’Emprenedoria. 
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Com es prepara aquesta 53ena edició 
de Fira Amposta?

L’estem preparant amb molta il-
lusió i molt treball, aquest ha estat 
un any en què ens hem hagut de 
esforçar al màxim, ja que els exposi-
tors es mostren molt cautes a l’hora 
de fer una inversió en una fira. De 
tota manera, estem segurs de que 
serà un èxit d’assistència tant per a 
expositors com per al públic.

Quines són les novetats d’aquest any?
Enguany fem la primera mostra 

de cervesa artesanal, que actual-
ment està de moda, serà el dia 7 i 
hi participen diferents productors 
de les Terres de l’Ebre.

També volem destacar les xerrades 
taurines que organitzen les penyes 
d’Amposta, i la presentació oficial 
de la associació de protecció dels 
animals “Engrecats” seran altres 
novetats. D’altra banda, hi haurà 
wi-fi en tot el recinte per facilitar 
les operacions comercials dels expo-
sitors, així com una aplicació mòbil 
exclusiva per a la fira amb tota la 
informació.

La Fira s’ha adaptat a les necessitats 
econòmiques dels expositors i del 
públic?

Efectivament, s’han ajustat les 
tarifes dels estands a la baixa fent 
un esforç econòmic l’Ajuntament 
per mantenir el nivell de qualitat i 
participació. També hem reduït en 50 
cèntims el preu de les entrades per al 
públic. Aquest any amb l’entrada del 
mati o de la tarda es podrà entrar i 
sortir de la fira tantes vegades com 
es vulgui, durant mig dia.

Es continua oferint activitat a la part 
ramadera.?

Sí, tot i que aquest any la Fira 
coincideix amb el saló internacional 
del cavall a Barcelona i això pot restar 
participació, tot i així l’associació 
amics del cavall d’Amposta seguiran 
realitzant totes les activitats típiques 
de la fira.

Cal destacar alguna activitat paral-
lela?

A més de les habituals d’esports, 
cultura, teatre, podem destacar un 
homenatge al escriptor ampostí 

Joan Salvado “Galdiri”, a més 
d’una exhibició d’ensinistrament 
de gossos i la quarta trobada de 
col·leccionistes de xapes, a més, 
d’altres actes que ja són tradici-
onals com el Concurs Nacional de 
Paelles o les conferències.

Què n’espera d’aquesta edició de la 
Fira?

Principalment, complir els 
objectius, és a dir, posar en con-
tacte expositors i compradors 
potencials i, per tant, potenciar 
i dinamitza el comerç i la eco-
nomia d’Amposta i del territori. 
Segurament hi haurà bones ofertes 
i serà un bon moment per poder 
fer transaccions econòmiques en 
els diferents sectors. A més de que 
els ampostins i ampostines i els vi-
sitants s’ho puguin passar bé durant 
aquestes festes d’hivern que són les 
fires d’Amposta.

Finalment, vull agrair la col-
laboració i la implicació dels mem-
bres de la comissió de l’Ajuntament 
i especialment dels expositors a 
aquesta 53ena edició de la Fira. 

Ciutat

Fira amposta

“Tot i els moments econòmics intentem 
fer una fira el més atractiva possible 
per als visitants i expositors”

Entrevista a manEl FErré aixEndri, regidor responsable de Fira Amposta

PrOGrAmA 
FIrA AmPOsTA 2013

dimECrEs, 4 dE dEsEmbrE
17.30h. rebuda d’autoritats i signatura al 
llibre d’Honor de l’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias. saló d’actes ajuntament 
d’amposta
17.45h. Trasllat fins al recinte firal de 
les autoritats i pubilles, amb l’acompa-
nyament de la Banda de música unió 
filharmònica
18.00h. inauguració de la fira a càrrec 
de l’alcalde de Barcelona Xavier Trias.

dijous, 5 dE dEsEmbrE: CElEbraCiÓ 
dEls 25 anYs dE la CrEaCiÓ dEl 
ConsEll ComarCal
11.00h. obertura del recinte firal
11.00h. rebuda autoritats al Consell 
Comarcal
12.15h. Visita estand del Consell Comar-
cal i inauguració de l’exposició “ 25 anys 
del Consell Comarcal del montsià”
18.00h. Presentació de la campanya 
“signa un vot”. organitza assemblea na-
cional de Catalunya. auditori del Centre 

universitari amposta

divEndrEs, 6 dE dEsEmbrE
10.30h. lliurament dels Premis als 
Estudis. organitza: Càmara arrossera 
del montsià. auditori Centre universitari 
amposta
11.00h. obertura del recinte firal
19:00h. lliurament de les Beques a 
l’Excel·lència universitària. auditori 
Centre universitari amposta
20.00h i 22.00h. ( 2 passes) documental: 
“Buda, l’illa del delta”. Co-organitza: 
filmsnòmades i ajuntament d’amposta
lloc: auditori de la lira. Preu: 3€, a 
benefici Creu roja amposta
22.30h. Concert de “swing and Jazz 
Classics”, a càrrec de The Big Band la 
filha. organitza: Casino d’amposta. lloc: 
Casino d’amposta. donatiu: 5€

dissabtE, 7 dE dEsEmbrE
11.00h. Homenatge a l’escriptor Joan 
salvadó “Galdiri”.Parc dels Xiribecs
11.00h. Celebració del 43è. Concurs de 
Paelles. al costat Pavelló firal
11.00h a 21.00h. 1a mostra Cervesa 
artesanal.
de 11.30 a 12.30h. Xerrada educativa 

canina a càrrec del Centre Caní Capicua 
de Tortosa amb el títol “Humà-Gos. èxit 
o fracàs?”, organitzada per l’associació 
d’Engrescats. auditori Centre universi-
tari amposta
de 12.00h. a 13.00h. desfilada de canins 
adoptables. organitza l’associació d’En-
grescats. Pista Poliesportiva
13.00h lliurament de Premis del 43È. 
Concurs de Paelles.
18.00h. Xerrada aPasa, amb el títol “la 
fundació al teu servei: incapacitació, tu-
tela i protecció de la persona”. docents: 
mercè Cid martínez-aguado, presidenta 
de la fTTE, responsable de l’àrea jurídica 
de la fTTE i llicenciada en dret. Yolanda 
Cardona ibáñez, directora tècnica de 
la fTTE, diplomada en treball social i 
postgrau en tutela.  organitza aPasa
19.00h. i 22.00h. representació teatral: 
“la nit del lloro”, a càrrec del Grup de 
teatre Terra Baixa. lloc: auditori de la 
lira. Venta anticipada: remeiss, Punt 
notari i drogueria ampostina. Preu: 5€

diumEnGE, 8 dE dEsEmbrE
10.00h. i 13.00h. 4a Trobada d’intercanvi 
de Plaques de Cava, amb la col·laboració 
dels Col·leccionistes de plaques de cava 

de les Terres de l’Ebre. Edició d’una 
ampolla de cava de tirada limitada de 
noa roca, més placa commemorativa 
de la trobada.
12:00h. Xerrada sobre “la reforma de 
la PaC 2014-2020”, a càrrec d’asaJa. 
auditori Centre universitari amposta
12.00h. a 13.00h. demostració i exhibició 
d’ensinistrament de gossos, a càrrec del 
Centre Takoda de Tortosa. Pista coberta 
poliesportiva
17.00h. Xerrada “actualitat taurina a les 
Terres de l’Ebre des del punt de vista dels 
ramaders”, amb la intervenció del pre-
sident de l’agrupació de penyes i tots els 
ramaders de les Terres de l’Ebre. orga-
nitza: agrupació de penyes i comissions 
taurines de les Terres de l’Ebre. auditori 
Centre universitari amposta
18.00h. Homenatge a Àngel Conde, pels 
amics de la Transhumància. Centre 
universitari amposta

dilluns 9 dE dEsEmbrE
19.00h. inauguració de l’exposició “El 
Patrimoni documental del montsià, 
un bé cultural que cal protegir”a l’arxiu 
Comarcal del montsià (av. Generalitat, 
70-80, 43870 amposta) 
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Acta de la sessió ordinària 
del ple de l’Ajuntament 
d’Amposta duta a terme el 
dia 28 d’octubre de 2013

aprovaCiÓ dE l’EsborranY dE l’aC-
ta dE la sEssiÓ Extraordinària 
dEl dia 14 d’oCtubrE dE 2013
Després de fer-se constar pel Regidor 
Sr. Antoni Espanya que en la seva 
intervenció tractant la modificació 
de les ordenances fiscals en primer 
lloc quan parlava dels 2 anys anteri-
ors, es referia a la posició de l’equip 
de govern per després centrar-se en 
la proposta presentada a aprovació 
i que va reconèixer que el rebut de 
l’aigua és barat; però, que hi ha al-
tres municipis on és més econòmica 
que a Amposta, per unanimitat, 
s’aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària duta a terme el dia 
14 d’octubre de 2013.

inFormE dEl dEFEnsor dE la 
Ciutadania – anY 2012
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. 
Eloi Toldà Andreu, Defensor de la 
Ciutadania, qui exposa al Ple de la 
Corporació l’informe corresponent 
a l’any 2012, en el qual resum les 
seves actuacions en relació amb la 
ciutadania i els serveis municipals.

donar ComptE dE lEs 
ContraCtaCions d’urGÈnCia
El Ple de la Corporació, resta assa-
bentat.

donar ComptE dEls dECrEts dE 
l’alCaldia nÚmEro 1010 a 1181 dE 2013
Es dona compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 1010 a 1181 de 
2013, restant el Ple assabentat.

aprovaCiÓ iniCial dE la 
modiFiCaCiÓ puntual nÚmEro 32 
dEl poum: inClusiÓ dE l’Ús rEliGiÓs 
a la subZona 15ª
Vista la proposta de modificació 
puntual número 32 del Pla d’ordena-
ció urbanística municipal: “Inclusió 
de l’ús religiós a la subzona 15a”, 
redactada per l’Arquitecte munici-

pal Jaume Castellví Miralles, vist 
l’informe de Secretaria, El Ple de la 
Corporació, per majoria absoluta, 
amb el vot favorable dels 11 mem-
bres del Grup de CiU, l’abstenció dels 
6 membres del Grup d’Esquerra i dels 
3 membres del Grup del PSC – PM 
i el vot en contra del membre del 
Grup de PxC, aprova inicialment la 
modificació puntual.

aprovaCiÓ dE l’ExpEdiEnt pEr la 
ContraCtaCiÓ dE la ConCEssiÓ 
dEl sErvEi pÚbliC rEGular dE 
transport urbà dE viatGErs d’Ús 
GEnEral En El muniCipi d’amposta
Vist el Plec de clàusules econòmi-
ques-administratives particulars i el 
de prescripcions tècniques, que han 
de regir l’adjudicació del contracte. 
Vistos els informes d’Intervenció i 
Secretaria, així com el dictamen de la 
Comissió informativa municipal de 
governació, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat, aprova l’expedient.

aprovaCiÓ dE la CrEaCiÓ dEl 
ConsEll muniCipal dE sErvEis 
soCials
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem-
bres del Grup de CiU, els 6 membres 
del Grup d’Esquerra i el membre 
del Grup de PxC i l’abstenció dels 
3 membres de Grup del PSC – PM, 
acorda aprovar la creació del Consell 
Municipal de Serveis Socials.

aprovaCiÓ iniCial dE la 
modiFiCaCiÓ dE lEs basEs dEl pla 
d’ajuts als pErCEptors dE rEndEs 
baixEs
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 mem-
bres del Grup de CiU, els 6 membres 
del Grup d’Esquerra i el membre del 
Grup de PxC i l’abstenció dels 3 mem-
bres de Grup del PSC – PM, acorda 
aprovar la modificació de les Bases 
reguladores de la concessió d’ajuts a 
persones perceptores de prestacions 
baixes per a fer efectives despeses 
bàsiques de la llar, incorporant un 
nou sector de beneficiaris, famílies 
que percebin prestacions no contri-
butives amb fills a càrrec.

moCiÓ dEl Grup muniCipal dE Ciu 
dE dEClaraCiÓ dE Ciutat solidària 
amb l’alZHEimEr
El Ple de la Corporació, per una-
nimitat de tots els seus membres, 
acorda aprovar la moció de la que 
s’ha donat compte.

moCiÓ dEl Grup muniCipal pxC 
sobrE la invErsiÓ En rEForma 
d’immoblEs pEr aConsEGuir pisos 
amb lloGuEr soCial
El Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 3 membres del Grup 
del PSC-PM i el del membre del grup 
de PxC, l’abstenció dels 6 membres 
de Grup d’Esquerra d’Amposta i 
el vot en contra dels 11 membres 
del Grup de CiU, acorda rebutjar 
la moció.

moCiÓ dEl Grup muniCipal pxC a 
Favor dE la dElEGaCiÓ dEl vot 
dEls CàrrECs ElECtEs dEls Ens 
loCals
El Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 6 membres de Grup 
d’Esquerra d’Amposta, dels 3 mem-
bres del Grup del PSC-PM i el del 
membre del Grup de PxC i el vot en 
contra dels 11 membres del Grup de 
CiU, acorda no aprovar la moció.

moCiÓ dEl Grup muniCipal pxC pEr 
la rEtransmissiÓ on-linE dEls 
plEns
El Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 6 membres de Grup 
d’Esquerra d’Amposta, dels 3 mem-
bres del Grup del PSC-PM i el 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 la modiFiCaCiÓ dEls supÒsits 
d’indult
El Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable del membre del grup de 
PxC, l’abstenció dels 6 membres de 
Grup d’Esquerra d’Amposta, i dels 
3 membres del Grup del PSC-PM i 
el vot en contra dels 11 membres 
del Grup de CiU, acorda rebutjar 
la moció.

moCiÓ dEl Grup muniCipal pxC 
dE suport i solidaritat amb lEs 
vÍCtimEs dE talidomida
El Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable del membre del grup de 
PxC, l’abstenció dels 6 membres de 
Grup d’Esquerra d’Amposta, i dels 3 
membres del Grup del PSC-PM i el vot 
en contra dels 11 membres del Grup 
de CiU, acorda rebutjar la moció.

moCiÓ dEl Grup muniCipal 
EsQuErra d’amposta pEr CrEar 
una xarxa dE lavabos d’Ús pÚbliC
 El Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 6 membres de Grup 
d’Esquerra d’Amposta, l’abstenció, 
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 
EsQuErra d’amposta pEr la 
dissoluCiÓ dEl ContraCtE dE 
sErvEis dE lEs pisCinEs i El Gimnàs 
muniCipal
El Ple de la Corporació, per majoria 
amb el vot favorable dels 6 membres 
de Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 de 
la que s’ha donat lectura.

moCiÓ dEl Grup muniCipal 
EsQuErra d’amposta pEr 
la rEdaCCiÓ d’un pla loCal 
d’adaptaCiÓ i suprEssiÓ dE 
barrErEs arQuitECtÒniQuEs
El Ple de la Corporació, per unanimi-
tat, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció transcrita.

moCiÓ dEl Grup muniCipal 
EsQuErra d’amposta pEr Garantir 
la viabilitat EConÒmiCa dE la nova 
rEsidÈnCia pEr a la GEnt Gran 
d’amposta
El Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 6 membres 
de Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 
3 membres del Grup del PSC-PM i 

Ciutat

ajuntamEnt

Acta de la sessió 
extraordinària del ple de 
l’Ajuntament d’Amposta 
duta a terme el dia 14 
d’octubre de 2013

aprovaCiÓ dE l’EsborranY dE 
l’aCta dE la sEssiÓ ordinària dEl 
dia 30 dE sEtEmbrE dE 2013
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària duta 
a terme el dia 30 de setembre.

aprovaCiÓ iniCial dE la modiFiCaCiÓ 
dE lEs ordEnanCEs FisCals 2014
Com tots els anys, es presenta a la 

consideració del Ple la modificació 
de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs per l’any 2014, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir els ingressos ne-
cessaris per finançar adequadament 
els serveis i activitats municipals 
previstos per l’any vinent i adaptar 
el redactat a la legalitat vigent i a 
la realitat econòmica, tot i tenint en 
compte el context de crisi econòmica 
que condiciona el finançament local.

Vistos els informes de Intervenció 
i el dictamen de la Comissió d’hi-
senda, el Ple de l’Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 10 
membres presents del Grup de CiU 
i el vot en contra dels 5 membres 
presents del Grup d’Esquerra, els 3 

membres del Grup del PSC – PM i el 
del Grup de PxC, aprova provisional-
ment per l’any 2014 la modificació 
de les Ordenances fiscals.

donar ComptE dE l’aprovaCiÓ dEl 
marC prEssupostari 2014-2016
El Ple de la Corporació resta assa-
bentat.

donar ComptE dE l’EnviamEnt 
al ministEri d’HisEnda i 
administraCions pÚbliQuEs dE la 
inFormaCiÓ ContinGuda a l’artiClE 
10 dE l’ordrE Hap/2105/2012, a data 
30/09/2013
El Ple de la Corporació resta assa-
bentat.

aprovaCiÓ iniCial ExpEdiEnt 
nÚmEro 15 dE modiFiCaCiÓ dEl 
prEssupost
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, 
amb el vot favorable dels 10 mem-
bres presents del Grup de CiU i dels 
3 membres del Grup del PSC – PM, 
l’abstenció dels 6 membres del Grup 
d’Esquerra i del membre del Grup de 
PxC, aprova l’expedient.

moCiÓ dE tots Els Grups 
pEr l’aturada dEFinitiva i 
dEsmantEllamEnt dEl projECtE 
Castor
Per unanimitat de tots els Grups 
municipal, el Ple de la Corporació, 
acorda aprovar la Moció. 

passa a la pàgina següent
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ajuntamEnt

ve de la pàgina anterior

Ciutat

Amposta disposarà de 
cinc desfibril·ladors en 
instal·lacions esportives 
i vehicles de policia local i 
protecció civil
L’ajuntament instal·larà aparells 
desfibril·ladors les instal·lacions 
esportives de la ciutat. En concret, 
l’àrea d’esports ha adquirit cinc apa-
rells que estaran ubicats a la piscina 
municipal, al camp de futbol, un 
s’entragarà a l’equip de voluntaris 
de Protecció Civil, l’altre romandrà 
a la Policia Local i el cinquè estarà 
al Centre de Tecnificació.

Els cinc aparells són portàtils, 
de manera que es podran utilitzar 
en els esdeveniments esportius o 
concentracions de persones de qual-
sevol tipus en els que hi intervenen 
els equips de protecció civil i de la 
policia local.

Els desfibril·ladors permeten 
atendre de manera immediata en 
els primers minuts qualsevol afec-
ció cardiopulmonar i facilitar així 
que en aquests emplaçaments on 
s’hi realitzen activitats físiques que 
comporten risc la resposta sigui el 
més ràpida possible.

Els aparells s’han adquirit en rèn-
ting amb una inversió de 7.000 euros 
anuals per la utilització i el mante-
niment en les condicions òptimes. 
En les properes setmanes ja estaran 
instal·lats i unes 90 persones entre 
voluntaris i treballadors municipals 
ja han iniciat un curs de formació per 
utilitzar-los correctament i saber com 
actuar en cas que sigui necessari. 

Al Saló de Plens de l’Ajuntament 
d’Amposta va tenir lloc l’acte 
de presentació del nou Cap de 

la Policia Local, Xavier Saragossa, 
que forma part del cos des de l’any 
1995 i que pren el relleu d’Emili 

Toledo que ha exercit les funcions 
de cap de forma interina. 

Al mes de setembre, l’agent va 
passar el procés d’oposició i fou no-
menat sotsinspector i, com a membre 
de major categoria del cos, ha passat 

a portar a terme les funcions de cap 
de la policia local.

Actualment, la Policia Local d’Am-
posta està formada per 33 agents 
uniformats dels quals 5 son caporals, 
1 sergent i 1 sotsinspector.  També 
formen part de l’organigrama l’agent 
Martin Rosa en segona activitat, 
Àngela Moyano i Pilar Elias amb 
funcions d’auxiliar administratives 
i Xavi Magin. 

EntrEvista amb xaviEr saraGossa 
En pàGina sEGüEnt

Xavier Saragossa Sentís 
nou Cap de la Policia Local

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 psC 
– pm pEr la dotaCiÓ d’un Fons 
dE rEsCat pEr a polÍtiQuEs dE 
FomEnt dE l’oCupaCiÓ i un traCtE 
dE disCriminaCiÓ positiva pEr 
amposta i El montsià
El Ple de la Corporació, per unanimi-
tat, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció.

moCiÓ dEl Grup muniCipal psC – pm 
pEr l’arranjamEnt dEls aCCEssos 
al pont dE la n-340 i la millora 
dE la il·luminaCiÓ i la sEGurEtat 
viària
El Ple de la Corporació, per unanimi-
tat, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció.

moCiÓ dEl Grup muniCipal psC – 
pm pEr al mantEnimEnt dE lEs 
oFiCinEs dE CatalunYa Caixa als 
poblEs pEtits
El Ple de la Corporació, per unani-
mitat, acorda aprovar la moció. 

EntrEGa Claus Colla 
CastEllEra
La Colla Castellera Xiqüelos i Xiqüeles 
del Delta disposa des del divendres dia 
15 de novembre d’un despatx a l’Hotel 
d’Entitats. L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré i la regidora de Participació 
Ciutadana, Laia Subirats els van fer 
entrega de les claus del nou espai en 
què a banda d’un despatx propi per 
al seu ús comparteixen amb altres 
entitats espais comuns com la sala de 
reunions. 



6 rEvista amposta  ·  Núm. 866 · dEsEmbrE 2013

Ciutat

ajuntamEnt

L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i el president de la 
Federació d’Associacions de 

Veïns, Llorenç Navarro han signat 
dos convenis de col·laboració que 
estableixen, per una banda, l’apor-
tació de 6.000 euros per part de 
l’ajuntament destinats a les activitats 
que duu a terme l’entitat, en especial 
la mostra Firatots, que té caràcter 
bianual.

D’altra banda, la Federació i 
l’Ajuntament han acordat els termes 
per al manteniment de l’Edifici Terres 
de l’Ebre, un ampli local situat al 
carrer Prim que el propietari, Arros-
saires del Delta ha cedit gratuïtament 
a l’entitat veïnal ampostina.

Amb el conveni signat avui, 
s’estableix que, per un període de 
cinc anys, l’Ajuntament guardarà 
les carrosses en aquest local i en 
contrapartida es farà càrrec de les 
despeses que generi el funcionament 
de l’edifici com l’IBI, els subminis-
traments de llum i aigua i també la 
taxa de recollida d’escombraries.

El president de la Federació d’As-
sociacions de Veïns, Llorenç Navarro 
ha explicat la importància que té per 
a l’entitat el fet de poder disposar 
d’un edifici d’aquestes característi-
ques per poder-hi realitzar les seves 
activitats, que són de tipologia molt 
diversa i que els permet realitzar-les 
en el mateix espai que s’ha adequat 
gràcies a la col·laboració de volun-
taris i d’empreses que han aportat 
materials. Navarro ha afegit a això 
l’agraïment tant als voluntaris com 
a les empreses i ha assegurat que 
“l’Ajuntament ha obrat molt correc-
tament en encarregar-se dels costos 

com si fos un edifici propi”.
El proper divendres dia 15 de 

novembre se celebrarà una jornada 
inaugural de portes obertes per do-
nar a conèixer el nou edifici.

Per la seva banda, l’alcalde d’Am-
posta, Manel Ferré, ha subratllat els 
termes de l’acord que se signava i ha 
remarcat la voluntat de l’Ajuntament 
d’Amposta de seguir col·laborant i 
ajudant al món associatiu en funció 
de les disponibilitats de pressupost 
tenint en compte les dificultats que 
té avui en dia el món local. 

Signats dos convenis entre Ajuntament 
i Federació d’Associacions de Veïns

Amb una aportació econòmica destinada a activitats i manteniment del nou edifici de la Federació

EdiFiCi tErrEs dE l’EbrE

La Federació d’Amposta d’Associacions de veïns va celebrar la inauguració de 
l’edifici que ha batejat amb el nom “Terres de l’Ebre” amb una jornada de portes 
ofertes, una ruta guiada pel Punt d’Atenció al Veí, la zona d’oficines, les sales de 
reunió, la ràdio Participa, l’auditori, la sala d’actes, el magatzem, etc. Es va expli-
car també quin serà el funcionament de l’Edifici Terres de l’Ebre, i es va comptar 
amb la participació desinteressada de les persones i empreses que ho han fet 
possible i es tancava l’acte amb una sessió de música en viu.
L’edifici, cedit a la FAAV per la Cooperativa d’Arrossaires del delta, ha estat 
netejat, reparat i aclimatat gràcies al treball voluntari de molts ampostins, i a la 
col·laboració també desinteressada d’empreses de la ciutat i de totes les Terres 
de l’Ebre. 

 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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Enhorabona en primer lloc. Sr. 
Saragossa com accedeix a ser ins-
pector en cap de la Policia Local?.

Gràcies per la felicitació, de fet, el 
meu nomenament com a nou màxim 
responsable de la policia local es 
produeix desprès de rellevar en el 
càrrec al Sr. Emili Toledo, que de 
manera interina ocupava aquesta 
plaça, de fet el Sr. Toledo va decidir 
no presentar-se a les proves d’accés a 
sots inspector, i per tant, vaig accedir 
jo com a membre de màxima gradu-
ació del cos de la Policia Local. Cal 
recordar que la plaça estava vacant 
des de que al 2009 va deixar-la l’an-
terior sotsinspector Sr. Jesús Ruano.

Com decideix Xavier Saragossa dedi-
car-se a ser Policia Local.

En la policia local vaig trobar una 
sortida laboral. A Deltebre, on vaig 
néixer, ja tenia força relació amb 
cossos de seguretat ciutadana perquè 
vivia molt a prop de la caserna de 
la Guàrdia Civil de Deltebre. A més, 
sempre vaig tenir des de ben petit 
una certa vocació d’ajudar als altres.

On va començar la seva vida professi-
onal com a Policia Local?

Sempre he estat a Amposta, em 
vaig presentar a unes oposicions 
quan tenia 24 anys i fins avui sem-
pre he estat a la policia local de la 
nostra ciutat.

Quins són els principals avantatges i 
quines les principals mancances de 
la Policia Local d’Amposta?

El principal avantatge de la Po-
licia Local d’Amposta, igual que de 
moltes altres Policies Locals és la 
proximitat, i aquest és un fet que jo 
m’he proposat , és un del eixos que 
vull reforçar, vull intentar apropar 
al màxim la Policia Local al ciutadà.

La principal mancança és la 
d’efectius, però donada la situació 
econòmica actual, l’Ajuntament ja fa 
un important esforç per mantenir el 
personal que hi ha i, per tant, hem 
d’adaptar la plantilla i reorganitzar-
la per donar la millor resposta pos-
sible al ciutadà amb els mitjans de 
què disposem. Perquè la Policia Local 
mai diu “no” a qualsevol necessitat 
ciutadana, i cada cop els ciutadans 
ens demanen mes informació, per 
tant, hem de reorganitzar i millorar 
si és possible la nostra tasca a favor 
de la societat ampostina, tant si és 
seguretat com policia administrati-
va, trànsit etc.

Quants efectius té la Policia Local?.
Actualment són 33 agents unifor-

mats, tres en segona activitat i un 
administratiu, en total, 37 membres.

Tenen els suficients recursos tècnics?
Actualment, tenim a més de la 

furgoneta d’atestats, 4 motocicletes, 

Ciutat

EntrEvista

“Vull intentar apropar al màxim 
la Policia Local al ciutadà”

xaviEr saraGossa sEntÍs, nou CaP dE la PoliCia loCal

3 turismes de patrulla i un tot terreny 
per patrullar les zones rurals, de fet 
tret de que algun vehicle s’hauria de 
renovar estem al nivell de la resta 
policies locals.

Amposta és una ciutat conflictiva?
En absolut, i així ho he copsat en 

els anys que porto a la Policia Local, 
no hi ha una excessiva conflictivitat 
comparant amb d’altres poblacions 
de les mateixes característiques, 
estem dins de la normalitat amb 
els diferents aspectes que ens com-
petent.

En quin àmbit ha de millorar la nostra 
ciutat en referència a les competències 
del cos de seguretat que vostè dirigeix?

De fet, hi ha la sensació de que la 
Policia Local és l’única responsable 
de la seguretat i m’agradaria cons-
cienciar de que la seguretat te co-
responsabilitats. De fet, quan estem 
malalts, per exemple, no li donem 
la culpa al metge, hi ha d’haver una 
prevenció de la malaltia. Per tant, si 
per exemple ens prenen una bossa 
del vehicle, la culpa no és de la 
Policia Local que no patrullava pel 
lloc, sinó que possiblement és de no 
haver pres les mesures adequades, 
com amagar la bossa o haver tancat 
el vehicle. Per tant, a més de millorar 
la resposta al ciutadà cal també que 
s’estableixi aquesta conscienciació 
de la corresponsabilitat en la segu-
retat i amb les normes bàsiques de 
convivència, en temes de neteja, 
trànsit, vandalisme etc.

Alguna cosa més a afegir?
Només donar les gràcies al Sr. 

Emilio Toledo, una persona que ha fet 
una gran feina i que és molt estimada 
dins del cos de la Policia Local. A més, 
recordar que seguirà desenvolupant 
tasques d’important responsabilitat. 
Vull agrair també als companys i 
companyes, els més veterans i els més 
joves, de tots he après alguna cosa. 

poliCia loCal

Detectades monedes de 2 
euros falses en comerços 
d’Amposta
Els agents de la Policia Local han 
detectat monedes de 2 euros falses 
en circulació a la ciutat. L’alerta va 
saltar dimecres passat en un reque-
riment en un comerç ampostí.

Es desconeix la quantitat d’aques-

tes monedes que poden haver-hi, 
però la policia demana als comerci-
ants tenir cura i observar si alguna 
persona els vol pagar amb una certa 
quantitat de monedes de 2 euros o bé 
si els demanen de canviar aquestes 
monedes per bitllets, ja que es podria 
tractar de monedes falsificades.

Per detectar les monedes falses 
cal observar restes de rovell a la part 
platejada. 
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Ciutat

la Foto

ExpoClik

Més de 20 diorames treballats a esca-
la amb les mítiques figures de jugar 
de la marca Playmobil van omplir 
del 15 al 17 de novembre l’auditori 
del Centre Universitari Amposta i 
que va ser un autèntic èxit tant en la 
participació de concursants com en 
la gran afluència de públic en els tres 
dies que va estar oberta. 
Aquesta segona edició de la fira de 
playmobil va atreure maquetistes 
de gran nivell, més de 10, vinguts de 
diversos punts de la geografia cata-
lana. Aquest any, com a gran novetat, 
l’exposició va comptar amb la col-
laboració de l’associació Somosclicks, 
una entitat que realitza diversos 
esdeveniments d’aquest tipus arreu 
de Catalunya (Montblanc, Sabadell, 
Tarrega, Barnaclick). Una altra 
novetat d’aquesta edició ha estat la 
incorporació de punts de venda amb 4 
botigues que van fer les delícies dels 
més petits, i no tant petits, amb tot de 
complements i figures de la marca. 

prEvEnCiÓ

Amposta celebra 
el Dia Mundial 
Sense Alcohol

Des de l’àrea de Prevenció co-
munitària de la Regidoria de 
Serveis socials i Participació 

ciutadana del Ajuntament d’Amposta, 
s’han organitzat diferents actes per a 
celebrar el Dia Mundial sense Alcohol 
que se celebra el dia 15 de novembre.

El dijous es va representar una 
obra de teatre als joves de 3r d’ESO 
del IES Berenguer IV, “No em ratllis!” 
que fa referència al consum i al no 
consum de diverses drogues així 
com les conductes de risc associades. 
Aquesta obra va obrir posteriorment 
un debat teatral al qual els joves eren 

convidats a participar activament 
i on els joves assistents van poder 
reflexionar sobre les situacions plan-
tejades i exposar els seus dubtes. 

A més a més, el divendres es va 
organitzar un Taller de còctels sense 
alcohol, a l’IES Montsià, per alumnes 
de cicles i també per alguns alumnes 
de l’IES de Tecnificació.

En aquests es van presentar re-
ceptes de cinc còctels sense alcohol, 
que els assistents van poder conèixer 
com s’elaboren i tastar personalment 
(còctels com ara el mojito, el San 
Francisco, la Pinya Colada, el Daikiri 
de meló,... ) 

El taller va comptar amb la col-
laboració d’un Dj, que ambientava 
la seva realització mentre els par-
ticipants podien provar els còctels 
realitzats. També s’han ofert les 
receptes d’aquests còctels a tots 
aquelles persones interessades que 

hi ha participat i s’ha ofert tríptics i 
informació sobre l’alcohol i els seus 
riscos, així com d’altres drogues, es-
pecialment a l’hora de sortir de festa. 

L’objectiu del taller és donar als 
joves una alternativa de begudes 
que poden consumir una nit de festa 
sense necessitat d’utilitzar l’alcohol. 

Paral·lelament, el cap de setmana 

es van realitzar controls d’alcoholè-
mia dins la campanya Alcohol al cap 
no cap!, per part de la policia local 
municipal i els mossos d’esquadra, 
per tal de sensibilitzar la població 
conductora sobre els riscos del 
consum d’alcohol en la conducció, a 
través de la informació i assessora-
ment per part dels cossos policials. 
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Ciutat

EnsEnYamEnt

L’Arxiu Comarcal 
realitza activitats 
per les escoles 
d’Amposta

Un dels objectius de la planifica-
ció anual de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià i de l’Arxiu Municipal d’Am-
posta és acostar l’arxiu al ciutadà. 
En col·lacoració amb la Regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament 
d’Amposta, durant aquestes darre-
res setmanes, l’Arxiu Comarcal del 
Montsià ha rebut les visites de gran 
quantitat d’alumnes de les escoles 
del municipi.

En total han estat més d’un 
centenar d’alumnes de 6è de les 
escoles Sagrat Cor, Soriano Mon-
tagut i Miquel Granell. Els joves 
han rebut unes pinzellades sobre el 
funcionament de l’Arxiu Comarcal, 
la tasca que fan els seus tècnics, com 
es conserven els documents i quin 
tractament reben. Posteriorment han 
realitzat una atenta visita guiada a 
les instal·lacions, coneixent així la 
tasca dels arxivers, la zona pública 
de l’Arxiu, les sales de classificació, el 
moll de descàrrega, les sales de trac-
tament i els dipòsits que contenen 
tota la documentació. Per finalitzar, 
han realitzat un seguit d’activitats, 

posant-se en la pell d’un arxiver 
en les seves tasques diàries, i d’un 
investigador, intentant resoldre els 
misteris i les incògnites proposades. 

Per l’Arxiu Comarcal del Montsià 
és fonamental difondre als més joves 
la tasca de salvaguarda del patrimoni 
documental comarcal, així com l’ús 
que en poden fer d’ell, a curt, mig i 
llarg plaç. Entenem que aquest nou 
nucli cultural ha de ser potenciat des 
de la base, creant així una cultura 
de recerca i investigació, a vegades 
tan orfe en la nostra societat.

L’èxit participatiu d’aquestes 
activitats farà, de ben segur, que 
l’any vinent es repeteixin cercant un 
major apropament de la ciutadania 
a l’Arxiu Comarcal. 

dijous 14 de novembre 2013, es 
va celebrar a Barcelona la XI 
Jornada de Qualitat a L’ense-

nyament presidida per  la consellera 
d’ensenyament de la Generalitat, Ire-
ne Rigau, i amb l’assistència de més 
de 500 professionals de l’educació 
secundària de tot el territori català.

Aquestes Jornades es celebren 
gairebé cada any, amb l’objectiu de 
compartir experiències i facilitar les 
relacions i les bones pràctiques que 
es porten a terme en els diferents 
centres educatius de Catalunya,;

L’Institut Montsià d’Amposta, 
que des de l’any 2004  ja  treballa 
seguint un sistema de gestió  de 
Qualitat i Millora contínua, ha par-
ticipat activament en aquesta edició 
de les Jornades, amb una  doble 
intervenció,  ja que va rebre de 
mans de la Consellera el Diploma 
de reconeixement com a centre 
d’Excel·lència que va obtenir per 
l’entitat certificadora e2Cat en el curs 
acadèmic  2012/2013 i per la seva 

Responsabilitat en la realització en 
2 de  les 25 ponències dels Work-ca-
fès que es van realitzar durant  la jor-
nada,  concretament amb els temes 

“Del Pla de direcció al  Pla Estratègic 
de centre” que va ser dirigida per la 
Coordinadora Pedagògica Juventina 
Figueras i “Les autoavaluacions del 
centre” dirigit pel Coordinador del 
PEC Jorge Bellés, cadascun d’ells va 
compartir i explicar als companys la 
trajectòria i experiència del centre 
en aquesta matèria.

Cal  remarcar que  només  14  cen-
tres  d’Educació Secundària de tota 
Catalunya han aconseguit aquesta 
certificació  d’excel·lència i que 
el nom  d’Amposta  i  de l’Institut 
Montsià sona cada cop més a sovint 
entre els primers.

Recalcar que aquestes  Jorna-
des,  a més, els assistents vam 
poder gaudir de dues ponències 
marc, la primera “Els verbs del 
talent:Conèixer, inspirar, transfor-
mar” a càrrec d’Àngels Paredes, 
directora del postgrau de desen-
volupament del talent de la UB i 
la  segona “L’organització i la gestió 
d’equips per assolir l’excel·lència en 
la gestió i els resultats educatius. 
a càrrec de Xesco Espar, professor 
d’INEF i director de l’Acadèmia 
d’Entrenadors. 

L’Institut Montsià rep el diploma 
de centre d’excel·lència

nadal

Arribada del Pare Noël

El dimarts 24 de desembre el Pare 
Noël arriba a Amposta, i sota 
l’eslògan “encarrega al comerç 
d’Amposta els regals del Pare Noël 
i vine a rebre’l el 24 de desembre 
a les 17.45 de la tarda pels carrers 

de la Ciutat”. El Pare Noël amb una 
gran carrossa il·luminada repartirà 
regals i caramels a tots els nens que 
vinguin acompanyats dels seus pares 
i familiars.

La xaranga “A ritme” amenitzarà 
els carrers al voltant del recorregut 
de la carrossa.

La recollida de paquets es farà a 

la “Oficina de Turisme d’Amposta” 
el mateix dimarts 24 de desembre 
de 11.00 a 14.00 hores.

La sortida serà a les 17.30 hores.
Els regals es repartiran a una úni-

ca parada i final del recorregut a la 
Plaça Ramon Berenguer IV (Mercat 
Municipal) a les 18.45 hores apro-
ximadament. 
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Ciutat

inauGuraCions ComErCials

OrGàNIC. Orgànic ha obert un nou lloc de consulta al carrer Bruch 12-14, 1er 
1a d’Amposta. Orgànic és un centre dedicat a l’educació nutricional, on s’elaboren 
dietes en malalties patològiques: obesitat, hipertensió, colesterol elevat, diabetis. 
Dietes per a les diferents etapes de la vida: embaràs, menopausa i per esportis-
tes, així com planificació de menús en menjadors per a col·lectivitats.
Telèfon 977 087897. www.organic.cat. 

POSTrES ONLINE. Núria Monllau Mestre ha obert un nou establiment al 
carrer Velázquez, 58 dedicat a la venda d’ingredients i accessoris per fer pastisse-
ria creativa. 
De moment estarà obert per les tardes; el seu telèfon és 630 28 69 54. 

rEConEixEmEnt

El passat 4 d’Octubre de 2013 a la Torre Agbar de Barcelona en el marc del 
Congrés Internacional de Turisme responsable, es van celebrar els 1ers Premis 
de Turisme responsable a Catalunya i l’Hotel Algadir, del Poble Nou del Delta va 
rebre el reconeixement de la menció especial a Millor Allotjament petit de Cata-
lunya, per la política social i contractació de dones de l’entorn i la política d’estalvi 
energètic. Amb aquest reconeixement el l’Hotel Algadir continua apostant per 
la sostenibilitat. 

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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dimarts 24 de desembre

a
Amposta

“Encarrega al comerç d’Amposta
els regals del Pare Noël
i vine a rebre’l el 24 de desembre 
a les 17,45h. pels carrers
 de la Ciutat”
La recollida de paquets es farà
a “l’Oficina de Turisme
d’Amposta”
el mateix dimarts 24 de desembre 
d’11.00h.  a 14.00h.

La “xaranga a ritme” amenitzarà els carrers
al voltant del recorregut de la carrossa.

    sortida a les 17,30h.

    i parada a les 18,45h.
a la Placa del Mercat

on es repartiran els regals 

 

...i amb una gran carrossa il.luminada

repartira regals i caramels a tots els nens i nenes que 

vinguin acompanyats dels seus pares i familiars.

,

Publicitat
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Entitats

La Garba, 
el carrer com 
un espai de 
reflexió i diàleg

El col·lectiu La garba d’Amposta ha 
iniciat un cicle de vermuts que es 
marquen com a objectiu recuperar 
el carrer no només com a lloc de pas 
sinó com a espai de reflexió i diàleg, 
i aprofitar l’espai per debatre de ma-
nera distesa sobre diferents aspectes 
de la ciutat, la comarca i les Terres de 
l’Ebre. El primer vermut va tenir lloc 
el diumenge 17 de novembre a les 
dotze del migdia a la Plaça del Mercat 
amb la intenció de posar sobre la tau-
la les festes majors de la ciutat.

El vermut, que portava com a 

títol «Quin model de festes d’agost 
volem?», va comptar amb la parti-
cipació de diferents agents socials 
implicats en les festes: la regidora 
de cultura, Maria del Mar Panisello, 

ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS
L’associació de Diabètics d’Amposta va celebrar el diumenge dia 17 de novembre 
el seu dinar de germanor anual al restaurant Baix Ebre amb tots els socis i van 
estar acompanyats per l’alcalde d’Amposta Manel Ferré, la Directora de Serveis 
Territorials de Benestar i Família i la regidora de Serveis Socials i Participació 
Ciutadana, Laia Subirats. 

L’Associació de Mestresses de Casa d’Amposta va celebrar a la seva seu la ja 
tradicional desfilada de moda en la que a banda de mostrar a les assistents les 
darreres tendències d’aquesta temporada d’hivern, van passar una molt bona 
tarda. 

un representant de Surt al Castell!, 
col·lectiu organitzador de les festes 
alternatives de la ciutat, un repre-
sentant de l’Associació Amposta 

Jove, Paco Palmer, de la Ramade-
ria Germans Margalef, i Llorenç 
Navarro, president de la Federació 
d’Amposta d’Associacions de Veïns. 
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No importa quina sigui la mida de l’anunci, 
veus com la publicitat a la Revista Amposta 

sempre es llegeix

Truca: 608 093 400

Ciutadans

Entitats

CAMINO DE SANTIAGO - VIA DE LA PLATA. Tres membres de 
l’Associació Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià han estat 
caminant des de Sevilla a Càceres, aproximadament 300 Km. recorrent així el 
Camino de Santiago – Vía de la Plata.
Un altre Camí pel qual pretenem arribar a Compostela amb dues tongades 
més, una fins a Zamora (300 Km.) i l’última  pel Camí Sanabrés (400 km.)
En els primers dies els hi va caure un munt d’aigua, obligant-los a creuar 
rierols convertits en rius, descalços i amb les botes penjades. Un de tots no el 
va poder travessar i es van veure forçats a donar una volta de més de 10 Km.
Paisatge de vinyes, oliveres i carrasques de les immenses deveses i parcs 
naturals, en els que ovelles, porcs i vaques pasturen lliurement.
Alguna pujada  se’ls va ennuegar, però l’esforç va ser recompensat. La vista 
de ciutats com Mèrida o Càceres, amb els seus monuments romans o me-
dievals, que deixen bocabadat. Una experiència fantàstica tant  física com 
mental, que els ha permès conèixer nous territoris i persones.
Com a nota curiosa, cal destacar que l’alberg de la foto és un antic palau del 
segle XVII, habilitat per la Junta d’Extremadura. 

L’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre-Montsià, com a cloenda de 
la Temporada 2012-13 va realitzar una pujada al Puigmal.
Van ser dos dies molt bonics a la Vall de  Núria, pernoctant a l’alberg del Pic de 
l’àliga, envoltats de neu, encara que al mes de juny estava a la seva meitat.
Al Puigmal va arribar un grup de 32 caminants, fent constar que les dones eren 
majoria. 

Associació de Restauradors
d’Amposta

10.00h Obertura.

11.00h Acte de reconeixement a les modistes de vestits de paper d'Amposta.

11.30h Exposició “L'artesania dels vestits de paper d'Amposta”.

11.00h a 14.00h Jotes de l'Ebre per la Marató, a la Plaça del Mercat. Organitza Suc d'Anguila i Guardet lo Cantador, Els 
dimarts al Llar i el grup de Dansa Paracota.

L'Ajuntament posarà una carpa on al matí tindrà lloc un tast a càrrec del Gremi de  Carnissers i el Forn Estrada i a la tarda es 
farà una xocolatada a càrrec de La Botiga del Torró Artesà i Caprabo. Tots els diners que es recaptin aniran a Creu Roja 
Amposta.
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Regidoria de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana. 

Actes paral·lels al Mercat: 

FIRA D'ENTITATS

Organitza: Col.labora:

FORN ESTRADA  
Generalitat de Catalunya 
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El llargmetratge documental 
Buda, l’illa del Delta ha gua-
nyat el Premi Ciutat de Reus 

a la millor pel·lícula de la vuitena 
edició del Festival de Cinema Me-
morimage que se celebra a la ciutat. 
La pe·lícula fou seleccionada per 
inaugurar el festival en la cerimònia 
que va tenir lloc el dimecres dia 6 
novembre al Teatre Bartrina de la 
capital del Baix Camp.

Buda, l’illa del Delta, amb autoria 
de Santi Valldepérez (guió i direcció) 
i Guillermo Barberà (direcció de fo-
tografia), és una coproducció entre la 
productora ebrenca Filmsnòmades i 
Televisió de Catalunya, i ha comptat 
amb la participació de TVE. Diferents 
institucions del territori, com la Di-
putació de Tarragona, i l’IDECE hi 
han donat suport. Hi han col·laborat 
Argadelsa, el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, el Museu de les Terres de 
l’Ebre i l’Arxiu Històric Comarcal 
del Baix Ebre.

El documental, d’una durada de 
79’, és un retrat de més de 2 anys 
a un dels espais més emblemàtics 
del territori. Aprofitant materials 
audiovisuals i fotogràfics d’arxius 
públics i privats, Buda, l’illa del Delta 

ha volgut també retratar la memòria 
de l’espai, i especialment del far, 
que en la seva època (1864-1961) 
fou el far metàl·lic més alt del món. 
En aquest sentit, l’1 de novembre 

de l’any vinent es compliran cent 
cinquanta anys des de l’entrada en 
funcionament del far. Una llevantada 
el va vinclar el Nadal de 1961.

Per a l’elaboració del documental 

s’han utilitzat arxis de la Filmoteca de 
Catalunya, del NO-DO, de l’arxiu de 
l’Exèrcit de l’Aire, del fotògraf Ramon 
Borrell, de de la família Borés i de 
la familia Cabezas, entre d’altres. 

Filmsnomades guanya el primer premi 
Ciutat de Reus a la millor pel·lícula a Reus

La productora ampostina s’emporta el guardó del Festival de Cinema memoriage amb “buda, l’illa del delta”

doCumEntal

“TErrES” DISTINGIDA 
PEr LA DIPUTACIÓ DE 
TArrAGONA COM A 
APOSTA EMPrESArIAL 
INNOVADOrA

La plataforma “terres”, produïda per 
l’empresa Filmsnòmades sCP, ha 
estat guardonada en el marc de la 1a 
edició dels Premis Emprèn, engegada 
des del departament d’Ocupació i 
Polítiques Actives de la diputació de 
Tarragona. Concretament, “terres” 
ha quedat finalista en la categoria 
“Emprèn i Consolida”. El lliurament 
de premis es va efectuar el passat 
divendres 8 de novembre al Palau de la 
diputació, a Tarragona.
La distinció reconeix la trajectòria 

d’una publicació nascuda a principis 
de l’any 2012 amb l’objectiu d’obrir 
una finestra de les Terres de l’Ebre a 
l’exterior. Editada en 5 idiomes (català, 
castellà, anglès, francès i alemany), la 
revista terres és una publicació digital 
de fotografia i viatges. L’increment no-
tori de seguidors a les xarxes socials, 
la viabilitat del model d’empresa i la 
solidesa dels projectes de futur -entre 
ells, la imminent ampliació del seu radi 
d’acció-, són alguns dels elements que 
caracteritzen l’actualitat del projecte 
“terres” (terresmagazine.com) és un 
mitjà de comunicació caracteritzat pel 
pes preeminent que hi tenen la foto-
grafia i el vídeo. El constitueixen una 
part editorial, amb reportatges que es 
renoven bimensualment, i una guia 
d’establiments turístics de les Terres 
de l’Ebre. 

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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Pressupost 
municipal 
d’Amposta 1944

El pressupost municipal és el do-
cument que elabora l’Ajuntament 
per planificar les obligacions (des-
peses) i el reconeixement dels drets 
(ingressos) que té previstos per al 
següent exercici. 

L’elaboració d’aquest document 
és una de les principals obligacions 
del Ple municipal. Habitualment 

se sol aprovar durant els mesos de 
novembre i/o desembre de l’exercici 
anterior al qual aquest ha de tenir 
vigència. 

S’estructura amb els següents 
capítols referents a la despesa: 
personal, provisió de serveis, des-
peses financeres, transferències 
corrents, inversions, transferències 
de capital, actius financers, passius 
financers; 

i els capítols referents als ingres-
sos: impostos directes, impostos 
indirectes, taxes i altres ingressos, 
transferències corrents, ingressos 
patrimonials, alienació d’inversions 
reals, transferències de capital, ac-
tius financers i passius financers .  

El doCumEnt

FITXA DESCrIPTIVA

àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 01, 
Fons Municipal d’Amposta. 
Nivell de descripció: Unitat docu-
mental composta
Títol: Pressupost d’Amposta 1944
Dates extremes: 2 octubre 1943 – 9 
gener 1944
Volum i suport: 93 fulls, paper. 

àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament 
d’Amposta 
Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordina-
ri, 2012.
 
àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: document que 
elaborat pel ple municipal per 
planificar les despeses ingressos 

previstos per al següent any. 
Informació sobre avaluació, tria i 
eliminació: Conservació perma-
nent.

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

àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
es conserva a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià.
Documentació relacionada: Llibres 
de comptabilitat, manaments de 
pagament i d’ingrés 

àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO 
Data: 2013

llEtrEs

Jesús Serrano guanya 
el VI Concurs de relats 
breus del Consell 
Comarcal del Montsià

Jesús Serrano, l’escriptor ampostí 
creador de l’univers literari de Mi-
quelet Setencàrrecs i col·laborador 
de la Revista Amposta ha resultat 
guanyador de la sisena edició del 
concurs de Relats Breus, Poesia i 
Pintura Ràpida del Montsià en la 
modalitat de relats breus, amb l’obra 
“Quaranta-set”. 

Els premis, que estan dotats en 400 
euros per cada modalitat, tenen per 
objectiu fomentar la creació literària 
i artística entre la ciutadania del 
Montsià de totes les edats. El presi-
dent del Consell Comarcal, en el seu 
discurs, va destacar el compromís 
de la institució per promocionar la 
literatura i la cultura al Montsià. 
“Malgrat els moments de crisi que 
vivim, és important mantenir la il-
lusió, amb el convenciment que entre 

tots ens en sortirem. Des d’aquesta 
institució seguirem fomentant aquest 
certament literari amb la complicitat 
de la ciutadania dels nostres pobles. 
És per això que us animem a seguir 
participant en les properes edicions.” 

Per la seu a banda, el vicepresident 
de l’àrea, va ressaltar la qualitat de 
les obres presentades i que el jurat 
té més dificultats per escollir els 
guanyadors. 

llibrEs

El món del 
còmic. “El Senyor 

Romaní”
JOANA

“El que més agradava el Sr. Romaní 
eren les plantes i la música i el que 
volia aconseguir era ajuntar les seves 
dos passions amb una sola.” 

Una dolça història feta conte per 
a totes les edats i que ens hauria 
pogut contar l’àvia de la trena llarga 
i blanca, però que a la Biblioteca 
ens contà un trosset la Clara de la 
llibreria Gavina.

Aquesta obra ha estat escrita per 
l’ampostina Carme Pons i il·lustrada 
pel senienc Miguel Bustos, guanya-
dora de la beca del Carnet Jove 2012, 
com a millor còmic. A aquests joves 
autors ja els vam tenir a les VIII 

Jornades de les Lletres Ebrenques, 
parlant dels seu extraordinari treball.

Els autors van estar acompanyats 
pel director de l’editorial Editores 
de Tebeos i per la Coordinadora 
territorial de Joventut, Ma. Teresa 
Marcelino.

Professors, companys de l’Escola 
Esardi, familiars i amics van posar 
una nota fresca al matí del dissabte 
26 d’octubre, dia que es presentà 
oficialment aquesta tendra obra.

A la biblioteca tenim un fons 
considerable i de bona qualitat, a 
l’apartat del Còmic, considerat com 
el novè art, el que ens permet la 
captació de nous públics, provinent 
de l’interès que aquest mitjà desperta 
en els joves, a més dels seguidors 
adults des de fa molts d’anys, així 
com trencar amb la idea que el cò-
mic és un fenomen artístic i literari 
menor, dignificant-lo fins a trencar 
estereotips. I, ara amb aquesta obra 
tenim el nostre primer Còmic a la 
Col·lecció Local. 

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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ri, que al seu torn és un homenatge 
a Montalbán.

I el peculiar nom dels personatges, 
Johnson&Johnson, d’on ve?

Jo volia uns detectius situats a 
Falset, de poble, però que la refe-
rència al gènere negre fos clara. 
Llavors vaig recordar que quan era 
a la mili, a Canàries, uns germans 
amics meus m’explicaven les xafar-
deries de la comarca en forma de 
còmic encarnats en uns detectius que 
es deien així. Era el nom perfecte: 
ningú es pot creure que es diguin 
realment així però genera curiositat 
per descobrir-ho.

Apart d’això, escrius altres coses?
He publicat contes d’altres estils 

en llibres col·lectius i també poesia. 
Aquest any he obtingut l’accèssit 
al 3er Premi de Narrativa Curta 
d’Amposta amb un relat que es diu 
“L’home que ensumava les dones”.

També organitzes activitats literàries.
Sí, juntament amb Jordi Pijoan-

López intentem fer una trobada 
anual de gènere negre i editar reculls 
temàtics amb la participació de 
diferents autors. Fins ara hem tret 
dos títols: “Un riu de crims” i “Clio, 
assassina”.

Creus que aquestes activitats són útils 
de cara als autors?

Escriure és una feina molt so-
litària. Les trobades d’escriptors 
serveixen per adonar-se que aquest 
ofici no és propi (o no només) de 
gent rara; per conèixer-nos entre 
nosaltres i posar en comú inquietuds 
i punts de vista.

Per què escrius?
Crec que l’ésser humà té la neces-

sitat de crear. És el que dóna sentit a 
la vida. Tant és si es tracta de pintar 
un quadre o de teixir un jersei. De 
fet, jo sempre dic que el fet de pro-
gramar aplicacions informàtiques 
em causava tan plaer com escriure 
versos. Es tracta de fabricar alguna 
cosa del no res i pel simple fet de 
sentir-te bé amb tu mateix.

Tens algun projecte en marxa?
Sempre tinc coses obertes. Continuo 
escrivint relats de J&J i estic a l’espe-
ra de la resposta d’una editorial sobre 
una novel·la curta de la mateixa 
sèrie. També tinc una altra novel·la 
a mitges, sobre el món dels músics i 
les orquestres de ball, i material per 
un poemari que inclouria el treball 
que va obtenir el premi Salvador 
Estrem i Fa 2011. 

EsCriptors dE Casa nostra

JOANA sErrET

Fede Cortés va néixer a Falset 
(Priorat), el 1960. Estudià ma-
gisteri però al final no ha fet de 

mestre. Ha estat músic, programador 
informàtic, comptable i regidor al seu 
ajuntament per un grup independent. 
Actualment continua vivint a Falset, on 
treballa en el sector de l’administració 
d’empreses i ara també en gestió 
vinícola. Escriu a altes hores de la nit i 
a primeres hores del matí. 

Com vas començar a escriure?
Vaig començar a escriure quan feia 

batxiller. Estàvem tots enamorats 
de la professora de literatura i els 
meus amics i jo vam descobrir un 
món apassionant que ens portà a em-
brutar papers intentant emular els 
escriptors que estudiàvem. Bécquer, 
García Lorca, Machado, Hernández, 
Quevedo, l’enrevessat Góngora... 

Poesia i castellana?
El català escrit, i per tant la litera-

tura catalana, estava penalitzat. Fins 
a la universitat no em vaig trobar 
amb l’assignatura de català. Però fora 
de l’escola el que més llegia era prosa. 
Bàsicament ciència-ficció i gènere 
fantàstic, i també molts còmics, el 
que ara en diuen novel·la gràfica. 

Per tant, el fet de llegir et ve de molt 
abans.

Des de petit m’ha agradat molt 
llegir. Recordo col·leccions com 
“Clásicos Juveniles”, de Bruguera, 
que eren llibres resumits i amb moltes 
il·lustracions. Primer seguia l’argu-
ment només mirant les il·lustracions 
i el petit text que contenien. Després 
ja me’l llegia sencer. Així vaig conèi-
xer Juli Verne, Salgari, Stevenson, 
Twain...

Tenies una bona biblioteca a casa?
En realitat no. Jo vinc de família 

humil i només podia disposar del 
mínim. Però anava molt a la bibli-
oteca del poble. Llavors les biblio-
teques no eren com ara. Eren una 
cosa molt seriosa i d’aspecte sever. 
Però jo anava picant d’aquí i d’allà 
i provant coses: de Cervantes a best 
sellers americans, de Juan Salvador 
Gaviota a Madame Bovary, ... Encara 
que ho semblés, quan tornaves un 
llibre no et feien un examen per 
saber si l’havies llegit. De manera 
que si no t’agradava simplement el 
deixaves, i no passava res.

Quins serien els autors que més t’han 
influenciat?

No sóc jo qui ha de dir els escrip-
tors que més m’han influenciat però 
n’hi ha molts que al llarg dels anys 
m’han agradat molt. L’eclosió de la 
literatura sud-americana, sobretot, 
em va obrir una finestra que va fer 
entrar aire fresc a la meva inspiració 
(el gran Cortázar, Vargas Llosa, Bor-
ges, García Márquez, Alejo Carpen-

tier, ...). Suposo que els clàssics de 
la ciència ficció i la fantasia sempre 
hi tenen alguna cosa a veure amb el 
que faig (Lovecraft, Roal Dahl, A.C. 
Clarke, Ray Bradbury, Asimov...) i els 
autors de gènere negre, evidentment 
(Hammett, Chandler, Conan Doyle, 
Simenon, Pedrolo, Jaume Fuster, 
Torrent,…). 

Perquè tu et consideres un autor de 
gènere negre?

La majoria de la meva obra 
publicada fins al moment està 
dins d’aquest gènere: la sèrie 
“Johnson&Johnson, detectius”, que 
fins ara suma quatre llibres. Tot i que 
no es tracta de gènere negre clàssic 
sinó d’estil humorístic, una mica 
surrealista i amb una mica de poesia.

Quins títols la integren?
“De Tots Sants a les rebaixes de 

gener”, “La poesia no fa ombra”, “El 
català és un misteri poètic?” i “Del 
Montsant als Andes”.

No ni ha cap autor a qui es pugui dir 
que t’assembles, doncs?

No ho sé. Algú ha dit alguna 
vegada que els meus relats de 
Johnson&Johnson recorden als 
contes que feia García Pavón, amb 
un personatge que es deia Plinio. 

Jo personalment no he amagat 
mai que la sèrie que escric es deutora 
del detectiu Pepe Carvalho de M. 
Vázquez Montalbán i de l’inspector 
Salvo Montalbano d’Andrea Camille-

Fede 
Cortés

T’està mentint?: 
l’entrevista de treball

JOANA

Fa uns dies a la Sala d’Adults de la 
Biblioteca, vam gaudir d’una xerrada 
realment interessant i de validesa per 
a aquesta època de canvis i dificultats 
que estem vivint.

L’objectiu de la mateixa era que 
qualsevol persona que acudeix a una 
entrevista de treball pugui mostrar-se 
d’una manera singular, poder impres-
sionar l’entrevistador, tot plegat fruit 
d’un procés de cerca de feina que ha 
de respondre al “què està buscant 
l’empresa?, què li puc oferir?

Mostrar coherència entre el que 
estem dient i qué transmet el nostre 
cos; donar força i sentit al nostre 

discurs, per mostrar-nos un candidat 
adequat i no transmetre paraules 
buides de sentit.

El contingut de la conferència es 
va centrar en la “Comunicació no 
verbal: l’avantatge ocult” i “L’en-
trevista de treball: encaixada de 
mans; microexpressions de poder; 
motivació i entusiasme. Els grans 
oblidats…” El conferenciant, el 
psicòleg Jose Moya, va aconseguir 
des del primer moment interactuar 
amb els més de 60 joves, alumnes de 
l’Institut Montsià i estudiants d’ASO, 
Tècnic en atenció domiciliària i de 
Família Serveis a la comunitat, el 
que resultà per a tot el públic assis-
tent una amena i fresca, alhora que 
profitosa tertúlia. 

Moya està especialitzat en progra-
mació Neurolingüística i va crear fa 
un parell d’anys el gabinet Psicològic 
Solucions d’Arrel. 

xErradEs
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Policia Amposta
@PoliciaAmposta
Avui s’ha fet la presentació al Saló 
de Plens del nou Cap de la Policia 
Local d’Amposta, Xavier Saragossa

Amposta-DeltadelEbre
@TurismeAmposta
Twiteros si voleu rebre setmanal-
ment la publicació d’activitats 
Amposta INFOFINDE via e-mail, 
envieu-nos un correu a turisme@
amposta.cat

TEDxAmposta
@TEDxAmposta
Amposta Empresa ja té el cartell 
de TEDxAmposta penjat a la web! 
http://www.amposta.cat/empre-
sa/pagina.asp?id=658&i=ca … 
Protagonitza canvi!

La Unió Filharmònica
@lafilaamposta
Ja tenim la web actualitzada amb 
totes les fotos i articles dels Con-
certs del #cicledemusica ciutat 
#Amposta 2013. http://www.
lafila.cat 

Canal Ajuntament
@CanalAjuntament
Amposta disposarà de 5 desfibril-
ladors en instal·lacions esportives i 
vehicles de #policialocal i #pro-
tecciócivil http://www.canalajun-
tament.cat/sala-de-premsa/8162-
amposta-amposta-disposara-de-
cinc-desfibril-ladors-en-instal-
lacions-esportives-i-vehicles-de-
policia-local-i-proteccio-civil …

marfanta.com
@marfanta
Els advocats de l’Ebre protesten 
dimecres a Tortosa, Amposta i 
Gandesa contra les taxes judicials 
... http://tinyurl.com/kldsfy2 

Teresa Ferré
@3Aferre
Lo millor per acabar un dia rúfol. 
Gran concert de Pep lo botifarra 
a Amposta. Un país una llengua 
un poble que canta a la terreta. 
Dempeus.

Xavier Ferré
@xafeta
Avui ens hem escapat a “Un riu 
de Clicks” a Amposta. Molt bones 
recreacions. 

marfanta.com
@marfanta
Impulsen una campanya per pre-
venir l’alcoholisme a les Terres de 
l’Ebre via http://marfanta.com  - 
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.

Eva Panisello
@EvaPanisello
La botiga del torrò artesa: ens tro-
barem a la fira d’amposta amb una 
NOVETAT per la compra de torrò 
farem un 10% de descompte!!! 
#jijonenca

Acabem el 2013 posant a les vostres 
mans el número del mes de desem-
bre, que com ja és tradicional porta 
tota la informació sobre Fira Ampos-
ta. La fira, que encara anomenem 
“ramadera i de maquinària Agrícola” 
o “Fira de mostres”, ha transcendit 
el seu àmbit inicial i és avui en dia, 
cita obligada per a ampostins i de-
més gent del nostre territori en els 
dies dl pont del mes de desembre, 
tant per la mostra de productes i 
serveis que allà s’hi pot trobar com 
pel fet que estigui acompanyada d’un 
programa d’activitats que ens crida a 
assistir i participar en qualsevol dels 
esdeveniments que allà se celebren.
Amb la fira tanquem un any 2013 
que ha estat ple de grisos, que 
ha resultat molt dur per a moltes 
persones i que, encara que ho de-
sitjaríem, ha portat maldecaps que 
no desapareixeran en voltar la fulla 

del calendari. Tot i amb això, des de 
la redacció de la revista Amposta 
hem procurat mantenir a tots els 
nostres lectors i i subscriptors ben 
informats sobre tot el que ha passat 
a la ciutat, continuem intentant que 
aquestes pàgines siguin la crònica 
d’una ciutat vida i plena d’esperan-
ces. Ens ‘haurem sortit en algunes 
ocasions millor que en altres, però 
no se’ns podrà negar la intenció de 
en cada número mostrar la cara 
més amable de la ciutat en la que 
vivim i que estimem. Com a exemple, 
només heu de fullejar aquest darrer 
número de l’any i veure com hi ha 
ampostins amb talent, que obtenen 
premis i reconeixements aquí i més 
enllà del territori. Tenim potencial 
i possibilitats, tenim gent de gran 
vàlua. Només ens cal fixar-nos en 
els punts lluminosos per a que les 
ombres no resultin tan allargades.
Us desitgem una bona fira, un Nadal 
ple de Pau i un 2014 carregat de 
confiança en el futur. 

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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ErC d’Amposta exigim 
a l’equip de Govern més 
suport al comerç de la 
ciutat 

En el Ple del passat mes de desembre 
de 2012 es va aprovar per unanimitat 
una moció d’ERC d’Amposta que pro-
posava redactar un estudi dels hàbits 
de compra de la població. Finalment, 
aquest estudi es va desenvolupar 
durant el mes de maig d’enguany 
i confirma una de les hipòtesis que 
plantejava ERC d’Amposta, que era 
el fet que aquests hàbits s’han vist 
alterats com a conseqüència de la 
implantació de grans establiments 
especialitzats en altres municipis 
propers. 

El sector del comerç representa el 
20 % de la nostra economia i, per 
aquest motiu, des d’ERC d’Amposta 
hem tornat a insistir en la necessitat 
d’impulsar un programa de suport 
al comerç que millori la seva com-
petitivitat, tot incorporant un pla 
de formació gratuït que tingui com 
a objetiu l’impuls d’estratègies que 
n’afavoreixin la consolidació i el 
creixement.

La moció, que es va debatre en el 
Ple que va tenir lloc el passat 25 de 
novembre, també demanava avaluar 

la viabilitat de recuperar el subsòl de 
la plaça Adolf Ventas per impulsar, 
des de l’Ajuntament, la ubicació 
d’una nova superfície comercial. Des 
d’ERC d’Amposta creiem que podem 
capgirar la situació actual a favor 
d’una zona de la ciutat que s’ha vist 
perjudicada per una menor afluèn-
cia de clients arran el trasllat d’una 
superfície comercial tan important 
com ho és Mercadona.

Els botiguers d’aquest barri, pre-
ocupats per aquest impacte, estan 
recollint signatures precisament 
per impulsar una nova activitat al 
subsòl de la plaça Adolf Ventas. I 
des d’ERC d’Amposta els donem tot 
el nostre suport, perquè ja fa molt 
de temps que estem sent crítics amb 

les polítiques comercials que s’estan 
impulsant des de l’Ajuntament. Al 
nostre parer, l’equip de govern no 
té idees per reforçar aquest sector 
econòmic i, cada vegada que mou 
fitxa, provoca l’efecte contrari al que 
hauria de ser: l’impuls i la consoli-
dació del comerç.

L’equip de Govern, amb el desen-
volupament de les galeries comer-
cials de Futuro Ciudad Amposta, va 
diluir el caràcter comercial de les 
zones més tradicionals. Però això 
no és nou ja que, amb anterioritat, 
van fer exactament el mateix amb 
el potencial que havia tingut sempre 
Amposta en l’àmbit de l’oci nocturn, 
que acollia gent de totes les Terres 
de l’Ebre. 

ErC d’Amposta porta 
al Ple mesures per 
combatre la pobresa 
energètica 

El darrer informe del Síndic de Greu-
ges de Catalunya sobre la pobresa 
energètica posa de manifest que 
moltes famílies es veuran obligades 
a afrontar un hivern fred, perquè 
el seu nivell de renda està per sota 
dels increments que s’han produït 
en les factures de subministraments 
bàsics.

Adam Tomàs considera que ‘els 
plans de suport a les famílies que 
s’impulsen des de l’Ajuntament 
d’Amposta són insuficients i no ens 
permeten arribar a les persones més 
vulnerables’. És per aquest motiu que 
el regidor va defensar al Ple cercar 
alternatives que no passin per la 
subvenció convencional.

La moció que va presentar el Grup 
Municipal d’ERC d’Amposta propo-
sava elaborar un Protocol d’àmbit 
local que eviti la interrupció de sub-
ministraments bàsics, emprendre un 
programa d’assessorament energètic 
que tingui com a finalitat reduir el 
consum d’electricitat de les llars de 
famílies amb greus dificultats eco-
nòmiques i implantar la telelectura 
en els comptadors d’aigua, amb 
l’objectiu de fer una gestió domèstica 
més eficient. 

Amposta continua estant 
per damunt de tot

Els militants i simpatitzants de CiU 
van celebrar una trobada al Pavelló 
Firal d’Amposta el diumenge dia 
10 de novembre. A la festa hi va 
participar el conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, que mai falta 
quan es tracta de venir a compartir 
qualsevol esdeveniment amb la nos-
tra gent. L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i la diputada al Parlament de 
Catalunya i presidenta local de CDC 
Amposta, Annabel Marcos també es 
van voler dirigir als assistents que 
omplien les taules en què es va servir 
un esmorzar.

La festa de CiU és un esdeve-
niment anual en el que es pretén 
estretir els llaços de confiança amb 
la militància, compartir entre tots 
una jornada distesa i posar-nos al 
dia de les principals novetats més 
enllà de les assemblees periòdiques.

En els parlaments inicials, l’al-
calde Manel Ferré, va aprofitar per 
explicar als assistents, a grans trets 
quines són les principals línies de 
treball que està duent a terme l’equip 
de govern a l’Ajuntament d’Amposta, 
en especial la cura en la millora dels 
carrers i espais comuns de la ciutat, 

i sobretot el gran esforç que suposa 
i que es mereix tirar endavant la 
nova Residència de la Gent Gran, 
un equipament molt necessari per a 
la ciutat, tant en el present com en 
previsió al futur, i que, tal com va 
explicar l’alcalde, lamentablement 
l’equip de govern està fent avançar 
en solitari sense el suport de cap 
dels grups de l’oposició, que no han 
estat capaços de sumar-se a aquest 

projecte tan important.
Cal remarcar que la festa es va 

celebrar pocs dies després de que 
es coneguessin els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2014, uns pressupostos que 
finalment contemplen un altre equi-
pament imprescindible per a una 
capital de comarca com és Amposta, 
i que no és altre que la nova estació 
d’autobusos. Massa anys han passat 

des de que l’Ajun-
tament d’Amposta 
va fer la cessió dels 
terrenys a la Gene-
ralitat, quan era el 
conseller responsa-
ble, Joaquim Nadal 
del PSC, i fins ara, tot 
i la gran dificultat per 
fer inversions que 
té la Generalitat, no 
hem tingut la garan-
tia de que l’estació 
es construirà en el 
proper any. 

Tot i amb això, 
el conseller que ens 
acompanyava, Felip 
Puig, va reconèixer 
que no són els comp-
tes que necessiten 
aquestes terres però 
va deixar clar que 
cal lluitar perquè 
Catalunya tingui els 
seus propis models 
de gestió. Només 

així, va dir, tindrem les inversions 
que ens fan falta.

Finalment, cal agrair a tots els 
nostres militants i simpatitzants el 
suport que ens mostren sempre que 
els necessitem, la confiança que di-
positen en l’equip de gent que forma 
Convergència i Unió a Amposta, un 
equip que des de sempre ha demos-
trat que Amposta està i estarà sempre 
per damunt de tot. 
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Cal dir la veritat: A 
Amposta, CiU ja no ens 
enganya

Quan algú no està convençut del seu 
projecte el que intenta és confondre, 
donant la culpa al altres i acusant 
que no hi ha col•laboració. Això 
passa amb la proposta de CiU per 
a la construcció d’una residència 
geriàtrica al tancat que va fer amb 
urgències preelectorals i que va 
costar gairebé 500.000 euros, en uns 
terrenys que no eren ni de propietat 
municipal.

En el Consell d’Administració 
de l’Hospital del mes de setembre, 
CiU va proposar l’acceptació d’uns 
terrenys que l’Ajuntament hauria 
d’expropiar i/o permutar, pagant 
això sí l’Hospital, i que representa-
ven 828.780 euros. Es tracta dels 
terrenys de l’interior del tancat per 
poder edificar la futura residència 
d’avis. Nosaltres vam condicionar 
el nostre vot a que ens mostrés, per 
escrit, el compromís, al que segons 
Manel Ferré s’havia compromès l’ac-
tual consellera de Benestar i Família, 
que garantia el manteniment de les 
places concertades, sense les quals 
no tindria viabilitat el projecte. No 
se’ns va mostrar al•legant que era un 
compromís verbal. Davant d’aquesta 
situació i donada l’envergadura de la 

inversió vam decidir votar en contra 
de l’operació, perquè no teníem 
prou garanties i perquè representava 
minvar la capacitat de reacció i la 
liquiditat de l’Hospital.

De nou, demagògicament, se’ns va 
acusar davant la premsa que estàvem 
en contra del projecte, quan la ma-
teixa consellera de Benestar i Família 
va comunicar, el dia 1 d’octubre, que 
retallaria, amb efectes retroactius de 
l’1 de gener, un 4.6 % els pagaments 
als centres sociosanitaris. Aquest fet 
es sumava a la suspensió per part de 
la Generalitat a les noves ajudes a 
persones dependents, per pagar una 
residència. En lloc de reflexionar, CiU 
va treure pit en un comunicat el dia 2 
dient: “Amposta espera iniciar l’obra 
de la residència d’avis a principis de 
2014”, i hi afegia que el pressupost 
de l’equipament sociosanitari era de 
12 milions d’euros.

D’on sortiran aquest 12 milions 
d’euros es preguntaran vostès. Els ho 
diré, la meitat dels fons de l’Hospital, 
que quedarà eixut i sense capacitat 
de maniobra, i els altres 6 d’un crèdit 
amb una entitat financera, a tornar 
i amb interessos, és clar, ja ho tenen 
mig embastat. Em pregunto si l’equip 
de govern no té en compte que els 
resultats de l’Hospital, a data d’avui, 
són negatius per la manca de paga-
ment de la part concertada que ha 
d’assumir la Generalitat pels serveis 
que ofereix. O sigui, que estem en 
“números rojos”, i que el futur no 
pinta bé.

I per fi arribem a la perla, la perla 

preciosa, com diu la nostra 
estimada cançó. El dia 
23 d’octubre el Sr. Manel 
Ferré, com a president del 
Consorci de Salut i Social 
de Catalunya, patronal 
dels centres públics con-
certats, entre els que està 
l’Hospital Comarcal d’Am-
posta, va manifestar a la 
premsa literalment: “Los 
hospitales concertados no 
cobraran en noviembre”. 
Com va passar a l’octubre, 
fent perillar les nòmines 
dels treballadors, el Ser-
vei Català de la Salut va 
comunicar aquesta mesura 
als 55 hospitals concer-
tats, als que deu en total 
220 milions d’euros, i que 
afecten a 55.000 treballadors. I diu 
Ferré: “Si los hospitales no cobran 
dos meses seguidos, en noviembre 
tendrán dificultades para pagar las 
nóminas del personal, la partida 
más importante, seguida de la de 
los proveedores de material”.

En conclusió qui no garanteix el 
servei i el funcionament correcte 
de l’Hospital Comarcal d’Amposta 
és CiU; quin no dóna garanties per 
escrit del compromís per a tirar en-
davant la residència d’avis és CiU; qui 
es vol menjar la reserva de l’Hospital 
i endeutar-se per molts d’anys és CiU, 
i qui demana garanties, que es pagui 
el que es deu i que es compleixi el 
que s’ha acordat som nosaltres. Ara 
senyors ja saben la veritat i vostès 

tenen suficient capacitat de criteri 
per saber que nosaltres no els en-
ganyem, ho podem demostrar amb 
les actes de l’Hospital. Nosaltres 
no manipulem perquè sabem com 
han acabat els projectes faraònics 
de CiU a Amposta invariablement 
en els darrers anys: la zona lúdica 
de Tosses, l’Escorxador, les galeries 
comercials i el Carrefour, Amposta 
Ciutat Digital ..... No volem que la 
nova residència de gent gran sigui 
el “forat negre” que arruïni definiti-
vament les finances de la ciutat pels 
propers 15 anys. 

JOAN CASTELLANO I MADEU
rEGIDOr DEL PSC-PM A L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA

PXC-Plataforma 
Ampostina: com estalviar 
diners de la factura de 
ĺ aigua

El rebut de l’aigua, es composa de 
dos parts, una part és l’import de 
l’aigua municipal, que és regulat 
per l’Ajuntament d’Amposta, i l’altra 
part, és una taxa, i la regula l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

L’Ajuntament d’Amposta, encara 
no té cap tipus de bonificació al res-
pecte.Estem demanant la possibilitat 
d’incorporar, al menys, les mateixes 
bonificacions que contempla l’ACA.

Actualment, l’ACA en té dos de 
vigents: 

1.- Ampliació de trams, per Nº de 

persones empadronades al mateix 
habitatge. És a dir, a partir de 3 
persones empadronades, es pot de-
manar gratuïtament l’ampliació de 
trams i el rebut surt més econòmic, 
sempre i quant es consumeixen més 
de 27 m3 al trimestre. També es té 
en compte si algú de l’habitatge té 
un 75% o més de grau de disminu-
ció, fent que computen com a dues 
persones.

2.- Cànon Social:  estableix un 
valor del cànon més econòmic per 
a les situacions familiars més vulne-
rables, amb dues situacions:
A: Edat mínima de 60 anys i que 
percebin una pensió mínima per 
jubilació, incapacitat permanent o 
viduïtat.
B:Unitat familiar amb tots els seus 
membres en situació d’atur.

Les dues anteriors són compatibles 
entre elles.

A més a més, si desafortunada-
ment teniu un rebut d’aigua molt 

elevat causat per una fuita, tant si te-
niu tarifa domèstica com industrial, 
podeu demanar una rebaixa al rebut, 
fent que ens apliquin la tarifa per 
fuites, que sempre és més econòmica. 
El rebut baixa considerablement. 
Qualsevol dubte o si voleu que fem na-
tros les gestions, estem al vostre servei. 
Telf.675685137.  C/sant antoni 13 
.9.30 a 11.30.

CIU dona ajudes 
econòmiques per 
immigrants, ajudes que 
nega a la gent de casa
PXC-PA som testimonis de com 
famílies d´Amposta de tota la vida 
han demanat ajudes per poder pa-
gar la llum,el gas,l´aigua...famílies 
amb xiquets petits.I C.I.U els hi ha 
negat,al.legant falta de diners o falta 
de garanties de que podrien fer front 

a les següents factures.
Bé,PXC denunciem que famílies 

d´immigrants han rebut aquestes 
ajudes econòmiques,i no un cop 
sinó més vegades per pagar la 
llum,gas,aigua...

Tenim les proves amb noms i 
cognoms,(alguns d´ells d´origen 
àrab,quina casualitat),

A la sra.Y.B.un ajut de 145,84E. i 
poc després un altre ajut de 165,06E.

És una vergonya
C.I.U regala diners als immigrants 

i deixa famílies,algunes amb xiquets 
menuts sense calefacció aquest hivern.

Natros creiem i defensem que la 
terra és per qui la treballa.Mentre hi 
hagi una família de casa,que porta tota 
la vida treballant i cotitzant,i no tin-
gui llum,calefacció....No regalarem 
diners per als immigrants(d´origen 
àrab o no),que possiblement no 
hagin cotitzat mai.

En època de crisi primer els de 
casa.!!! 
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S’ha celebrat el 9 i 10 de Novem-
bre el 18è Trofeu Internacional 
de Barcelona de Rem al Moll 

de la Fusta just davant de la Rambla 
de Mar.

Les fèmines del Club Nàutic 
Amposta ha conquerit el Trofeu per 

segon any consecutiu. 
La regata s’ha disputat en màne-

gues de 500 metres tipus esprint 
imposant-se en la classificació final 
el bot 4x absolut femení ampostí 
format per Victòria Cid, Aïna Mateo, 
Aida Bonfill, Iris Castell i Laura Roso, 

classificant-se en segon i tercer lloc 
les embarcacions del Club Natació 
Banyoles i del Club Marítim Barce-
lona respectivament.

També s’ha disputat en categoria 
8+ masculina el Trofeu Real Club 
Marítim Barcelona, guanyat pel bot 
del Real Club Nàutic de Tarragona, 
i amb una bona actuació del bot del 
Club Nàutic Amposta, finalista a la 
prova internacional, millorant el 
resultat de l’any anterior.

En resum, una bona preparació 
de cara a la propera competició: la 
regata Descens Tortosa-Amposta, 
15 km. de dificultat on els remers 
confrontaran les seues forces en una 
dura prova de resistència. 

aEVCf amposta  6
aV Perelló 2

Pluja de gols
Encontre jugat el dissabte 16 de 
novembre a les 16 h a l’Estadi 
Municipal d’Amposta

mANEL EsTELLé

Gols Amposta: àngel 1 - Jordi 1 - 
Sandal 1 - Tonet 1 - Dani 1 – Israel 1
Gols Perelló: Víctor Pallarés 2

La pluja i el fred han estat presents 
durant tot el partit, això no ha im-
pedit que els dos equips oferissin 
una bona tarda de futbol.

L’Amposta ha començat jugant amb 
un 4-4-2, però en vistes que el rival 
només jugava en un punta, s’ha optat 
per passar a defensa de 3 i avançar 
un home al mig camp per donar més 
consistència i opcions de gol.

S’ha encertat la tàctica des de la 
banqueta i fruit d’això es creaven 
moltes jugades de perill que com 
molts dies no volien entrar, però 
Àngel en una d’aquestes l’ha clavat 
al fons de la xarxa i ha obert el 
marcador per donar tranquil·litat, 
s’ha continuat atacant i Jordi ha fet 
el segon, es demostrava el millor 
joc de l’Amposta davant el rival de 
la jornada.

Amb el resultat de 2 a 0 s’ha arribat 
al descans.

S’han fet canvis i com el temps que 
feia, s’ha refrescat l’equip.

El Perelló no podia aguantar les 
envestides de l’Amposta i els gols 
anaven caient com la pluja, un dar-
rera l’altre, d’aquesta forma Sandal, 
Dani, Tonet i Israel han fet pujar 4 
gols més al nostre marcador.

L’única llàstima és que degut a 
l’alegria del joc i anar molt a l’atac 
potser s’ha descuidat una mica la 
mitja i la defensa i El Perelló ha 
fet dos gols anecdòtics quan volíen 
deixar la porteria a zero.

En qualsevol cas ha estat un bon 
assaig i un bon rodatge per enfrontar-
se als propers rivals que segurament 
donaran més problemes i oferiran 
més resistència.

També donarà temps per recu-
perar jugadors molt importants, 
que avui estaven lesionats i faran 
que l’equip sigui més fort. Tots son 
importants, des de l’equip tècnic 
fins l’últim jugador. La temporada 
és molt llarga i les lesions, el fred, 
els compromisos… fan que quan un 
jugador no pot estar, el company que 
salta al camp ho doni tot i supleixi 
amb escreix la seva absència sense 
que es noti. Són una pinya d’amics 
que busca estar en el lloc més alt de 
la classificació. 

Futbol vEtErans

Les noies del CN Amposta 
guanyen el 18 Trofeu 
Internacional Barcelona

EsGrima

Competicions a 
Barcelona i Pamplona

Els tiradors de la Sala d’Esgrima 
d’Amposta han competit el cap de 
setmana del 16 i 17 de novembre 
en dos llocs ben lluny un de l’altre. A 
Barcelona en competició de rànquing 
català absolut, els juniors Àngel 
Fabregat i Marc Andreu han quedat 
primer i segon respectivament. D’un 
total de 65 tiradors catalans en ca-
tegoria absoluta dos ampostins de 
16 anys han mostrat el seu nivell 
quedant tots dos campió i sot campió. 
També el mateix dissabte a Pamplona 
en categoria M-15 nacional, Gerard 
Gonell de tan sols 12 anys, ha quedat 
primer i campió d’ un total de 96 
inscrits de tota Espanya. 

Publicitat a la revista amposta: 
608 093 400
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Esports

taEkwondo

En el campionat de Catalunya Junior 
de Taekwondo, el Club va presentar a 
quatre del seus alumnes, que van asso-
lir uns bons resultats però on la sort no 
va acompanyar, però lo pitjor va estar 
la lesió al genoll de Genis Gisbert que 
al últim segon va perdé la diferencia de 
punts que portava a 15 segons del final, 
però be ara li desitgem una rapida re-
cuperació i esperem que estigué apunt 
per al proper campionat on es batrà per 
primer cop contra nois de la categoria 
sènior al campionat absolut de sènior 
de Catalunya del 2014 que es celebra al 
mateix pavelló amb la data 01/12/2013 i 
on també participarà Cristian Ferre que 
seran els mes jovenets, i el seus rivals 
poden ser nois de 16 anys cap endavant 
fins tot els pot tocar rivals fins 35 o 40 
anys. 

El traçat de l’Oriola MX Parc 
va ser l’escenari de la darrera 
cursa de la Lliga Catalana de 

Motocròs en la que els pilots de 
les comarques tarragonines en van 
ser els grans protagonistes amb 
les victòries en quatre de les sis 
categories que van correr. Així, Pau 
Doñate va guanyar en MX Obert; 
David Rodríguez, en MX 1; Marc 
Sans, en MX2; Daniel Royo, en MX 
3; Eduardo Torrente, en MX4 i Angel 
Perales en MX 5.

Donada l’assistència de quaranta 
pilots entre totes les categories en 
va fer que s’ajuntesin en dos grups. 
D’aquesta, corrien junts, MX Obert/
MX1/MX2 i MX3/MX4/MX5, però a 
l’hora de les classificacions, aquestes 
es farien independentment per cada 
categoria.

En el primer grup, el tortosí Pau 
Doñate no tindria problemes per 
adjudicar-se la victòria de la cursa i 
el títol final en MX Obert, per davant 
del pilot de Mont-roig del Camp, 
Eloi Salsenc, i de Joan Segura a la 
tercera posició. Tot i participar inter-
mitentment en proves de motocròs, 
el pilot del Moto Club Amposta David 
Rodríguez, aconseguia imposar-se 

motoCrÒs

Els pilots tarragonins destaquen 
al Motocròs de Fires d’Amposta

a Eugeni Majó en la lluita per la 
victòria en MX 1. Al final Rodríguez 
s’emportaria el triomf de la cursa i 
Majó el títol final de campió de MX1. 

La tercera posició era per a Joaquim 
Mañes. El vallenc Marc Sans es va 
emportar un nou doble triomf en 
MX2, però no va ser suficient per 
obtenir el títol de la Lliga en aquesta 
categoria. La segona posició corres-
pondria a l’ampostí Lluís Daudén i 
la tercera plaça per a Àngel Perales.

Daniel Royo, del Moto Club 
Roquetes, va ser el vencedor de la 
darrera cursa de MX 3 i va pujar a 

l’esglaó més alt del podi, però també 
s’ha emportat el títol de la Llida en 
aquesta categoria. El podi final de 
la cursa d’Amposta va coincidir amb 
el de la Lliga, amb Royo, Cesar Pla i 
Jordi Arfelis als tres primers llocs. En 
MX4, els pilots de més de 40 anys, 
la voctòria va ser per a Eduardo 
Torrente i en MX5, per a pilots de 
més de 50 anys, el triomf va ser per 
a Angel A. Perales. 

anunciar-se a la 
revista amposta? 

molt fàcil: truca al 
608 093 400
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nataCiÓ

Inici de temporada 
del Club Natació 
Amposta

El Club Natació Amposta dirigit 
en les activitats federades un 
any més per Joan Galiana 

inicia la temporada 13-14 amb 
una plantilla amb els següents 
13 nedadors: categoria Infantil: 
David Bermejo, Arnau Ortí, Marc 
Martí, Albert Arasa i Roser Lafont; 
categoria júnior: Júlia Martínez, 
Marina Dimitrova i Marc Gómez, 
Xavi Vidal, Roger Homedes i Àlex 
Martí. Finalment, categoria absolut 
jove: Maria Bertomeu i Laura Negre.

A part, en el Club compta amb 
una cantera de molt bons nedadors 
que estan pujant fort com: Àlex 
Brull, Dani Fibla que té una marca 
de 1:13.97 en 100 lliures, Gerard 
Garcia, Izan Cazorla té una marca 
de 1:14.52 en 100 lliures, Pau Ti-
rado, Aaron Gargallo, una marca 
de 1:38.69 en 100 braça, Néstor 

Albiol, Àngels Caballé té una marca 
de 1:14.25 en 100 lliures, Gabriela 
Bel, Lara Martí, Sara Flos i Albert 
Panisello que en poc temps esperem 
que facin el salt a la competició 
federada.

Esports

rESULTATS DE LES 
PrOVES NEDADES EN 
LES 3 COMPETICIONS 

(trofeu de Cambrils - trofeu de 
vila-seca - trofeu tarraswim a i b 
a El vendrell)

Laura Negre (1997) : 800 lliures 
10:15.05; 50 esquena 33.59 – 100 es-
quena 1:09.48; 200 esquena 2:30.93 - 
50 papallona 32.66; 200 lliures 2:22.06; 
50 lliures 30.29; 400 lliures 5:01.34
maria bertomeu (1997): 50 lliures 
31.52; 50 esquena 34.31 - 100 esquena 
1:13.73; 200 esquena 2:44.51 – 100 es-
quena 1:12.90; 200 esquena 2:39.66; 
50 esquena 34.32
Àlex martí (1996): 50 braça 29.52; 1500 
lliures 18:00.90 – 100 braça 1:04.18; 
200 lliures 2:04.29 – 50 papallona 
27.34; 50 braça 30.45; 100 papallona 
1:01.55; 200 estils 2:17.19
roger Homedes (1996): 50 lliures 
27.24; 400 estils 5:40.53 – 100 lliures 
58.65; 200 lliures 2:14.90 - 100 lliu-
res 1:00.03; 2:14.51; 100 papallona 
1:12.43; 200 estils 2:35.84
Xavi Vidal(1996): 50 lliures 27.10; 
50 papallona 28.60 – 100 papallona 
1:03.50; 200 lliures 2:11.65 - 100 
lliures 1:00.57 – 50 papallona 28.67; 
100 braça 1:18.32; 200 estils 2:29.76
marc Gómez (1997): 50 lliures 28.65; 
50 braça 36.80 – baixa - 100 lliures 
1:02.58; 200 lliures 2:17.63; 100 braça 
1:20.23; 200 braça 2:57.56
roser Lafont(2000): 50 lliures 33.98; 
50 esquena 39.56 - 50 lliures 33.69; 
100 lliures 1:15.65 - 100 esquena 
1:24.62; 200 esquena 3:04.34; 50 
lliures 33.28

Albert Arasa (1998): 400 estils 5:10.50; 
1500 lliures 18:04.34 - 100 esquena 
1:04.82; 200 lliures 2:06.84 - 100 lliu-
res 59.21; 200 esquena 2:28.31; 100 
papallona 1:08.10; 400 lliures 4:45.18
marc martí(1999): 50 lliures 27.10; 50 
braça 34.83 - 100 braça 1:15.73; 200 
estils 2:29.50 – 100 lliures 1:00.19; 200 
lliures 2:10.38; 100 papallona 1:10.63; 
200 braça 2:45.79
Arnau Ortí (1999): 50 lliures 28.70; 50 
esquena 32.97 - 100 esquena 1:11.41; 
200 lliures 2:15.26 - 100 lliures 
1:01.74; 200 esquena 2:37.17; 100 
papallona 1:12.31; 200 estils 2:44.60
david bermejo (2000): 50 lliures 29.17; 
50 esquena 34.09 - 100 esquena 
1:12.13; 200 lliures 2:20.92 – 100 
lliures 1:03.30; 200 esquena 2:35.97; 
100 braça 1:23.45; 200 estils 2:44.15
Júlia martínez (1999): 50 lliures 32.31; 
50 braça 43.57 - 50 lliures 31.67; 100 
lliures 1:10.22 - 100 lliures 1:11.25; 
200 lliures 2:35.96; 50 lliures 33.09;
marina dimitrova (1998): 50 lliures 
31.90; 50 braça 44.70 - 50 lliures 
31.80 – 100 lliures 1:10.53 - 100 lliures 
1:12.22; 200 lliures 2:41.89; 50 lliures 
32.82;
4x100 LLIUrEs:
relleu C.N. Amposta Abso (Àlex, 
roger, Xavi, marc G.) : 3:57.82
relleu C.N. Amposta Infa (Albert,marc 
m., Arnau, david): 4:14.95
relleu C.N. Amposta Abso (Laura, 
Júlia, marina, roser): 4:48.41
4X100 EsTILs:
relleu C.N.Amposta Abso (Albert,Àlex, 
Xavi, roger.) : 4:14.16
relleu C.N.Amposta Abso (david, 
marc m., Arnau, marc G): 4:51.66
relleu C.N. Amposta Abso (Laura, 
Júlia, marina,roser): 5:32.92 

L’Amposta va començar la tempo-
rada d’hivern en el Trofeu Fons-Estils 
i proves de 50m. en la piscina del 
Cambrils CN. el dia 6 d’octubre; la 
2a. competició Trofeu al CN Vila-seca 
en proves 100m. 200m. de tots els 
estils i 50m. lliures va ser a Vila-seca 

el 26 d’octubre i finalment, la última 
competició que permetia agafar mí-
nimes pels campionats de Catalunya 
es va realitzar a la piscina del CN 
Vendrell que comprenia les proves 
del Tarraswim A i B més 2 relleus de 
4x100m. lliures i el d’estils. 



r
ecordo que ara fa molts 
anys...quan jo formava 
par del cor Els ocells del 
Montsià que un dia, a 
l’assaig, el nostre director 

i també el de la banda de música de 
La Lira ens va dir “No, nois, això no 
surt, tornem-hi”I en veure la nostra 
cara ens va dir “Mireu, nosaltres 
quan sortim a oferir un concert, no 
pot aparèixer abans un senyor i dir 
al públic: avui el concert pensem 
que no vos agradarà massa perquè 
no hem tingut temps d’assajar, així 
que si hi ha algun fallo ja ens dis-
pensareu”.

Conto aquesta anècdota perquè 
avui jo pensava dir que havia escrit 
això molt ràpid, però no ho diré, faré 
el que podré perquè arribeu al final 
sense haver-vos avorrit. 

Com que aquestes festes són per 
recordar, començaré pel ball del 
Sindicat, un dia de les Festes Ma-
jors, aquell passeig obligat de tots 
els dies és possible que en festes fes 
més bonic, tots en la nostra millor 
roba i molts d’estrena, amunt i avall 
fins que s’anava desfent per anar 
entrant al ball, passàvem pel cafè 
del Sindicat que encara quedava algú 
fent l’última partida o algun solitari 
i a continuació l’altra porta que et 
portava a la pista d’estiu, les taules 
començaven ja a estar plenes, quasi 
només quedava la nostra i passant 
per baix d’aquella espècie de teulada 
que hi havia al començament, tot 
caminant, ja veies al teu o a la teua 
que estava amb els companys, els 
músics pujaven a poc a poc, sense 
pressa, i desprès d’arreglar els últims 
fils i posicionar-se començaven nor-
malment en un pasdoble... 

Els que no vèiem el que buscàvem 
donàvem mitja volta i cap al de Fidel 
i podíem anar si no portàvem pressa 
pel Carrer Major, i si no, pel carrer 
Sol, agafant el de la fàbrica del gel 
d’Aguiló, aquest ball no tenia portes, 

estava a la vora del riu i entre David 
i Fidel ja s’havien cuidat de posar-
nos unes bombetes de colors al que 
era la pista de ball per anunciar les 
festes majors. Aquest no era tan gran 
com el del Sindicat però tenia molt 
d’encant perquè estava al costat del 
riu, cosa que el feia molt atractiu, 
els que podíem teníem la taula a la 
primera fila perquè David, d’un any 
per l’altre, ens guardava el mateix 
número. Recordo encara el de la 
nostra colla que era la número 9, 
aquí era tot mes improvisat que al 
Sindicat, allà hi havia escenari aquí 
no, aquí era un tablado que es posava 
per festes i desprès es treia. Recordo, 
a part dels conjunts ampostins, a 
“La Rosell Mata” o “Jaime Palacios 
y su conjunto”, en aquella xiqueta 
que portaven que cantava “La casita 
en Canadá”, i lo que no he oblidat 
encara es la cèlebre Orxata de casa 

Fidel Deliciosa! 
Com estem en festes no vull obli-

dar-me dels quatre cines que teníem 
a Amposta i de les cues que havies 
de fer quan en algun d’ells feien 
una pel·lícula d’estrena, ells eren 
per ordre de aparició a la nostra 
ciutat primer el Casino, continuava 
el Sindicat, arribava l’Oscar i final-
ment el Bahia, no puc oblidar-me del 
Casal, on també es feia Cine baix la 
direcció de Juan Jose Lor i de tant 
en tant, també teatre “Els Pastorets”, 
sobretot per aquestes dates, i ja per 
últim apareixia el Cine de La Lira 
Ampostina que va ser una gran nove-
tat en estar en un pis, ja que tots els 
altres fins ara havien estat la platea 
principal a ras de terra. La cosa no 
ha canviat massa, perquè abans els 
que eren espavilats es colaven a la 
cua del cine, actualment ho fan a la 
del Cap I o al Cap II.

Uns dels establiments més visitats 
pensant en aquestes festes de Nadal 
i deixant les de l’Agost eren les pas-
teleries, tal com en dèiem nosaltres, 
la d’Alemany (o El Tramusset) Aquí 
als quatre cantons i la de Morè, al 
començament del que va ser més 
avant el nou passeig per als joves 
fins que van arribar els bars més 
moderns i es va acabar el passejar. 
Ara, jo he de dir que a natros el fer 
festa ens sortia més barat que a ells. 
Parlant d’abans no em digues que 
sóc pesat...perquè ara s’acaba de 
fer un llibre que és una meravella 
i que quasi que el té tota Amposta, 
es diu l’Abans i pesa segons m’han 
dit quatre quilos i mig, si no el tens, 
demana’l a qualsevol llibreria que 
és boníssim.

Només em fa falta desitjar-vos uns 
bons Nadals i fins l’any que ve que 
això continuarà. 

Els ocells del Montsià

PEr JOSEP
PArrOT TALArN


