
 La Festa de la Carxofa surt, per segon any, dels límits del 
pavelló firal i tindrà activitats gastrónomiques, comercials i 
culturals per tota la ciutat  També serà el punt d’inici de les 
11es Jornades Gastronòmiques a diferents restaurants

Celebrada la Festa de Sant Antoni
Es van beneir, entre d’altres animals, 
146 cavalleries gràcies a la participació 
dels tres centres hípics de la ciutat
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La Festa es desplega 
per la tota la ciutat

Cultura: l’escriptor ampostí Yannick Garcia guanya el Premi Documenta

Més de 200 persones 
passes pel centre en la 
primera setmana

Entra en 
funcionament 
el nou 
Espai Social 
d’Amposta

El Mercat va servir de marc de presentació de la Festa de Carxofa i de les Jornades Gastronòmiques.
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formació
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 

· 11 de febrer, F. Salom (diürn)
F. Vidal (nocturn)
· 12 de febrer, F. Vidal
· 18 de febrer, F. Vidal (diürn), 
F. Albella (nocturn)
· 25 de febrer, F. Albella (diürn), 
F. Ferré (nocturn)

sempre a mà

Una seixantena de joves seleccionats 
per participar en la segona edició 
de Joves per l’Ocupació

El regidor de Joventut i Polítiques Actives d’Ocupació va fer la presentació

Més d’un centenar de joves amb 
edats entre 16 i 25 anys van 
assistir a la presentació del 

programa Joves per l’Ocupació, un 
programa de suport a l’experiència 
pràctica dels joves desocupats que 
alternant la formació amb el treball 
busca millorar les aptituds dels 
participants i facilitar així la seva 
inserció laboral.

El regidor de Joventut i Polítiques 
Actives d’Ocupació, Eros Esquerré, 
ha realitzat la presentació als joves 
assistents i els ha recordat que la 
formació és bàsica per aconseguir 
més oportunitats a l’hora de trobar un 
lloc de feina, i per això ha remarcat 
que amb programes com Joves per 
l’Ocupació, l’administració posa al 
seu abast l’oportunitat de millorar 
en les seves competències i per tant 
en ocupabilitat.

En aquesta primera jornada de 
presentació que ha tingut lloc al 
Casal d’Amposta, s’han entrevistat 
un centenar de candidats convocats 
a través del l’Oficina de Treball dels 
quals se’n seleccionaran seixanta, 

dos més que en la passada edició, 
per participar en el programa que té 
una durada d’un any.

Mitjançant una tutora es desen-
voluparan actuacions d’orientació 
professional i d’acompanyament de 
la inserció previstes en el programa 
en col·laboració amb el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya.

A cada candidat seleccionat se 
li farà una tutorització per part de 
l’Ajuntament d’Amposta, la tutora 
dissenyarà un pla individualitzat 
per a cada jove participant que de-
finirà l’itinerari formatiu així com 
l’experiència professional a adquirir 
en empreses.

A més, el programa també inclou 
la formació professionalitzadora 
adequada a les característiques del 
lloc de treball a desenvolupar i en 
cas que sigui necessària, formació 
per a l’obtenció del Graduat en ESO. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) expedirà un certificat d’aques-
ta formació.

El programa Joves per l’ocupació 
preveu un incentiu (600 euros per 

participant, 150 euros mensuals 
durant un període màxim de qua-
tre mesos), condicionat a la seva 
participació i a l’aprofitament de les 
actuacions previstes.

Les accions formatives que es rea-
litzaran s’organitzen en sis mòduls, 
dos més que en l’edició de l’any 
anterior: Auxiliar de Magatzem, Pro-
ducció Agroecològica, Impressió en 
Flexografia, Manteniment en electro-
mecànica industrial, Guia turístic en 
medi natural i Comerç exterior, totes 
elles de 300 hores aproximadament.

Aquesta és la segona edició de 
Joves per l’Ocupació que es realitza 
a Amposta, i el regidor de Joventut 
i Polítiques Actives d’Ocupació, Eros 
Esquerré, ha remarcat els resultats 
positius de la passada edició en la que 
un 40% dels joves participants van 
obtenir un contracte laboral.

En aquest sentit, el regidor també 
ha destacat la importància de la im-
plicació de les empreses del territori 
que acullen els joves que estan en 
procés de formació i gràcies a les quals 
és possible completar la formació. 
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L’Ajuntament d’Amposta ha 
presentat al Mercat Municipal 
la 19a edició de la Festa de la 

Carxofa, que per segon any consecu-
tiu se celebrarà en dissabte, el dia 15 
de febrer, amb l’objectiu d’atreure una 
part dels visitants que rep ja ciutat 
amb motiu de la jornada al comerç 
de la ciutat. Per aquest motiu, els 
escenaris de la Festa de la Carxofa es 
diversifiquen i impliquen altres punts 
importants de la ciutat més enllà del 
Pavelló Firal on es repartiran els tastos 
de carxofa. 

El Pavelló Firal serà, com ja és 
costum, el lloc on s’oferiran les 
degustacions de plats cuinats amb 
carxofa de la mà dels restauradors 
de la ciutat que combinen l’hortalis-
sa amb tot tipus de productes com 
l’arròs, el bacallà, el foie o el pernil. 
Els assistents podran triar entre tota 
l’oferta i fer fins a 8 degustacions de 
carxofa amb un tiquet de 10 euros.

El Celler Vins Andreu Roca i la Co-
operativa de Gandesa amb la compra 
d’un tiquet a 2 euros obsequiaran 
amb una copa de vi i 2 degustacions 
baix el suport del Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen de la 
Terra Alta.

I l’empresa La Musclera del Delta 
amb un tiquet de 3 euros oferirà una 
degustació de 3 ostres més una copa 
de cava. Al mateix temps hi haurà de-
gustació gratuïta de cervesa DAMM.

activitats de promoció de la festa
Els dies previs a la celebració de la 
festa gastronòmica per excel·lència 
d’Amposta, hi haurà activitats de 
difusió dins i fora de la ciutat, de 
manera que un grup d’animació 
visitarà el Mercat Municipal d’Am-
posta repartint publicitat i animant 
el públic a participar-hi, i el dia 13 
de febrer ho farà al Mercat Municipal 
de Tarragona.

D’altra banda, durant la jornada 
del dia 15, per primera vegada es tria-
rà el millor tast de carxofa d’entre tots 
els que hauran cuinat els restaurants 
participants. La jutge d’aquest con-
curs amb un premi simbòlic realitzat 
per APASA, serà Maribel, la cuinera 
de Benicarló que va participar al 
programa Masterchef de TVE.

Simultàniament a la degustació 
tindrà lloc, com ja ve sent habitual, 
una petita mostra on es podran ad-
quirir productes típics com arròs, vi, 
oli, estris per fer rostides, formatges 
o embotits. A més, a les 11 del matí 
al recinte exterior es realitzarà una 

exhibició eqüestre a càrrec de la 
Hípica Carlos Cid.

Cal recordar que la Festa de la Car-
xofa serà el plat fort d’una promoció 
Gastronòmica que tindrà lloc durant 
tot el mes de març que començarà 
amb les XI Jornades Gastronòmiques 
de la Carxofa on diferents restaurants 
ofereixen menús amb carxofa. 

L’objectiu final de la festa és pro-
mocionar un dels productes estrella 
de la terra i les seves possibilitats 
gastronòmiques, i a través de la 
cuina i de la promoció comercial, 
cultural i lúdica, atreure visitants a 
la ciutat i al territori aprofitant el seu 
potencial turístic. Cal recordar que un 
70% dels assistents a la Festa de la 
Carxofa d’Amposta són visitants de 
fora del territori.

tallers de cUina i col·laboració 
entre associacions
També en aquesta edició hi haurà 
un espai de taller de cuina el dia de 
la Festa de 11.30 a 12.30 per a nens 
a càrrec de l’Hotel Ciutat d’Amposta 
per completar l’oferta lúdica. Per la 
seva part APASA col·laborarà en les 
activitats programades que l’Associ-
ació de Restauradors mitjançant els 
detalls i obsequis.

diversos espais per 
diversificar l’oferta
La plaça del Mercat d’Amposta, gràci-
es a la col·laboració de l’Associació de 
Venedors del Mercat i de la Federació 
de Comerç d’Amposta serà un dels 
punts importants a visitar durant el 
dia ja que se servirà vermut i hi haurà 

uns fira fora estocs amb les millors 
ofertes del comerç de la ciutat. A la 
fira fora estocs, els joves emprenedors 
alumnes de l’Institut Ramon Beren-
guer IV comercialitzaran productes 
a través de les seves mini empreses.

Durant tot el dia també es podrà 
visitar el Museu de les Terres de l’Ebre 
al preu simbòlic d’un euro i la Casa 
de Fusta gratuïtament. 

ciutat

segueix la col·laboració 
de l’entitat aPasa 
amb l’associació de 
restauradors per la 
celebració de la jornada

al voltant de 12000 racions 
són les que es van repartir 
en la passada edició en un 
sol matí

el vermut al mercat 
municipal i la fira Fora 
estocs atreuen també 
visitants al centre de la 
ciutat

unes 200 persones van 
aprofitar l’any passat les 
visites guiades al museu de 
les Terres de l’ebre

la carxofada

La Festa de la Carxofa surt dels límits del 
pavelló firal i es desplega per tota la ciutat

La celebració en dissabte per segon any busca mantenir el nivell de participació de les passades edicions
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L’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Amposta ha 
elaborat l’informe de subven-

cions i ajudes econòmiques de l’any 
2013 i ha elaborat un mapa dels ajuts 
alimentaris que es distribueixen a 
la ciutat.

En el cas concret de les ajudes 
alimentàries, a les que es destinen 
més de 40.000 euros i que es distri-
bueixen a través de les ONGs de la 
ciutat, són 314 famílies ampostines 
les que actualment reben aquestes 
ajudes segons el darrer mapa de les 
ajudes alimentàries que s’ha elaborat 
des de la regidoria de Serveis Socials. 

L’Ajuntament d’Amposta signa 

anualment convenis amb aquestes 
entitats a les que fa aportacions 
econòmiques per poder dur a terme 
aquesta funció social. Cal remarcar 
que al llarg de l’any, les aportacions 
es complementen en funció de les 
necessitats.

La regidora de Serveis Socials, Laia 
Subirats, ha destacat la intensa feina 
que es duu a terme des de l’Ajunta-
ment i els bons resultats que s’obtenen 
amb la col·laboració de les entitats a 
les que ha reiterat el seu agraïment. 
A més, Subirats ha recordat que, al 
marge d’aquestes ajudes, l’àrea de 
Serveis Socials també gestiona els 
ajuts d’urgència social que es destinen 

a sufragar alguns rebuts puntuals 
de subministraments domèstics a 
les famílies més necessitades i ha 
remarcat els efectes globals de la crisi 
ja que “més del 70% de les ajudes 
d’urgència social s’atorguen a famílies 
ampostines i un percentatge menor 
a estrangers”. Segons l’informe re-
latiu a l’atorgament de subvencions 
i ajudes per pal·liar la necessitat de 
les famílies, en concepte d’ajudes 
individuals, subvencions a entitats 
d’iniciativa social i finançament 
d’actuacions puntuals, l’Ajuntament 
d’Amposta ha atorgat 170.381 euros 
en ajudes i subvencions de caire 
social. A banda de les aportacions 

ja esmentades per ajudes alimen-
tàries i els ajuts d’urgència social, 
destaquen les subvencions per als 
menjadors socials que gestionen les 
entitats d’iniciativa social i també el 
menjador social per a infants que va 
estar en funcionament durant l’estiu 
quan els infants de les famílies amb 
menys recursos no disposaven del 
servei de menjador escolar, i al qual 
l’Ajuntament va destinar més de 
4.000 euros.

El pla de suport a les famílies, que 
al 2013 va suposar una aportació 
de 113.000 euros, s’ha augmentat 
per al 2014 amb un nou pla per a 
famílies amb fills al qual s’ha destinat 
una partida de 60.000 euros la que 
segons les dades de l’àrea de Serveis 
Socials es pot arribar a ajudar fins a 
500 famílies de la població, també hi 
ha augments significatius per al 2014 
en el Servei d’Assistència Domiciliària 
(SAD) i les ajudes directes d’urgència 
social. 

ciutat

ajUntament

L’Ajuntament va destinar més de 
170.000 euros a ajudes socials

En suport a les famílies necessitades durant l’any passat i que s’ha augmentat en el pressupost del 2014

la foto

CoMMoCió A AMpoSTA pEr UN CAS 
DE VioLèNCiA DE GèNErE
Dimecres dia 29 de gener al migdia, a la porta de l’Ajunta-
ment d’Amposta, es va fer un minut de silenci en de rebuig 
davant la violència de gènere que el dimarts anterior va 
sumar una nova víctima a Amposta. Hi van estar presents 
els membres del consistori, representants de l’AbP dels 
Mossos d’Esquadra, les Directores de Serveis Territorials 
d’Interior i de benestar i família i els ciutadans d’Amposta 
que s’hi van voler sumar.
Manel ferré, alcalde d’Amposta, va manifestar que “tan 
aviat vam tenir coneixement del fet, immediatament 
vam emetre un comunicat condemnant que s’hagi pro-
duït un fet d’aquestes característiques a la nostra ciutat. 
Si un fet de violència de gènere ja comporta una gran re-
pulsa per part de la ciutadania, en aquest cas, com que 

són dues persones afectades, el trasbals és més gran”. 
Els fets van tenir lloc al segon pis del número 92 del 
carrer barcelona, on es van trobar els cossos sense vida 
de la parella cap a les 18.40 de la tarda dimarts. L’home 
hauria matat la dona amb una arma blanca i posterior-
ment s’hauria penjat al mateix domicili. La Policia Local i 
els Mossos haurien rebut l’avís d’un conegut de la parella, 
a qui l’home hauria trucat abans de treure’s la vida, con-
fessant la mort de la seva parella. El cas de violència de 
gènere va causar molta sorpresa i commoció a la ciutat.
El Govern de la Generalitat, a través de Montse Ga-
tell, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), tam-
bé va condemnar enèrgicament. La presidenta de l’ICD va 
reiterar el ple suport del Govern a les dones que traves-
sen situacions de violència masclista i al seu entorn, així 
com el compromís d’avançar en la seva protecció, la coor-
dinació i els mecanismes de prevenció i detecció precoç. 

COMUNICAT 
DE L’ÀREA DE 
COMERÇ DE 
L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA
Atesa l’Ordre 
EMO/377/2012, de 16 de 
novembre, publicada al 
DOGC núm. 6260, de 23 
de novembre de 2012 
per la qual s’estableix el 
calendari d’obertura dels 
establiments comercials 
els diumenges i dies 
festius per l’any 2014, el 
calendari per al Municipi 
d’AMPOSTA és el següent:
“Aquests dies festius es 
podrà obrir”

5 i 12 de gener.
6 de juliol.
12 d’octubre.
5, 6, 8, i 21 de desembre.

Rosita Pertegaz Lafont
Regidora de Comerç 

Amposta, 4 de febrer de 
2014
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ciutat

ajUntament

Un total de 217 persones s’han 
acostat al nou Espai Social 
d’Amposta, situat a l’Avinguda 

Catalunya de la ciutat per participar 
en alguna de les activitats gratuïtes 
que s’hi ofereixen de dilluns a di-
vendres. 

L’Espai Social d’Amposta està 
ubicat en uns baixos de 800 metres 
quadrats que la Fundació La Pedrera 
de Catalunya Caixa ha cedit mit-
jançant un conveni a l’Ajuntament 
d’Amposta per a realitzar activitats. 
L’àrea de Participació Ciutadana 
s’ha encarregat canalitzar aquestes 
activitats a través de l’Associació de 
Voluntaris d’Amposta que organitzen 
i dinamitzen totes les activitats que 
s’hi fan a la tarda. Les activitats són 
de caràcter lúdic com tallers de patc-
hwork, moviment harmònic o tai-chi, 
però també n’ha de més pràctiques 
com els grups de conversa en francès 
i en anglès que coordinen professors 
de llengües de forma voluntària o 
les classes de reforç escolar per a 
infants i joves. 

Al matí, l’Espai Social acollirà la 
formació que es realitza des de l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació, con-
cretament en el marc del programa 
Joves per l’Ocupació. L’objectiu és 
que l’espai sigui un focus d’activitat 
tant als matins com a les tardes ja 
sigui amb cursos de formació com 
amb altres activitats més lúdiques i 
dirigides tant a adults com a infants 
i joves.

El centre compta amb una aula 

d’informàtica, diversos despatxos per 
a les sessions d’orientació i formació 
laboral, i diversos espais oberts on 
realitzar les activitats de manera 
que es poden adaptar amb facilitat 
al nombre de persones que formen 
el grup.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, i 
la regidora de Participació Ciutadana, 
Laia Subirats, han agraït molt espe-
cialment la tasca de l’Associació de 
Voluntaris d’Amposta que s’ocupa de 
mantenir i coordinar les activitats que 
actualment ja ocupen totes les tardes 

Més de 200 persones passen pel nou Espai 
Social en la primera setmana de funcionament

Està ubicat en uns baixos de 800 metres quadrats cedits per la fundació La Pedrera de Catalunya Caixa

El pintor Marc Ferré va fer donació d’un dels seus olis que representa el pont pen-
jant d’Amposta a l’Ajuntament. L’obra fou rebuda per l’alcalde i ha entrat a formar 
part del fons d’art de l’Ajuntament d’Amposta. 

de la setmana, però que es preveu que 
vagin augmentant i completant-se 
amb noves ofertes de cursos.

La regidora Laia Subirats ha pun-
tualitzat que el principal objectiu de 
l’Espai Social es que esdevingui un 
punt de referència per a tots els ciu-
tadans d’Amposta que tinguin ganes 

de participar o ocupar el seu temps 
lliure en realitzar activitats gratuïtes 
o de transmetre de manera voluntària 
els seus coneixements. “Aquest és un 
espai d’e trobada i d’intercanvi de 
coneixements, amb un organigrama 
ple d’activitats per gaudir i relacio-
nar-se”, ha assegurat. 

reunió inicial dels participants de les activitats que es duen a terme a l’espai 
social gràcies a la col.laboració entre l’associació de voluntaris i la regidoria de 
serveis socials.

Publicitat a la revista amposta: 
608 093 400
revista@amposta.com
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ciutat

ajUntament recollida selectiva

El Cementiri Municipal 
tindrà un sistema 
d’alarma i un registre 
informatitzat en 
menys d’un any
Un registre informatitzat que per-
metrà consultar tota la informació 
sobre les inhumacions i que estarà 
en funcionament en un termini 
màxim d’un any, la instal·lació de 
rec automàtic a tot el recinte o un 
sistema d’alarma són algunes de les 
millores que es podran apreciar al 
Cementiri Municipal en els propers 
mesos. Les inversions necessàries per 
realitzar aquesta i altres millores les 
durà a terme l’empresa ampostina 
Tanatorios y Servicios S.A. a la qual 
aquest divendres s’ha adjudicat en 
junta de govern local el servei de 
gestió i manteniment del cementiri.

L’Ajuntament ha adjudicat aquesta 

concessió per un import de 31.702 
euros i per un període de 4 anys 
amb possibilitat de prorrogar-la per 
dos anys més. Amb la gestió per part 
de l’empresa Tanatorios y Servicios, 
el cementiri inclourà a més altres 
millores com la remodelació de 
l’actual oficina d’atenció a l’usuari, 
en la que l’empresa adjudicatària 
invertirà aproximadament 50.000 
euros. A banda, es renovaran també 
els mitjans de neteja i el mobiliari 
urbà de l’espai i es realitzaran altres 
inversions destinades a millorar els 
serveis als usuaris.

L’Ajuntament ha dut a terme aques-
ta externalització del servei de gestió 
i manteniment del cementiri després 
que es jubilés el treballador municipal 
que feia aquestes funcions, de manera 
que amb un cost semblant per a les 
arques públiques, es podran fer totes 
les inversions necessàries per millo-
rar el servei a l’usuari sense costos 
addicionals per a l’Ajuntament ja que 
les farà l’empresa adjudicatària. 

Humana recull 42 tones de 
tèxtil usat a Amposta al 2013 

Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo, Organització No 
Governamental per al Desen-

volupament (ONGD) que des de 
1987 promou la protecció del medi 
ambient i duu a terme programes de 
cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina 
i l’Àsia gràcies als recursos que obté 
de la gestió tèxtil procedent de la roba 
usada, va recollir 42.698 kilograms 
de roba i calçats usats a Amposta al 
llarg de 2013. La recollida selectiva és 
una eina eficaç de gestió de residus, 
prova d’això és que el tèxtil que els 
veïns han dipositat als punts habili-
tats ha evitat l’emissió de 135 tones 
(135.309 kg) de CO2 

El reciclatge tèxtil contribueix a 
la protecció del medi ambient en 
reduir en part els residus generats 
pels ciutadans, atorgant una segona 
vida a una roba que d’una altra ma-
nera aniria a parar a l’abocador per 
a ser incinerat. 

La Fundació gestiona la recollida 
selectiva de roba usada al municipi a 
través d’una xarxa de deu contenidors 
instal·lats en llocs de fàcil accés. Des 
de l’inici de la seva activitat a Catalu-
nya, al 1987, l’objectiu d’Humana ha 
estat gestionar de manera eficaç les 
donacions de roba usada, una filosofia 
que té molt de sentit en una societat 
en què el consum de tèxtil fa que el 
volum de peces rebutjades augmenti 
de forma progressiva any rere any. 

A Catalunya, Humana disposa 
de 1.333 contenidors per a la roba 
usada gràcies als acords de col·la-
boració establerts amb prop de 220 
ajuntaments i 200 entitats i empreses 
privades; l’any passat s’hi van recollir 
4.108 tones de tèxtil usat. El reciclatge 
i reutilització de material tèxtil és 
un servei gratuït per als municipis 
i suposa un estalvi important en els 
costos de recollida i eliminació de 
residus urbans.

La principal raó de ser de la Funda-
ció és el desenvolupament de projec-
tes de cooperació orientats a impulsar 
el progrés de les comunitats dels 
països del Sud; per a aconseguir-ho, 
cerquem finançament principalment 
a través de les donacions de roba 
que rebem. A més, Humana impulsa 
a Catalunya dues grans iniciatives. 
La primera és un programa d’ajuda 
social: consisteix en lliurar bons de 
compra als municipis on està present; 
els propis ajuntaments els repartei-
xen a famílies amb necessitats de 
vestimenta bàsica per a bescanviar 
els bons per roba de segona mà a 
qualsevol de les botigues Humana. 
El 2013 es van distribuir 310 vals 
per un import global de 9.300 euros 
(1.100 bons a tota Espanya). 

La segona és un programa d’agri-
cultura social: des de fa dos anys 
impulsa una convocatòria d’ajudes 
per a entitats que aposten per mo-
dels agrícoles sostenibles i a més 
tenen una tasca social perquè estan 
especialitzades en la producció eco-
lògica o perquè treballen en l’àmbit 
de l’exclusió. Entre 2012 i 2013 ha 
finançat 11 projectes al territori. 

La recollida selectiva 
de roba i calçat usats 
aconsegueix reduir 
l’emissió de 135 tones de 
Co2 al municipi 

els recursos obtinguts 
amb la gestió del tèxtil es 
destinen als programes 
de protecció del medi 
ambient, cooperació al 
desenvolupament i ajuda 
social d’Humana 

AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Plaça Espanya, 4  
43870 AMPOSTA 
Tel. 977 70 06 21   -  Fax: 977 70 41 32

Bases per a la ubicació de tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça 

d’Amposta 

 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a 

la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor i 

caracterització a les tavernes d’acord amb l’estètica de l’època i per tal de clarificar la seva 

distribució a causa del nombre limitat d’espais que hi ha per a instal�larse en les diferents 

carrers del casc antic d’Amposta.  

Per al 2014, se celebrarà del divendres 16 al diumenge 18 de maig. 

 

Article 2. Sol�licitud de participació 

2.1 El full d’inscripció per a la ubicació d’una taverna a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 

es podrà sol�licitar a la regidoria de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, plaça 

Espanya, 6, 2ª planta, tel. 977700904, mail  culturapont@amposta.cat. 

2.2 La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció. 

2.3 La data límit per a presentar la sol�licitud d’inscripció i la tota la documentació és el dia 3 de 

març al dia 30 d’abril de l’any en curs. 

 

Article 3. Documentació a presentar 

3.1 Per la instal�lació de les tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça s’haurà de presentar la 

següent documentació: 

Formulari de participació correctament complimentat 

Fotocòpia del DNI 

Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments 

Presentació de la sol�licitud amb el projecte de la taverna que es vol realitzar (menjars, 

ambientació, i altres ...), plànol de la zona a ocupar, plànol de situació i distribució amb els 

metres utilitzats. És important acotar el tema de l’espai que serà ocupat, ja que en tractarse 

d’ocupació de via pública, s’haurà de disposar de l’informe favorable de la policia local. 

I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una 

activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent. 

 

Article 4. Caràcter dels sol�licitants 

4.1 Poden optar a la instal�lació de tavernes durant els dies de la Festa del Mercat a la Plaça: 

associacions culturals i tots aquells professionals que desenvolupin una activitat de bar i/o 
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ciutat

senserisme

Marcatge del 
Camí al seu pas 
per Amposta
El passat dimecres 29 de gener es 
va fer el marcatge del recorregut del 
Camí al seu pas pel terme d’Amposta, 
dintre del Tram Sénia-Ebre (More-
lla-Tortosa) i que ja és practicable 
dels Ullals de Baltasar al pont Penjat.

L’associació vetlladora del Camí 
que hi participa a Amposta és El Camí 
de Sant Jaume de l’Ebre

QUè és el camí
El Camí és una ruta cultural per a fer 
a peu que té com a eix vertebrador la 
llengua i cultura catalana. El recor-
regut dibuixa un vuit irregular que 

es creua a Montserrat, d’on surten 
quatre camins, un pujaria cap al nord 
a buscar Perpinyà i Salses i creuaria 
tot el Pirineu i la franja de Ponent, 
per tornar per ponent a Montserrat. 
Un altre camí sortiria de Montserrat 
per anar a Barcelona i el port, aniria 
cap a l’Alguer, Menorca, Mallorca i 
Eivissa, i per Dénia entraria al País 
Valencià, arribaria fins a Alacant i 
Guardamar i tornaria a pujar cap al 
nord tot entrant al Carxe, (comarca 
de la circumscripció de Múrcia de 
parla catalana), finalment seguiria 
cap al nord per totes les comarques 
catalanoparlants fins arribar a Mont-
serrat.

A la pàgina web és www.elcami.
org, es pot trobar tota la informació 
tècnica i cultural de cada tram, amb 
l’objectiu de donar a conèixer la 
nostra cultura, i posar en valor tot 
allò que tenim. 

Lliurament de 
premis de la 
Federació de Comerç

El passat dilluns dia 20 de gener 
a l’Hotel d’Entitats d’Amposta, on 
es troba la seu de FECOAM, es va 
realitzar el l’entrega de premis de 
la Campanya Nadal i Reis de la Fe-
deració de Comerç D’amposta, a la 
que va assistir l’Alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, el Delegat de la Confe-
deració de Comerç de les Terres de 
l’Ebre i Delegat de la Confederació 
de Comerç de Catalunya, Gustavo 
Turón, la Regidora de Serveis Socials, 
Laia Subirats, la regidora de Cultura 
i Festes Mari Mar Panisello, membres 
de la Junta de Fecoam, Pubilla de 

l’Associació, establiments que han 
atorgat els premis i els afortunats 
guanyadors.

El sorteig consistia en regalar 
9.000 euros, repartits en 10 premis 
de 900 euros cadascun entre totes 
les persones que havien confiat amb 
el comerç de proximitat ampostí as-
sociat a FECOAM en les compres de 
Nadal i Reis 2013-2014, mitjançant 
unes butlletes entregades als esta-
bliments que havien participat de la 
Campanya. 

Aquets 900 euros están repartits en 
6 butlletes de 150 euros caduscuna 
que s’han de bescanviar als establi-
ments que hi ha indicats a cada una 
de les butlletes i que coincideixen amb 
els 60 establiments que han entrat a 
formar part de la campanya durant 
la què s’han repartit un total 24.000 
butlletes. 

comerç

AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Plaça Espanya, 4  
43870 AMPOSTA 
Tel. 977 70 06 21   -  Fax: 977 70 41 32

Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta. 

Parades de venda i tallers d’ofici 

 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a 

la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, que se celebra cada any en diferents carrers del 

casc antic d’Amposta. Per al 2014, se celebrarà del divendres 16 al diumenge 18 de maig. La 

intenció primordial és divulgar les activitats tradicionals pròpies com les activitats artesanals u 

oficis tradicionals.   

A més de la mostra d’artesans l’organització podrà admetre altres expositors sempre que la 

seva activitat s’ajusti a les necessitats de la Festa del Mercat a la Plaça. 

 

Article 2. Disposicions generals 

2.1 Les parades hauran de tenir una estètica de principis del segle XX i les persones que 

atenguin la parada en tot moment hauran d’usar vestuari d’acord amb l’època. No es permetran 

tendals de plàstic, ni cap element de plàstic o material similar que quedi a la vista del visitant 

per cobrir la parada. 

2.2 Les parades es muntaran el divendres a partir de les 8h. del matí i fins a les 16h.  

2.3 Un cop finalitzada la descàrrega, s’ha d’aparcar el vehicle al pàrking habilitat per 

l’organització i continuar amb el muntatge de la parada. 

2.4 Tots el productes que es comercialitzin hauran de complir la normativa específica que 

correspongui a cada cas. 

2.5 El recinte del mercat comptarà amb vigilància nocturna passiva dels cossos i forces de 

seguretat de la vila i de la generalitat (Policia Local i Mossos d’Esquadra), si bé no es dedicaran 

de forma exclusiva a aquestes funcions. L’organització contractarà tres guardajurats que es 

faran càrrec de la vigilància activa en horari de 20 h. a 10h. i facilitarà un local per a 

emmagatzematge. L’organització no es fa responsable dels robatoris que es puguin produir.  

 

Article 3. Sol�licitud de participació 

3.1 El full d’inscripció a la Festa del Mercat d’Amposta es podrà sol�licitar a la regidoria de 

cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, plaça Espanya, 6, 2ª planta, tel. 977700904, 

mail  culturapont@amposta.cat. 

3.2 La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció. 

3.3 El període per a presentar la sol�licitud d’inscripció i tota la documentació és del 3 de març 

al 30 d’abril. 

Publicitat a la revista amposta: 
608 093 400
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Esardi, Escola d’Art i disseny 
d’Amposta, neix l’estiu de l’any 
1984. Uns cursos d’estiu van ser 

el detonant des del que es va donar 
impuls per la creació del que avui 
coneixem com Esardi. 

L’Escola d’Art, com va començar a 
anomenar-se, s’inicia acadèmicament 
amb el curs de pintura i dibuix. Poc 
a poc s’inicien converses amb l’escola 
de la Diputació de Tarragona i amb 
l’escola LLotja de Barcelona, per tal 
d’establir relacions acadèmiques. Es 
van anar introduint els estudis de 
disseny, dels quals hi havia molta 
demanda al territori. Les especialitats 
que es consoliden i que donen consis-
tència a l’escola finalment són: pintu-
ra, disseny gràfic i disseny d’interiors.

En aquesta direcció s’acorda amb 
el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya que l’escola 
funcionés com adscrita a LLotja. Un 
tribunal de la susdita escola es des-
plaçava dos cops durant el curs per 
examinar els alumnes d’Amposta. 
Era Llotja qui atorgava els títols en 
finalitzar els estudis.

Cal destacar d’aquesta època la gran 
quantitat d’alumnes que van finalitzar 
els estudis i que després han estat 
treballant en les escoles de primària 
d’Amposta i de poblacions veïnes, així 
com també els alumnes que van poder 
continuar ampliant els seus estudis a 
diferents universitats. Les col·labora-
cions amb entitats i institucions del 
territori i els diversos premis que els 
alumnes han guanyat en l’àmbit de 
Catalunya serien aspectes rellevants, 
així com també el paper de l’escola 
com a pionera en la creació de la 
CEADC, Coordinadora d’Escoles d’Art 
i Disseny de Catalunya.

En aquell moment els estudis s’or-
ganitzaven en cinc cursos acadèmics 
i la revàlida, on l’alumne s’examinava 
de totes les matèries per poder obtenir 

el títol de graduat en arts aplicades i 
oficis artístics.

L’espai on s’ubicava eren uns bai-
xos cedits per l’Ajuntament al carrer 
Salamanca, en un lloc que es va anar 
quedant petit a mesura que l’escola 
anava creixent i ocupant espais i 
l’alumnat anava augmentant.

El 1996 ens vam traslladar a l’edifici 
actual, se li dona nom, Esardi, Escola 
d’art i disseny, es crea una nova marca, 
una identificació de picapedrer del 
segle XII, que es va trobar a la cis-
terna de l’edifici gravada en un dels 
carreus. En aquell moment teníem la 
sensació de trobar-nos en un espai 
gran i d’una bellesa inigualable que 
permetria que l’escola anés creixent i 
oferint nous estudis. 

El curs 1998-1999 s’implanten els 
nous estudis, cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior. Al mateix 
temps es van exhaurint els estudis 
del pla de 1963. Esardi entra a formar 
part del Mapa Escolar dels Estudis 
d’Art i Disseny de la Generalitat de 
Catalunya la qual cosa ens permet 
tenir autonomia i no dependre aca-
dèmicament de l’Escola Llotja, amb 
la qual continuem mantenint llaços 
d’amistat i col·laboració. 

En el moment actual l’escola Esardi, 
ubicada a la zona del Castell, un entorn 
d’una gran singularitat urbanística i 
paisatgística, en un espai en el que es 
troba també un equipament cultural 
important, la biblioteca comarcal 
Sebastià Juan Arbó, amb la qual no 
només compartim espai sinó també 
activitats. Un altre equipament cultu-
ral i artístic referencial és la seu de la 
Unió Filharmònica, que a l’igual que 
amb la Biblioteca, establim sinèrgies 
de col·laboració utilitzant l’auditori, 
per tant s’ha consolidat un indret 
urbanístic qualificable com espai 
cultural i artístic, en un indret que té 
un passat històric que ens remunta 

ensenyament

ciutat

Esardi, breu 
recorregut per l’Escola 
d’Art i Disseny

als orígens de la ciutat
Els estudis que actualment im-

partim són cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny:

De grau mitjà: Assistent al producte 
gràfic imprès (disseny gràfic)

De grau superior: Arts aplicades 
al mur (pintura), Gràfica publicitària 
(disseny gràfic),i Projecte i direcció 
d’obres de decoració (interiorisme) 

Estudis propis, com monogràfics 
de dibuix i pintura i fotografia. Per 
tal d’oferir un òptim servei, hem anat 
incorporant nou professorat amb 
professionals del territori.

Destaquem també la Diada de Sant 
Jordi, que des del 2004, el claustre 
d’Esardi, amb la voluntat de potenci-
ar l’entorn del Castell, va proposar a 
l’Ajuntament de poder fer un mercat 
d’art i disseny en aquest dia i que de 
forma ininterrompuda ha anat con-
solidant una diada cultural que troba 
en aquest indret un espai idoni per a 
desenvolupar activitats. 

Durant el curs es van ofertant 
tallers de curta durada que es re-
alitzen al matí, com per exemple, 
enquadernació, cal·ligrafia, disseny 
d’indumentària, gravat, etc. Exposici-
ons, conferències i jornades de portes 
obertes són algunes de les activitats 

que durant el curs s’ofereixen.
La intenció del claustre és continuar 

ampliant els estudis i en un futur prò-
xim ofertar més cicles formatius imple-
mentant nous estudis LOE, anar fent 
gran i donant resposta a les demandes 
socials i laborals que la nostra societat 
actual requereix, potenciant al mateix 
temps l’apropament a l’art i al disseny.

Pel que fa a les instal·lacions, aquest 
curs ja s’han hagut de realitzar refor-
mes per tal d’adequar els espais a les 
noves necessitats i exigències que van 
sorgint. Tenim la il·lusió i l’esperança 
de poder ampliar aquests espais als 
habitatges de davant l’edifici, que per 
altra banda permetran conservar una 
part del patrimoni arquitectònic de 
la nostra ciutat, atès que l’edifici en 
el qual havíem de traslladar-nos s’ha 
destinat, amb bon criteri, a ubicar els 
estudis universitaris d’esports.

Esardi en aquest moment és una 
escola consolidada en la que el claustre 
de professors, treballa esmerçant-se 
per oferir una bona formació al seu 
alumnat i s’esforça per a que els 
alumnes puguin inserir-se en el món 
laboral, en un moment en què els 
ensenyaments d’art i disseny poden 
contribuir a transformar la nostra 
realitat actual. 

els escolars celebren el dia de la paU
El dijous dia 30 gener, Dia internacional de la pau, els centres educatius d’Am-
posta, incloent escoles i llars d’infants van realitzar activitats per al foment de 
la no-violència i la pau. La jornada es va instituir l’any 1964 pel poeta i educador 
mallorquí Llorenç Vidal, i se celebra pràcticament a les escoles de tot el món el dia 
30 de gener que és l’efemèride de la mort de Mahatma Gandhi. 
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El magnífic rector de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, Francesc 
Xavier Grau, ha visitat la ciutat 

d’Amposta per conèixer les instal-
lacions i la marxa dels estudis de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
que imparteix l’Escola Universitària 
de la Salut i l’Esport (EUSES) i que és 
centre adscrit a la universitat pública 
de Tarragona.

Abans de traslladar-se al Centre 
Universitari Amposta on s’impartei-
xen les classes dels estudis superiors 
d’esport a la ciutat, el rector ha estat 
rebut per l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, al saló de plens de l’Ajunta-
ment, en un acte en el que han estat 
present altres membres del consistori 
i també els representats d’EUSES.

En el torn de parlaments previ 
a la signatura del llibre d’honor de 
la ciutat, l’alcalde d’Amposta ha re-
marcat que els estudis universitaris 
que ara són una realitat, han estat 
fruit d’un procés “que ve de molt 
lluny”, i ha agraït les facilitats que 

en el seu moment va posar la URV 
per a que els estudis que imparteix 
EUSES estiguessin adscrits a la URV, 
que és la universitat de referència a 
la província.

Per la seva banda, el rector, Francesc 
Xavier Grau, ha agraït que EUSES hagi 
tirat endavant a Amposta un projecte 
que “en aquests moments la iniciativa 
pública no hagués pogut fer”.

El rector ha acabat el seu discurs 
assegurant que per a la URV no hi 
havia cap dubte de que identificada 
la necessitat formativa i comprovat 
que aquesta tenia una dimensió su-
ficient, “implicar-nos en el projecte 
és la nostra responsabilitat”.

La visita ha seguit a les instal·la-
cions del Centre Universitari Am-
posta on els alumnes de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) 
assisteixen a classe en un campus que 
té al voltant totes les instal·lacions 
esportives necessàries per dur a terme 
totes les especialitats esportives que 
requereix la titulació. 

ciutat

ensenyament

El rector de la Universitat Rovira i 
Virgili visita el centre universitari

EUSES és un centre adscrit a la universitat pública de Tarragona

Dos alumnes 
ampostins entre els 
premiats del concurs 
Bioimatges del Col·legi 
de Biòlegs
Martí Ramos Montañés i Mar Masià 
Arce, tots dos alumnes ampostins, 
figuren entre els premiats del concurs 
de fotografia Bioimatges 2013 que 
convoca el Col·legi de Biòlegs i que 
s’han publicat al número de la revista 
del col·legi del passat mes de gener.

Concretament, Martí Ramos, del 

col·legi Soriano Montagut, ha resultat 
guanyador del primer premi en la 
categoria de primària amb la seva 
foto titulada “Bernat pescaire prenent 
el sol”, amb un bonic paisatge del 
Delta de l’Ebre.

Per la seva banda, Mar Masià, 
alumna de l’Institu Ramon Berenguer 
IV, ha guanyat el tercer premi de la 
categoria d’ESO amb la foto “El Sal-
tamartí”, localitzada a Sant Carles 
de la Ràpita.

Cal remarcar que només Amposta 
té dos premiats en aquest concurs 
que, segons dades dels organitzadors, 
ha rebut més de 926 imatges per 
participar. 
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Dissabte, 15 de febrer de 2014
de 9:30 a 21:00 hores

Plaça Ramon Berenguer IV
(Plaça del Mercat)

FEDERACIÓ DE COMERÇ D’AMPOSTA

FIRA www. fecoam.org
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moment de restricció pressupostària i 
de crisi cal canviar el model econòmic 
del sistema sanitari. Està clar que ara 
mateix el sector públic no pot fer front 
a la seva sostenibilitat i que ens calen 
els recursos de les col·laboracions 
público-privades”, segons Manel 
Ferré, president del CSC. “Sempre 
amb una orientació de prestació de 
serveis, sense afectar la qualitat que 
s’ofereix als ciutadans. No volem una 
estructura de funcionariat, sinó una 
gestió endreçada, amb un funciona-
ment el més efectiu possible i amb 
un resultat social”. 

A la jornada també hi van inter-
venir José Augusto García, director 
general del CSC, Antón Costas, cate-
dràtic de Política Econòmica de la UB 
i president del Cercle d’Economia, i 
Roser Fernández, secretària general 
del Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El CSC ha destacat el gran èxit 
de convocatòria de la jornada, amb 
l’assistència de més de 60 màxims 
representants dels òrgans de gover-
nança dels seus associats. 

El Consorci de Salut i Social 
de Catalunya va organitzar 
el passat gener un esmorzar 

col·loqui titulat “De l’economia in-
ternacional a la dels nostres centres 
de salut” en el que van participar 
d’uns seixanta alcaldes, presidents, i 
gerents d’entitats associades al CSC 
del qual l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, n’és president.

La decisió d’organitzar el col·loqui 
respon a la necessitat “d’explicar les 
polítiques dels darrers anys i l’escenari 
que cal esperar en el futur, en línia 
amb la voluntat i la vocació de servei 
del Consorci amb els seus associats”, 
segons Ferré. “Hem volgut oferir un 
escenari on poder fer una crítica 
basada en el per què de les decisions 
que s’estan prenent i per poder seguir 
avançant en el model sanitari, tot 
això tenint un feed back per part dels 
associats, que ha estat un dels punts 
que més valorem de la jornada d’avui”. 

El principal repte que es va 
plantejar és trobar noves fonts de 
finançament mantenint la mateixa 
qualitat i equitat del sistema sanitari 
català. Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia i Coneixement de la Ge-
neralitat de Catalunya, va ser molt 
clar en assenyalar que “la inversió 
de capital és essencial per garantir la 
qualitat dels serveis i la sostenibilitat 
del sistema públic de salut a llarg ter-
mini”. Segons el conseller, “estem en 
el punt més baix d’una recessió molt 
llarga, i per començar a remuntar el 
vol cal obrir la porta a col·laboracions 
público-privades, fetes amb transpa-
rència, on hi guanyin les dues parts 
i, sobretot, el ciutadà”. 

Tots els assistents a la jornada van 
coincidir en que la situació és com-
plicada i que cal prendre decisions. 
Des del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya, l’opinió és que “en un 

ciutat

sanitat

L’alcalde d’Amposta, amb el conseller 
d’Economia, participa en una jornada sobre 
el finançament dels sistema sanitari

Organitzat per Consorci de Salut i Social de Catalunya del qual Manel ferré n’és president
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festivitats

Diumenge dia 19 de gener es va 
celebrar la tradicional festivitat de 
Sant Antoni, amb la missa en honor 
al Sant, i la benedicció dels animals. 
La missa es va celebrar en aquesta 
ocasió a l’Esglèsia Arxiprestal, de 
manera que la plaça de l’Ajuntament 
va lluir com poques vegades gràcies 
al recorregut dels Tres Tombs, amb els 
carros i cavalls que aporten el punt 
més vistós a la festa. Cal remarcar 
que la celebració de la desfilada dels 
Tres Tombs de Sant Antoni l’organitza 
l’entitat ampostina Amics del Cavall 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta amb el repartiment dels 
rotlles.

En la desfilada hi van participar 
un total de 41 carruatges i 146 
cavalleries gràcies a la participació 
dels tres centres hípics d’Amposta: 
la Hípica Roselló, la Hípica de Carlos 
Cid i Frisons de la Cruz. 

Celebració de 
la Diada de 
Sant Antoni
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ciutadans

50 i 25 anys
de casats
El dia 29 de desembre, l’església 
celebra el dia de la Sagrada Família 
En aquet motiu de donar gracies a 
Déu, els matrimonis, s’aplegaren per 
celebrar els 50 i 25 anys de casats, a 
la Església arxiprestal de l’assumpció 
d’Amposta.

A l’hora de l’ofertori s’aproparen 
tots plegats al voltant de l’altar, amb 
els anyells a les mans, renovant 
mitjançant les paraules que es varen 
casar i afegint ara unes d’acció de 
gracies, per l’amor viscut la parella 
fins ara.

En aquet moment mossèn Ramon 
Font , Sacerdot Arxipreste de la Par-
ròquia, els regala un llibre bonic i de 
molt d’interès, escrit per ell mateix, 
amb l’historia d’Amposta i d’aquesta 
mateixa Església, l’agrairan perquè 
quasi tots ells son nascuts a Am-
posta i batejats, varem rebre la 1ª 
comunió, es van confirmar, casar, i 
ara , aquesta celebració tan bonica.

Com a fi d’aquesta festa, varen 
passar al Casal Parroquial, fent un 
petit aperitiu, i aprofitaren aquest 
moment de disbauxa per saludar-se 
i felicitar-se mútuament .

Enhora bona a tots aquets 
matrimonis, per poder celebrar 
“l’amor” 

JoAN i Mª CArMEN

La modista ampostina paquita pagà va ser guardonada amb l’Agulla d’or en la 
passada edició del Concurs de Vestits de paper de Mollerussa celebrat el 14 de 
desembre del 2013, així mateix, va aconseguir el primer premi en la modalitat 
d’època. 

aniversari

premis

mestresses de casa

XErrADES MESTrESSES DE CASA 
Dalt. purificació Navarro va fer una xerrada a l’Assocaició de Mestresses de Casa 
d’Amposta sobre com depurar i desintoxicar el cos per millorar el seu funciona-
ment intern. La base de la xerrada és que més val prevenir que curar i que els 
productes més sans sempre són els més naturals.
Mig. La regidora de Serveis Socials Laia Subirats va explicar a la seu de les 
mestresses de casa els programes que actualment estan en marxa a la ciutat 
d’Amposta per atendre les persones amb necessitats socials i els projectes que es 
posaran en marxa en aquest àmbit properament.
Baix. Una altra xerrada a la seu de les mestresses de casa, en aquesta ocasió 
d’una empresa especialitzada en la fabricació de bastons. 

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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L’artista ampostí Manel Margalef 
exposa fins al dia 4 de març a 
la galeria Canem de Castelló la 

mostra titulada “Imput-output codi-
ficació/descodificació en l’hemisferi 
esquerre”. 

La proposta de Margalef ens pre-
senta objectes extrets de la nostra 
realitat domèstica i els reinterpreta 

i exposa com a objectes artístics. Els 
objectes són béns que es convertei-
xen en subjectes de desitjos amb 
una funció de portadors de signes 
i exponents socials, amb l’oposició 
entre el privat i públic, entre allò 
artificial i natural. El mecanisme 
psicològic de l’espectador suposa, 
per tant, la descodificació de noves 

significacions dels objectes que en el 
context habitual només s’estableix 
en relacions de possessió o servitud.

D’aquesta manera reflexiona sobre 
els espais que habitem en la nostra 
esfera privada. Les nostres cases, els 
nostres pisos, les nostres habitacions 
són espais que habitem i en els quals 
s’estableix una relació bidireccional. 
Un diàleg identitari i sentimental que 
ha servit per reflexionar sobre els trets 
culturals de la societat contemporà-
nia. Sembla evident que a la vida quo-
tidiana els objectes es converteixen 
en subjectes de desitjos. Els objectes 
que ens envolten són signes i símbols 
que fan de mediadors entre nosaltres 
mateixos i el món que ens envolta.

Manel Margalef exposa fins 
al mes de març a la galeria 
Canem de Castelló

art

El paper fonamental de l’objecte 
artístic és actuar de mediador entre 
l’home i el món, és la prolongació 
de l’experiència humana, el seu 
condicionant cultural. La promoció 
d’allò viscut es genera sobre les 
bases objetuales del nostre món fe-
nomenológico inscrit dins de la vida 
quotidiana. 

L’escriptor ampostí 
Yannick Garcia 
guanya el premi 
Documenta amb el 
recull de relats “La 
nostra vida vertical”
Yannick Garcia ha resultat guanyador 
del premi Documenta, que reconeix 
autors de menys de 35 anys i amb 
el qual s’ha alçat en aquesta edició 
l’escriptor i traductor ampostí amb 
el recull de relats “La nostra vida 
vertical”. La decisió del jurat es feia 
pública al mes de gener, poc des-
prés de que Garcia hagués estat a la 
Biblioteca Sebastià Juan Arbó per 
presentar la novel·la de Joan Todó 
“L’horitzó primer”.

El jurat del premi Documenta ha 

valorat “la varietat estilística, l’ele-
gància, la pulcritud i el rerefons tèrbol 
de l’univers literari” de Garcia. Al mes 
de març podem veure publicada “La 
nostra vida vertical”, una edició que 
anirà a càrrec de la nova editorial 
l’Altra Editorial.

Cal recordar que Yannick Garcia ja 

ha estat reconegut anteriorment amb 
diversos premis literaris, entre els que 
cal comptar el premi de Narrativa 
l’Ametlla de Mar l’any 2011 també 
amb un recull de relats, “Barbamecs”. 
També en el gènere poètic fou gua-
nyador del premi Gabriel Ferrater 
l’any 2003 amb “De dalt i de baix”. 

lletres

El Segon premi 
del XXii Concurs 
de Composició de 
pasdobles “Villa de 
pozo Estrecho” 
ve cap Amposta

El passat 25 de gener va ser el concert 
final en el qual el Pasdoble “La ver-
bena”, del compositor ampostí Lionel 
Beltrán-Cecilia, va guanyar el Segon 
Premi del XXII edició del Concurs 
Internacional de Composició Musical 
de pasdobles “Villa de Pozo Estrecho”, 
escollit com a finalista d’entre 55 
composicions participants arribades 
de tota la geografia espanyola, així 
com també des de Finlàndia, l’Índia, 
el Japó, els Estats Units i Veneçuela, 
entre d’altres.

La Societat Artístico Musical Santa 
Cecilia de Pozo Estrecho va interpreta 
les tres obres finalistes. Va ser el jurat, 
integrat per cinc persones de recone-
gut prestigi al món de la música, qui 
va atorgar el segon premi al composi-
tor d’Amposta Lionel Beltrán Cecilia, 
amb el pasdoble “La Verbena”.

El certamen, que organitza la as-
sociació de veïns “San Fulgencio” de 
Pozo Estrecho i la SAM Santa Cecilia, 
va comptar amb la presència de Rosa-
rio Montero, regidora de Cultura de 
Cartagena; Isaías Camarzana, regidor 
del Districte 6; i Ginesa Zamora, 
presidenta de la Federació de Bandes 
de Música de la Regió de Múrcia. 

música
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El mes de gener hem celebrat, 
amb gran èxit de públic, la 3ª 
edició del cicle de conferències 

“Biografies Ampostines”, que té com 
objectiu recuperar i divulgar les 
vivències i els treballs realitzats per 
personatges vinculats amb la ciutat 
d’Amposta, així com les seves histò-
ries personals i els fets col·lectius en 
que han participat, que ens ajuden 
en la construcció de la història con-
temporània de la ciutat. 

El cicle consta de quatre biografies 
i inclou personatges del passat que 
han destacat en la història més recent 
d’Amposta i personatges del present 
que han esdevingut una referència 
per a les generacions actuals. Les 
personalitats escollides són repre-
sentants de molt diversos camps 
professionals, l’art, la cultura, la 
política o la sanitat de tot el segle XX 
i inicis del XXI, i han contribuït amb 
les seves aportacions a conformar 
la ciutat dinàmica i oberta que tots 
coneixem avui. En l’edició d’enguany 
s’ha donat visibilitat al paper de la 
dona i de la família. 

La primera conferència fou sobre 

l’escultor Innocenci Soriano-Monta-
gut a càrrec de la seva filla Montse 
Soriano-Montagut que ens va des-
cobrir la brillant carrera de l’artista i 
la seva magnifica i reconeguda obra; 
la segona conferència “Els germans 
Ferré, el teatre a Amposta” a càrrec 
Emigdi Subirats, que va contextualit-
zar la importància del teatre amateur 
durant la dictadura franquista per a 
la pervivència, el coneixement i la 
difusió de la cultura catalana i Estela 
Ferré que feu un emotiu retrat sobre 
la seva família; la tercera conferència 
“Marta Cid Panella, política i ciutada-
nia” fou a càrrec de Pere Ferré que ens 
presenta la trajectòria professional i 
política de la primera Consellera de 
la Generalitat de Catalunya de les 
Terres de l’Ebre i la mateixa Marta 
Cid que explica vivències i anècdo-
tes d’aquests intensos anys; l’ultima 
conferència del cicle fou “Teresita 
Ferré”la madrina”, llevadora” presen-
tada per Cinta Montañes i a càrrec de 
Teresita Ferré, que ens presenta una 
vida vocacional plena de dedicació, 
servei i atenció als nadons i les seves 
mares. 

xerrades

cultura

Finalitza el cicle de conferències 
“Biografies Ampostines” 

Conferència sobre l’escultor innocenci Soriano-Montagut. Conferència “Els germans Ferré, el teatre a Amposta”

Conferència “Marta Cid panells, política i ciutadana” Conferència “Teresita Ferré, la madrina””
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cultura

Apèndix 
al Padró 
municipal de 
Santa Bàrbara

L’apèndix al Padró municipal és el 
document que es feia anualment 
per actualitzar les dades del Padró, 
el qual només es renovava cada 5 
anys. En aquest apèndix datat el 
1929 figuren les dades de les perso-
nes que constaven com a ALTES al 
Padró d’habitants de Santa Bàrbara. 
Aquestes dades són:
•	 el número de full on consten al 
 padró d’habitants corresponen
•	 l’adreça on viuen

•	 el nom i cognoms
•	 el sexe
•	 data de naixement
•	 estat civil
•	 parentiu o raó de convivència  
 amb 
 el cap de família
•	 alfabetització
•	 municipi i província d’origen
•	 professió
•	 renta o sou
•	 municipi de residència legal
•	 temps que hi porta residint
•	 classificació de l’habitant
•	 causa de l’alta al padró

Aquest document formava part 
de l’exposició “El patrimoni docu-
mental del Montsià, un bé cultural 
que cal protegir”, que va tenir lloc 
a la seu de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià durant el passat mes de 
desembre.  

el docUment video-art

teatre

FiTXA DESCripTiVA

Àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Fons Municipal de Santa Bàrbara 
Nivell de descripció: Unitat documen-
tal simple 
Títol: Apèndix al padró municipal de 
Santa Bàrbara (secció primera)
Data: 1929
Volum i suport: 4 fulls, paper

Àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara 
Dades sobre l’ingrés: ingrés ordinari, 
2012

Àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: Document que fan 
referència a les dades de la població 

que constava com a ALTA al padró 
municipal
informació sobre avaluació, tria i 
eliminació: Conservació permanent

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

Àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
es conserva a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià.
Documentació relacionada: padró mu-
nicipal d’habitants de Santa Bàrbara

Àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMo 
Data: 2013

Taller 
videològic 
al Pati
El dissabte dia 15 de febrer Arturo 
Bastón, Félix Pérez-Hita i Kikol Grau, 
membres de Gabinete de Crisis, porten 
al Centre d’Art Lo Pati, Hilomental, una 
sessió per a tots aquells qui vulguin 
conèixer una nova forma de gestionar 
la immensa producció audiovisual que 
hi ha en l’actualitat i analitzar les seves 
temàtiques i tendències.

Hilomental neix de la necessitat 
d’aprendre a comprendre, classificar i 
interpretar la quantitat desmesurada 
de producció audiovisual que s’em-
magatzema tant online (Youtube, 
Vimeo, etc) com en arxius físics. Un 
taller que serveix per aprendre a treu-
re a la superfície moltes de les perles 
audiovisuals que es troben submer-
gides en les profunditats d’Internet i 
per contribuir a crear nous corrents 
d’influències. L’objectiu d’Hilomental 
és la noció d’una ecologia en el món 
audiovisual, la idea de que totes 
les paraules estan ja creades. No 
és necessari crear-ne més: el que és 
necessari i urgent és formular nous 
discursos a partir d’elles.

mecànica del taller
La sessió videològica és un diàleg 
audiovisual, amb una temàtica deter-
minada, acompanyat de comentaris, 
justificacions teòriques i reflexions 
i conclusions. El taller comença a 
partir de la selecció de dos ponents 
(videòlegs) que decideixen un tema 
a esenvolupar. Llavors, cadascun 
d’ells se’n documenta de manera 
videogràfica,

Una vegada a escena, el primer 
interlocutor presenta el seu vídeo, 
acompanyat de la seva primera tesi 
oral. El segon interlocutor li contes-
tarà, tant per donar‐li suport com 
per ebatre‐li la idea, amb un altre 
vídeo i una altra justificació oral, i 
així, consecutivament, es costrurià 
un diàleg vieològic.

A part d’espontànies cerques online 
i improvisacions que es generen al 
moment, la selecció prèvia de peces 
serà la que dotarà al videòleg de 
frases i arguments pel debat, el qual 
derivarà en un intercanvi d’idees i 
opinions, amb un sempre imprevisible 
fil conductor.

a QUi va adreçat? 
A persones relacionades o interes-
sades amb el món audiovisual, la 
comunicació, l’art o el disseny. També 
a un públic general que tingui curi-
ositat per tenir idees d’interpretació 
del superàvit audiovisual. 

El passat dia 7 de desembre, el grup de teatre Terra Baixa d’Amposta va estre-
nar l’obra “La nit del lloro” a la Lira Ampostina amb dues sessions entremig de 
les quals es van presentar les pubilles de Festes Majors de l’entitat i es va fer el 
donatiu a Càritas dels diners recaptats  a l’estrena de la primera edició de l’obra 
“Escenes de matrimoni Ampostines 1.0”. 
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Presentació del 
disc “Les 6 veus 

per al poeta”
JoANA

“Tants versos ha dedicat Estellés a 
les dones, tant ha gaudit de la seua 
companyia, tant ha empatitzat amb 
el seu dolor, amb tanta tendresa ha 
glosat els seus gestos, amb tanta ad-
miració ha observat els seus discrets 
silencis (…)”

Ha arribat el moment de tornar-li 
alguna cosa, això és el que han pen-
sat sis dones que han dissenyat un 
espectacle on els versos del poeta 
omplin el cant, el ball i el recitat. 
Des del fandango, el romanç, la jota 
o l’havanera. “Les 6 veus per al poe-
ta” són Eva Dénia, Lola Ledesma, M. 
Amparo Hurtado, Merxe Martínez, 
Patxi Ferrer i Sílvia Ampolla.  Ca-
dascuna d’elles ha aportat la seva 
gran experiència a l’agrupació, la 
qual cosa ha estat crucial a l’hora 
d’aportar melodies de cants tradicio-
nals, instruments i idees. Cadascuna 
desenvolupa una funció, i aquestes 
es fusionen esdevenint un magnífic 
espectacle ple de sensibilitat i màgia.

El dia 10 de gener a la Biblioteca 
d’Amposta van presentar el seu pri-
mer disc, treball que el Quim Vilar-

nau, Sagar Male i la Maria Salicru 
van anar comentant, mentre elles 
ens delectaven amb les seves veus i 
la seva música.

Joaquim Vilarnau, periodista, ha 
treballat de guionista a TV3, director 
de la revista Enderrock. Ha escrit 
sobre música en català a diversos 
diaris i revistes. 

Autor de llibres : “Carles Sabater. 
Boig per tu”; “Trencant el silenci. Els 
recitals de la Transició”, entre d’altres. 
Autor dels 19 llibres-CD que van 
formar el col·leccionable “La Nova 
Cançó”, que es van distribuir amb 
el Diari Avui.

Sagar Malé, actualment és Tècnic 
de Projectes de cooperació al desen-
volupament en l’Associació Catalana 
per la Pau. Experiència de treballs 
en Palestina, Afganistan, Tunísia, 
Senegal...Hondures, Nicaragua...i 
altres països .

Maria Salicrú és musicòloga ,com-
bina la docència secundària amb la 
redacció en publicacions de música 
i història d’àmbit local, nacional i 
estatal.. És coautora, entre altres 
publicacions, de “Guillermina Peiró 
i Olives: retrat d’una vida”.

La Sala d’Adults de la Biblioteca, la 
tarda del dissabte 10 de gener, plena 
de gom a gom, respirava la emotivi-
tat, la delicadesa i alhora grandesa 
d’unes veus que ens van fer viure 
moments realment sentimentalment 
sorprenents. 

biblioteca

cultura

English conversation 
club, Amposta library

A la Biblioteca d’Amposta, hem 
començat les converses en llengua 
anglesa, de manera gratuïta i adreçat 
a tota persona que estigui interessada. 
La professora que condueix el nom-
brós grup, més de 40 persones, el 
primer dia, és Isabel Cid, qui alhora 

és companya de lectura del Club de 
Lectura en francès “Amis et Livres”.

Ens retrobarem a la Sala de Vidre, 
als baixos de la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó, tots els primers 
dimecres de cada mes.

Un servei més de la Biblioteca 
per a tos els qui vulgueu passar una 
estoneta refrescant el vostre anglès. 

JoANA

Joan Todo i 
“L’horitzó primer”
“L’horitzó primer”, és el títol de 
l’última obra publicada per l’autor 
senienc, Joan Todó. Ha publicat dos 
reculls de poemes “Los fòssils (al 
ras)”; “El fàstic que us cega” i un 
altre de relats “A butxacades”, 2011).

El llibre parla de la Sènia, però com 
ell mateix diu, no volia fer un llibre 
avorrit d’erudició, així va crear un 
narrador que voltava per allí, i al qui li 
passaven coses, un narrador que és un 
personatge amb doble personalitat, 
l’escrivent i el protagonista.

El títol sorgeix quan el llibre és 
acabat i el treu del primer capítol, 
quan parla de la línia sinuosa de 
moles, tosses i serrats que es veu des 
del terrat de cals pares.

Un llibre que ha estat recomanat 
per una quarantena d’editorials ca-
talanes a Vilaweb, tot un èxit. I, no 
és gens estrany, l’autor utilitza una 

escriptura clara i intensa.
La presentació va anar a càrrec 

d’uns dels millors joves autors 
ebrencs, com així el defineix el recent 
premi Documenta que ha rebut “mi-
llor autor jove de l’any, amb l’obra La 
nostra vida vertical”, Yannick Garcia.

Yannick ens delecta amb una 
posada en escena de l’obra de ma-
nera pulcra, entenedora, amb unes 
penetrants paraules, que definien 
l’entusiasme que li va provocar la 
lectura del llibre del Todó. “No és 
novel·la, però és viatge, és història 
i és biografia”.

L’acte presidit per la regidora de 
Cultura, Mar Panisello, va comptar 
amb un bon nombre de lectors i amics 
dels escriptors, que van manifestar 
en acabar l’acte, com havien gaudit 
de la xerrada literària del Yannick i 
del Todó.

Tarda molt enriquidora per als 
seguidors de la bona literatura.  

JoANA

“Pista Hitz, la mirada 
d’un enginyer”
Aquest és el títol del llibre que es va 
presentar el dia 10 de gener, a la Sala 
d’Adults de la Biblioteca d’Amposta.

“Pista Hitz, la mirada d’un engi-
nyer” és una selecció de les fotogra-
fies que aquest enginyer suís va fer 
durant la seva estada a les Terres 
de l’Ebre, els anys 1925 i 1926, a la 
construcció del Carrilet. Són imatges 
relacionades amb aspectes tècnics de 
la seva ocupació, aprofitant captar 
les peculiaritats del nostre territori: 
els habitatges, els personatges, el 
paisatge, les festes, etc.

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre va 
adquirir aquest testimoni històric 

ebrenc, i ara, amb l’encert de la pu-
blicació d’aquesta obra, dels autors 
Albert Curto i Laura Huerta, la tenim 
a l’abast per consultar-la.

Albert Company, arxiver de l’Arxiu 
Comarcal del Montsià dirigí unes 
paraules al públic assistent, tanma-
teix Albert Curto, director de l’Arxiu 
Històric del Baix Ebre, explicà la seva 
publicació, donant peu a un col·loqui 
amb els oients. 

Interessant presentació i interes-
sant llibre, d’Onada Edicions, el qual 
enceta una col·lecció de monografies 
de fotògrafs, professionals afeccio-
nats, que han deixat imatges de valor 
documental sobre Tortosa, Amposta 
i les Terres de l’Ebre. 

JoANA
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dia a dia

dissabte, 15 de febrer
 XiX Festa de la carxofa. degustacions 

i taller de cuina per a xiquets.
servei de bus gratuït des del centre de 
la ciutat (pastisseria alemany)
Pàrking plaça ramon Berenguer iV 
gratuït tot el dia
Lloc: Pavelló de Fires. 
Hora: de 11,30h a 13,30h
activitats paral·leles:
· Foraesotck a la Plaça del mercat durant 
tot el dia.
· Vermut al mercat municipal a les 10h.
· Visita al museu de les Terres de l’ebre 
(entrada 1€)
· Visita a la Casa de Fusta (entrada 
gratuïta)
organitza: regidoria de Comerç i Tu-
risme i associació de restauradors 
d’amposta

dimecres, 19 de febrer
 Bebeteca: explicarem el conte “L’illa 

de les carícies” i sessió de massatge 
per a nadons, a càrrec de manoli Bello.
organitza: Àrea infantil de la Biblioteca
Lloc: sala infantil de la Biblioteca
Hora: 18.30 h.

dijoUs, 20 de febrer
 Conferència, “descobrint la costa de 

l’ebre: un tresor natural submergit”, a 
càrrec d’eli Bonfill i aurora requena, 
oceanògrafes i codirectores de Plàncton.
organitza: regidoria d’ensenyament 
i urV
Lloc: el Casal
Hora: 18 h.

divendres, 21 de febrer
 L’hora del Conte “el peix irisat” + taller, 

a càrrec de sara montserrat.
organitza: Àrea infantil Biblioteca
Lloc: sala infantil de la Biblioteca
Hora: 17,30 h.

 dia internacional de la Llengua ma-
terna.
Lectures a càrrec dels alumnes del 
Consorci de normalització Lingüística, 
l’escola d’adults, esardii i l’escola de 
Llengües i Cultures; amb la col·laboració 
del poeta mariano Castro.
organitza: Àrea adults Biblioteca
Lloc: Àrea d’adults de la Biblioteca
Hora: 18 h.

 Xerrada- col·loqui “som energia. Co-
operativa d’energia verda”, a càrrec de 
Jaume Castellà
organitza: La Garba
Lloc: Casal
Hora: 19,30h.

dissabte, 22 de febrer
 amposta de banda a banda (13a edició). 

Concert a càrrec de la Banda simfònica 
de la societat instructiva unió musical 
de montserrat (València) (dir. manuel 
Godoy mesas)
organitza: La Lira ampostina.
Lloc: auditori de La Lira.
Hora: 20 h.

diUmenGe, 23 de febrer
 Concert a càrrec de l’orquestra de les 

Terres de L’ebre (oTe)
organitza: La Lira ampostina.
Lloc: auditori de La Lira.
Hora: 19 h.

dijoUs, 27 de febrer
 Conferència “La passió d’ulldecona”, 

a càrrec de Jeroni Castell, president del 
patronat de la Passió. 
organitza: institut d’estudis Comarcals 
del montsià. 
Col·labora: regidoria de Cultura 
Lloc: el Casal
Hora: 18 h.

cUrsos-tallers - jornades

la lira
 Taller de castanyetes, amb Pere Gum-

bau. nivell iniciació
data: 1 de febrer
Horari: de 10 a 13 h.
organitza: grup Paracota

mUseU terres de l’bre
 Curs “Bones pràctiques en l’atenció al 

públic i recepció en els museus i equipa-
ments patrimonials”
data: 4 de febrer
organitza: sam Terres de l’ebre i depar-
tament de Cultura.

 Taller “disseny de vestuari escènic”
dates: 1, 8, 15 i 22 de febrer
Horari: de 10 a 13 h.
organitza: ajuntament d’amposta, 
antena del Coneixement urV i museu 
Terres de l’ebre.
inscripció: museuterresebre.cat

el casal
 Tastet d’acrobàcia. iniciació

data: 8 de febrer, de 10 a 14 h.
requisits: a partir 16 anys
Places limitades
organitza: etca
inscripció: etca.info@gmail.com

biblioteca sebastià jUan arbó
 Punt omnia

- Taller de tècniques de recerca de feina
Horari: dilluns de 9 a 11h.
- espai dona
Horari: dilluns de 17 a 19h.
- accés a ordinadors i internet
Horari: dilluns de 12 a 13h.; dimarts de 
19 a 20 h. ; dimecres d’11 a 13 h.
informació: amposta@xarxa-omnia.org 
i 977703516
Programa Joves per l’ocupació
Cursos per obtenir titulació d’eso, 
adquirir formació professionalitzadora, 
realització de pràctiques...
adreçat a joves entre 16 i 25 anys
organitza: Àrea de polítiques actives 
d’ocupació
informació: 977 70 40 27 

xi jornades GastronòmiQUes 
de la carxofa 

 del 15 de febrer al 16 de març 
organitza: regidoria de Comerç i Tu-
risme i associació de restauradors 
d’amposta

visites GUades

foto torre carroba
dijoUs jarder

 Visita al Parc arqueològic de la Carrova 
data: 27 de febrer
Visita guiada gratuïta a partir de les 15.30 
h. (3 torns)
organitza: ajuntament d’amposta i mu-
seu Terres de l’ebre

vi festa del mercat a la plaça

taller d’indUmentària 
i complements
Horari: dimarts i dimecres, de 16h. a 18 h. 
Lloc: sala de vidre de la Biblioteca 

taller de cant coral 
per al cor de la sarsUela
imparteix: Tomàs simon
Horari: divendres, de 20 a 21,30h.
Lloc: escola de dansa Jacqueline Biosca

taller de ball i teatre 
de sarsUela
imparteix: Jacqueline Biosca
Horari: divendres, de 21,30 a 23 h.
Lloc: escola de dansa Jacqueline Biosca

taller de balls 
de principis de seGle xx
imparteix: rita moya
Horari: diumenges, de 19 a 21 h (a partir 
del 23 de febrer)
Lloc: escola de Ball Quick dance
inscripcions fins el 20 de febrer

nota: tots els tallers són gratuïts. Places 
limitades.
informació i inscripcions: regidoria 
de cultura, plaça espanya, núm. 6, 2n; 
culturapont@amposta.cat i 977700904 

exposicions

foto escoles
mUseU terres de l’ebre

 exposició “100 anys d’escola Pública 
a amposta”
Fins el 17 de maig
organitza: ajuntament amposta i museu 
Terres de l’ebre
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14 
h. i de 17,30 a 20 h.
diumenge: d’11 a 14 h. 

centre d’art terres de l’ebre
lo pati

 Viii Festival de Vídeo i art digital strobe.
Fins el 14 de febrer
Horari: divendres i dissabtes, de 17 a 20 h.
informació: lopati.cat

sortides

 sortida als ullals de Baltasar en 
bicicleta
data: 2 de febrer, a les 9.30h.
sortida: Punt informació amposta
organitza: Parc delta ebre
informació: 977 482181

 sortida Camí sant Jaume de l’ebre: 
quarta etapa Tortosa-Xerta
data: 22 de febrer
organitza: amics del Camí de sant Jau-
me de l’ebre. montsià
inscripció: camisantjaumebre_mont-
sia@yahoo.es i 606 61 88 27
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Per a més informació: 
comerc@amposta.cat
977 70 23 06

www.ampostacomercial.com

Tens un comerç, servei o indústria 
a Amposta o Poble Nou del Delta?

Encara no disposes de cap tipus 
de presència a Internet?

Tens una pàgina web però voldries 
que fos més fàcil de trobar?

Creus que qualsevol persona pot trobar 
el teu establiment amb facilitat?

Vols participar al directori de comerços 
que l'Ajuntament posa al teu abast?

Publicitat
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españa nos roba

Cuando alguien comete, y sigue co-
metiendo un robo, se denuncia ante 
los tribunales para que sea corregida 
la infracción.

Si, por el contrario, lo que se dice es 
mentira, también se debe denunciar 
ante los tribunales para su correspon-
diente corrección.

Los dirigentes de masas deben 
tener sumo cuidado de lo que dicen, 
pues tienen sus asesores. Las palabras 
las lleva el viento, suele decirse. Pero 
con las palabras se puede hacer mu-
cho bien, o mucho mal.

Un inspirado escritor, acerca de 
las palabras, dijo: “La lengua es un 
miembro pequeño, pero se jacta de 
grandes cosas. He aquí ¡cuán grande 
bosque enciende un pequeño fuego! 
Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad. La lengua está puesta entre 

nuestros miembros, y contamina todo 
el cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada 
por el infierno” (Santiago 3:5 y 6).

Por la utilización interesada de 
la lengua, en Alemania un hombre 
ganó las elecciones y mató a varios 
millones en los campos de exterminio. 
No fueron solamente los seis millones 
de judíos, hay que sumarle también 
gitanos y creyentes de otras religio-
nes. Y luego tenemos que añadir los 
millones de muertos en la guerra que 
promocionó. Y se llamaba “nacional 
socialismo”.

Uno que es ciudadano del mundo, 
por ser todo ser humano semejante a 
uno mismo, los nacionalismos le sue-
nan mal, tanto los periféricos como 
el central. En vez de ayudarnos unos 
a otros, nos peleamos, nos matamos, 
dejamos huérfanos y viudas, personas 
con pérdidas de miembros, familias 
arruinadas, etc. ¿Hasta cuándo 
hemos de seguir por el camino del 
odio, en vez de seguir por el camino 
del amor al prójimo? 
FrANCiSCo ABroDoS rEGUEiro

espiritu santo, (…)

Tú eres el enviado de Dios, la fuerza 
de Dios, la verdad de Dios.
Espíritu dulce y suave, que reúnes sin 
confundir, que hablas sin aturdir, que 
susurras sin imponer, danos a gustar 
la ciencia que procede de ti y que el 
mundo no sabe enseñar.
Señor, ninguna de tus criaturas sabe 
encender el fuego. Solo la persona 

humana es capaz de prender hogueras 
y susurrar al calor de la llama.
Pero el fuego nuevo del Espíritu nos lo 
tienes que dar tú, lo tienes que prender 
tú en el fondo de nuestros corazones.
Confesamos, Espíritu de la paz, que 
la tarea de transformar los corazones 
se nos escapa de las manos.
Confesamos, Espíritu de la paz, que 
el corazón humano tiene ataduras 
que solo tú puedes romper.
Suscita en nosotros el deseo de ca-
minar con Dios que solo tú puedes 
suscitar.
¡Mándanos, Señor, el viento recio que 
arranque de cuajo todos los montajes 
y los andamios que hemos añadido 
a tu edificio!
¡Mándanos, Señor, un vendaval que 
renueva hoy nuestro silencio empo-
brecido!
¡Mándanos, Señor, el viento recio 
del Espíritu que sopla donde quiere y 
como quiere rompiendo la esclavitud 
de la Ley!
¡Mándanos, Señor, el viento recio 
del Espíritu que abra las puertas de 
la libertad a los oprimidos!
¡Espíritu Santo, ven!
Ven tú que has deseado y deseas 
nuestras almas empodrecidas por 
el pecado.
Ven, espera de todos los que deben 
ser salvados.
Ven, Espíritu de Dios son ti no pode-
mos recordar las palabras del Maes-
tro, ni alimentar los sentimientos 
de ternura del Padre de la parábola.

Extracto de las plegarias al Espíritu 
Santo de Álvaro Ginel. 
MAriSoL MENEiro

Butlletí d’informació local
Fundat l’any 1958

Edita: ajuntament d’amposta, 
Plaça espanya 3-4, 43870 amposta
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redacció: manel ramon Ferré, Jordi 
Galo Baranco, maite subirats argentó, 
Joana serret Fabra, Teresa Valldepérez 
Cabrillana. 
a/e: premsa@amposta.cat 
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Disseny i maquetació: Frederic solé
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Dipòsit Legal: T.1645-Vii-7

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

necessàriament per correu electrònic o 
disquet informàtic a: premsa@amposta.
cat o revista amposta, plaça espanya 
2-4, 43870 amposta
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Que la crisi econòmica està 
tenint efectes devastadors 
en milers de persones, 

malauradament, no és cap novetat. 
Sembla que en aquest any 2014, 
però, les coses han d’anar a millor 
o, si més no, deixaran d’empitjo-
rar. Això, posat en el seu context, 
és a dir en el dia a dia de moltes 
famílies que pateixen els estralls 
de l’atur, per exemple, no es tras-
llada en millora de les condicions 
de vida.
És per això que no arribarem a una 
autèntica recuperació fins que no 
garantim un mínim en les condi-
cions de vida dels ciutadans, i cal 
remarcar que, en la majoria dels 
casos, no només les institucions 
polítiques tenen la facultat d’acon-

seguir-ho.
En aquest sentit, accions com les 
que duen a terme entitats de caire 
civil com la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca són crucials, ja que 
permeten a la ciutadania unir-se 
en una causa comuna i, a més, 
establir mecanismes de protecció 
allà on cal. Aquest mes de gener 
vam poder assistir a un exemple 
d’això, ja que el ple de l’Ajuntament 
va aprovar una moció presentada 
per aquesta entitat amb la qual 
es podrà sancionar a les entitats 
financeres i grans empreses que 
tenen en propietat pisos buits. 
Amposta ha estat la primera ciutat 
de les Terres de l’Ebre en prendre 
aquest acord, i amb la col·laboració 
d’entitats i institucions, com en 
tants altres àmbits de la vida, serà 
possible dur a terme accions per 
a la millora de les condicions de 

moltes persones.
Tenir un gran estoc de pisos on 
no hi viu ningú i que són propietat 
de bancs i caixes, i d’altra banda, 
famílies que estan a punt de perdre 
la seva vivenda per no poder fer 
front als pagaments d’una hipoteca 
que van subscriure quan les seves 
condicions econòmiques poc o res 
tenien a veure amb les actuals és 
un fet totalment contradictori. I 
més encara si tenim en compte 
que tenir una vivenda digna és un 
dret reconegut.
Cal, per tant, seguir en aquesta 
direcció, la de que les institucions 
públiques i els governs, ja siguin 
municipals, autonòmics o estatals, 
siguin permeables a les propostes 
i demandes dels moviments soci-
als que persegueixen, en definitiva 
la mateixa cosa: la millora de la 
vida dels ciutadans. 

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

Gastronomía y Cía
@Gastronomiaycia
Fiesta de la Alcachofa de Amposta 
2014: Durante el mes de febrero y 
marzo se va a celebrar la Fiesta de 
la Alc... http://bit.ly/1eptUag 

policia Amposta
@policiaAmposta
Setmana del 3 al 9 de febrer. 
Campanya de seguretat passiva a 
#Amposta cinturó de seguretat i 
SRI. Per la vostra seguretat.

Canal 21 Ebre
@Canal21Ebre
La fusió de rock i clàssic, nou repte 
de la Fila d’Amposta. Coneix els 
detalls en la següent entrevista a 
Districte21 http://www.youtube.
com/watch?v=ejwXiLtfOxA&featu-
re=youtu.be …

isabel
@isabel_miferre
Minut de silenci #Amposta en 
rebuig de la violencia.El nostre 
condol als familiars de la victima 
pic.twitter.com/yWj6dxHBnM

iBHUG
@iBHUG
#Amposta és el primer municipi 
ebrenc que aprova la moció de la 
@PAHEbre Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca http://www.na-
ciodigital.cat/delcamp/ebrediari/
noticia/1412/amposta/sancionara/
bancs/grans/empreses/amb/pisos/
buits …

Diari de Tarragona
@diaridtarragona
Amposta sancionarà els bancs i 
grans empreses amb immobles 
desocupats amb multes de fins a 
100.000 euros

marfanta.com
@marfanta
Amposta projecta un nou Espai 
Cívic a l’antic esplai Sant Jordi per 
millorar la cohesió social ... http://
tinyurl.com/mct3beh 

Publicitat a la 
revista amposta: 

608 093 400
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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.

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

sempre es llegeix

Truca: 608 093 400

tribuna

Cap de 
setmana del 
“Vot per la 
independència”
Els dies 11 i 12 de gener, l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) va fer 
un cap de setmana de recollida de 
vots per la independència per molts 
pobles de Catalunya. Més de 700 
urnes es van posar a disposició de 
tots els catalans que es van acostar 
per votar. En total es van recollir més 
de 320.000 signatures. A Amposta hi 
havia dos llocs de votació: el Museu 
de les Terres de l’Ebre i el local de 
sindicats i ERC a la Avinguda de La 
Ràpita. En els dos dies de votació es 
van recollir més de 600 signatures, 
la qual cosa ens satisfà molt pensant 
que era la primera recollida arreu de 
Catalunya i que molta gent no se’n va 
assabentar. És un èxit més de l’ANC, 
i volem aprofitar aquest article per 
agrair a tota la gent el fet que hi 
vinguessin a signar. 

Aquesta recollida de vots és per 
demanar al Parlament de Catalunya 
que convoqui un referèndum sobre 
la independència i que, en cas que 
no sigui possible per la prohibició de 

l’Estat central, es declari la indepen-
dència per part del nostre Parlament 
de forma unilateral, d’acord amb el 
dret internacional.

Cada assemblea local de l’ANC 
continuarà recollint vots els dies 
que cadascuna decideixi, i aquí a 
Amposta, ho farem tots els dissabtes 
pel matí de 10 a 14 hores a l’entrada 
del local dels sindicats i d’ERC (Av. 
de la Ràpita, 2).

Qualsevol persona catalana, espa-
nyola o ciutadana de la Unió Europea 
major de 16 anys pot signar aquest 

assemblea.cat
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Exerceix el teu 
dret de petició!

Signa un vot per 
la independència

“dret de petició”, però ha de portar 
obligatòriament el NIF o el passaport.

El cap de setmana del 22 i 23 de 
març es tornarà a fer una recollida 
conjunta per molts pobles i esperem 
que, una altra vegada, més de 700 
urnes tornaran a estar repartides per 
tot el nostre país. 

Aquestes campanyes són possibles 
per l’ajuda impagable dels més de 
3000 apoderats que hi ha actualment 
a l’ANC. Aquestos apoderats són 
els que verifiquen totes les dades 
dels votants, i donen credibilitat a 
un procés legal com és el “dret de 
petició” reconegut per la constitució 
espanyola, l’estatut d’autonomia i el 
dret internacional. L’ANC garanteix 
que aquestes dades no s’utilitzaran 
per res més que per presentar-les al 
Parlament de Catalunya quan ho 
consideri el moment oportú.

Tots els ciutadans que volem 
aconseguir un país independent, 
hem d’estar preparats per totes les 
amenaces que - a partir del moment 
en què la majoria de forces polítiques 
parlamentàries de la Generalitat van 
arribar al gran acord de fixar un dia i 
una pregunta per la consulta catalana 
el 9 de Novembre - ens han començat 
a vindre des del govern central. El cap 
de setmana del 25 i 26 de gener ja ho 
vam poder comprovar des de Barcelo-
na, on es va reunir tota la cúpula del 
PP per fer una cimera. Se suposava 
que venien a explicar als catalans el 
pla que tenien i convèncer-nos dels 
beneficis de continuar junts a Espa-
nya. El pla va resultar ser un munt 
d’amenaces de tot tipus, i la negació 
total per part del president Rajoy a 

donar permís per fer el referèndum 
de forma legal i pactada entre el go-
vern de la Generalitat i el govern de 
Madrid. Però nosaltres pensem que 
totes aquestes amenaces no tenen cap 
fonament, llevat de la d’intentar fer 
temor, i per això continuarem amb 
el nostre pla d’aconseguir aquesta 
consulta, i si no és possible, prendre 
la decisió unilateralment.

També volem aprofitar aquest espai 
de la revista Amposta per manifestar 
la nostra satisfacció per l’acord del 
ple de l’Ajuntament del dia 23 de 
desembre, on es va decidir canviar 
el nom de “Plaça d’Espanya” pel 
de “Plaça de l’Ajuntament”. Fa uns 
quants mesos, després d’organitzar a 
Amposta l’ANC, una de les primeres 
campanyes que vam dur a terme va 
ser la d’entrar a l’Ajuntament un escrit 
demanant el canvi de nom d’aquesta 
plaça. Nosaltres proposàvem el nom 
de “Plaça de la Vila” basant-nos en el 
nom que tenia durant la República, 
abans de la dictadura franquista, que 
és quan es va canviar pel nom que ha 
perdurat fins ara. Aquesta campanya 
anava juntament a la que es va fer 
per tot Catalunya demanant que es 
canviés el nom de totes les places i 
carrers que duien el nom d’Espanya. 
La primera mesura va ser tapar el nom 
oficial amb un vinil on encara ara es 
llegeix el nom de la nostra proposta .

Finalment, l’Ajuntament ha deci-
dit canviar el nom, i per això volem 
felicitar-los sincerament en nom de 
l’ANC d’Amposta. 

ASSEMBLEA NACioNAL CATALANA 
D’AMpoSTA
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tografia, però, en canvi, suposaria 
reduir la despesa municipal. I, quan 
la disminuïm, podrem alleugerir la 
pressió de tants impostos’.

Per últim, ERC d’Amposta va 
acusar CiU de no fer un Pressupost 
pensant en les persones i haver-lo 
fet pensant en les properes elecci-
ons. Per aquest motiu, el republicà 
Adam Tomàs va argumentar el vot 
en contra sentenciant que ‘aquest 
no és el Pressupost que necessiten 

els ampostins i les ampostines. És el 
Pressupost que permet a l’equip de 
Govern mantenir velles dinàmiques 
polítiques, aquelles a les quals estan 
acostumats. Perquè, de propostes que 
contribueixin a alleugerir la pressió 
fiscal dels contribuents, res de res. 
D’iniciatives per generar ocupació, 
cap ni una de collita pròpia. I, per 
reduir les despeses municipals, un 
fart, si no fos per la pressió del prin-
cipal partit de l’oposició’. 

tribuna

ErC d’Amposta retreu 
a l’equip de Govern que 
destini 450.000 euros a la 
nova oficina de Turisme 
en lloc de substituir 
l’actual enllumenat públic 
per reduir la factura 
elèctrica de l’Ajuntament

En el darrer debat sobre el Pressu-
post municipal, ERC d’Amposta vam 
recordar, una vegada més, el llarg 
camí que ens queda per recórrer a 
l’hora de minorar les despeses de 
l’Ajuntament. Segons el portaveu 
Adam Tomàs, ‘aquesta és la principal 
via per poder reduir la càrrega impo-
sitiva que s’aplica a la ciutadania des 
del consistori, sobretot a les famílies 
que pateixen més dificulats’. 

Quant al capítol de personal, ERC 
d’Amposta vam acusar CiU de tenir 
un greu problema amb les nòmines 
dels treballadors municipals. En 
primer lloc, perquè l’Ajuntament 
supera el límit permès per la Llei en 
l’àmbit dels complements específics 
i, en segon lloc, perquè reparteix 
de manera arbitrària i entre molts 
pocs treballadors gratificacions que 
ascendeixen fins a un import total de 
110.000 euros. En aquest apartat, el 
regidor Adam Tomàs va posar com a 
exemple d’aquesta manca de rigor el 
que passa a l’àrea d’Obres i Urbanisme 
que, malgrat preveure uns ingressos 
de només 15.000 euros per l’impost 
de construccions, un 87 % menys 
que enguany, veurà incrementada 
aquesta despesa en un 9 %. 

En l’àmbit de la despesa en lloguers, 
Tomàs va ressaltar que ‘enguany els 
reduirem gràcies a la pressió que s’ha 

fet des dels partits de l’oposició’. De 
fet, l’emissora municipal per fi torna-
rà al poble, serà més accessible per 
a la ciutadania i ens estalviarà una 
quants milers d’euros. No obstant 
això, el republicà va lamentar que 
‘continuarem pagant gairebé 20.000 
euros pel local de la Policia Local, 
una despesa que, a criteri nostre, es 
podria eliminar traslladant aquesta 
àrea a l’antic escorxador municipal’.

Tanmateix, Tomàs es va mostrar 
satisfet perquè ‘el Pressupost 2014 
incorpora un increment en la partida 
de conservació de vies públiques per 
resoldre definitivament el desguàs de 
la plaça Berenguer IV’, una altra de les 
reivindicacions d’ERC durant aquesta 
legislatura. El portaveu va afirmar 
que, ‘amb aquesta inversió, evitarem 
que continuïn caient persones enmig 
d’una plaça, que és nova i que hauria 
d’haver previst aquest maldecap, així 
com les inundacions que pateixen 
cada cop que plou els botiguers dels 
carrers més propers a aquest lloc’.

Quant a la despesa energètica 
vinculada a l’enllumenat públic, 
Adam Tomàs va assegurar que ‘és 
una de les grans assignatures pen-
dents de l’equip de Govern, perquè 
ens gastem massa diners públics en 
aquest servei, concretament 483.000 
euros’. Amb una inversió de 500.000 
euros, podríem aconseguir un estalvi 
del 40 %, cosa que suposaria deixar 
la factura de l’enllumenat públic en 
300.000 euros. Per aquest motiu, ERC 
d’Amposta es va mostrar contrari a 
destinar 450.000 euros a construir 
una nova Oficina de Turisme. Adam 
Tomàs va qualificar aquest projecte de 
CiU de ‘despropòsit’ i va afirmar que 
‘l’equip de Govern prefereix inaugurar 
obra abans que millorar els serveis 
que es presten des de l’Ajuntament, 
entre els quals s’hi inclou l’enllume-
nat públic. Per al republicà ‘canviar 
l’obsolet sistema actual potser no 
permetria a l’alcalde fer-se cap fo-

Les prioritats ho són 
per algun motiu
Una de les obres importants que es 
van aprovar en el pressupost per 
a l’any 2014 és la nova oficina de 
turisme que es traslladarà des de 
les seves instal·lacions actuals a les 
de l’antic escorxador municipal que 
està totalment rehabilitat. L’espai 
servirà per fer ús d’una banda d’un 
edifici emblemàtic per a Amposta, 
especial i singular, i a més, dignificar 
les instal·lacions de l’actual oficina 
de turisme.

Qui digui que no és necessari 
traslladar aquest servei actualment 
és que sap ben poques coses del que 
és la planificació estratègica d’un 
municipi i a més no passa molt per 
l’Oficina de Turisme.

Fa poc més d’un any, Amposta 

obtenia, després d’un gran esforç per 
part de tots, el segell de Destinació de 
Turisme Esportiu, un reconeixement 
que Amposta comparteix amb ben 
poques ciutats de Catalunya i que 
ens atorga la possibilitat d’acollir 
un sector del turisme especialitzat 
i de qualitat, que són els esportistes 
d’elit per una banda, i els col·lectius 
interessats en la pràctica de l’esport o 
en assistir a esdeveniments esportius.

Per a això hem de tenir unes 
instal·lacions esportives de primer 
odre (de les que ja disposem), un 
entorn atractiu per visitar, que 
indubtablement tenim i també un 
punt d’informació que sigui adequat 
per poder centralitzar les demandes 
dels turistes potencials. Amb una 
nova Oficina de Turisme, amb unes 
instal·lacions més modernes i si a 
més hi podem afegir un espai mu-
seïtzat com a centre d’interpretació 
del Delta de l’Ebre, del cultiu de 
l’arròs i de la vida al nostre entorn, 
aconseguirem atreure més visitants a 

la ciutat i que l’experiència d’aquests 
sigui beneficiosa per a tota la ciutat. 
Aquest no és un projecte de curta 
volada, és una inversió estratègica 
que ha de donar els seus fruits per 
a un futur millor.

És un fet que dels pocs sectors 
econòmics que creixen en el marc 
de l’actual crisi econòmica és el del 
turisme, fa ben poc coneixíem les 
dades dels visitants estrangers a Ca-
talunya que xifraven en pràcticament 
15 milions el nombre de turistes. No 
podem deixar de banda un sector 
tan important econòmicament, que 
és dels pocs que creix a tot l’estat i 
també especialment al nostre país.

Si deixem això de banda, i no 
ens preparem per acollir un sector 
econòmic tan important correm el 
risc que perdre una gran oportunitat. 
Però en canvi, arribem a ple del mes 
de gener i alguns grups de l’oposició 
sembla que volen fer creure als ciu-
tadans que això és algun tipus de 
frivolitat, que no ens caldria invertir 

en aquestes instal·lacions, que podem 
seguir atenent els visitants de la ciutat 
d’Amposta en unes condicions que 
podrien ser molt millors.

La curta volada de sempre, i a més, 
amb mocions totalment fora de lloc 
que demanen a l’equip de govern 
que es desdigui del que fa tot just un 
mes ha aprovat. Quina classe d’equip 
de govern seriem si votem en contra 
del pressupost que tot just acabem 
d’aprovar?

En poc més d’un any vindran 
eleccions municipals, i ara és quan 
els grups de l’oposició, que no tenen 
idees pròpies es dediquen a afirmar 
que les obres que es faran a la ciutat 
o són innecessàries, o són gràcies 
a que ells les han proposat encara 
que ja figuressin al nostre programa 
electoral, o ens diran que dediquem 
recursos a fer obres només en el darrer 
tram de la legislatura, quan tothom 
pot comprovar que des del primer 
dia s’han estat fent les millores que 
són necessàries a la ciutat. 

 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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tribuna

Cara i creu

És molt sorprenent la manera d’ac-
tuar de l’equip de govern de CIU, el 
passat 15-01-2014, ens va informar 
a la Comissió de serveis socials i par-
ticipació ciutadana, la regidora, que 
properament es signaria un conveni 
amb una entitat financera pel lloguer, 
sense opció de compra, d’un local a 
l’avinguda Catalunya, de 900 m2, 
per un preu de 500 euros mensuals, 
6.000 euros anuals, davant, tot just, 
del local destinat al Servei de Reha-
bilitació de l’Hospital, que ens consta 
15.000 euros al més, de lloguer en 
opció de compra, o 180.000 euros a 
l’any, com volguéssiu comptar.

Aquestes condicions tant avan-
tatjoses contrasten amb la total 
deixadesa a l’hora d’intentar rene-

gociar el contracte del Servei de 
rehabilitació, per part dels membres 
de CIU al Consell d’Administració 
de l’Hospital, que nosaltres varem 
impulsar demanant-ho per escrit i 
pel que acabarem pagant més de 2 
milions d’euros, per 1.000 m2, tenint 
en compte que el preu de la vivenda 
i per extensió dels locals comercials 
acumula una baixa del 45,6 % des del 
2007 i s’espera que per a finals del 
2014 pugui arribar al 50 %, segons 
la Sociedad de Tasación, en l’article 
publicat el 15-01-2014, podem ado-
nar-nos del sobrepreu que paguem 
pel local del c/ Amèrica cantonada 
amb l’Av. Catalunya.

Caldria dir que l’operació de llo-
guer del local de 900 m2, per 500 
euros mensuals i per un període de 
2 anys, seria una bona operació, si 
no fora perquè creuant l’avinguda 
Catalunya, a tan sols 20 metres de 
distància, tenim un espai vuit de 700 
m2, ja que el Servei de Rehabilitació 

i Logopèdia de l’Hospital ocupa una 
petita part dels 1000 m2 i la resta 
no s’utilitzen.

Cal destacar que l’Ajuntament 
d’Amposta, en els pressupostos del 
2014, te prevista una partida de 
72.000 euros per pagar lloguers, 
sense comptar amb el lloguer amb 
opció de compra pel que paguem 
180.000 euros a l’any, del carrer 
Amèrica i que amb les retallades en 
sanitat, no hi ha previst a mitjà termini 
l’ocupació, de la resta, d’aquest local 
per equipaments sanitaris. No seria 
millor condicionar aquest espai vuit 
de 700 m2 per ubicar serveis pels 
que ara paguem lloguer? i no seran 
mai propietat municipal, ja que no 
són amb opció de compra, enlloc de 
tirar aquests 72.000 euros, tenint 
com tenim locals?

Per tot això caldria replantejar 
aquesta política de lloguer de locals 
i preguntar-se a qui pot beneficiar? 
Per què no ubiquem els serveis que 

tenim, en locals de lloguer, en espais 
i locals municipals que tenim lliures? 
Els diners que gestiona l’Equip de 
Govern són de tots els ciutadans i 
ciutadanes d’Amposta i si en aquesta 
època tant difícil podem estalviar ni 
que sigui un euro, cal fer-ho, no hi 
ha cap justificació per mantenir la 
situació actual, de lloguers de locals 
que suposa malbaratar diners públics, 
quan la gent ho està passant tant i 
tant malament. 

PXC-Amposta hem presentat una mo-
ció per sancionar econòmicament els 
immobles desocupats propietat 
d´entitats financeres i altres grans 
empreses.

De fet és el tercer cop que ho fem.
Al novembre del 2012 ja la varem 
presentar,demanant el compliment 
de la funció social de la propietat i 
el dret a l´habitatge digne i va ser 
aprovada amb els vots favorables de 
tots els partits(PSC,ERC i CIU).

El que denúnciem és que malgrat 
aprovar la moció C.I.U que té majoria 
absoluta no ha fet absolutament res.
Per això tornem a insistir que com-
pleixi el que va aprovar en el ple del 
novembre del 2012 i que així consta 
en acta.

Ja hem perdut dos anys,i cal 
treballar de valent.Per deixar clar a 
les entitats bancàries que els pisos 
desocupats que tenen,no poden es-
pecular amb ells,mentre i hagi gent 
que no té casa.

Que els treguin a lloguer social 
sinó els poden vendre.I sinó que 

paguin les corresponents multes que 
marca la llei.

Per tercera vegada i esperem que 
última li direm a C.I.U si està per 
defensar els ciutadans o per defensar 
els bancs.

PXC-Plataforma ampostina o te-
nim molt clar i ho demostrem amb 
fets,com s´ha de fer.

Ara després de 2 anys i amb tota 
la feina feta,alguns partits i entitats 
es volen penjar unes medalles, per 
unes ideas i unes propostes que mai 
van ser seves.

Nota:Si volen l´actes del ple on 
consten aquests fets ,sense cap pro-
blema li farem arribar.

G e r m á n  C i s c a r  P a s t o r 
telf.675685137. 

PXC-Plataforma Ampostina:Hem 
demanat que l´ajuntament posi en 
marxa una campanya sobre els costos 
que té el pagament amb targetes de 
crèdit en els establiments de la ciu-
tat,perquè la ciutadania tingui conei-
xement sobre quina part dels diners 
que paguen se´n van directament 
a les entitats financeres,encarint a 
vegades els productes que consumim. 

PXC-PA creien que una forma de 
recolzar el comerçde proximitat i el 
teixit empresarial local és promoure 
la conscienciació dels consumidors 
sobre aquests marges de benefici 
dels bancs perquè,fent ús de la seva 
llibertat d´elecció,puguin optar amb 
ple coneixement a pagar en efectiu.

C.I.U ha votat en contra,considera 
que aquesta feina la de fer cada co-
merç.(aleshores no se perquè paguen 
una regidoria de comerç).

PXC-PA si farem aquesta campanya 
i sempre que sigui possible pagarem 
en efectiu.Els diners pels comerços,-
pels bancs ni un euro,si ho podem 
evitar.La terra pel que la treballa. 

pXC-plataforma 
Ampostina hem 
denunciat el socavon que 
Sorea ha deixat al ligallo 
de Llorente

Al lligallo de Llorente que uneix la 
carretera nacional a l´alçada del 
restaurant bajo ebro,amb la carretera 

de baix o TV 3408,SOREA ha deixat 
un socavon al realitzar unes obres,un 
socavon que cada dia va a més.

Per això hem reclamat que Sorea 
es faci responsable hi ho repari.

Aquest camí és força utilitzat,per 
això estarem a sobre perquè es solven-
ti el més aviat possible i no tinguem 
que lamenta cap accident.

Aquesta informació ens la va fer 
arribar un veí d´Amposta usuari 
d´aquest tram.

Qualsevol queixa o observació 
que els ciutadans ens vulguin fer 
arribar,estem al seu servei. 

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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natació

Els dies 20, 21, 22 i 23 de Desem-
bre de 2013, el C.N. Amposta 
va participar als Campionats 

de Catalunya de Natació de Federats, 
amb un total de 10 nedadors del club 
a les piscines Carles Ibars del C.N. 
Sabadell.

Aquesta competició incloïa dues 
categories d’edats infantil i júnior, a 
on hi participaven més de 900 neda-
dors i nedadores de 70 clubs d’arreu 
de Catalunya, en piscina llarga. Les 
actuacions de tots els esportistes del 
Club han estat molt bones i han estat, 
en categoria infantil: David Bermejo, 
Marc Martí, Arnau Ortí, Albert Arasa; i 
en categoria júnior: Marc Gómez, Xavi 
Vidal, Roger Homedes i Àlex Martí.

Entre tots els nedadors del C.N. 
Amposta van nedar un total de 40 
proves, entre les quals van haver 9 
finals, en les quals es van aconseguir 
5 diplomes (3 de Marc Martí Arasa 
i 2 d’Àlex Martí Arasa) i 2 medalles 
d’or d’Àlex Martí Arasa. I destacar 
en aquests campionats, per primer 
cop, la realització dels relleus 4x100 
lliures i el d’estils en categoria infantil 
i júnior per part del C.N.Amposta.

resUltats a sabadell
L’Albert Arasa va acabar la posició 
en 200 esquena, 12a. en 2:27.41; 
en 100 lliures, 14a. en 58.28; 400 
lliures, 19a. en 4:34.39; 100 esquena, 
11a. en 1:07.72 i 200 lliures, 18a. 
en 2:08.50. 

Marc Martí en 100 braça, 9è. en 
1:17.14; 100 papallona, 13è. en 
1:09.40; 200 braça, 8è en 2:51.29; 
200 lliures, 8è. en 2:09.13 i 200 estils, 
8è. en 2:51.29. 

David Bermejo va acabar la posi-

ció en 100 lliures, 21a. en 1:03.54; 
200 esquena, 15a. 2:36.45; 50 lliu-
res, 15a. 28.86; 100 esquena, 17a. 
1:13.00 i 200 lliures, 37a. en 2:25.23. 

Arnau Ortí va acabar la posició 
en 100 lliures, 13a. en 59.97; 200 
esquena, 28a. en 2:44.96; 50 lliures, 
23a. 28.41; 100 esquena, 28a. en 
1:15.31 i 200 lliures, 22a. en 2:15.88. 

Marc Gómez va acabar en la posició 
en 100 braça, 20a. en 1:20.57; 200 
braça, 20a. en 2:53.89 i 50 lliures, 
39a. en 28.18. 

Xavi Vidal va acabar en la posició 
en 100 lliures, 22a. en 1:01.68; 100 
papallona, 14a. en 1:05.60; 50 lliures, 
28a. en 28.30; 200 lliures, 11a. en 
2:17.05 i 200 estils, 16a. en 2:34.63. 

Roger Homedes va acabar en la 
posició en 100 lliures, 13a. en 59.86; 
50 lliures, 19a. en 27.64 i 200 lliures, 
13a. en 2:17.58. 

I Àlex Martí va acabar en la posició 
en 100 braça, 1a. en 1:05.60; 100 
papallona, 1:02.13; 50 lliures, 10a. 
en 27.70; 200 braça, 1a. en 2:25.83 
i 200 estils, 10a. 2:24.64.

Pel que fa als relleus el 4 x 100 Estils 
Júnior format per Roger, Xavi Vidal, 
Marc Gómez i Àlex van acabar la 11a. 
posició amb un temps de 4:32.39. I 
el 4 x 100 Lliures van acabar la 11a. 
posició amb un temps de 4:00.94. El 
4 x 100 Lliures Infantil format per 
Albert, Marc Martí, Arnau i David 
van acabar la 15a. posició amb un 
temps de 4:04.05. I el 4 x 100 Estils 
van acabar la 19a. posició amb un 
temps de 4:38.10.

campionat de catalUnya absolUt 
“open” al c.n.terrassa
El següent campionat desprès dels 
infantils i júniors a Sabadell, per 
finalitzar la temporada d’hivern està 
el Campionat de Catalunya Absolut 
“Open” a Terrassa en piscina llarga. 
On el C.N. Amposta els dies 17, 18 i 
19 de gener estava representat per 2 
noies de la categoria Absolut Jove, la 
Laura Negre Martin (97) i la Maria 
Bertomeu Tomàs (97), participant 
en 5 proves.

Una competició que tenia inscrits 
525 nedadors i nedadores de 68 clubs 
d’arreu, com el London Swimming, 
South East Region SW Team, ambdós 
anglesos i el Sigma Swim club de Di-
namarca. A més a més, la presència de 
la selecció estatal de natació amb la 
gran figura Mireia Belmonte, Melanie 
Costa, també, Duane da Rocha, Rafa 
Muñoz, Juanmi Rando, Merche Peris 
que utilitzen aquest campionat com a 
test abans de les proves classificatòries 
per les competicions internacionals.

Laura Negre nadava 3 proves: 
50, 100 i 200 m esquena. Mentre, la 
Maria Bertomeu en nadava la de 50 i 
200 m esquena. Els resultats van ser 
els següents en la categoria absolut:

Maria Bertomeu va acabar la posi-
ció en 100 esquena , 45a. en 1:13.55 

Participació al 
Campionats de 
Catalunya

taekwondo

esGrima el Tkd alfaro 
aconssegueix 5 podis 
al Trofeu Promoció 
Cadets i Trofeu 
Federació Catalunya de 
Taekwondo  

El 26 de gener es va celebrar al Pa-
velló de la Mar Bella a Barcelona, el 
Trofeu Promoció Cadets de Catalunya 
de Taekwondo on Yaiza Ferré (44-47 
kg.) i Raquel Tirado (37-41 kg.) han 
aconseguit la Medalla d’Or desprès de 
guanyar 3 combats cadascuna d’elles 
a les seves respectives categories, i 
Julia Gutierrez (34-37 kg.) Medalla 

d’Argent, guanyant 2 combats especta-
culars. També va participar Janira Ro-
driguez (34-47 kg.) perdent a primera 
ronda en un combat molt disputat i 
on no va tindre la sort de cara.

El mateix dia es va celebrar el 
Trofeu Federacio de Catalunya, on el 
TKD Alfaro va estar representat per 
Josep Sanz (Super Lleuger Masculí) 
i Andrea Gutierrez (Gall Femení) on 
van aconseguir Medalles de Bronze 
on van fer un paper excepcional.

El TKD Alfaro va aconseguir 2 
medalles d’or, 1 medalla d’argent i 2 
medalles de bronze, de 6 participants, 
sen un dels clubs que va aconseguir 
mes medalles dels campionats, im-
pressionant. 

TDk ALFAro

Àngel Fabregat 
classificat per als 
europeus
Ángel Fabregat s’ha classificat 7ª a 
la copa del món a Basilea, Suïssa 
en un campionat on han participat 
aproximadament 170 tiradors. Amb 
aquest resultat s’ ha classificat per als 
campionats d’ Europa de Jerusalén i 
per al mundial de Plovniv.  Els altres 
dos ampostins no ho han aconseguit 
a Basilea, però dins de dues setmanes 
ho tornaran a intentar a la copa del 
mon Heracles de Budapest. 

i 50 esquena, 36a. en 33.52. 
I Laura Negre va acabar la posició 

en 100 esquena, 34a. en 1:11.87; 
200 esquena, 28a. en 2:36.51 i en 
50 esquena, 37a. en 33:65. 

Han estat uns resultats molt bons, 
i felicitar-les a les dues nedadores del 
C.N. Amposta que no ha estat fàcil el 
Campionat degut a que participaven 
en la categoria absolut jove i a més 
de primer any. 

I per finalitzar, donar les gràcies 
a les famílies d’aquests nedadors, a 
l’Ajuntament i Regidoria d’Esports, 
i el suport per part del Centre de 
Tecnificació Esportiva en els entrena-
ments que poden gaudir la majoria 
dels nedadors del C.N. Amposta en 
federats, i ficar cada any el llistó més 
alt per ells i pel Club, a Catalunya. 

CLUB NÀUTiC AMpoSTA



a 
Juan l’hem sentit sempre 
parlant en castellà, i aquí 
jo no sabia com fer-ho, si 
traduir el que vam parlar 
o fer que vosaltres pugueu 

llegir el que ell diu realment tal com 
s’expressa. Com que en aquesta plana 
mano jo...he pensat que és millor que 
jo li pregunti en català, i que ell contesti 
com li vagi millor, així que començo.
Juan, tu realment on vas néixer?

Yo nací en Málaga, pero debido 
a la guerra mi madre tuvo que irse 
con su familia a un pueblecito que 
se llama Almujia, concretamente en 
una zona rural muy grande de este 
pueblo, y allí estuvimos hasta que mi 
padre vino de la cárcel i allí volvimos 
a montar la familia. 
¿Tu primer trabajo? 

Lo primero que hice fue trabajar 
en el campo, coger almendras coger 
olivas, también cuidaba de los anima-
les, o iba a hacer leña o, porqué no, a 
pasear las cabras, en aquel tiempo a 
los hijos se les enseñaba primero de 
trabajar y luego, si quedaba tiempo, 
algo de leer y escribir, pero esto 
siempre después del trabajo.
Com descobreixes Catalunya?

Cataluña fue una decisión de mi 
padre, yo tenía 17 años, el trabajo 
por allí estaba fatal, claro yo era ya 
mayorcito, y ¿en qué me empleaban? 
Me pasaba el tiempo solo, leyendo 
novelas, entonces mi padre, como 
su hermano se había venido aquí, y 
ya se había establecido, nos vinimos 
nosotros, y el primer sitio fue en la 
Aldea, y mi primera faena fue a bir-
bar arroz, pero pagaban muy poco y 
me empleé en las obras que estaban 
haciendo en el “pont del ferrocarril”, 
que ahora ya está muerto, y allí estuve 
hasta que se terminó. Trabaje allí año 
y medio haciendo hormigón con las 
máquinas aquellas, la compañía del 
puente era Cirsa, los dejé y pasé a 
la Ametlla de Mar con la compañía 
Herma, con ellos estuve unos meses 

y me cansé y los 
dejo y marcho a 
Barcelona con 
las manos en 
los bolsillos, 
sin nada de 
nada, a ver lo 
que me salía. 
Pero entonces 
en Barcelona 

había trabajo muy mal pagado, pasé 
por el Prat de Llobregat, allí podías 
escoger, de cargador, barrendero, 
limpiando bidones, todo faenas que 
no quería nadie, pero que a los que 
llegaban de fuera por lo menos les 
daba para comer. Después de buscar 
por allí acabé vendiendo ropa por las 
casas a plazos, como los porcelaneros 
hacían aquí en nuestra comarca. Me 
hice poco a poco una clientela, y los 
domingos yo pasaba a cobrarles poco 
a poco lo que también poco a poco 
les iba vendiendo; todo lo que era el 
Eixample que empieza en el paseo 
San Juan y acaba en el 2 de Mayo, 
aquello me lo pateé yo casa por casa, 
calle por calle, piso por piso, y pasado 
el tiempo, cuando iba de chofer y 
pasaba por aquellas calles a descargar 
algo, igual me encontraba con alguna 
señora que me llamaba, ¡Pero chico, 

cuánto tiempo sin verte! La falta que 
nos haces, no lo sabes ni tú.
Bueno i la mili què?

En la mili aproveché el tiempo 
y me saqué el carné de primera de 
chofer, nos dejaban los camiones para 
las prácticas y teníamos descuentos, 
recuerdo que el capitán me dijo un 
día, oye Juan ¿Tú quieres ser chofer 
del Coronel? Y le dije que muchas 
gracias pero que todavía no me 
sentía seguro para un cargo de tanta 
responsabilidad. 
¿Dónde encontraste a la que ahora es 
tu mujer?

Pues mira, en un permiso de más 
de un mes que me dieron por algo 
un poco largo de explicar que con-
seguí en la mili, era sobre el mes de 
Julio o Agosto y “anant a birbar” la 
vi, y me dije para mí, esta no se te 
escapa…así fue. 
i com comences a DApSA?

Mira, a poco de casarme yo tra-
bajaba de chofer con un chico de 
la Aldea, y me encontré con José 
Serra el célebre corredor de bicicletas 
ampostino, y una mañana me dice, 
“yo se de una plaza de chofer que 
es muy buena, ¿te interesa?” Le dije 
que si, y él me llevó a la fábrica de 
Aquiló que estaban aquí a la salida de 

Amposta dirección San Jaime, y por 
aquel entonces tenían tres camiones, 
después de mi entró Remartínez , y 
ya hicieron aquello de CADESA una 
nave solo para hacer cajas, yo conti-
nué de chofer un tiempo, y después 
pasé a llevar la cuba, que la llevé 
aquellos ocho años, que traía silicato 
(cola) desde Valencia aquí, al pasar a 
la otra parte del rió, ya me hicieron 
jefe de mantenimiento de la flota de 
camiones, te quiero decir una cosa, 
yo en DAPSA me sentí muy bien. 
¿En qué sitios de Amposta, has sido 
colaborador?

Yo estuve casi diez años en el Club 
Náutico siendo presidente Miguel 
López, que tenía el almacén de pin-
turas en la calle Victoria, un poco 
más abajo de donde tú vives, fue un 
buen presidente, y yo me cuidaba 
de mandar las crónicas a la Revista 
Amposta, en los años ochenta por 
ejemplo, no salía una revista que 
no hubiera alguna noticia del Club 
Náutico…Cuando los dejo, entro en 
el PSUC, que fue cuando salió elegido 
José Gil por mayoría absoluta, fue 
un éxito de todos, eso se terminó, y 
pasando a otra cosa, tengo el honor 
de ser el presidente de la primera 
asociación de padres de alumnos de 
la escuela Agustí Barberá, allí hicimos 
la primera pista de patinaje entre toda 
la junta de noche y a cualquier hora, 
y fíjate tu en el XXV aniversario de la 
ESO me invitaron como presidente de 
la primera asociación de padres de 
alumnos de Amposta, y creerás que 
me emocioné al ver todavía nuestra 
pista en perfecto estado… Después, 
ya más adelante formé parte de la 
asociación de padres de alumnos 
del Instituto. 
Bé per acabar ja, us direm que a la seva 
senyora li diuen Maribel Fatsini, i als 
fills de la parella, Ma. José i Antonio,i 
que a ell per molt que hagi voltat estic 
segur que li ha quedat l’apodo de “Co-
bos, el de DApSA”...a que sí! 

Juan Cobos Páez

pEr JoSEp
pArroT TALArN

D’esquerra a dreta: V. Hermano, J.H. Arrufat, J. Adell (Catí), Esteve Falcó, J. Cobos, S. 
Martín, Chimo de Camarles, r. Bellver, S. Aguiló, J. Balagué i A. Garcia. Estiu de 1964.


