
Aquest era el comentari que se sentia pels carrers del nucli antic de la ciutat

Presentada la campanya de promoció 
turística “La Ciutat del Riu” i el Col·lectiu 
de Cuina de l’Arròs al Palau Robert
L’acte de presentació va estar presidit per l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, i va comptar amb la presència de la Directora 
General de Turisme i del Secretari General de l’Esport

Les tasques de la direcció d’obra han estat adjudicades a una 
UTE formada per dos despatxos d’arquitectes d’Amposta

Adjudicades les obres 
de la nova residència d’avis
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entrevista amb Josep Gombau, l’entrenador ampostí de l’adelaide (austràlia)

“Aquesta festa m’agrada”
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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’incen-
dis i salvaments, de seguretat ciutadana 
i de protecció civil

mossos d’esquadra 
Tel. 088. Gratuït.
També es pot trucar des d’una cabina 
telefònica sense introduir-hi diners

Guàrdia Civil 
Tel. 977 700 051

policia local amposta 
Tel. 977 700 114

Bombers
Tel. 085

emergències mèdiques
Tel. 061 Servei permanent les 24 h. 
Gratuït.
Urgències sanitàries

Cap amposta
Av. de Catalunya, 2
Tel.:977 702 890
Fax.:977 700 972
Atenció continuada: de 8 a 21 h (de dilluns 
a divendres)
Fora d’aquest horari atenció continuada: 
s’atendrà al CAE Amposta. Servei d’ur-
gències del Montsià

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

atenció Ciutadana
Tel. 012
Serveis i actuacions de la Generalitat de 
Catalunya. Temes d’interès ciutadà i de 
caràcter general 
Gestió telefònica de tràmits
D i s p o n i b l e  l e s  2 4 h  d e l 
d i a  t o t s  e l s  d i e s  d e  l ’a n y 
Número de telèfon que cal marcar: Des 
de Catalunya: 012. Fora de Catalunya: 
902 400 012. Des de l’estranger: 00 34 
902 400 012. 

amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

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

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

FaRmàCies de GuàRdia 

7 de juny, Farmàcia Ferré
14 de juny, Farmàcia Moràn
21 de juny, Farmàcia Pujol
28 de juny, Farmàcia Salom

sempRe a mà ajuntament

El patronat de la FUSSMONT 
ha adjudicat les obres de 
construcció de la nova resi-

dència d’avis d’Amposta a l’empresa 
gironina Construccions Rubau, per un 
import de gairebé 7 milions d’euros 
(6.947.472’54), més IVA; i un termini 
d’execució de 8 mesos. Les tasques de 
direcció de l’obra s’han adjudicat a 
una UTE (Unió Temporal d’Empreses) 
formada per dos despatxos d’arquitec-
tes de la ciutat d’Amposta: Àrea 55 i 
Ferran i Òscar Arquitectes Associats.

La residència d’avis es construirà 
al carrer Sant Cristòfol de la ciutat, 
en una parcel·la de més de 18.000 
metres quadrats, dels quals l’edifici 
n’ocuparà 7.430, els terrenys es 
troben ubicats molt a prop de l’eix 
de l’Ebre en la zona de creixement 
urbanístic de la ciutat que forma part 
del pla parcial Valletes II.

molt oBeRt a l’exteRioR
L’edifici està projectat en planta bai-
xa i primer pis, i respon a un model 
sociosanitari, totalment exterior 
i amb estructura modular, a més, 
estarà envoltada de zones verdes i 
serà més funcional i accessible que 
l’actual, que es va construir en el seu 
moment en base a un model en alçada 
que té 4 plantes. La millora d’aquest 
gran projecte assistencial es tradueix 
també en el nombre de places, ja 
que amb l’equipament actual no es 
pot donar resposta a la demanda 
creixent de places de residència, i el 
nou projecte contempla 160 places 
en una primera fase. 

A mitjà i llarg termini, el projec-

te és encara més ambiciós amb la 
previsió de configurar un complex 
sociosanitari que inclouria també 
pisos tutelats. 

El projecte sencer de la residència 
té un pressupost d’uns 12 milions 
d’euros, dels quals la meitat s’han 
aportat des de la fundació FUSS-

MONT i la resta es financen a través 
d’un préstec hipotecari. Aconseguit el 
finançament i un cop també finalitzat 
el procés d’expropiació dels terrenys, 
les obres de construcció s’iniciarien 
en les properes setmanes.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha recordat que aquest és un dels 
projectes pels que l’equip de govern 
porta més temps treballant, i que 
és una prioritat per a la ciutat, i ha 
lamentat, com ja va fer en el seu dia, 
que “els grups de l’oposició no hagin 
fet seu” un projecte que té garantida 
la concertació de 60 noves places per 
part del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 

Adjudicades les obres 
de construcció de la nova 
residència d’avis

L’Ajuntament tanca 
l’any amb més de 3 
milions d’euros de 
romanent
L’Ajuntament d’Amposta ha liquidat 
el pressupost del 2013 amb un superà-
vit que ascendeix a 3.582.394’70 
euros, una xifra que tant l’alcalde, 
Manel Ferré, com la regidora d’Hi-
senda, Isabel Ferré, han valorat 
positivament com una mostra de la 

bona gestió econòmica que es fa des 
de l’equip de govern.

Tot i amb això, el romanent de 
tresoreria no es podrà reinvertir en 
noves accions per a la ciutat segons 
allò establert a la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària aprovada pel govern 
espanyol al 2012. En aquest sentit, 
l’alcalde ha lamentat aquesta situació 
que no permet que els ajuntaments 
puguin disposar del romanent i l’ha-
gin de destinar en la seva major part a 
cobrir el deute encara que es tinguin 
unes finances sanejades.

Pel que fa a altres dades de re-
llevància, cal remarcar que la ràtio 
d’endeutament es troba al 68%, molt 

per sota del 110% que permet la 
llei com a límit. Aquest percentatge 
d’endeutament, lligat a un estalvi 
net que ascendeix a 1.273.709’21, 
cosa que significa, d’una banda, 
que no és necessari aprovar cap pla 
de sanejament financer, i de l’altra, 
que l’Ajuntament podrà demanar 
un nou préstec per a realitzar noves 
inversions a la ciutat.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha remarcat que aquestes xifres “ens 
permetran accedir a un nou préstec 
gràcies al qual podrem les inversions 
que són tan necessàries a la ciutat per 
poder contractar les empreses d’Am-
posta i reactivar així l’economia”.

L’edifici, envoltat de zones verdes, serà més funcional i accessible que l’actual

Signatura de l’acta de replanteig. Els dos arquitectes ampostins s’encarregaran 
de la direcció d’obra.
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Ciutat

Festa del meRCat de la plaça

La ciutat d’Amposta tancava el 
diumenge dia 18 de maig la 
sisena edició de la Festa del 

Mercat a la Plaça, una edició que 
ha suposat més que la consolidació, 
la superació de totes les previsions 
d’aquesta festa que durant un cap 
de setmana transporta el municipi 
als inicis del segle XX, quan se li 
atorga el títol de ciutat, es planeja 
la construcció del pont i es viu una 
autèntica revolució pel que fa al crei-
xement econòmic, social i cultural de 
la capital del Montsià.

En aquesta sisena edició, els orga-
nitzadors i participants han mostrat 
com l’experiència els permet conser-
var i a l’hora potenciar encara més un 
cap de setmana d’activitats en què la 
festa es converteix en un revulsiu per 
a la dinamització de l’economia local. 
L’augment considerable del nombre 
de visitants a la ciutat ha comportat 
que restaurants, tabernes i comerços 
locals hagin incrementat el volum de 
negoci durant aquests dies.

Són molts els elements que con-
flueixen en l’èxit d’aquesta festa de 
recreació històrica, principalment 
la implicació dels ampostins, que 
participen activament en tots i ca-
dascun dels actes que se celebren i 
que recuperen durant aquests dos 
dies la indumentària que vestien 
els seus avis. La implicació dels am-
postins es trasllueix ja molts mesos 
abans de que comencin les festes 
de primavera, ja que entre gener i 
febrer comencen a oferir-se tallers 
que treballen algun aspecte del que 
serà després l’edició de la Festa del 
Mercat. En aquest sentit, els tallers 
d’indumentària, de balls, de sarsuela 
o fins i tot per ambientar els aparadors 
dels comerços registren d’any en any 
una participació més alta, aquest 
any s’han pogut fer, a més, dos nous 
tallers: un per aprendre a cantar 
l’himne “Oh! Amposta” i un altre de 
cal·ligrafia modernista.

Fets els treballs previs, és hora 
participar. Què no pot faltar mai en 
una celebració que es faci a la ciutat 
d’Amposta? No hi faltarà la música. I 
la música en un bon ventall de formes 
expressives. La música ballada en 
parella, a ritme de jazz, cantada per 
una cupletista de varietés, la música 
de base de la rondalla que desperta el 
cant de la jota improvisada i ballada 
pels carrers. La tradició musical d’Am-
posta i el gust dels seus habitants per 
tocar-la, sentir-la, cantar-la o ballar-la 
conforma un dels pilars sobre els que 

se sustenta l’èxit de la Festa del Mercat 
a la Plaça. No en va la major part dels 
espectacles, ja siguin al carrer o de 
pagament són musicals i, a més, han 
registrat en aquesta edició autèntics 
rècords de públic assistent. 

saRsuela en Català
Les apostes per a aquesta sisena 
edició passaven també per la música. 
Cal assenyalar la decisió valenta dels 
programadors de la Festa per donar 
un pas qualitatiu en el muntatge de la 
sarsuela, posant a escena en aquesta 
ocasió les veus i la música en directe. 
Decisió valenta però no arriscada 
tenint en compte la nostra tradició 
musical. En l’any del tricentenari 
Amposta ha portat al públic una de 
les poques peces de l’anomenat “gé-
nero chico” que existeixen en català 
“Cançó d’amor i de guerra” ha estat 
una de les perles que s’han cultivat 
amb gran mestria per aquesta Festa 

del Mercat.
El cabaret de l’Ampolino i les 

Varietés ens oferien noves històries 
i renovaven els programes completa-
ment, i també hem pogut assistir a 
l’estrena d’una pel·lícula de cinema 
mut. El context d’aquesta festa dóna 
un regust deliciós a l’anacronisme, i 
de la mà de DD Films i d’un fantàstic 
equip de col·laboradors obria portes 
la Consulta del Doctor Forcadell, 
segona part de L’herència de l’avi 
Gisbert que ja ens va fer passar mag-
nífiques estones en les dues edicions 
anteriors.

Més novetats a escena, aquesta 
vegada gràcies a Escola de Teatre 
i Circ d’Amposta que ha fet arribar 
en carreta els grans artistes italians 
del Circo Mozzarella que ha fet les 
delícies de grans i petits ens les seves 
dues tardes d’actuació a la Plaça de 
l’Aube.

No s’acaba aquí el ritme, en la 

seva primera actuació, les varietés 
folklòriques de la Lira de divendres 
a la nit van fer bellugar els peus i 
passar-ho realment bé a tots els que 
no estaven corrent pel casc antic 
participant en la cursa enigmàtica. 
Un altre fet diferencial d’aquesta 
Festa: un joc de pistes nocturn, amb 
centenars de figurants i participants 
que provoca que a altres hores de la 
matinada els carrers estiguin plens 
de colles que juguen.

I com que l’ampostí és voltador 
de mena, tot el cap de setmana, les 
tabernes, les parades i el recorregut 
del mercat han estat a totes hores ben 
animats i plens de gent, el temps en 
aquesta ocasió ha estat generós i no 
s’han deixat veure ni la pluja ni el vent.

A falta de xifres absolutes, sí que 
es pot avançar que restaurants, bars 
i negocis locals han registrat mag-
nífiques dades pel que fa al volum 
de negoci, i l’augment de les visites 
a l’Oficina de Turisme revela que la 
consolidació de la Festa del Mercat a 
la Plaça implica també la consecució 
d’un dels seus objectius: esdevenir 
una cita de referència per als visitants 
del territori i de la resta del país. El 
benefici de la Festa no és només, per 
tant, un cap de setmana en què els 
ampostins ho passen bé, sinó també 
un estímul per l’economia local i un 
recurs d’atracció de turisme. 

La sisena Festa del Mercat a la Plaça 
esdevé un èxit i supera totes les previsions

S’ha convertit en una cita de referència per als visitants del territori i de la resta del país

+ inFo:

Podeu consultar el pregó 
integre de “la chata” a 
festadelmercat.org
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Festa del meRCat a la plaça



Revista amposta  ·  NúM. 872  ·  jUNy 2014 5

Ciutat

Festa del meRCat a la plaça



6 Revista amposta  ·  NúM. 872  ·  jUNy 2014

Ciutat

Festa del meRCat de la plaça



Revista amposta  ·  NúM. 872  ·  jUNy 2014 7

Ciutat

Festa del meRCat a la plaça

ConCuRs d’apaRadoRs

Un dels primers actes que ja en divendres a la tarda marca l’inici de la Festa del 
Mercat a la Plaça d’Amposta és l’entrega dels premis del concurs d’aparadors 
que impulsa la regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta. En aquesta 
edició, el primer premi va ser per a la llibreria Art 89, el segon premi per a 
l’aparador del Naturhouse i el tercer per la Unió Òptica. L’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, i la regidora de comerç, Rosita Pertegaz, van entregar els premis 
als establiments ganyadors. 
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Ciutat

Festa del meRCat de la plaça

“La nostra vida 
vertical, Premi 
Documenta 
2013

Aquesta presentació tenia un 
regust literari especial. La pre-
sentació del llibre guardonat 

amb un distingit premi, d’un autor 
ampostí i que tanmateix era un dels 
primer actes que donaven pas a la 
VI Festa del Mercat a la Plaça.

El Jurat del Premi Documenta, 
format per diversos escriptors i per 
la periodista i escriptora Marina 
Espasa i l’editora de l’Altra editorial, 
Eugènia Broggi, manifestà que va 
premiar “La nostra vida vertical”, 
per la varietat estilística, l’elegància, 
la pulcritud i el rerefons tèrbol del 
seu univers literari.

Yannick Garcia és escriptor, in-
tèrpret i traductor. Va guanyar el 
II Premi de Poesia Gabriel Ferrater 
amb el recull de poemes “De dalt i 
de baix” (2003), i el XX Premi de 
Narrativa de l’Ametlla de Mar, per 
“Barbamecs” (2011). Ha participat 
en l’antologia de poesia ebrenca 
“Terres d’aigua. Poemari de les Ter-
res de l’Ebre (2004). Ha participat en 
les antologies de narracions curtes 
“Els caus secrets” i “Emergencias” 

(2013).
Yannick parlà del seu llibre, de 

la temàtica dels deu contes que el 
formen “s’eleven i es desplomen com 
el nostre estat d’ànim diari: impre-
visibles, desendreçats, viscuts...”, 
però també parlà de la seva gent, 
dels seus amics, es respirava que 
estava a casa seva. Així mateix l’am-
postí cineasta, Santi Valldepérez, li 
féu una acurada, però entranyable 
presentació, on era palesa la seva 
amistat, i que cal dir de l’energia 
i entusiasme que brollava de les 
paraules de la Marina Espasa i 
l’Eugènia Broggi.

El punt de sorpresa, el posà Mari-
ona Sagarra cantant i compositora i 
gran amiga del Yannick, desconeixe-
dor de la seva presència. La veu, el 
piano i la poesia son la base del seu 
treball, amb una sòlida formació de 
música clàssica ha col·laborat amb 
altres músics y artistes de diferents 
àmbits como la dansa, la poesia, el 
teatre. Como solista té tres discos 
publicats, l’ últim, Lent, lent..., cor-
rent! Els temperaments de la veu. 

La Mariona ens donà amb la seva 
veu el punt d’entrada i de acaba-
ment de l’acte que el divendres 16 
de maig, es va organitzar amb gran 
entusiasme des de la Biblioteca. Vull 
donar les gràcies per la complicitat a 
Santi Valldeperez, Núria de Santiago, 
Maite Subirats i Mar Panisello. 

JoANA

 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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Publicitat
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Presentació 
del Col·lectiu de 
Cuina de l’Arròs
D’altra banda, en el transcurs del ma-
teix acte, es va presentar el Col·lectiu 
de Cuina de l’Arròs, que integren 
dinou establiments d’Amposta i que 
és fruit del treball que des de fa un 
temps està duent a terme l’Associació 
de Restauradors d’Amposta. El Col-
lectiu, que duu el nom “L’essència de 

La ciutat d’Amposta ha engegat 
una campanya de promoció 
turística que sota el nom “La 

ciutat del riu” pretén mostrar els 
actius culturals, comercials i paisat-
gístics de la ciutat, però també molt 
especialment posicionar-la com a destí 
de turisme esportiu, aprofitant que al 
desembre de 2012 la ciutat d’Amposta 
va obtenir el segell de Destinació de 
Turisme Esportiu que atorga l’Agència 
Catalana de Turisme i que la inclou 
com a pol d’excel·lència en la pràctica 
del rem en aigües tranquil·les. El Palau 
Robert de Catalunya a Barcelona va 
acollir l’acte de presentació, que va 
estar presidit per l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, i al que també van as-
sistir la Directora General de Turisme, 
Marian Muro, el Secretari General de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el Secretari de 
Comunicació, Josep Martí. 

La primera fase de la campanya 
ha consistit en l’edició de tres espots 
promocionals que tenen com a eix 
principal la pràctica de l’esport d’alta 
competició, tot aprofitant per mostrar 
altres atractius de la ciutat com són el 
Centre d’Art, el Museu de les Terres 
de l’Ebre, la celebració de la Festa del 
Mercat a la Plaça, el comerç de ciutat, 
la gran tradició musical d’Amposta 
i també els espais de gran bellesa 
natural dels voltants de què gaudim 
al Delta de l’Ebre, un paisatge únic, 
lligat al cultiu de l’arròs i també a la 
seva gastronomia.

Partint de dos protagonistes de pa-
ïsos estrangers que venen a Amposta 
per competir en les seves respectives 
especialitats esportives (rem i esgri-
ma), la història, protagonitzada pels 
actors Amiran Teherekov i Katrin 
Vankova, es desenvolupa a l’entorn de 
la pràctica de l’esport d’alt rendiment, 
la immensitat d’un paisatge únic, i 
el riu Ebre que uneix i vertebra tota 
una ciutat i dóna vida a l’entorn. Els 
vídeos han estat realitzats per la pro-
ductora ampostina Filmsnòmades, 
sota la direcció de Santi Valldepérez 
i Jaume Moya de Juan i ha comptat 
amb un gran equip de col·laboradors. 
En menys de 24 hores els vídeos han 
acumulat més de 7.000 visualitzaci-
ons a través de la xarxa.

A mitjà i llarg termini, “La ciutat 
del riu” esdevindrà una campanya 
més global, ja que a través d’una 
estratègia comunicativa transmèdia, 
comptarà amb un lloc web propi 
que inclourà tots els materials que 
s’aniran produint arran de la cam-
panya i que l’aniran fent créixer. “La 
ciutat del riu” serà el leitmotiv de les 

Ciutat

tuRisme

Presentació de la campanya de promoció 
turística “La Ciutat del Riu” al Palau Robert 

La primer fase de la campanya consisteix en l’edició de tres espots promocionals

passa a la pàgina següent

campanyes de promoció de la ciutat 
i de totes les activitats orientades a 
atreure turisme a la ciutat.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
va apuntar els grans actius de la ciutat 
d’Amposta, que destaca per la seva 
gran tradició musical i la qualitat de 

les seves instal·lacions esportives, i 
que ara es vol donar a conèixer com 
una destinació turística que combi-
na de la millor manera possible el 
paisatge, la cultura, la gastronomia i 
l’esport. Per la seva banda, la Director 
General de Turisme, Marian Muro, va 

posar l’accent en què l’arròs, el seu 
procés productiu i la seva gastrono-
mia han de ser un dels principals 
elements a potenciar per donar a 
conèixer la ciutat d’Amposta i el 
Delta de l’Ebre perquè és allò que la 
singularitza i la fa única. 
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l’arròs. Amposta – Delta de l’Ebre”, té 
com a objectiu posicionar internacio-
nalment Amposta i el Delta de com a 
capital catalana de la cuina de l’arròs. 
En aquest sentit, i gràcies al suport 
de la Cambra Arrossera del Montsià, 
el col·lectiu realitzarà dues jornades 
gastronòmiques de l’arròs amb les 
que Amposta vol promocionar la 
cuina de l’arròs i que coincideixen 
amb la plantada i la sega al juny i a 
l’octubre respectivament.

El Col·lectiu de Cuina de l’Arròs 
es va encarregar de repartir unes 
300 degustacions d’arròs entre els 
assistents a l’acte, tot combinant-lo 
amb productes de la temporada i 
reinventant les receptes tradicionals 
de múltiples maneres. A més, APASA 
(Associació de famílies amb dismi-
nuïts psíquics del Montsià) va fer 
un regal als assistents i la presència 
de “Guardet lo cantador i la seva 
rondalla” posaven la nota musical i 
més divertida a l’acte amb la música 
i la cançó popular i tradicional del 
Delta de l’Ebre.

El col·lectiu el formen els establi-
ments Bon Gust, Bosc de Ribera, Can 
Paquita, Casa Amadeo, El Secret, Els 
Ullals, Gatsby, La Barraca del Delta, 
La Gramola, L’Algadir del Delta, 
L’Antic, L’Estany-Casa de Fusta, Lo 
Pati d’Agustí, Nit i Dia, Pastisseria 
Jiménez, Pastisseria Pous, Temps de 
Terra, Entre Pa i Pa i Lizarran

Arantxa Codorniu, presidenta de 
l’Associació de Restauradors d’Am-
posta i represnetant de l’Essència 
de l’Arròs, va explicar els objectius 
amb els que neix el col·lectiu i la 
celebració de les jornades gastronò-
miques per a les que s’ha editat un 
calendari de gastronomia i paisatge 
on el comensal sabrà, en funció de 
l’època de l’any en què vol visitar 
Amposta i el Delta de l’Ebre, com està 
el paisatge i quins són els productes 
de temporada que trobaran a taula. 
El calendari es podrà trobar als fullets 
promocionals del col·lectiu i també 
al web turismeamposta.cat

Cal assenyalar també en l’àmbit 
del paisatge deltaic que al setembre 
tindrà lloc la primera fira d’observació 
d’ocells, el primer Festival Interna-
cional d’Ornitologia, per posicionar 
Amposta internacionalment com un 
dels millors llocs per a l’observació 
d’ocells i que tindrà lloc a Monnatura, 
a la llacuna de La Tancada. 

ve de la pàgina anterior

Ciutat

visites

La Diputació entrega dues noves embarcacions 
al Centre de Tecnificació i retorna peces 
restaurades del fons d’Art de l’Ajuntament

El seu president, josep Poblet, va visitar la ciutat

El president de la Diputació, 
Josep Poblet, ha visitat la ciu-
tat d’Amposta per fer entrega 

de dues embarcacions per al rem 
olímpic que s’han adquirit gràcies a 
una subvenció de 15.000 euros de la 
Diputació al Centre de Tecnificació 
Esportiva. Aprofitant l’entrega dels 
bots, el president ha pogut visitar 
també les instal·lacions del Centre 
de Rem que, a la vora del riu Ebre, 
dóna servei als esportistes per als 
entrenaments d’alt rendiment.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha pogut també explicar al president 
de la Diputació la gran importància 
que té el projecte esportiu d’Amposta 
per al creixement de la ciutat, i la 
xarxa d’instal·lacions esportives del 
Centre de Tecnificació de la que forma 
part el Centre de Rem.

Prèviament, al saló de plens de 
l’Ajuntament, la Directora de l’Es-
cola d’Art i Disseny de la Diputació, 
Carme Clemente, i el mateix Josep 
Poblet, han fet entrega a l’alcalde de 
quatre quadres restaurats per l’EADT 

El barri del Grau 
recupera els actes 
taurins per a les seves 
festes d’aquest any

El ple de l’Ajuntament d’Amposta, 
en la sessió d’aquest dilluns dia 26 
de maig ha aprovat per unanimitat 
el programa d’actes taurins de festes 

del barri del Grau del 2014. Tot i 
que es tracta d’un únic acte taurí, 
consistent en un bou capllaçat el 
dia 12 de juliol, aquesta iniciativa 
ve a recuperar els bous en les festes 
dels barris d’Amposta, i en concret al 
barri del Grau que és el que compta 
amb una tradició més arrelada de 
celebració de les seves pròpies festes 
en honor a la Mare de Déu del Carme 
ja que va ser un dels primers barris 
d’Amposta. 

que formen part del fons d’art de 
l’Ajuntament d’Amposta i que es 
van haver de restaurar perquè van 
quedar afectats per una inundació 
de les dependències municipals on 
havien estat exposats. Les quatre 
obres gràfiques són obres guardona-

des al concurs Nacional de Pintura 
Ciutat d’Amposta, i són l’aquarel·la 
“Riu Ebre” de Joan Juncosa Roselló, 
l’aquarel·la “Muelle de pescadores” de 
José Olivé, un dibuix al carbonet de 
César Estrany i el gravat calcogràfic 
“Barcas” de Benet Espuny. 

festes

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

sempre es llegeix

Truca: 608 093 400
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Ciutat

seRveis

L’alcalde d’Amposta, Manel Fer-
ré, i els regidors de Governació i 
Serveis i Manteniment han pre-

sentat una nova campanya de civisme 
orientada als propietaris d’animals de 
companyia, especialment de gossos, 
per a que es facin responsables dels 
seus animals tant pel que respecta a 
portar-los identificats com a recollir 
els excrements dels animals a la via 
pública.

La campanya és fruit del treball 
conjunt de les regidories de Gover-
nació, Serveis i Manteniment i Medi 
Ambient amb el suport de la Policia 
Local. L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, ha destacat que amb aquesta 
nova campanya de civisme “seguim 
iniciant accions proactives de cons-
cienciació ciutadana seguint amb 
l’exemple de la campanya 1 Minut 
1 Obstacle que es va fer fa poc i que 
va donar tan bons resultats”.

En aquest cas, s’ha constatat, com 
han explicat els regidors responsa-
bles, que els excrements d’animals 
a la via pública constitueixen una 
preocupació ciutadana i que s’hi ha 
de donar resposta amb campanyes de 
conscienciació però també aplicant 
les sancions que siguin necessàries i 
que poden arribar fins als 750 euros.

A més, una de les accions que ha 
tingut millors efectes darrerament ha 
estat la presència als carrers d’agents 
de la policia local vestits de paisà 
que han aplicat les multes i sancions 
corresponents segons la normativa a 
aquelles persones que incompleixen 
les normes de convivència entre 
persones i animals a la via pública.

Amb aquesta nova acció es posa 
a l’abast facilitats per complir amb 
les seves obligacions, però de l’al-
tra aplicarà sancions a aquells que 
segueixin sense fer-se responsables 
dels seus animals.

En primer lloc, es vol recordar als 
propietaris que estan obligats a portar 
els gossos lligats i identificats amb 
el xip. En aquest sentit, en el marc 
de la campanya, les cinc clíniques 
veterinàries de la ciutat d’Amposta 
col·laboraran oferint descomptes o 
ofertes especials durant uns mesos 
per animar els propietaris a implantar 
el xip als seus animals, cal recordar 
que el preu de col·locar un xip està 
sobre els 50 euros i que els avantatges 
són molts, ja que en cas que el gos 
s’escapi o es perdi és molt més fàcil 
de recuperar o de trobar el propietari 
d’un gos perdut (tots els veterinaris i 
la policia local tenen lectors de xip). 
Es deixarà un termini de 6 mesos 

Iniciada una campanya de civisme envers 
el propietaris d’animals de companyia

Es continuarà sancionat a qui no compleixi les normes de convivència a la via pública

per a que tothom es pugui adaptar 
a aquesta obligació.

Un cop identificat l’animal, ha de 
figurar al cens de l’Ajuntament, on 
s’ha de passar registrar. Es recomana 
també que a banda, portin una me-
dalla identificativa al collar. 

D’altra banda, s’aplicarà l’ordenan-
ça sobre la tinença d’animals domès-
tics, i es continuarà sancionant a tots 
aquells que no compleixin les normes 
de convivència a la via pública. En 
aquest sentit, la policia local de paisà 
podrà aplicar sancions a les persones 
que vegi amb els gossos solts, sense 
morrió si són de races considerades 
perilloses o si el propietari no recull 
els excrements de l’animal.

zones de passeiG de Gossos
Per facilitar tot això s’han habilitat 
quatre zones de passeig per a gos-
sos dins del casc urbà, a banda dels 
pipicans que ja existeixen. Les zones 
de passeig han de servir per poder 
portar als gossos amb més llibertat, 
que puguin córrer i gaudir de l’aire 
lliure sense que causin cap molèstia. 
Tot i amb això, cal recollir igualment 
els excrements. A les zones de pas-
seig, a banda de senyalitzar-les, s’hi 
instal·laran papereres a tal efecte. 

Ubicació de les zones 
de passeig

 Roquer del passeig Buenos 
Aires, vora la descàrrega

 Vora el Cementiri Municipal, al 
carrer Pere II el Gran

 Lateral de la N•340 des de la 
plaça de la Pagesia

 Banda esquerra del canalet de 
la Ràpita fins al pont de rodes 
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ajuntament

Signatura 
de convenis
Convenis de Col·laBoRaCió amB 
les assoCiaCions de malalts 
d’alzHeimeR i FiBRomiàlGia
L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha signat els convenis anuals de 
col·laboració entre l’Ajuntament i les 
associacions de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer i la d’afectats per la 
Fibromiàlgia.

En total, a través d’aquests dos 
convenis s’aporten des de l’Ajun-
tament 6.600 euros amb els que 
cada entitat proporciona el suport i 
l’ajuda necessària a les persones que 
pateixen aquestes malalties o als seus 
familiars.

A la signatura dels convenis hi han 
assistit els representants de l’empresa 
SOREA, encarregada de la gestió de 
l’aigua que col·labora amb diverses 
entitats entre les que hi ha principal-
ment les de caire social.

Conveni assoC venedoRs
 i BanC saBadell
El saló de plens de l’Ajuntament 
d’Amposta fou l’escenari de la sig-
natura del conveni entre l’Associació 
de Venedors del Mercat Municipal i  
el Banc Sabadell. L’entitat financera 
ofereix a l’associació, familiars de 1er 
grau i empleats d’aquets associats el 
conjunt de productes i serveis finan-
cers que disposa.

A la foto el president de l’Associació 
de Venedors del Mercat Municipal, 
Martí Gavaldà, l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré i el director de zona 
Tarragona Sud del Banc Sabadell, 
Joel Díaz. 

Ciutat

Seguiment de la 
campanya 1 minut 1 
obstacle
Continua activa la campanya de 
civisme engegada per l’Ajuntament 
d’Amposta amb la col·laboració 

d’Esardi per conscienciar els con-
ductors sobre els estacionaments als 
passos de vianants o altres llocs on 
s’obstaculitza el pas de les persones, 
especialment d’aquelles que tenen la 
mobilitat reduïda. Les darreres acci-
ons de la campanya han consistit en 
la projecció al Casal d’Amposta d’un 
vídeo que recull les activitats en què 

ha consistit la campanya i que han 
servit per comunicar a la ciutadania 
la necessitat de ser cívics amb els 
llocs on es vol estacionar el vehicle 
i les dificultats que pot comportar 
per a la resta de persones un mal 
aparcament. A més, l’empresa de mis-
satgeria Tourline Express ha volgut 
convertir-se en col·laboradora de la 

campanya de manera que duu a les 
furgonetes de repartiment el logotip 
distintiu d’1 minut 1 obstacle. 

Continua encara activa la cam-
panya a través de les xarxes socials 
on es poden compartir les imatges 
que els ciutadans detectin de mals 
aparcaments i també es poden veure 
els vídeos. 
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L’Ajuntament d’Amposta ha im-
plantat onze punts de recollida 
d’oli domèstic en diversos llocs 

de la ciutat, instal·lant contenidors 
específics per aquesta finalitat ubi-
cats vora les illes de contenidors de 
recollida selectiva que ja existeixen.

En total s’han repartit onze con-
tenidors per recollir l’oli dels quals 
vuit es troben dins el casc urbà, un a 
la urbanització de Favaret, un altre a 
la dels Eucaliptus i un al Poble Nou.

Amb la instal·lació de contenidors 
per recollir l’oli, es vol facilitar l’accés 
al reciclatge d’oli a tots els ciutadans, 
que només cal que acumulin l’oli a 
casa en qualsevol ampolla de plàstic i 

la llencin al contenidor més proper al 
seu domicili, cosa que fins al moment 
només es pot fer a la deixalleria.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha destacat els avantatges del reci-
clatge de l’oli domèstic, ja que un litre 
d’oli usat que es llenci a la xarxa de 
clavegueram pot arribar a contaminar 
fins a 1.000 litres d’aigua. A més, la 
presència dels olis a les clavegueres 
suposa un cost molt elevat en el 
manteniment i reparació de la xarxa.

Els olis recollits es reciclaran per 
fabricar biodièsel i l’empresa encar-
regada del seu reciclatge ha estat la 
que ha subministrat els contenidors 
i s’encarregarà de la recollida i man-

teniment dels contenidors sense que 
això hagi tingut cap cost econòmic a 
les arques municipals.

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

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

Ciutat

CaRReteRes

L’Ajuntament inclou la recollida d’oli 
domèstic a les illes de contenidors

Els olis es reciclaran per fabricar biodièsel

L’ajuntament 
demana la 
modificació de 
l’accés a Amposta 
des de Sant Jaume 
d’Enveja
El ple de l’ajuntament d’Amposta ha 
aprovat en la sessió del dilluns dia 26 
de maig que es modifiqui el traçat 
de la segona fase de les obres de la 
variant de la TV-3405 de manera que 
vagi paral·lel al Canal de la Dreta de 
l’Ebre de la mateixa manera que hi 
va el tram ja construït en la primera 
fase de les obres d’aquesta via.

El traçat que es proposa comptaria 
amb el vist-i-plau de la Comunitat de 
Regants i de l’ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja, tal com ha explicat 
l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré.

A més, en la sol·licitud que s’ha 
aprovat per unanimitat de tots els 
grups amb representació al ple, es 
demana també que un cop construïda 
la gran rotonda d’accessos que el De-
partament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya ja té 
projectat, la connexió amb el nucli 
urbà d’Amposta des d’aquesta nova 
carretera es faci a través de l’avinguda 
Sant Jaume fins la Plaça de la Pau 
i que d’aquesta manera s’urbanitzi 
aquest tram d’entrada a la ciutat.

D’altra banda, també s’ha aprovat 
un recurs de reposició contra l’apro-
vació definitiva de l’estudi informatiu 
de l’Autovia A-7 en el tram de La 
Jana-El Perelló. En el recurs presentat 
es demana que l’enllaç de l’A7 amb 
el futur desdoblament de la C-12 
tingui la mateixa categoria viària que 
l’existent entre Tortosa i l’Aldea, que 
hi hagi màxima coordinació per a que 
aquest desdoblament de la C-12 i les 
obres de l’autovia es facin de manera 
simultània però coordinada ja que 
afecta les connexions viàries de la 
ciutat d’Amposta i que l’autovia tingui 
de manera prioritària una entrada 
des d’Amposta. 

ReCiClatGe

Tres detingudes per 
furtar productes d’un 
comerç d’Amposta
A les voltes de migdia del dia 6 de 
maig de 2014, agents de la Policia 
Local d’Amposta, han detingut a tres 
dones de 20, 37 i 42 anys d’edat res-
pectivament, a les quals se’ls imputa 
un delicte de furt per la sostracció 
de diversos productes de perfumeria 
d’un comerç de la capital del Montsià.

Els agents de la Policia Local d’Am-

posta han rebut un avís via radio del 
requeriment que la dependenta d’una 
botiga, ha fet mitjançant trucada a 
les dependències de la policia local. 
Els agents que s’han desplaçat al lloc 
dels fets de manera immediata, han 
pogut observar a unes dones que 
responien a la descripció que havia 
donat la dependenta. En ser inter-
ceptades, s’ha pogut comprovar que 
portaven gran quantitat de productes 
de l’establiment en qüestió, a banda 
d’altres productes dels quals no es 
coneixia la procedència, amagats 
dintre de la roba,en una bossa de ma 

i en bosses de plàstic.
El valor dels productes sostrets so-

brepassaven els 600 euros, i han estat 
reconeguts gairebé en la seva totalitat 
per la denunciant. Alguns dels articles 
interceptats a les detingudes, en el 
moment de traspassar les diligències 
al Cos de Mossos d’Esquadra encara 
es desconeixia la seva procedència.

Les tres detingudes, les diligències 
policials i els productes recuperats 
a disposició del jutjat de guàrdia, 
han estat lliurats al Cos de Mossos 
d’Esquadra per a la finalització de les 
diligències. 

poliCia loCal
Correus electrònics 
de la 
Revista Amposta

Redacció:
premsa@amposta.cat

Publicitat: 
revista@amposta.cat
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sanitat

Ciutat

150 professionals del sector de 
la salut de la Regió Sanitària 
de Terres de l’Ebre han assistit 

a la II Jornada sobre la Implemen-
tació del Pla de salut 2011-2015, on 
s’han presentat les experiències i els 
resultats dels projectes que es duen 
a terme al territori. El conseller de 
Salut, Boi Ruiz, ha presidit l’acte a 
l’Auditori de Fires d’Amposta.

Boi Ruiz, conseller de Salut, ha 
agraït “la voluntat i el sacrifici dels 
professionals de la salut per mantenir 
el sistema sanitari públic català”. 
A més, també ha destacat que el 
Pla de salut està fonamentat amb 
les experiències dels professionals 
i ha ha aprofitat la seva visita a les 
Terres de l’Ebre per valorar de forma 
individualitzada els projectes que s’hi 
han presentat.

La majoria d’iniciatives s’han 
centrat en la promoció de la salut i 
l’atenció a les malalties més comu-
nes, com les patologies cròniques. 
En l’àmbit de la salut pública s’han 
destacat iniciatives relacionades amb 
la promoció dels hàbits saludables i 
la prevenció de malalties, a través de 
projectes com el Programa de detec-
ció precoç de càncer de còlon i recte.

Roser Fernández, secretària gene-
ral de Salut, ha agraït “l’esforç del 
desplegament del Pla de salut per part 
de l’administració local al territori”. 
A més, ha afegit que el repte de fer-lo 
realitat és “donar resposta a les noves 
necessitats dels ciutadans i suposa 
un canvi en el model d’atenció, més 
predictiu i més personalitzat, menys 

centrat en la malaltia per focalitzar-se 
més en l’atenció al pacient”.

En aquest sentit, Manel Ferré, al-
calde de l’Ajuntament d’Amposta, ha 
ressaltat la implicació del món local 
en el desplegament del Pla de salut: 
“Els ajuntaments som un observatori 
privilegiat perquè captem les neces-
sitats del territori”.

La Regió Sanitària de les Terres 
de l’Ebre inclou quatre comarques 
de la demarcació de Tarragona (Baix 
Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra 
Alta), on s’hi inclouen 52 municipis. 
Un dels trets diferencials d’aquest 

territori, que ocupa un 12,5% del 
país, és la dispersió geogràfica de la 
seva població, on hi viuen 185.000 
persones.

 
salut en totes les polítiques, 
tamBé a les teRRes de l’eBRe
En la inauguració de la jornada, to-
tes les intervencions ha coincidit en 
destacar l’esforç interdepartamental 
per la promoció de la salut i els hàbits 
de vida saludables. Els professionals 
de les Terres de l’Ebre han compartit 
nombroses experiències que porten a 
la pràctica l’estratègia Salut en totes les 

polítiques del Pla Interdepartamental 
de Salut Pública (PINSAP), aprovat pel 
Govern al febrer d’aquest any.

Algunes d’aquestes experiències 
estan relacionades amb la promoció 
de salut. Per exemple, Tortosa va ser 
la ciutat amfitriona del Dia Mundial 
de l’Activitat Física el passat 6 d’abril, 
i pel que fa al conjunt de la Regió 
Sanitària de Terres de l’Ebre tots els 
equips d’atenció primària han estat 
formats en el Programa d’Activitat 
Física, Esport i Salut (PAFES) i s’ha 
aconseguit millorar el consum de 
fruita en 8.000 alumnes de 60 escoles.

Un altre dels exemples de projectes 
interdepartamentals és el suport a la 
Salut des dels Mossos d’Esquadra. A 
les Terres de l’Ebre, els Mossos d’Es-
quadra han fet 122 xerrades infor-
matives per la prevenció d’accidents 
a uns 3.000 alumnes (73 centres 
educatius de primària i 49 centres 
educatius de secundària).

Un dels projectes destacats és 
l’atenció integral a les persones amb 
trastorn de l’espectre autista. Des de 
feia anys, una de les necessitats del 
territori era l’atenció integral a les 
persones amb trastorn de l’espectre 
autista. Molts pacients es derivaven a 
Barcelona per fer un diagnòstic rebre 
un tractament especialitzat.

Però a principis d’aquest any, ha 
començat a funcionar la unitat fun-
cional TEA de la Regió Sanitària de 
Terres de l’Ebre per oferir a les per-
sones amb aquest trastorn una porta 
d’entrada única amb una cartera de 
serveis concreta al territori.

“Aquesta unitat funcional és fruit 
de molts mesos de treball de diferents 
serveis per situar al pacient com a 
centre del sistema i donar una aten-
ció adequada”, resumeix la doctora 
Cristina Vila, directora de la Fundació 
Pere Mata Terres de l’Ebre. Cada mes, 
professionals adscrits a proveïdors 
diferents fan reunions per coordinar 
l’atenció dels nens diagnosticats amb 
trastorn de l’espectre autista. 

L’Auditori de Fires acull la 
Jornada territorial del Pla de salut

Trobada dels professionals de la salut de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre

L’EAP d’Amposta 
especialitza dues 
infermeres en l’atenció 
domiciliària per ser 
més resolutiu

 
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) 
d’Amposta ha reorganitzat l’estruc-
tura de la seva unitat d’atenció do-
miciliària (Atdom) amb la creació de 
la figura de les infermeres referents. 
Actualment l’equip disposa de 14 
infermeres, dues de les quals són 
les encarregades de portar a terme 
l’atenció als pacients inclosos dins 
del programa d’Atdom. La població 
adulta assignada al Centre d’Atenció 
Primària d’Amposta és de 17.372 per-
sones, de les quals 180 són pacients 
que reben l’atenció a casa seva. 

El creixement de la població com-
porta un increment de les necessitats 
específiques en l’atenció social i sa-
nitària, i el programa Atdom és un 
pilar bàsic de l’atenció que es dóna 
als pacients en el seu domicili. L’EAP 
Amposta fa un pas més en aquesta 
línia amb l’especialització de dues 
infermeres.

Així doncs, pensant en el pacient 
com a centre del sistema sanita-
ri, els principals objectius que es 
pretenen aconseguir amb aquesta 
reorganització de l’equip són: tenir 
un equip especialitzat, proactiu i 
resolutiu; detectar tota la població 
que compleixi els criteris d’inclusió 
en el programa i donar-li assistència; 
millorar la continuïtat assistencial i 
garantir l’equitat i l’eficiència; donar 
més suport als cuidadors, i disminuir 
la variabilitat clínica.

 La cartera de serveis del programa 

Atdom és la següent: visita d’acollida 
i inclusió al programa Atdom, inclo-
ent-hi la valoració biopsicosocial del 
pacient i l’entrevista familiar sistèmi-
ca; atenció domiciliària preventiva; 
atenció a la patologia crònica estable 
i reaguditzada; atenció inicial a la 

patologia urgent; atenció al final 
de la vida, i coordinació amb altres 
dispositius assistencials del territori 
(PADES, atenció continuada de l’Hos-
pital Comarcal d’Amposta, serveis 
socials, hospitalització domiciliària, 
rehabilitació domiciliària). 
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ensenyament

L’Ajuntament a través d’Amposta 
Empresa imparteix el programa “Be an 
Enterpreneur” als centres d’ensenyament 

Amposta va ser la primera població de la demarcació en impartir el programa

L’Ajuntament d’Amposta a través 
del servei d’assessorament a 
empreses i emprenedors, Am-

posta Empresa, imparteixen a l’IES 
Montsià, a l’Institut de Tecnificació, 
i al Col·legi sagrat Cor durant el pre-
sent curs 2013-2014 impartir 7 cursos 
del programa Be an Enterpreneur 
(Emprenedors a les escoles).

La Fundació Escola Emprenedors, 
és una fundació creada per emprene-
dors l’any 2007 que promou, entre 
altres accions, l’esperit emprenedor 
entre els estudiants, el seu programa 
“Be an enterpreneur”, ensenya als 
estudiants a pensar de forma innova-
dora i creativa, fomenta l’autoestima 
dels estudiants, a treballar en equip, 
desenvolupar activitats d’expressió 
oral i comunicació en públic, de-
senvolupar capacitats de gestió i 
lideratge d’un projecte, la resolució 
de problemes, a acceptar i compatir 
les crítiques, aprendre a pensar de 
forma global i internacional.

El fil conductor del programa és 
basa, en la creació disseny i desen-
volupament complert per part dels 
alumnes d’un Project Plan, tant sigui 
creant una nova companyia, un nou 
producte o un projecte d’emprenedo-

ria social, i es finalitza el programa 
amb una presentació pública formal 
del projecte, davant pares, professors 
i convidats, que han confeccionat els 
estudiants amb suport powerpoint i 
expressió oral davant el públic. El 
programa incorpora la intervenció 
d’emprenedors externs que expliquen 

la seva experiència emprenedora als 
estudiants. 

La Fundació Escola Emprenedors 
està aplicant el programa “Be an 
enterpreneur” a més de 60 centres 
d’ensenyament de Catalunya, i ha im-
pulsat el concurs de projectes d’estudi-
ants “Start Up School”. Més de 7.000 

estudiants de tota Catalunya ja han 
rebut la formació del programa “Be 
an enterpreneur” obtenint excel·lents 
resultats pràctics en la formació dels 
estudiants, programa que conta amb 
el suport del departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.

pRojeCte empRenedoR
L’Ajuntament d’Amposta per mig de 
del servei Amposta Empresa ha apos-
tat per continuar liderant el projecte 
emprenedor a les escoles del territori. 
Amposta va ser la primera població 
de les comarques de Tarragona on 
es va impartir aquest programa i ha 
conmtinuat aplicant-lo per tercer any 
consecutiu, arribant a presentar dos 
projectes de l’IEAS Montsià al concurs 
“Aula Emprèn”, el passat mes de Març 
a Barcelona. 
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Premi Ramon Calvo 
per a Maria Díaz
El passat 24 d’abril es van lliurar a 
Deltebre els Premis Ramon Calvo 
2014. L’acte fou presidit pel Director 
del Serveis Territorials a les Terres 
de l’Ebre, Antoni Luís Martí López. 
Aquests premis consten de tres catego-
ries: treballs de recerca de l’àmbit hu-
manisticosocial, treballs de recerca de 
l’àmbit cientificotecnològic i disseny 

del cartell anunciador dels premis.
Maria Díaz, alumna de 2n de Bat-

xillerat d’Arts Plàstiques de l’Institut 
Ramon Berenguer IV d’Amposta, 
va ser la guanyadora d’aquesta XII 
convocatòria en la categoria de Premi 
de Cartells. Aquest cartell serà el que 
anunciarà la propera convocatòria 
del curs 2014-2015. 

A la foto podem veure a Maria 
juntament amb la resta de guardo-
nats, els membres del jurat i altres 
personalitats. 

Dues notícies del 
Col·legi Sagrat Cor
El dissabte 24 de maig es van lliurar a 
Port Aventura els premis Coca-Cola de 
readacció i l’alumna Clàudia Soriano 
Maresma, va guanyar el primer premi 
de Catalunya de redacció en castellà. 
La setmana del 26 de juny al 4 de juliol 
realitzarà un Campus de Jovenes Ta-
lentos a Madrid on es realitzarà la Gala 
Nacional de la 54a Edició del Concurso 

de Jovenes Talentos de Relato Corto.
L’alumne David Farré de 4t d’ESO 

del Col·legi Sagrat Cor d’Amposta 
va superar el passat 8 de març les 
proves de selecció de matemàtiques, 
física i llengua per poder cursar el 
Batxillerat Internacional. Una vegada 
preseleccionat el van convocar a una 
entrevista personal.

Finalment, ha estat admès i per 
tant, el proper curs realitzarà el Bat-
xillerat Internacional a l’IES Jaume 
Vicens Vives de Girona. 

CuRsos

curs de conta 
contes 
El passat dissabte 10 d’abril va 
finalitzar el Curs de Conta Contes 
-reconegut pel Departament d’En-
senyament-, organitzat per l’EtcA 
(Escola de Teatre i Circ d’Amposta) 
i realitzat al Museu de les Terres de 
l’Ebre durant quatre intenses jorna-
des. En ell es van explorar possibilitats 
expressives a partir del gest, els sons, 
la veu, la mímica, etc.

El curs es va desenvolupar a través 
de l’exposició i l’aprofundiment dels 
conceptes de l’oralitat i la comuni-
cació, i que van tenir una aplicació 
concreta en la narració del conte. En 
l’última part de la tercera jornada i al 
llarg de tota la quarta, els assistents 
van realitzar un conta contes, pre-
parat individualment,en el que van 
poder veure moltes de les tècniques 
treballades i on la riquesa de format 
i possibilitats es va fer palesa.

Des de l’EtcA s’han mostrat molt 
satisfets per la feina de tots i amb 
ganes de preparar una segona part. 

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

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

sempre es llegeix

Truca: 608 093 400
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Per a més informació: 
comerc@amposta.cat
977 70 23 06

www.ampostacomercial.com

Tens un negoci, ja sigui comercial, 
de serveis, industrial o turístic, 
a Amposta o al seu terme municipal?

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?

l’aparador online

Integrants del Joves per 
l’ocupació inicien el període 
de pràctiques en empreses

A través d’Amposta Empresa

FoRmaCió

Els 60 nois del programa Joves 
per l’Ocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta es troben a la meitat 

de la seva formació professionalit-
zadora i ara inicien les pràctiques 
en empreses per a completar la seva 
formació pràctica.

Els mòduls que cursen els joves són 
impressió gràfica, producció agro- 
ecològica, auxiliar de magatzem, 
electromecànica industrial, comerç 
exterior i guia turístic en el medi. 
Totes les especialitats es troben a 
l’equador de la formació, que compta 
amb un total d’entre 270 – 300 hores 
de formació teòrico-pràctica amb els 
professionals formadors i tutores del 
programa.

S’han signat convenis de col·labo-
ració amb empreses tant pel que fa a 
la utilització d’espais per a realitzar 
aquestes classes, com és el cas de 
Ibermapei SA, Impremta Querol, 
Saica Pack, Hípica De la Cruz, Apasa 
i Verdures Ecològiques Joan Castellà. 

A partir del mes de maig s’han 
signat convenis de pràctiques amb 
empreses de cada un dels sectors 
representats per a realitzar les 80 
hores que estableix el programa.

De moment hi ha un total de 22 
empreses d’Amposta i Terres de l’Ebre 
que acullen nois i noies en pràctiques, 
de les quals 16 són noves d’aquest any. 

Aquest nou programa ha donat la 
possibilitat d’inscriure’s i preparar als 
nois i noies a treure’s la prova d’accés 
a cicles. De moment, dels 14 que 

s’han inscrit i presentat, han aprovat 
11, el que representa que un 78% 
dels joves continuaran formant-se 
el proper curs. 

Ciutat
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La primera edició de Paisatge 
Actor. Mostra Internacional de 
Cinema i Paisatge com Actor, 

organitzada per Lo Pati – Centre 
d’Art de les Terres de l’Ebre, va tancar 
ahir a la tarda amb la projecció del 
western contemporani Meek’s Cu-
toff i un notable èxit de públic. Més 
de 350 persones han passat per les 
projeccions programades en aquest 
minifestival que ha sabut apropar a 
les Terres de l’Ebre pel·lícules inde-
pendents, de creació i d’autor molt 
difícils de veure en sales comercials 
i que fins ara era pràcticament im-
possible que arribessin a les Terres 
de l’Ebre. La recepció per part del 
públic ha estat molt positiva, tant 
en les propostes més difícils i arris-
cades com en aquelles més obertes, 
especialment la canadenca “Dos días 
y medio”, una verdadera sorpresa, i 
l’exquisida “¡Vivan las antípodas”, un 
vertader tour de force paisatgístic.

La mostra s’ha complementat amb 
dos tallers molt interessants que es 
van realitzar dissabte al matí. Un 
sobre l’ús del paisatge en el docu-
mental i la no ficció, impartit per 
la realitzadora Zoraida Roselló, que 
recentment ha estat guardonada pel 
seu documental Se fa saber amb el 
premi a la millor pel·lícula a l’Atlàn-
tida Film Festival; i l’altre a càrrec 
de Carlos Losilla, assagista, crític 
cinematogràfic i professor de Teories 
del Cinema a la Universitat Pompeu 
Fabra, sobre la presència del paisatge 
en el cinema contemporani.

Aquesta bona acollida pel part del 
públic de la mostra de cinema Paisat-

ge Actor demostra que al territori hi 
havia un buit per aquest tipus de cine 
que el Centre d’Art de les Terres de 
l’Ebre amb la seua aposta de Cinema 
al Pati ha sabut omplir. Paisatge Ac-
tor ha inclòs la projecció de sis films 
-ficció i documentals- provinents 
d’Estats Units, Japó, Gran Bretanya, 
Argentina, Canadà i Espanya. Totes 
elles tenen en comú el paisatge com 
a personatge decisiu en la trama o, 
en alguns casos, com a protagonista 
absolut. Això la converteix en una 
mostra que naix amb voluntat de 
futur, lligada a la pròpia identitat de 
Lo Pati, un dels vuit equipaments de 
la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de 
Catalunya que s’ha especialitzat en 
la creació artística contemporània a 
partir del paisatge. 

lo pati

Més de 350 persones passen per la primera 
edició de Cinema al Pati: Paisatge Actor

Mostra Internacional de cinema i paisatge com actor

músiCa

El compositor Lionel 
Beltrán-Cecilia, estrena 
una fanfàrria a la I 
Trobada de Trompistes de 
les Terres de l’Ebre

“Fanfare” és una fanfàrria per a 
Ensemble de Trompes, la qual es va 
estrenar a Sant Carles de la Ràpita 
al concert de cloenda de la I Trobada 
de Trompistes de les Terres de l’Ebre. 

Aquesta fou celebrada el passat 
dissabte 26 d’abril, organitzada pel 
director de l’Agrupació Musical Ra-
pitenca, Antoni Alburquerque, qui 
va encarregar l’obra al compositor 
ampostí.

A la trobada hi van participar 
una cinquantena de trompes que, 
juntament amb el públic assistent 
al concert, van poder escoltar com 
alguns dels alumnes més avantatjats 
i els professors estrenaven l’obra del 
compositor Lionel Beltrán-Cecilia. 
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BiBlioteCa

Per tercer cop el creador del món 
literari de Miquelet Setencàrrecs ha 
omplert fins al capdamunt la Bibli-
oteca Comarcal Sebastià Juan Arbò 
amb  més de cent seixanta persones 
assistents a l’acte de presentació 
del seu nou llibre “Teresina no sap 
cantar”. 

Aquest cop el petit i eixerit nen 
ampostí ha deixat el protagonisme 
a la seva amiga la granota Teresina 
qui encetarà un viatge per tot el Del-
ta recercant algunes de les cançons 
més tradicionals d’aquest peculiar 
territori d’aiguamolls, sal, mosquits 

i arròs tan ben il·lustrat, un cop més, 
per Jordi Alfonso.

L’acte va ésser amenitzat per les 
cantants Núria Ferré i Sílvia Ampolla, 
i també pel guitarrista Vicent Car-
rasco, Los dimarts al LLar i l’actriu 
Bienve Borràs de l’Escola de Teatre i 
Circ d’Amposta. Un grup heterogeni 
que va ser capaç de conformar un 
magnífic espectacle barrejant litera-
tura, teatre i música popular i con-
vertint el senzill acte de presentació 
d’aquest llibre de contes il·lustrats 
en una emotiva festa de la cultura 
de les nostres terres. 

Presentació del llibre 
“Teresina no sap cantar”

Joan Panisello I Chavarria

“Joan Panisello i Chavarria. Resum 
biogràfic”, aquest és el llibre que l’au-
tor Emigdi Subirats ens va presentar 
a la Biblioteca d’Amposta. Una obra 
que l’editorial Onada de Benicarló, ha 
editat dins la col·lecció “Gent nostra”.

Emigdi, com ell mateix diu, es troba 
còmode escrivint biografies, com ha 
estat el cas de “Joan Cid i Mulet”, 
“Emili Bonet”, “Roc Llop”, i “Gerard 
Vergés”. Escriure la vida en diferents 
vessants del ceramista Joan Panisello 
ha estat complicada, ja que és un 
home força xerrarire i entusiasta, el 
que fa que li doni importància al més 
mínim detall.

L’artista Panisello és un dels grans 
ceramistes catalans del nostre temps. 
La seva obra destaca pel colorisme i 
l’originalitat i ha estat exhibida en 
els principals museus de tot el món. 

Jesús Auré, qui presentava l’obra 
de l’Emigdi, es va recrear parlant de 
la trajectòria de Panisello ,d’una ma-
nera acurada, així com va fer tot un 
repàs de l’obra biogràfica de l’Emigdi 
Subirats, agraint-li l’aportació cultu-
ral que està fent, des de fa uns anys 
, amb els seus treballs posat a l’abast 
dels lectors.

Dos persones força vitalistes, l’ar-
tista i l’escriptor, conduïdes, per un 
bon crític lector. 

JoANA

Carta d’agraïment 
a l’IES Montsià

Des de la Biblioteca Comarcal Se-
bastià Juan Arbó d’Amposta volem 
agraïr la col·laboració totalment 
desinteresada que hem rebut per 
part de l’IES Montsià, i en concret 
del Cicle Formatiu de Grau Superior 
d’Educació Infantil, en la progra-
mació de les activitats infantils de 
la Biblioteca “L’hora del conte” i la 
“Bebeteca”, dos activitats que estant 
tenint molt èxit de participació per 
part del públic infantil i familiar.

Aquesta col·laboració s’està por-
tant a terme des de fa uns quants 
anys, però ha estat aquest 2014, 

que s’ha fet més evident i extensa.
En un temps en que el volunta-

risme i l’intercanvi són imprescin-
dibles, i que cada cop més són els 
valors socials els que porten a l’èxit 
de molts projectes, ens trobem da-
vant d’un exemple de col·laboració 
exitosa.

Cal sementar que tot això ha 
estat posible, gràcies a la voluntat 
i implicació de les dos coordinado-
res del cicle, Maite Rieres i Liliana 
Albacar, i a tots i totes els tècnics 
en educació infantil que han col·la-
borat i que estant col·laborant amb 
tanta il·lusió amb la Biblioteca. A 
tots ells i elles: moltes gràcies! 

BIBLIoTECA CoMARCAL 
SEBASTIà JUAN ARBó
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l’hort a casa: 
preparació de planters
Tenim la possibilitat de muntar un 
hort. Només ens cal una terrassa, 
balcó o pati assolellat i amb una aixeta 
d’aigua. Podrem cultivar tot tipus de 
verdures: enciams, tomàquets, pe-
brots, albergínies, cebes, alls, raves, 
cols, espinacs. Verdura ecològica a 
casa nostra.

La Gemma Tafalla, d’Espai Verd 
(Mercat Interior d’Amposta) ens va 
explicar a més dels beneficis de tenir 
un hort a casa, els conceptes bàsics 
com l’orientació, els recipients, subs-
trat, reg, sembra o trasplant, control 
de plagues..i també una part pràctica, 
repartint entre la cinquantena d’assis-
tents el planter d’un enciam.

També vam repartir uns fulls orien-
tatius on sortien el llistat de verdures 
d’hort urbà i el quadre d’associació 
dels mateixos. Una bona solució és 
posar-hi una taula de cultiu en fusta. 

Crear un hortet a casa es conver-
teix en una activitat que pot ser molt 
enriquidora. De fet, com més urbà és 
el paisatge que ens envolta, més èxit 
tindrà aquesta experiència que ens 
permetrà entendre millor la natura 
i el sentit de l’agricultura tradicional 
al desenvolupament sostenible. Una 

activitat divertida, relaxant i que ens 
traurà l’estrés , al menys el temps que 
dediquem a cuidar les nostres plantes.

A la Sala d’Adults de la Biblioteca 
podeu trobar llibres que us poden 
ajudar en la vostra tasca hortolana. 

JoANA

l’art de l’ecologia 
emocional
Dijous 15 de maig , al voltant d’unes 
vuitanta persones, van assistir a la 
xerrada sobre Ecologia emocional, 
que es feia a la biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó. La majoria dels 
assistents eren alumnes de l’Escola 
d’Art i Disseny Esardi i els seus pro-
fessors, ja que la tertúlia anava més 
adreçada a les emocions, més en la 
vessant artística.

La coach, Ruth Freixedas, directora 
del Projecte “Educació Emocional”, 
dirigit a infants i adolescents, orientat 
a l’auto coneixement, ens va fer una 
xerrada-col·loqui en la que el públic 
va intervenir, la qual cosa va produir 
una tarda distesa en la que van poder 
aflorar sentiments per part d’alguns 
dels oients.

La ecologia emocional és l’art de la 
“sostenibilitat emocional”. Es tracta 

de gestionar la nostra energia emo-
cional de forma creativa i amorosa, 
de tal manera que ens serveixi per a 
millorar com a persones, augmentar 

la qualitat de les nostres relacions i 
respectar i cuidar el nostre món. 

JoANA
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Circulars de 
guerra i llistat de 
ciutadans obligats 
a rebre instrucció 
militar
Aquest mes presentem dos circulars 
de guerra referents a la inscripció 
i instrucció militar dels ciutadans 
de Catalunya amb edat compresa 
entre els 21 i els 30 anys. 

La primera circular, datada el 14 
d’octubre de 1936, procedeix de la 
Conselleria de Defensa (concreta-
ment de les milícies antifeixistes de 
Catalunya) i va dirigida als alcaldes 
dels ajuntaments de Catalunya i 

zona ocupada d’Aragó per tal d’or-
ganitzar el control d’inscripció dels 
ciutadans obligats a rebre instrucció 
militar i de com aquesta instrucció 
s’havia de dur a terme.

La segona circular, datada el 22 
d’octubre, procedeix també de la 
Conselleria de Defensa (Serveis Tèc-
nics) i va dirigida als caps d’equip 
d’instrucció per tal d’organitzar la 
instrucció militar d’aquests ciuta-
dans i efectuar el control de la seva 
inscripció amb la documentació que 
havien de presentar i tenir al dia. 
El tercer document és el llistat de 
ciutadans d’aquesta franja d’edat 
que s’havien presentat per al con-
trol de la instrucció militar. En el 
llistat consta el nom i cognom del 
ciutadà, l’adreça, edat, professió i si 
havia fet el servei militar i en quina 
categoria.  

el doCument

FITXA DESCRIPTIVA

àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Fons Municipal de Santa Bàrbara 
Nivell de descripció: Unitats docu-
mentals simples 
Títols: Instrucciones generales 
para los alcaldes de los ayuntami-
entos de Cataluña y zona ocupada 
de Aragón referentes a la inscrip-
ción e instrucción
Circular als caps d’equip d’instrucció
Dates extremes: 14/10/1936. 
22/10/1936
Volum i suport: 1 full, paper. 1 full, 
paper. 4 fulls, paper

àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara
Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordi-
nari, 2011

àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: circulars per al 
control de la inscripció i la ins-
trucció dels ciutadans obligats a 
rebre instrucció militar i llistat de 
ciutadans presentats. 
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 docu-
ment: Castellà, català, manuscrit.

àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’origi-
nal: es conserva a l’Arxiu Comarcal 
del Montsià.

àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMo
Data: 2014

L’Arxiu es podrà visitar 
els propers dies 16 i 23 
de juny en motiu del 
Dia Internacional 
dels Arxius

Els propers dies 16 i 23 de juny l’Arxiu 
Comarcal del Montsià estarà obert a 
tota la ciutadania i administracions 
que vulguen visitar-lo i conèixer tant 
les instal·lacions com les funcions i 
tasques que duu a terme envers la 

conservació i difusió del patrimoni 
documental de la comarca. 

L’objectiu d’aquesta visita és apro-
par l’Arxiu a la ciutadania i a les 
administracions per tal que s’arribe a 
concebre com un centre al servei de la 
societat que vetlla per protegir un dels 
béns culturals més importants per 
accedir a la cultura i a la informació. 

L’horari d’obertura al públic serà 
de 9 a 14 h. Durant la visita a les 
instal·lacions s’explicaran les utilitats 
i especificitats dels diferents espais 
per a la conservació i preservació dels 
documents que custodia i també les 
funcions i serveis que ofereix l’Arxiu. 

aRxiu ComaRCal
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apasa a la Gala de l’esport
El nostre Club Esportiu l’Àngel Apasa 
va ser nominat com una de les entitats 
esportives d’Amposta en les modali-
tats de Tasca educativa vers l’esport 
i Iniciativa esport i salut

El divendres 23 de maig dins del 
marc de la Gala de l’Esport Ampostí 
vam ser premiats en la modalitat 
d’Iniciativa esport i salut.

Des d’aquí volem fer partíceps 
d’aquest premi a tots les esportistes, 

entrenadors, les famílies i a tots els 
sponsors comercials i entitats que 
amb la seva col.laboració ens han 
ajudat durant aquesta temporada. 

APASA

Butlletí d’informació local
Fundat l’any 1958

Edita: ajuntament d’amposta, 
Plaça espanya 3-4, 43870 amposta

Director: manel ferré montañés. 
Sotsdirectora: rosita Pertegaz lafont

Redacció: manel ramon ferré, Jordi 
Galo Baranco, maite subirats argentó, 
Joana serret fabra, teresa Valldepérez 
cabrillana. 
a/e: premsa@amposta.cat 

Publicitat: telèfon 608 093 400, 
a/e: revista@amposta.cat

Disseny i maquetació: frederic solé
Impressió: impremta domingo
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
la revista amposta no s’identifica amb 
les opinions expressades pels signants 
dels articles que es publiquen en aques-
ta revista

Aquesta festa m’agrada, 
aquest era el comentari 
que se sentia pels carrers 

del nucli antic de la ciutat mentre 
centenars, i en alguns moments 
milers de persones els omplien 
en una nova edició de la Festa del 
Mercat a la Plaça.
 Són sis anys d’una celebració que 
va néixer de manera espontània 
arrel de la celebració dels 100 anys 
del nomenament d’Amposta com a 
ciutat.
No és casual que la festa hagi 

arrelat, ja que si alguna cosa ens 
han fet saber els nostres pares, els 
nostres avis, ha estat la lluita dels 
avantpassats per fer d’Amposta 
i del Delta allò que ara és, amb 
els seus defectes, amb les seves 
virtuts, amb els seus encerts, amb 
les seves errades, però acabem 
pensant que és la nostra ciutat, 
les nostres tradicions, els nos-
tres records, en definitiva part 
de la essència d’un sentiment de 
pertanyença que portem imprès 
en el nostre caràcter i en la nostra 
manera de ser, a la vegada que 
ajuda a consolidar unes jornades 
de perfecta interrelació entre 

generacions.
És ben cert que sempre hi ha qui 
troba defectes, sempre hi ha qui 
pensa que es pot fer millor o que 
senzillament li sembla una mica 
ridícul vestir-se de pagès o pagesa 
o senzillament participar en una 
festa d’aquestes característiques, 
bé... doncs segurament cal que sà-
piguen que estan en minoria, més 
encara desprès de l’èxit d’aquesta 
darrera edició on afortunadament 
el temps va acompanyar i on es va 
posar de manifest que a Amposta 
quan ens hi posem tots junts fem 
feina i bona feina. Que serveixi 
d’exemple. 

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.

La Unió Filharmònica
@lafilaamposta
Les gorres ja estan esperant als músics 
per a la inauguració de la #festadel-
mercatamposta #Amposta #banda

Júlia Barberà
@juliallegro
Les graelles de "La Fonda del Músic" 
ja treuen fum en motiu de la #festa-
delmercatAmposta. pic.twitter.com/
rkiQrBnMFw

Cop d’Ull
@copdull
Amposta demana canviar l'accés des 
de la carretera de Sant Jaume d'Enveja 

Lo Pati Centre d’Art
@centreartlopati
Ara mateix, "Land of hope" a Am-
posta, la pel.li que obri Paisatge 
Actor. Al @centreartlopati, demà i 
domenge, més!

Jesús Auré
@jesusaurecalvet
A partir de la pròxima setmana, entre 
#Amposta i la Ràpita, entrarà en 
funcionament el nou radar per trams 

Govern. Generalitat
@govern
S'inicien les obres de la nova estació 
d'autobusos d'Amposta amb una 
inversió d'1,2 M. 

Jesús Auré
@jesusaurecalvet
La nostra vida vertical, de @yannick-
gp, arriba a la Biblioteca Sebastià Juan 
Arbó d'#Amposta. Quin goig de taula!

marfanta.com 
@marfanta
Amposta presenta una campanya 
de civisme sobre els animals de 
companyia via http://marfanta.
com  - AMPOSTA ... http://tinyurl.
com/mkocxe6 

ELENA JIMENEZ 
@sempreelena
Amposta i Freginals acullen la sego-
na etapa de la 52a Volta Ciclista a 
Tarragona http://lnkd.in/dzG5A-F 

jesus ferre
@jesusferre
El cap de setmana vinent em con-
verteixo amb el presentador del Circ 
Mozzarel·la
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Erc d’Amposta vol agrair 
a tots aquells ciutadans 
la confiança que ens han 
donat en les passades 
eleccions europees i 
que ha fet possible que 
des de la recuperació 
democràtica haguem 
guanyat unes eleccions

Esquerra aconsegueix la seva 
primera victòria en els 81 anys de la 
seva constitució
Els resultats històrics que va aconseguir 
el passat diumenge la coalició republi-
cana a les eleccions europees en l’àmbit 
del país també s’han vist reflectits a 
Amposta. Des dels temps de la Repúbli-
ca, aquestes són les primeres eleccions 
que guanya Esquerra Republicana de 
Catalunya a Amposta. La victòria dels 
republicans no només s’ha produït en el 
còmput total de vots, sinó a la majoria 
de taules electorals del municipi, impo-
sant-se en 17 de les 20 meses.

ERC gairebé ha quadruplicat els 
resultats de les últimes eleccions 
europees i ha passat dels 539 vots 
(11 %) que va obtenir a les últimes 
de l’any 2.009 als 1.931 vots (32,5 
%) que ha obtingut en aquestes. En 

segon lloc trobem CiU que, amb 1.574 
vots (26,5 %), es manté pràcticament 
amb el mateix nombre de vots que 
les últimes europees però que baixa 
5 punts en termes percentuals, ja que 
al 2009 va obtenir el 31%. Pel que 
fa al PSC, veiem que passa de ser la 
primera força a les europees del 2009, 
amb 1.775 (35 %), a ser la tercera 
força, amb 799 vots (13,5 %). Per 
darrere d’aquest partit trobem ICV-IU, 
que triplica els vots que va obtenir 
a les últimes eleccions europees i es 
posiciona com la quarta força amb 
470 vots i, al darrere de tot tenim el 

PP que, amb 357 vots (7 %) passa a 
ser la cinquena força.

Segons paraules del portaveu 
municipal, Adam Tomàs, “aquests 
resultats posen de manifest la força 
que tenen els partits favorables al dret 
a decidir a Amposta, ja que la suma 
dels vots d’ERC, CiU i ICV supera al 
66 % i si a més hi sumen els vots 
d’altres partits que estan a favor de 
la consulta, com “Podemos” i Bildu, 
veiem que la xifra del vot sobiranista a 
Amposta supera el 70 %. Els resultats 
d’Amposta consoliden ERC com el 
primer partit d’esquerres a la ciutat”. 

Els resultats electorals van ser 
rebuts amb alegria i crits d’‘inde-
pendència’ a la seu dels republicans 
d’Amposta. El portaveu del grup 
municipal, Adam Tomàs, va agrair 
la confiança que havia dipositat la 
ciutadania en la coalició i es va com-
prometre a ‘treballar amb humilitat i 
màxima responsabilitat per poder fer 
possible la consulta del 9 de novembre 
i per seguir construint una alternati-
va de govern a Amposta’. Tomàs va 
manifestar que ‘bufen aires nous a la 
política europea, aires de renovació 
que aquí també han arribat’. 

tribuna

President Mas: “Tenint 
en compte el resultat, el 
procés segueix endavant, 
ni un pas enrere”

Ramon Tremosa agreix el suport 
dels ciutadans obtenint 110.000 vots 
més que l’any 2009 
El President Mas  ha afirmat un cop 
s’han fet públics el resultat de les 
eleccions europees, que “tenint en 
compte el resultat, el procés segueix 
endavant, ni un pas enrere”. El 
president ha recordat que totes les 
forces que es presentaven en aquests 
comicis i que van subscriure l’acord 
de la data i la pregunta de la consul-
ta del proper 9 de novembre, “han 
sortit reforçades, pujant fins a un 
18% respecte la suma de fa cinc 
anys enrere”. “El que ha passat, el 
resultat és un missatge a Madrid i 
a Brussel·les de que aquestes forces 
som majoritàries en el moment de 
passar per les urnes”, ha afirmat.

El president Artur Mas, juntament 
amb el candidat Ramon Tremosa i 
el secretari general de CiU, Josep 
Antoni Duran i Lleida, han subratllat 
la importància de l’augment de la 
participació, un 10% més respecte 
les anteriors. I han felicitat a la 
formació guanyadora, ERC. Ramon 

Tremosa ha agraït a la ciutadania que 
li hagin donat 110.000 vots més que 
les anteriors eleccions. “Em posició 
a disposició dels altres eurodiputats 
catalans i els emplaço a treballar con-
juntament en totes les qüestions que 
afectin Catalunya a nivell de país”.   

 
euRopa FoRta, que RespeCti 
la veu de les uRnes
El president Mas ha lamentat que des 

d’un punt de vista europeïsta, “en 
alguns països no ha anat massa bé”, 
en clara referència al creixement dels 
partits extremistes i euroescèptics. 
Mas ha reafirmat que la vocació de 
CiU és “europeïsta”, malgrat que a 
Europa “n’hi hagi de verdes i s’hagin 
de canviar moltes coses”. “Volem una 
europa més forta, més unida i res-
pectuosa amb la veu de la gent quan 
s’expressa a les urnes”, ha sentenciat.

Josep Antoni Duran i Lleida ha 
insistit en el missatge de que “Europa 
ha de saber que aquí hi ha un poble 
que se sent europeista i que és Europa 
des de fa mil anys i que ho vol conti-
nuar sent”. El secretari general de la 
federació ha reafirmat la importància 
de l’increment de participació que 
hi ha hagut a Catalunya, situant-se 
per sobre la mitjana espanyola i 
europea. 
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Pxc vota en contra de 
donar el servei d’autobús 
urbà a la h.I.F.E.
PXC-Plataforma Ampostina varem 
votar en contra de donar aquest 
servei a una empresa que feia dos 
anys que ens estava enganyant,a 
estat anys cobrant-nos per un servei 
que no donava.I això ho hem sabut 
gràcies a l´altre empresa que optava 
per tenir aquest servei.

Una empresa d´Amposta,honrada i 
a que més ens oferia el servei  millor 
de preu.

Però C.I.U ha volgut donar el servei 
a aquesta empresa que ens ha enga-
nyat,i que ens cobra més.

El fet que el propietari de la H.I.F.E 
sigui de C.I.U, no diem que sigui el 
motiu perquè el Sr.Ferre li hagi donat 
el contracte,si ho pensem o no, és un 
altre cosa.

Cada cop més gent li està perdent la 
temor a C.I.U i li diu les veritats a la cara.

La gent d´Amposta estem amb 
deute amb l’empresari ampostí que 
ha estat prou valent per denunciar 
aquest fets,lamentem que el servei no 
el pugui realitzar.Però el temps passa 
i tots plegats acabarem amb aquestes 
pràctiques caciquils de C.I.U,i posa-
rem a cadascú al lloc que és mereix.

En dono paraula. 

Moció de PXC-Plataforma 
Ampostina de rebuig 
a la llei general de 
telecomunicacions 
del govern. 
Aprovada 
per unanimitat

Aquesta llei ens deixa als ciutadans 
totalment indefensos i desatesos 
davant les operadores de telecomu-
nicacions,que vulguin instal·la una 
antena al terrat del nostre edifici 
o casa.

La llei elimina l’obligació que 
siguin els ajuntaments qui donin la 
llicencia.

També desapareixeran les norma-
tives respecte a les distancies de les 
antenes,respecte als centres mèdics 
o col.legis.És vergonyós.

Per tot això PXC-Plataforma Am-
postina denunciem aquests fets i 
demanem unitat per lluitar contra les 
imposicions de les gran empreses,que 
amb el suport dels partits polítics de 
sempre(alguns d’ells formen part dels 
seus consell d’administració,cobrant 
una fortuna),vulneren els nostres 
drets un cop i un altre.

Hem de lluitar.
Hem de decidir si volem formar 

part del problema,
O volem formar part la solució.
I natros o demostrem amb fets. 

tribuna

2.300 raons…

Aquests dies són molts els que em 
paren pel carrer i em pregunten quin 
motiu m’ha dut a assumir el repte de 
presentar-me com a alcaldable del 
PSC a la nostra ciutat. És obvi, que en 
l’actual context de dificultats i amb la 
reforma local que prepara el PP, i CiU a 
casa nostra, amb l’objectiu d’escanyar 
financerament als Ajuntaments no 
és un propòsit còmode des del punt 
de vista dels interessos personals. 
Sempre responc el mateix, com a 
mínim tinc 2300 raons. Em refereixo 
als aturats censats que tenim, avui, a 
Amposta, i també a aquells que no han 
tingut mai la seva oportunitat, joves 
principalment. No suporto veure com 
la gent, els meus veïns, els amics, les 
persones amb les que parlo al carrer 
passen tantes i tantes dificultats. Sóc 
conscient que darrera de cada perso-
na a l’atur hi ha una tragèdia personal 
i, familiar, molt de patiment i molt 
de dolor i angoixa. Com a persona 
que aspira a l’alcaldia d’Amposta 
el meu primer compromís, la meva 
autèntica obsessió, és impulsar les 
polítiques municipals orientades a la 
generació d’ocupació, al foment de la 
inserció laboral i tot allò que estigui 
a les nostres mans per captar noves 
inversions. Sincerament, crec que a 

l’Ajuntament, malgrat les dificultats 
i la manca de recursos, hi ha camí 
per recórrer. És tracta de gestionar 
bé els recursos dels que disposem, 
que no són pocs. 

Vull una Amposta líder en l’àmbit 
de les terres de l’Ebre, cohesionada 
socialment, i amb uns paràmetres de 
condicions de vida material d’excel-
lència. No vull anar fent, superant els 
petits esculls del dia a dia municipal, 
sinó situar la nostra ciutat a l’epicen-

tre del mapa del benestar de les terres 
de l’Ebre. L’Amposta que somio serà 
imparable...

Generació d’ocupació, lluita con-
tra l’atur, lideratge territorial, cap 
veí d’Amposta abandonat a la seva 
sort... i també diàleg, regeneració 
democràtica i disposició a trobar 
punts de consens. No sóc d’aquelles 
persones que entenen la negociació 
com un monòleg unidireccional. Sóc 
un apassionat de les persones, ho 

reconec. No entenc la política si no és 
estar al costat de la gent les 24 hores 
del dia, els set dies de la setmana. 
M’encanta parlar, saber de les inquie-
tuds i anhels de tothom i, sobretot, no 
suporto l’augment de la pobresa i de 
les desigualtats. Vull portar al nostre 
poble, Amposta, aquest nou estil que 
neix de peu de carrer i introduir-lo 
a la sala de plens. Aportaré la meva 
experiència municipal per liderar 
l’alternativa responsable i seriosa que 
necessita Amposta.

Com en tot en la vida conclou en un 
cicle i és de sentit comú que després de 
28 anys de Govern monocolor de CiU 
a l’Ajuntament, amb les seves llums 
i les seves ombres, aquest cicle s’ha 
acabat. No es tracta de fer recrimi-
nacions però si crec que és necessari 
obrir les portes de la finestra de bat 
a bat i deixar que entri un nou aire 
polític. Un canvi serè. No es tracta 
de deixar ningú de banda, confio 
amb la gent que treballa en favor 
dels ciutadans, amb tots els servidors 
públics. Des de la humilitat volem un 
canvi per millorar. 

Feu-me confiança i acompa-
nyeu-ne en aquest camí col·lectiu 
cap a un Ajuntament del poble i per 
al poble, sense més additius. Tots 
junts ho farem possible. Gràcies, per 
endavant, pel vostre compromís que 
és el meu.  

FRANCESC MIRó
ALCALDABLE DEL PSC PER AMPoSTA

C.I.U li pagarà 
1300 euros al mes 
per 10 hores setmanals 
al representant 
de Poble Nou

C.I.U ha escollit a dit a un noi(anava  
la les llistes electorals de CIU,casu-
alitat)  per què faci d´”alcalde”,el 
noi cobrarà més de 1300 euros per 
suposadament treballar 10 hores a 
la setmana,a part dietes.

PXC_plataforma Ampostina som 
els únics en vota en contra.

És una vergonya paga aquest 
sous amb la crisi que estem vivint.
Tenim més de 2000 aturats,amb 
famílies molts d’ells i quant venen a 
l’ajuntament buscant una feina,CIU 
els diu que no hi ha res.No hi ha res 
per ells.Però per als seus amiguets 
SI com sempre.

Conec a un munt de gent que 
matarien per aquesta feina i aquest 
sou.I que treballarien no deu hores 
a la setmana, sinó 40,50 o 60 les 
que fes falta.

A Amposta tenim representants de 
barris,de clubs esportius,d associaci-
ons...que dediquen el seu temps,en 
la majoria dels casos molt temps,i no 
cobren ni un cèntim,ho fan perquè 
estimen allò que fan i lluiten per 
millorar-ho.

En fi una cacicada més de CIU,col-
locar i arreglar-li la vida a un noiet 

dels seus,pagant-li un bon sou per 
treballar dos horetes al dia,(que no 
és cansi el pobre).

Això si pagant la festa tots els ciu-
tadans d´Amposta,per això serveixen 
els nostres impostos.

 PXC-plataforma ampostina som 
els únics en estar en contra. 

Els veïns de plaça St.Jean 
de la Ruelle demanen
Que la plaça on juguen els nostres 
fills tinguin unes tanques que sepa-
rin els espais de joc ,de l´espai on 
passen els cotxes.Això donaria molta 
tranquil·litat i evitaria en futur una 
possible desgracia.

Posar unes tanques no costaria 
gaire,natros considerem que invertir 
en seguretat pels nostres fills és lo 
primer.

També demanen una font i algunes 
màquines d´esport.

PXC_Plataforma Ampostina ho 
hem exposat al ple,sense gaire èxit 
per ara,però continuarem lluitant per 
aquestes justes reclamacions fins a 
aconseguir-ho.

Hi ho aconseguirem amb el vostre 
ajut. 

Publicitat a la Revista Amposta: 
608 093 400
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poliespoRtiu

La Gala de l’Esport Ampostí, que 
es va celebrar divendres dia 23 
de maig a la Sala Metro d’Am-

posta, va repartir fins a 24 premis 
en cadascuna de les categories per 
esports individuals, d’equip i reco-
neixements diversos a les entitats 
esportives o als seus equips directius.

L’acte va estar presidit per l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré, i va comptat 
amb la presència de Cinta Espuny, 
representant territorial de l’esport de 
la Generalitat de Catalunya.

En total es van premiar fins a 23 
categories que apleguen des dels 
esports individuals, els col·lectius, 
premis als entrenadors o a la tasca 
directiva. La Gala de l’Esport ha 
arribat aquest 2014 a celebrar 30 
anys des de la creació del premi al 
Millor Esportista Ampostí i cinc des 
de els canvis en el format de la gala 
que reconeix diferents categories de 
l’esport, com els esports col·lectius 
o individuals en les seves diferents 
categories. En tractar-se d’una gala 
d’aniversari, durant l’acte es van 
poder veure salutacions de diferents 
esportistes ampostins que per diver-
ses raons es troben fora d’Amposta. 
Així, Bienve Front, Marc Font, Aina 
Cid i Òscar Oliver van participar 
tot i que des de l’estranger en la 
nit esportiva per excel·lència de la 
ciutat d’Amposta. Pel que fa a Josep 
Gombau, entrenador de l’equip de 

la gala de l’esport ampostí celebra tres dècades 
de reconeixement a esportistes i clubs

El Premi Esports 2014 va ser per a Àngel Fabregat delSala Esgrima Amposta

els GuanyadoRs 
en la Resta de 
CateGoRies

 Millor esportista escolar masculí 
d’esports individuals: joel Tafalla 
Cervera (CBE Amposta Quickdance)

 Millor esportista escolar femení 
d’esports individuals: Erica Barbera 
Roiget (CBE Amposta Quickdance)

 Millor equip escolar masculí 
d’esports col·lectius: Club Bàsquet 
Amposta

 Millor esportista de base federat 
masculí d’esports individuals: Àngel 
Fabregat (Sala d’esgrima)

 Millor esportista de base federat 
femení d’esports individuals: Ari-
adna Gómez Colomé (CBE Amposta 
Quickdance)

 Millor equip de competició 
d’esports individuals: Club de Tir 

Amposta
 Millor equip de base federat 

masculí d’esports col·lectius: Club 
Bàsquet Amposta

 Millor equip de base federat 
femení d’esports col·lectius: Club 
Handbol Amposta

 Millor esportista promesa mas-
culí: josep Francesc Garcia Talarn 
(Club d’Hoquei Patí)

 Millor esportista promesa feme-
ní: Aina Cid Centelles (Club Nàutic 
Amposta)

 Millor esportista absolut masculí 
d’esports individuals: joan Lluís 
Fernández Tomàs (Club Nàutic)

 Millor esportista absolut femení 
d’esports individuals: Conxita Grau 
Badia (Club de Bitlles)

 Millor equip de competició 
masculí d’esports col·lectius: Club 
Nàutic Amposta

 Millor equip de competició femení 

d’esports col·lectius: Club Handbol 
Amposta 

 Millor entrenador: Marc Fornós 
Monllau (Club Handbol Amposta)

 Millor entitat esportiva: Club 
Nàutic Amposta

 Reconeixement tasca directiva: 
Club BTT Montbike Amposta

 Reconeixement treball de base 
entitat esportiva: Club Futbol Sala 
Amposta

 Reconeixement tasca educativa 
vers l’esport: Escola Mestre Agustí 
Barberà 

 Reconeixement a la millor inicia-
tiva d’esport i salut: Club Esportiu 
l’Àgel APASA

 Reconeixement a la tasca d’esforç 
col·lectiu-organitzacions: (premi 
compartit) - Unió Atlètica Montsià 
per l’organització de la primera 
edició de la competició de salt de 
perxa urbana ciutat d’Amposta – 

Taus Amposta Rugby Club Terres 
de l’Ebre pel gran esforç col·lectiu 
que suposa representar la ciutat 
d’Amposta en aquest esport en el 
que han de desplaçar molts juga-
dors i recórrer grans distàncies per 
competir.

 Reconeixement especial gesta 
esportiva: Club Handbol Amposta 
per haver aconseguit ser subcampi-
ones d’Espanya en categoria juvenil 
femení.

 Reconeixement espònsor: Lagra-
ma (patrocinador del Club Handbol 
Amposta) i Ocaso Assegurances 
(patrocinador de la Unió Atlètica 
Montsià)

 Reconeixement a la difusió de 
l’esport ampostí “Premi Aniceto 
Garcia”: Amposta Ràdio.

 Mencions Especials: Club Patinat-
ge Artístic i Club de Bitlles pels 25 
anys de cadascuna de les entitats. 

futbol australià Adelaide, i que ha 
estat reconegut fa poc com al millor 
entrenador de la lliga australiana, 
no va ser necessària cap salutació 
en vídeo ja que va assistir a la gala i 
va poder dirigir unes paraules a tots 
els assistents.

Durant l’entrega dels premis hi 
va haver altres moments de gran 
emotivitat com l’entrega d’un reco-
neixement a Pedro Torres, un dels 
històrics del bàsquet català; un 
reconeixement pòstum a Joaquim 
Fibla, en record a la dedicació que 
va tenir durant tota la seva vida al 
futbol ampostí, i mencions especials 
al suport en esdeveniments esportius 
per als voluntaris de Protecció Civil 
i Creu Roja.

En el torn de parlaments, tant el 
regidor d’esports, Paco Paz, com la 
representant territorial de l’esport, 
Cinta Espuny i especialment l’alcal-
de d’Amposta van posar de relleu 
el fet que Amposta té actualment 
representants esportius a tots els 
nivells, fins i tot en campionats 
internacionals. I van reconèixer la 
tasca que es duu a terme des de les 
entitats esportives i especialment 
l’esforç de les famílies.

Entre les novetats més destacades 
d’aquesta 30 edició hi ha la creació del 
Premi Esports, al que poden optar les 
candidatures de millors exceptuant 
les entitats i que van seleccionar els 

tècnics de l’àrea d’esports. Els can-
didats van votar entre ells qui era el 
millor i, per tant, mereixia guanyar 

aquest premi especial. El Premi Es-
ports 2014 va ser Àngel Fabregat de 
la Sala Esgrima Amposta. 
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Darrerament has estat força pre-
sent als mitjans de comunicació 
degut als bons resultats aconseguits 
al front del club de futbol Adelaide 
a Austràlia.

Estic molt content de la temporada 
que he realitzat i, a més, el públic 
m’ha elegit com a entrenador reve-
lació, cosa que em permetrà entrenar 
i dirigir el partit anomenat All Stars 
entre els que hi serà Alessandro del 
Piero, a qui tindré l’honor de dirigir 
en el seu possiblement darrer partit 
com a professional, per tant, força 
content i il·lusionat.

Anteriorment estaves vivint a Hong 
Kong i ara vius a Adelaida, has notat 
el canvi?

Sí, evidentment, tant a nivell es-
portiu com de nivell de vida, de fet a 
Austràlia hi ha un millor futbol, i la 
vida es molt més tranquil·la, allà hi 
ha una mescla de motes nacionalitats 
i, la veritat, no és difícil adaptar-se ja 
que les costums son molt europees.

Has reflexionat sobre on ets ara ma-
teix i com has arribat en relativament 
poc temps al lloc on estàs?

Recordo quan vaig començar a 

entrenar aquí a Amposta amb il·lusió 
i moltes ganes. De fet, he de dir que 
sempre he tingut la sort de fer allò 
que m’ha agradat, i vaig començar 
amb un juvenil de l’Amposta que va 
arribar a jugar a preferent, això em va 
portar al Barça i a partir de llavors et 
ve el trampolí arribant a marxar del 
Barça per voluntat pròpia i desprès 
de comentar-ho amb la família vaig 
decidir encetar l’aventura asiàtica.

La família ha estat important, t’ha 
recolzat.

Sí, la veritat és que no sé si a 

contracor o sense topalls, sempre 
han respectat les meves decisions i 
m’han recolzat, un fet que és molt 
important a l’hora d’emprendre noves 
etapes de la vida.

Molts ho han intentat i no ho han acon-
seguit, quin és el secret del teu èxit 
com a entrenador de futbol.

Francament, m’ho he preguntat 
molts cops, jo pensava que hi havia 
entrenadors més ben preparats que 
jo per a emprendre aquesta aventura, 
un cop estàs allà, les ganes i la il·lusió 
poden amb tot.

He passat moments durs i difícils 
que només sabem jo i la meva dona, 
però hi has de posar ganes i profes-
sionalitat per tirar endavant, al final 
els petits o grans èxits arriben.

Com veus el futur del club de Futbol 
Amposta?

Tot i que ho segueixo, fer una 
radiografia del club és difícil, sí que 
es veu clarament que el futbol base 
de l’Amposta ha deixat de ser líder al 
territori, possiblement per una manca 
de captació de jugadors, actualment 
és la Rapitenca qui marca el ritme 
del futbol base a les Terres de l’Ebre. 

El futbol base és clau per nodrir el 
primer equip, tot i que com et deia 
potser no tinc totes les dades neces-
sàries per donar una opinió acurada 
sobre el tema.

Tens pensat tornar al futbol nacional?
Home, tot arribarà, actualment la 

crisi fa que no sigui un bon moment 
per tornar a casa, a Austràlia la crisi 
no existeix mentre que al nostre país 
hi ha molts clubs que se’ls fa difícil pa-
gar les nòmines, per tant, esperarem 
el moment adient, si és que arriba.

Gràcies Josep i que passis un bon estiu 
a Amposta.

Gràcies a vosaltres i gràcies a 
molts ampostins i gent de les Terres 
de l’Ebre que van votar per mi com 
a entrenador revelació, un fet que 
agraeixo de tot cor i em fa sentir més 
a prop de casa. 

“Recordo quan vaig començar 
a entrenar aquí a Amposta amb 
il·lusió i moltes ganes”

JoSEP GoMBAU, l’entrenador amPosti de futBol de l’adelaide (austràlia)

Josep Gombau rebut per l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré.
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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) 
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Loteries, Entrades en general
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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
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tots hi sortim
 guanyant!

Treballem en tota classe de formats de paper.

Els nostres treballs confeccionats, van des de  (BLANC I NEGRE A COLOR) 
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INVITACIONS DE NOCES, ETIQUETES ADHESIVES, etc....

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

Els nostre horari comercial és:

De dilluns a divendres: Matí de 9 a 13,00 h i de 15,00 a 20,00 h
dissabte: Matí de 9 a 13,00 h.
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i Labardores de Sevilla 2452. 
Un any més el Nàutic d’Amposta va 

ser el millor club Català en aquesta 
regata, per darrera de dos grans clubs 
Sevillans. 

Regatistes ampostins 
a la 29ª Regata 
Internacional de la Savoie

Els dies 10 i 11 de Maig és va celebrar 
al llac de Aiguabellette (França) la 
regata internacional de la Savoie. 
Van ser vuit remers ampostins que 
van integrar l’equip de la selecció 
catalana.

En la categoria Juvenil Femení, 
Victoria Cid, Aida Bonfill, Iris Castell 
i Aina Mateo van guanyar el 4- JF.

També van quedar en primera 
posició Victoria Cid i Aida Bonfill 
juntament en Estel Boix i Natalia 
Arasa en 4xJF.

En Juvenil Masculí  Yago Gavilan 
i Andreu Elías van aconseguir la 3ª 
posició en 4-JM i la 1ª en 8+JM.

Mentre que en la categoria Sènior, 
Joan Fernandez va quedar 1º en 4x 
SM, mentre que Antonio Delgado va 
ser 2º en l’altra embarcació de 4x.

Lluis Roso i Francesc Franch, van 
ser 4rt en la modalitat de 4- a poques 
centèsimes d’aconseguir el bronze.

En la categoria Reina el 8+ sènior 
els quatre remers ampostins, Joan 
Fernández, Francesc Franch, Antonio 
Delgado i Lluis Roso van aconseguir 
guanyar la regata per davant de l’em-
barcació francesa de Annency actual 
campiona de França. 

esports

taekwondo

Participació al 
campionat absolut 
Sub-18
El passat diumenge 25 de maig es va 
celebrar al poliesportiu de la Marbella 
a la ciutat de Barcelona el campionat 
absolut de taekwondo amb la cate-
goria Sub-21, es a dir de nois des 
de 15 a 21 anys d’edat, i on el Club 
Taekwondo Alfaro de Amposta hi va 
participar aportant 4 competidors, 2 
amb la categoria femenina que eren 
Andrea Gutiérrez Calvet a la categoria 
de 49 a 53Kg, on va perdre al primer 
combat contra Ester Moreno del Gim-
nàs Damián de Reus i Xena Rodera 

Bellot a la categoria de 67 a 73Kg, 
on va perdre al primer combat en 
front de Noemi Catalina del gimnàs 
Bordeta de Lleida.

Per la part masculina Alfaro el va 
representar Cristian Ferre Pons a la 
categoria de 58 a 63Kg va perdre al 
seu primer combat en front de Ivan 
Alonso del gimnàs Estudio Fran 
Martin de Barcelona, un dur rival de 
tres anys mes gran però nomenar que 
Cristian va realitzar un gran combat 
i va acabar tant sols a dos punts del 
seu rival i Genis Gisbert i Casanova a 
la categoria 74 a 80Kg va aconseguir 
arribar a disputar la final on va perdre 
en front del actual posseïdor del títol 
Lluis Mas del gimnàs la Bordeta de 
Lleida, el mes dur contrincant que l’hi 

podia tocar i disputant uns combats 
espectaculars fins arribar a la final 
on va derrotar a rivals amb dos i tres 
anys mes grans, ja que tant Genis com 
Cristian son els petits de la categoria 
amb tant sols 15 anys d’edat. 

Felicitar a tot l’equip de Alfaro 
per la seva entrega i valorar la seva 
participació a diversos campionats 
territorials, estatals e internacionals 
on fan ressaltar el nom de la seva 
ciutat Amposta i ara a preparar-se 
per al proper campionat d’Espanya 
Cadet i Sub-21 on hi aportaran 8 
competidors i al proper Open Inter-
nacional de Andorra on participaran 
un total de 8 competidors mes amb 
les categories de Cadet i Pre-cadet, 
moltíssima sort per a tots. Gines Gisbert amb el seu entrenador.

Rem

Els dies 3 i 4 de Maig és va ce-
lebrar a Banyoles el 9è Open 
Internacional de Catalunya, 

el Nàutic d’Amposta va participar en 
37 remers de les Categories, Cadets, 

Juniors , Sèniors i Veterans.
Finalment el Nàutic d’Amposta va 

aconseguir ser el 3r club Classificat 
en un total de 1271 punts per dar-
rera del Nautico de Sevilla en 2398 

el Club nàutic millor 
club català al 9è open 
internacional de Catalunya

Prova celebrada al llac de Banyoles
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nataCió

esCaCs

Jon Cervellera, esportista de la Unió 
Atlètica Montsià, va aconseguir al mes 
de març la medalla d’or en salt de 
perxa juvenil, sent el millor saltador 
de l’estat en la seva categoria. Per 
felicitar el saltador i també l’entitat 
esportiva ampostina, Jon i la Unió 
Atlètica Montsià, foren rebuts al saló 
de plens de l’Ajuntament d’Amposta 
en un acte de reconeixement a aquest 
gran resultat que permet que la nostra 
ciutat segueixi sent un referent espor-
tiu arreu i donant grans esportistes 
i campions.

També els membres de l’equip 
del Club Hoquei Patí Amposta, els 
seus entrenadors, el president de 
l’entitat i altres amics i familiars 
dels jugadors van assistir al saló de 
plens de l’Ajuntament d’Amposta 
per assistir a la recepció que els va 
oferir el consistori en reconeixement 
als èxits assolits aquesta temporada 
i que han convertit el Club Hoquei 
Amposta en campió de lliga en la seva 
categoria. A banda de les felicitaci-
ons de l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i de la resta de membres del 
consistori, els jugadors van rebre un 
record amb totes les imatges de la 
temporada. 

el mc llàtzer Bru, 
campió de l’actiu 
d’escacs “ciutat 
d’amposta”

El diumenge 18 de maig es va disputar 
l’Actiu d’escacs “Ciutat d’Amposta”. 
Es van aplegar 42 participants per a 
un total de 7 rondes. Amb jugadors 
de tota la província, des d’Alcanar 
fins Calafell, el torneig va discórrer 
puntual i amb partides molt igualades 
al ritme de 15 minuts amb increment 
de 5 segons/jugada.

El campió absolut del torneig va ser 
el jove mestre català (MC) Llàtzer Bru 
(de 16 anys), jugador del Cerdanyola 
del Vallès però nascut a l’Ampolla, 
que va guanyar totes les partides 
disputades. La segona plaça va ser 
per a Francesc Fernández Muixí, 
del Reus Deportiu, que va assolir 6 
punts. El tercer graó del podi va ser 
el més disputat, ja que tres jugadors 
van aconseguir 5 punts. Pel desem-
pat el millor d’ells, i tercer classificat 

de l’actiu, va ser Rafel Cabrera de 
l’Ampolla. Just al seu darrera van 
quedar Carlos Celma (de la Ràpita) 
i Josep Chavarria (de l’Amposta i 
millor jugador local). Cal destacar 
també l’excel·lent participació de 
Vicens Ordobas, que malgrat ser 6é 
sent el millor dels jugadors amb 4,5 
punts, va donar grans lliçons de com 
es juguen els finals d’escacs.

Recepcions
de l’ajuntament 
a la unió atlètica 
montsià i al Club 
Hoquei amposta

Els trofeus per trams d’edat o in-
fantils van ser per a Ruben Gómez 
(sub-16) d’Alcanar, per a un solvent 
Xavier Aloy (sub-14) d’Amposta, per 
a un esplèndid Diego Zafra (sub-12) 
del Masdenverge i per a Ivan Querol 
(sub-10) també del Masdenverge.

L’Actiu d’escacs “Ciutat d’Ampos-
ta”, organitzat per primera vegada 
en aquest format i vàlid per a ELO 

català, es van jugar 4 rondes pel matí 
i 3 per la tarda, amb un dinar de 
germanor entre tots els participants 
que van voler assistir-hi. Va ser una 
agradable experiència per a jugadors i 
organitzadors, pel que el Club Escacs 
Amposta agafa ànims per repetir una 
nova edició per l’any vinent. 

F. ToRTA



Sí, sí, comença a ser quasi tan 
conegut com jo... però sabeu 
alguna cosa de la seva vida? Se-

gur que no, per això està aquesta fulla 
per anar sabent una mica més de tota 
aquella gent que els coneixem però 
no sabem qui son ni don han sortit.
Ens dius alguna cosa del que ets...

Mira, jo naixia a Barcelona, i cosa 
curiosa, aquí em diuen que parlo 
com allà i allà em diuen que parlo 
com aquí, i el que dic jo és que no 
tinc accent de res i així està tothom 
content. Bé, després de passar un 
temps a Barcelona, per feina del meu 
pare, anem tota la família a Màlaga, 
de Màlaga passem a Madrid i de Ma-
drid a Barcelona altra vegada, quan 
tot just tenia un any i mig. Allà estem 
fins que compleixo els 15...
A Barcelona, quin cole?

A les Salesianes, que recordo que 
nosaltres vam ser la segona generació 
que va deixar entrar xiquets, ja que 
primer era sols pera noies. 
Bé, i al cole ja comença la teva afició 
per l’espectacle? 

Mira, al cole estan els que juguen 
a pilota i els altres que encara que 
vulguin jugar-hi no serveixen, jo era 
dels que no servien, i llavors recordo 
que a segon d’EGB, ja junt en dos 
companys més que la pilota no els 
anava, en tan sols sis anys ja formaven 
un grup al pati i fèiem imitacions, 
contàvem acudits o coses que ens 
inventàvem sobre la marxa...i t’as-
seguro que teníem el nostre públic, 
no a tothom li agradava el futbol.
Quan deixes Barcelona?

Als catorze anys que és la pitjor 
edat que a un crio el poden fer 
canviar de lloc, a la pubertat que 
és quan comences a tenir colla de 
veritat, va passar que al meu pare 
que és d’aquí de les Terres de l’Ebre 
va tenir l’oportunitat de l’empresa 
que la destinaven aquí, el meu pare 
no s’ho va pensar dos vegades i va 
dir vinga, tots cap a Amposta, però 

per ma germana i per a mi va ser un 
cop bastant dur.
Recordes el teu comiat del col·legi de 
Barcelona ? 

De vegades hi penso i sembla que 
hagi estat un somni, teníem un pati 
per jugar molt gran i recordo que tot 
el pati es pot dir que era ple de tots 
els cursos, em van agafar a hombros, 
em van fer donar una volta com si 
fos un torero i tothom cridant i em 
van dur fins a la porta de sortida i al 
deixar-me a terra tots els alumnes i els 
mestres que, poc a poc, havien anat 
sortint al sentir tanta algaravia, van 
començar aplaudir en crits de no ens 
deixes!,! Jordi Jordi !...això t’ho conto 
però no ho posis, que la gent no s’ho 
creurà, pots creure que el comiat va 
ser de categoria, i és clar, arribes aquí 
i a més de ser castellanoparlant, cosa 
que aquí al cole no es portava gens, 
ens vam trobar la meva germana i 

jo com dos bitxos raros, encara que 
com que érem joves i en ganes d’in-
tegrar-nos, es pot dir que en la mica 
de català que sabíem i en voluntat, 
en tres mesos vam aconseguir ser 
acceptats. 
I quan acabes EGB què?

El meu pare diu, vols continuar a 
Amposta estudiant? Jo volia anar a la 
capital, necessitava veure semàfors i 
contaminació i gent pels carrers, i es 
va determinar estudiar a la Laboral de 
Tarragona, i en acabar encara em vaig 
quedar un temps per fer Audiovisuals. 
I tu estudiant i els teus pares pagant...

No et creguis, que els meus pares 
fins als catorze anys sí, però al seguir 
estudiant em van dir que jo havia 
de col·laborar en alguna cosa, i als 
estius recordo que vaig treballar als 
hivernacles de la finca de Codorniu, 
més endavant trobo feina als Cinemes 
d’Amposta quan es van obrir.

Emissores que tu has estat... 
Vaig estar fent pràctiques d’Audio-

visuals a la SER de Reus i Tarragona, 
i aquí vaig conèixer al Carlos Latre 
famós, que treballava a la SER i va 
ser quan el va cridar Sardà per al 
Crónicas Marcianas, i jo enlloc d’anar-
me’n amb ell cap a Barcelona acabo 
aquí a Amposta a aquesta emissora 
que envio un currículum i tinc la sort 
d’entrar i aquí estic, al començament 
estaven la tele i la ràdio juntes i en 
aquell temps feia tele per les festes, 
fent un programa que es deia “El 
reportero gamberro” i ràdio ja cada 
dia i així a poc a poc. 
Explica’ns alguna cosa del món de 
l’espectacle a les barcelones al qual 
tu tinc entès que hi col·labores tots els 
caps de setmana.

Mira, vaig conèixer a la germana 
de Buenafuente que estava fent un 
càsting per buscar nous humoristes, 
se’n van presentar 500 i jo vaig quedar 
entre els 15 primers, d’aquí em va 
vindre el poder conèixer a la gent del 
teatre Llantiol que actualment com-
pleixen 30 anys, i és on començava 
el Tricicle, Pepe Rubianes i també 
Eugenio, i ja dic ens van acceptar i 
som tres amics que sense ser coneguts 
ni res, la gent va venint, que és el que 
jo he volgut des de petit, estar dalt de 
l’escenari i fer riure al públic.
Al teu pare li diuen Jordi i a la mare 
Carmen a la teva germana Jèssica i a la 
teva parella Eva, ara que ja coneixem 
a la teva família per tancar aquesta 
plana ens podries dir els llocs que 
has visitat de vacances ...

Tailàndia, Kènia, República Do-
minicana, Perú, et dic que el país 
que més m’ha agradat a mi ha estat 
Tailàndia, i ara, si avui em deixes 
tancar la plana a mi et diré que estic 
molt satisfet dels meus dos curts l’Avi 
Gisbert rodat a casa teva i El Dr. Forca-
dell fet al C/. Nou...I vull repetir aquí 
que no té res a veure amb el conegut 
doctor Forcadell d’Amposta. 

Jordi Galo Baranco (Amposta Ràdio)
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