
Finalitzen les obres de 
rehabilitació de tres dels 
principalscarrers del casc antic
Són els carrers que envolten la zona del Castell
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Sis medalles per a 
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Catalunya de Rem

Ciutat
Un treball sobre 
els “curanderos” 
guanya el VII Premi 
de Recerca

Recreació històrica de la Guerra 
del Francès al Castell
És la segona activitat temàtica organitzada per la 
Federació d’Amposta d’associacions de Veïns

Fruit del conveni de col’laboració signat amb l’Ajuntament d’Amposta

Felip Puig inaugura la seu de PIMEC a Amposta

 Es va generar més d’un milió d’euros de volum de negoci en només dos dies i mig  Les dades s’han calculat 
mitjançant la informació que han proporcionat comerciants i restauradors i també l’assistència a espectacles
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Extraordinari balanç econòmic 
de la Festa del Mercat a la Plaça
Per cada euro invertit més de 16 euros de negoci generat

Entrevista a Josep sancho, nou alcalde pedani del Poblenou del delta
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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
Disponible les 24h del dia tots els dies 
de l’any 
Número de telèfon que cal marcar: des 
de Catalunya: 012. Fora de Catalunya: 
902 400 012. Des de l’estranger: 00 34 
902 400 012. 

amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

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

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

sEmpRE a mà tRanspoRt púBliC

L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i el regidor de Gover-
nació, Josep Garriga, es van 

reunir el dijous dia 26 de juny amb 
el Director General de Mobilitat, 

Pere Padrosa, per explicar algunes 
de les mancances en matèria de 
transport públic que hi ha al territori. 
Concretament, es van reclamar més 
freqüències en els enllaços entre les 

poblacions de la comarca del Montsià 
i la ciutat d’Amposta. A més, també 
van demanar que la línia de bus 
d’Amposta cap al Delta de l’Ebre 
no es quedi a Sant Jaume d’Enveja, 
i pugui arribar fins a Deltebre pel 
pont del passador i que s’estableixin 
nous punts de parada d’autobusos als 
nuclis de població del Poblenou i la 
urbanització Eucaliptus.

D’altra banda, a la reunió es va 
aprofitar per constatar el bon ritme 
al que avancen les obres de la nova 
estació d’autobusos d’Amposta que 
estarà acabada a finals d’aquest any 
2014. 

L’Ajuntament demana més 
freqüències de bus i noves 
parades als nuclis de població 
de Poblenou i Eucaliptus

Reunió amb Director General de mobilitat

Parada de bus al Poblenou.

L’Ajuntament 
incrementa els 
recursos que 
destina al menjador 
social infantil
L’àrea de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment d’Amposta ha augmentat per 
aquest estiu de 2014 els recursos que 
es van destinar l’any passat a posar 
en marxa el menjador social infantil 
que es va engegar per garantir els 
dinars dels infants que durant el curs 
es beneficiaven dels menjadors esco-
lars. Així, l’àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament, amb la col·laboració 
del Departament de Benestar Social 
i Família, garantirà durant els mesos 
de juliol i agost l’àpat principal de 34 
infants de la ciutat.

Davant les circumstàncies de 
precarietat econòmica d’aquestes 

famílies que són usuàries dels serveis 
socials de l’ajuntament i donat que 
els menjadors escolars deixen de fun-
cionar durant les vacances d’estiu, 
la regidoria de Sevreis Socials, en 
coordinació amb els mateixos centres 
escolars, ha detectat quins infants 
estan en risc de no tenir garantit 
un àpat principal al dia durant el 
juliol i l’agost.

Un cop detectats els casos, que 
afecten a 34 criatures d’edats com-
preses entre 1 i 14 anys de 16 famílies 
de la ciutat, la regidoria ha establert 
un menjador social infantil per als 
nens i nenes que estarà ubicat a 
l’Escola Soriano Montagut i comptarà 
amb la col·laboració de l’Hospital Co-
marcal que subministrarà els dinars 
que seran nutricionalment complets. 
El servei es completarà amb la con-
tractació de dos monitors de lleure 
per tenir cura de les criatures i del 
correcte funcionament del menjador. 
A més, s’han realitzat petites obres 
d’adequació del menjador de l’escola 

per millorar el servei.
Tal com ha explicat la regidora 

de Serveis Socials, Laia Subirats, “el 
menjador es posa en funcionament 
perquè no podem permetre que hi 
hagi xiquets que durant els mesos 
de vacances no rebin una alimenta-
ció adequada i puguin tenir risc de 
malnutrició”. Subirats ha afegit que 
aquesta acció “ha requerit un esforç 
de coordinació, però no ha estat 
difícil arribar de seguida a trobar la 
col·laboració necessària i la fórmula 
més adequada”. 

La regidora ha recordat que a ban-
da d’aquests 34 infants que es troben 
en major risc, a través de les entitats 
que donen ajudes alimentàries a 
altres famílies amb dificultats econò-
miques, es proporcionarà un reforç 
en els lots d’aliments per suplir les 
mancances dels menjadors escolars.

La regidoria destinarà una partida 
de 6.000 euros a donar aquest servei, 
cosa que suposa 2.000 euros més 
respecte l’any passat. 

sERvEis soCials

Publicitat a la revista amposta 
608 093 400
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La Festa del Mercat a la Plaça 
d’Amposta que es va celebrar 
el cap de setmana del 17 i 18 

de maig, ha generat a Amposta més 
d’un milió d’euros de volum de negoci 
en tan sols dos dies i mig segons 
han calculat des de la regidoria de 
Cultura i Festes un cop tancades les 
activitats i processades les dades 
econòmiques que han proporcionat 
comerciants i restauradors i també 
l’assistència als espectacles. Pel que 
fa als espectacles, l’assistència als 
espectacles de pagament ha arribat 
en aquesta edició als 3.120, Entrant 
al detall, l’espectacle amb més assis-
tència de públic ha estat la Sarsuela 
“Cançó d’Amor i de Guerra” amb 
1.172 assistents en les tres funcions, 
seguida del cabaret Ampolino, que en 
les quatre representacions ha aplegat 
1.029 assistents. Les varietés han 
registrat ple total en les dues fun-
cions programades (115 assistents 
a cadascuna). 

En aquest sentit, l’alcalde d’Am-
posta, Manel Ferré, ha explicat que 
caldrà valorar fer més representaci-
ons d’aquest espectacle al Casino per 
a la propera edició de la Festa del 
Mercat. Per tant, a nivell econòmic, 
tal com ha destacat l’alcalde, una 
inversió de 60.000 euros de pressu-
post de la Festa, ha tingut un gran 
retorn i ha estat un gran revulsiu 
per a l’economia local, en aquest 
sentit, Manel Ferré ha avançat que 

des de l’ajuntament s’està estudiant 
allargar un dia més la festa fent que 
el divendres, que és el dia en què a 
la tarda s’obre al públic el mercat 
d’artesans sigui festa local ja que 
comerços sobretot relacionats amb 
la indumentària i complements han 
confirmat directament que el seu 
volum de vendes anual augmenta 
considerablement a partir del mes de 
febrer-març i fins a la Festa. “Caldrà 
estudiar-ho bé i arribar a un acord 

amb les associacions de comerciants 
i també amb la comunitat educativa” 
ha assenyalat l’alcalde. 

pREpaRant una nova EdiCió
El que sí que s’ha pogut avançar és 
que per a la propera edició de la Festa 
del Mercat, que ja serà la setena, des 
de l’organització es preparen actes es-
pecials per commemorar centenaris 
molt importants: el de la posada de 
la primera pedra del Pont Penjant i 

l’inici de la construcció del pont que 
va tenir lloc el dia 15 d’agost del 1915 
i d’altra banda també complirà 100 
anys la seu del Casino Recreatiu, 
l’edifici modernista que acull cada 
any els vermuts musicals. També al 
2015 es commemora el centenari 
de la fundació del Club de Futbol 
Amposta, de manera que la comissió 
que es buscarà també la complicitat 
d’aquesta entitat en el marc de la 
Festa del Mercat. 

La Festa del Mercat a la Plaça genera
més d’un milió d’euros de volum de negoci

ja s’està treballant amb la propera edició que coincidirà amb el centenari de la primera pedra del Pont Penjant

El recinte de festes 
tindrà a partir 
d’enguany una pista 
de ball definitiva
La zona d’aparcament públic de les 
antigues piscines es troba en obres 
des del dilluns 16 de juny per prepa-
rar l’espai de cara a celebrar-hi el ball 
de festes majors aquest mes d’agost.

Concretament, s’està construint 
una zona de pista llisa per a poder-hi 
ballar fàcilment i que permetrà, un 
cop acabades les festes, que s’hi 
puguin aparcar els cotxes tal com 
es fa habitualment.

Amb una inversió d’11.000 euros 
per aquestes obres, ja no serà neces-
sari instal·lar la pista provisional.

El recinte de festes es va traslladar 
l’any 2011 des del Pavelló Firal on 
es trobava a un espai a la vora del 

riu Ebre, on estaven les antigues 
piscines municipals i just a la vora 
de la plaça de Fidel on se celebrava 
antigament el ball.

El canvi d’ubicació ha tingut molta 
acceptació entre els ampostins, que 
tenen en el riu i el Pont Penjant el 
millor rerefons possible per celebrar 

les nits de festes, a més, Aixa s’ha 
aconseguit apropar al ball al centre 
de la ciutat i revitalitzar-lo com a 
zona d’oci durant les festes. 
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Les eleccions al 
parlament europeu 
assoleixen més del 
42% de participació
La darrera jornada electoral amb 
motiu de les eleccions al Parlament 
Europeu van registrar a Amposta un 
considerable augment de la partici-
pació respecte a les del 2009 arribant 
en aquesta ocasió al 42’68%

Pel que fa als resultats per partits, 
a la ciutat d’Amposta han reflectit 
la tendència general de la resta de 
Catalunya amb un ascens d’ERC 
que es va concretar a la ciutat amb 
1.931 vots situant-la com a força més 
votada seguida de prop per CiU que 
ha mantingut els resultats de l’any 
2009. El descens més destacat és el 
del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya que ha passat de ser vencedor 
de les eleccions del 2009 amb 1.775 
vots a quedar-se com a tercera força 
a la ciutat amb gairebé 800 vots.

Per últim també ha estat sorpre-
nent com a tot l’estat espanyol la 
irrupció de Podem, que ha obtingut 
174 vots a Amposta. 

Els REsultats 

Cens 14.287
Vots 6.098 42,68%
Nuls 157 2,57%
Blancs 147 2,47%

partit vots %
ERC 1.931 32,50
Ciu 1.574 26,49
PSC-PSoE 799 13,44
iCV 470 7,91
PP 397 6,68
PoDEm 174 2,92
C’s 117 1,96
uPyD 64 1,07
EB 49 0,82
PACmA 40 0,67
EH BilDu-BNG 18 0,30
PCPE 18 0,30
PRiEu 18 0,30
mR 17 0,28
PiRATAS 17 0,28
CiluS 12 0,20
PX 11 0,18
RC 11 0,18
DiER 10 0,16
iS 7 0,11
FE 4 0,06
iF 4 0,06
PE 4 0,06
VoX 4 0,06
DN 3 0,05
lEm 3 0,05
RRuE 3 0,05
AlTER 2 0,03
mCR 2 0,03
mSR 2 0,03
PREPAl 2 0,03
la resta de partits que es van pre-
sentar van tenir un vot amb el 0,01 
de percentatge ve vot

EuRopEEs

Èxit de la segona 
edició de la Festa del vi 
català a la vora del riu
Un cop fet el balanç, els organit-
zadors de la segona edició de la 
festa del vi català a la vora del riu 
celebrada a Amposta el passat dia 

31 de maig han mostrat la seva sa-
tisfacció per l’afluència de visitants 
assegurant que més 3.000 persones 
per poder passar pels diferents es-
tands d’aquesta fira, que aplegava 
24 cellers d’arreu de Catalunya i 8 
denominacions d’origen.

Pep Cavallé, un dels organitzadors 
de la Fira, ha manifestat que aquest 
és l’inici del que s’espera sigui una de 

les fires el vi català més importants 
del territori tant des del el punt de 
vista de visitants com de cellers i 
D.O. representades.

Tanmateix els organitzadors han 
assegurat que continuaran treballant 
per fer d’aquest festa una festa també 
lúdica que aporti visitants a la ciutat 
d’Amposta i que aprofundeixi en la 
cultura del vi català. 

Celebració 
de la revetlla 
de Sant Joan
Més d’un miler de racions de coca de 
Sant Joan es van repartir durant la 
nit més curta de l’any, la del 23 de 
juny, en la revetlla que es va celebrar 
a la Plaça del Mercat. La gran assis-
tència de públic va permetre que hi 
hagués molt bon ambient a la festa 
que va estar amenitzada per una 
orquestra que va oferir ball durant 
la vetllada. 

Cap de setmana i 
revetlla de Sant Joan
Les incidències ateses per la policia 
local d’Amposta durant aquesta 
revetlla han estat diverses, entre el 
centenar de requeriments que va te-
nir la Sala de Coordinació Operativa 
de la Policia Local entre els dies 23 i 
24, els relacionats amb la celebració 
de la revetlla van ser 3 queixes per 
molèsties, 2 avisos d’incendi (possi-
blement provocat per l’ús de petards) 
i 5 per actes vandàlics o danys.

Aquest cap de setmana de revetlla 
també s’han portat a terme diversos 

controls d’alcoholèmia per part de 
la Policia Local d’Amposta. Entre el 
dissabte a la matinada i la nit/ma-
tinada de la revetlla s’han realitzat 
5 controls d’alcoholèmia planificats, 
coincidint amb la campanya “Alkol 
al k@p N k@p, kndueix sgur!!!”, en 
el que s’ha realitzat un total de 245 
proves d’alcoholèmia preventives de 
les quals, el 4,01 % (10) han estat 
positives.

A banda d’aquests controls pre-
ventius s’han realitzat també un 
total de 9 proves d’alcoholèmia als 
implicats en 5 accidents de trànsit 
atesos a les vies de competència de 
la Policia Local, d’aquestes 9 proves 

d’alcoholèmia fetes als conductors 
implicats en accident, una va donar 
positiu, amb una taxa superior al 
doble de la taxa permesa.

Hem de lamentar que en l’accident 
que es produïa el diumenge al vol-
tant de les 8 del matí, una sortida 
de via d’un vehicle en que viatjaven 
5 joves, en que la conductora va 
donar positiu, una de les joves que 
hi viatjava va resultar ferida greu, la 
qual va estar traslladada al hospital 
de la Vall d’Hebron. La policia local 
d’Amposta està portant a terme les 
diligències penals per aquest acci-
dent de trànsit amb ferits greus i 
alcoholèmia positiva. 

poliCia loCal
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L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
va inaugurar el divendres 20 de 
juny les obres de millora de qua-

tre carrers del casc antic de la ciutat, 
per millorar-ne la pavimentació, la 
circulació i també renovar la xarxa de 
pluvials, clavegueram i enllumenat.

Les obres de rehabilitació els 
carrers Pelai, Covadonga i Ataülf, 
que es van iniciar al mes de gener, 
han permès una millora integral 
de les tres vies properes al Castell 
d’Amposta, en ple casc antic, i també 
dels accessos al carrer del Fossat, un 

espai catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Local. Al mateix temps, 
s’ha aprofitat per fer també algunes 
millores importants en aquest carrer 
tan emblemàtic de la ciutat.

El projecte, en el qual s’ha realitzat 
una inversió de 138.583,56 euros, ha 

consistit en la urbanització dels tres 
carrers, com a carrers de prioritat 
invertida, de manera que tots els 
paviments, que fins ara eren desi-
guals estaran a un mateix nivell i es 
permetrà la circulació de vehicles.

A diferència dels altres dos carrers, 
al carrer Covadonga es mantindrà la 
pedra natural pròxima a les edifica-
cions, com franja lateral al carril de 
circulació i tant en aquest carrer com 
al Pelai es canviarà la configuració de 
les escales existents per a que tinguin 
un recorregut adaptat. 

Finalitzen les obres de rehabilitació 
de tres dels principals carrers del casc antic

Finalitzen les obres 
de la zona esportiva 
que s’han fet amb 
plans d’ocupació
L’Ajuntament d’Amposta, a través 
del programa “Treball i formació” ha 
contractat 9 aturats de llarga durada 

amb la finalitat de realitzar les obres 
de remodelació de les voreres del 
carrer Sebastià Juan Arbó, a la zona 
esportiva de la ciutat.

El programa compta amb el suport 
del Server d’Ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu i ha permès 
contractar persones que portaven 
molt de temps a l’atur, donant-los 
Així una oportunitat d’incorporació 
al mercat de treball a més d’una 

Les voreres abans i després les obres.
formació. A banda, s’han contractat 
4 persones més mitjançant la col·la-
boració social. A banda de les obres 
de la zona esportiva que ha suposat 
una millora important d’una de les 
principals avingudes de la ciutat, 
els integrants dels plans d’ocupa-
ció també han realitzat tasques de 
manteniment de arbrat municipal i 
d’alguns edificis.

A banda, també mitjançant un 
pla d’ocupació s’han pogut contrac-

tar quatre administratives que han 
donat suport a les àrees de Cultura, 
Turisme, Polítiques Actives d’Ocu-
pació i el Casal Municipal.

Cal afegir que mitjançant un 
conveni signat entre els ajuntaments 
d’Amposta i Sant Carles de la Ràpita 
i el Consell Comarcal del Montsià, 
des de l’Ajuntament d’Amposta s’ha 
realitzat la formació del certificat 
de professionalitat de tots els plans 
d’ocupació. 
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L’Oficina de Turisme d’Amposta ha 
organitzat aquest mes de maig fins 
a tres bicicletades populars per di-
ferents rutes donat la gran resposta 
de participació que la bicicletada 
popular pel Camí de Sirga ha tingut 
en les passades edicions. En aquest 

sentit, des de turisme s’han proposat 
durant tot el mes tres cites amb la 
natura i la bicicleta, que a més del ja 
conegut Camí de Sirga entre Ampos-
ta i Sant Jaume d’Enveja proposaven 
visitar els Ullals i les Llacunes. Tot 
i que aquesta última es va haver de 

suspendre a causa de la pluja, les 
dues restants han complert amb les 
previsions de l’organització, i han 
registrat 180 ciclistes pel Camí de 
Sirga el dia 10 de maig i 264 als 
Ullals aquest mateix dissabte dia 31.

La propera convocatòria amb els 
amants de la natura i el paisatge és 
per al dia 13 de setembre, quan es 
preveu realitzar una ruta a peu pel 
Montsianell, on el punt de trobada 
serà a la finca de Cabiscol, Temps 

de Terra i activitats previstes per al 
nens i nenes. 

Les activitats han estat possibles 
gràcies al suport del Club BTT Mont-
bike, els voluntaris de Protecció Civil 
i el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Els participants poden veure 
totes les imatges de les bicicletades 
al tauler de Pinterest de Turisme 
d’Amposta: http://www.pinterest.
com/turismeamposta/bicicleta-
da-cam%C3%AD-de-sirga-2014/ 

L’Oficina de Turisme tanca un mes de maig 
de bicicletades amb gran participació
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La nova delegació de PIMEC 
Terres de l’Ebre fou inaugurada 
el divendres dia 13 de juny pel 

conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, Felip 
Puig, davant la presència de Manel 
Ferré, alcalde d’Amposta; Josep Gon-
zález, president de PIMEC; Santiago 
Roselló, president de PIMEC Terres 
de l’Ebre; i Josep-Joaquim Sendra, 
president de PIMEC Tarragona, així 
com d’altres membres de la patronal i 
empresaris i empresàries del territori.

Santiago Roselló, president de 
PIMEC Terres de l’Ebre, ha destacat 
que l’objectiu de la patronal és estar 
més a prop del teixit empresarial i 

econòmic del territori i “oferir-los 
formació, jornades interessants i 
útils, serveis adaptats a les seves 
necessitats i informació d’interès”. 
Santiago Roselló ha demanat al 
conseller millores en les comunica-
cions, que “ajudarien a fer créixer la 
competitivitat del teixit empresarial 
de les Terres de l’Ebre, com l’aixeca-
ment del peatges fins a l’Hospitalet 
de l’Infant i una freqüència més alta 
de parades, tant de viatgers com de 
mercaderies, a l’estació de l’Aldea”. 
També ha afegit que “s’aprofiti la 
taxa turística per promocionar els 
atractius turístics de les Terres de 
l’Ebre” i que “s’aconselli a les empre-

Ciutat

EmpREsaRis

Felip Puig inaugura la delegació 
de PIMEC Terres de l’Ebre

Fruit del conveni de col·laboració que va signar amb l’Ajuntament d’Amposta

Amposta, seu de la 
trobada anual sobre 
projectes de prevenció 
de la drogaddicció
Mig centenar de tècnics d’ajunta-
ments catalans i persones vincula-
des a projectes de prevenció de la 
drogoaddicció van participar dijous 
dia 26 de juny en el quart plenari de 
la Xarxa Perifèrics que ha tingut a 

Amposta com a seu. Es tracta d’una 
trobada anual que pretén posar 
en comú els avenços en aquesta 
matèria i fixar les línies de treball 
per al pròxim any. En la trobada hi 
ha assistit el subdirector general de 
drogodependències, que ha destacat 
quines són els principals riscos que 
actualment hi ha al nostre país. 
L’alcalde ha destacat la importància 
de que la ciutat d’Amposta aculli un 
esdeveniment d’aquest tipus, que 
l’any que ve també tindrà la capital 
del Montsià com a seu. 

ses que s’instal·lin en sòl industrial 
del territori”.

Josep González, president de 
PIMEC, ha deixat palesa la bona 
tasca de la comissió territorial de 
PIMEC Terres de l’Ebre i del seu 
president, “fent que s’escolti la veu 
de les pimes i dels autònoms de les 
Terres de l’Ebre” i vetllant pels seus 

principals problemes com “la manca 
de finançament, els impagaments, 
la pressió fiscal o els alts costos 
energètics”. També ha destacat la 
importància de “desplegar activitats 
que potenciïn el territori. El BCN 
World n’és un bon exemple i esperem 
que doni prioritat a l’ocupació de 
treballadors de la zona en els 20.000 
llocs de treball que es preveu crear”. 
El president de PIMEC també ha 
volgut destacar la importància dels 
sectors agroalimentari i el turisme 
a les Terres de l’Ebre.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, Felip 
Puig, ha assenyalat que “hem de 
posar en valor el diàleg social; una 
capacitat de diàleg que, aquí a Ca-
talunya, ens ha permès començar a 
sortir de la crisi”. També ha emplaçat 
els assistents “a estar obsessionats 
per la recuperació econòmica” i els 
ha demanat que “mantinguin el bon 
nivell de treball en col·laboració 
amb els nostres agents econòmics 
i socials”.

El conseller ha aprofitat l’avinen-
tesa per felicitar el president de 
PIMEC, Josep González, per la seva 
reelecció i per la tasca de la patronal 
en defensa de les petites i mitjanes 
empreses i els autònoms. De la matei-
xa manera, ha reconegut el president 
de PIMEC Terres de l’Ebre, Santiago 
Roselló, per la inauguració d’aquesta 
delegació a les Terres de l’Ebre.

L’any 2012, PIMEC Terres de l’Ebre 
i l’Ajuntament d’Amposta van signar 
un conveni de col·laboració perquè 
la patronal oferís un espai que per-
metés una relació més propera amb 
les empreses de l’entorn i donar un 
millor suport i acompanyament. 

joRnadEs tèCniquEs

BaRRis

plaça dE la mola. El mural de la Plaça de la Mola, al barri del Grau, 
i que és obra dels alumnes de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta ha estat en els 
darrers dies rehabilitat i restaurat també gràcies als alumnes de l’escola, ja que la 
intempèrie havia degradat una mica el color i el dibuix que ara tornen a lluir com 
al principi. 
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Ciutat

EntREvista

Com veus El Poblenou, pocs dies 
desprès d’haver ocupat aquest nou 
càrrec al front del Poblenou.

El Poblenou és un nucli molt dinà-
mic i amb moltes ganes de fer coses, 
hi ha 23 negocis de restauració, i a 
més estem en un lloc privilegiat, al 
mig del Parc Natural tenim també, 
8 allotjaments rurals, dos cases de 
colònies, dos hotels i un alberg. Per 
un poble de 200 habitants, són molts 
negocis i molta activitat.

El Poblenou ha passat de ser un lloc 
on l’economia es basava en el sector 
arrosser a ser una economia més del 
sector dels serveis.

Sí, la veritat és que pràcticament la 
gent del poble viu del sector serveis 
i pràcticament de gent a l’atur n’hi 
ha molt poca.

El futur del Poblenou passa pel turis-
me i la restauració?

Evidentment cada dia es posa 
més de manifest que la singularitat 
del Poblenou ens indica el camí que 
hem de seguir i és justament el del 
sector turístic.

Un poble turístic necessita infraes-
tructures, unes infraestructures que 
reivindiques constantment.

Si , la meva obligació com a alcalde 
pedani és detectar allò que serveixi 

per millorar el poble i dotar-lo dels 
serveis necessaris. Actualment, els 
projectes més importants són la car-
rereta de la Ràpita a Eucaliptus, de la 
que s’han començat a fer les cates per 
part de la Generalitat, també necessi-
tem un auditori municipal que ja està 
projectat i que estaria ubicat a l’antiga 
casa parroquial, hem de millorar el 
sostre de l’església, millorarem la 
plaça Sebastià Juan Arbó amb una 
font i una petita zona de picnic.

També volem fer una pàgina web 
per donar més i millor informació 
al turista.

Fa pocs dies hem encetat les rutes 
guiades per ensenyar el nostre poble 
amb una exposició sobre l’inici de la 
construcció del Poblenou, i moltes 
coses més amb tots els àmbits socials. 
També el proper més de setembre 
volem iniciar l’atorgament del premi 
Torre de Sant Joan.

Hi ha hagut una certa polèmica en el 
teu nomenament per part dels grups 
de l’oposició, com ho has viscut?

Jo vull recordar que sóc un repre-
sentat de l’Ajuntament d’Amposta i 
actualment amb les competències 
que té assignades aquest càrrec 
estem funcionant molt bé amb el 
sistema de nomenament, dir també 
que pel volum d’habitants que tenim 
no ens hem plantejat ser una Entitat 

“Som una població 
petita però molt 
dinàmica”

JoSEP SANCHo, aLcaLdE PEdani 
dEL PoBLEnou dEL dELta

Municipal Descentralitzada i per 
tant el nomenament del representat 
municipal la fa el ple de l’ajuntament 
a instàncies de l’alcalde.

Quines activitats esteu fent aquest 
estiu?

Ja hem obert la piscina municipal, 
també oferirem cursos d’informàtica 
per a la gent gran, l’associació de 
dones fa classes de aquagym, l’asso-
ciació de pares i mares organitzen el 
campus d’estiu obert a tothom, hem 
realitzat una trobada de les zones 
escolars rurals juntament amb la 
casa de colònies Amadeo, hem fet 
un taller de reciclatge, talleres de 
sabons artesanals, xerrades sobre 
acolliments familiars i també una fira 
d’artesania. De fet, molta activitat 
juntament amb les festes majors, 
com veieu, som molt actius.

Aviat comencen les festes?
Sí, del 28 de juliol al 4 d’agost, 

aquest any farem una nit de cultura 
amb jotes, espectacles musicals, un 
dia més de ball i novament tindrem 
pregó, aquest any serà Melin Maseu, 
la primera dona del Poblenou que va 
tenir estudis universitaris, els bous, 
paellada, botifarrada, bou estofat, 
dia de pa en tomàquet i pernil, el 
dia de la dona etc. Esperem que si-
guin unes festes molt participatives 
i divertides.

A l‘estiu creix de manera clara la 
població.

Passem de 175 habitants a més de 
1000, de fet són moltes les cases de 
la part nova que s’han comprat com 
a segona residència, a més, hi ha 
molta demanda de cases de lloguer..

Gràcies Josep i sort al capdavant del 
Poblenou. 

poBlEnou

PRoGRAMA DELS 
ACTES I FESTES QUE 
ES REALITZARAN A 
LES FESTES MAJoRS 
2014 DEL PobLENoU 
DEL DELTA 

dilluns, 28 dE juliol
dia dE pRECalEntamEnt

 a les 19.00 hores. Presentació oficial de 
l’Escola d’Estiu Jotacampus 2014 al Patí 
de la terrasseta de saur. 

 a les 12.00 hores. a l’Esglèsia Parro-
quial, obertura de l’Exposició fotogràfica 
sobre l’Història del Poblenou dels anys 50 
– 70 a càrrec de José m. Hidalgo salas “lo 
castellà”, veí del poble. Horari de 11 a 13 i 
de 19 a 21 hores, fins l’11 d’agost. 

dimaRts, 29 dE juliol
dia dEl Blou EmBolat

 a les 16.00 hores. concurs de dards 
al “Bar Espanyol”

 a les 17.00 hores. concurs de dibuix 
davant l’ajuntament 

 a les 18.00 hores. 4t concurs de morra 
a la terrasseta de saur 

 a les 19.00 hores . cremat a “Lo tast” 
Pati de menjars

 a les 22.00 hores . 1r concurs de monò-
legs al restaurant Lo Pati d’agustí

dimECREs, 30 dE juliol
dia dEl pREGó

 a les 00.05 hores . Bou embolat de la 
ramaderia delta. 

 nit Jove a la 1.00 hores . disco mòbil al 
recinte poliesportiu amb la col·laboració 
de l’associació Juvenil tots al munt i la 
regidoria de Joventut.
festa de l’escuma amb la col·laboració de 
casa de colònies amadeo – Victoria. al fi-
nalitzar s’obrirà la piscina temporalment. 

 a les 7.00 hores . manyanita al restau-
rant can Paquita amb l’acompanyament 
de la Xaranga. 

 a les 7.30 hores. sortida del Bou caplla-
çat des del camp de futbol. 

 a les 13.00 hores . campanes al vol i 
llançament de coets que anunciaran l’ar-
ribada de les festes majors. a continuació, 
des del balcó de l’ajuntament, repartiment 
de caramels. 

 a les 14.00 hores . sardinada al recinte 
poliesportiu. Entre mòs i mòs sangria. 

 a les 17.00 hores . concurs de Bitlles a la 
Zona Esportiva del carrer ronda dels Pins.

 a les 18.00 hores. final del 4t concurs 
de morra a La terrasseta i entrega de 
premis als guanyadors. 

 a les 22.30 hores . concentració davant 
de l’ajuntament de les Pubilles i pregonera 
amb els respectius acompanyants i auto-
ritats invitades, amb l’acompanyament 
de la colla de dolçainers i tabaleters 
samfaina de la ciutat d’amposta. 

 a les 23.00 hores. a la sala d’actes de 
la casa consistorial, signatura de la sra. 

passa a la pàgina següent
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poBlEnou

Ciutat

ve de la pàgina anterior

Pregonera al llibre d’honor de Poblenou.
 a les 23.15 hores. a la Plaça del Jardí, 

castell de focs artificials d’inici de festes. 
 a les 23.30 hores. al recinte poliespor-

tiu, acte de Presentació de les Pubilles 
a càrrec del rapitenc fernando Garcia, 
periodista radiofònic i Pregó de les festes 
majors a càrrec de la sra. melín masdéu, 
Pregonera 2014.

 a les 24.00 hores . Gran nit de ball 
amenitzada per la sensacional orquestra 
oceanic. 
a la mitja part, Entrega de Premis als Gua-
nyadors del concurs de Bitlles, concurs 
de dards i concurs de dibuix. 

dijous, 31 dE juliol
dia dE la CultuRa

 a les 12.00 hores . Pasacalles per la 
Xaranga amb l’acompanyament de les 
Pubilles. 

 de les 11.00 fins les 13,00 hores . taller 
de manualitats. 

 a les 14.00 hores. degustació de paella 
al recinte poliesportiu amb la col·laboració 
de la cambra arrossera del montsià.

 a les 20.00 hores. desfilada de carros-
ses acompanyades per capgrossos, Grup 
majorettes d’amposta, Grup cornetes i 
tambors, Batucada Batuquem d’amposta

 a les 23.00 hores. a la terrasseta de 
saur, “los fantàstics 80” amb dJ Karril i 
marc Lafont. 

 a les 22.30 hores nit cultural . actuació 
de Quico el célio, el noi i el mut de ferreries 
amb l’espectacle La Jota Profana. 

 a les 00.15 hores. actuació de Ball a 
carrèc de l’Escola Jas dansa de st. carles 
de la ràpita.

 a la 01.15 hores. mitja part 
 a la 01.45 hores . Humorista/showman/

mag

divEndREs, 1 d’aGost
dia d’EntREmiG

 a les 12.00 hores. Pasacalles per la 
Xaranga amb l’acompanyament de les 
Pubilles.

 de les 11 fins les 13 hores. Jocs d’aigua 
a la Piscina municipal. 

 a les 14.00 hores. al recinte Poliesportiu, 
musclada amb la col·laboració d’agustí 
Bertomeu, s.l. també es farà degustació 
de marisc. 

 a les 16.00 hores. XXXV concurs de 
Guinyot al recinte Poliesportiu. 

 a les 18.00 hores. tarda de bous a càrrec 
de la ramaderia delta amb l’acompanya-
ment de la Xaranga. 

 a les 22.00 hores. Bou embolat a càrrec 
de la ramaderia Germans margalef. 

 a les 22.30 hores. actuació de flamenco 
a La terrasseta a càrrec de l’Escola “Jas 
dansa” de sant carles de la ràpita.

 a les 24.00 hores. nit de ball amenitzada 
per L’orquestra Paradise. 

dissaBtE, 2 d’aGost
dia dE l’Estofat

 a les 12.00 hores. Pasacalles per la 
Xaranga amb l’acompanyament de les 

Pubilles.
 de les 11.00 fins les 17.00 hores. Parc 

infantil al recinte Poliesportiu.
 a les 12.00 hores. animació per als més 

petits amb la diversió d’un pallasso. 
 a les 14.00 hores. al recinte Poliesportiu, 

menjada del Bou Estofat. 
 a les 16.00 hores. cremat al recinte 

poliesportiu
 a les 18.00 hores. tarda de bous a càrrec 

de la ramaderia delta. 
 a les 18.00 hores. davant de la terras-

seta de saur, taller de Jota per l’Escola 
del Jotacampus

 a les 24.00 hores 
Gran revetlla a càrrec de l’orquestra 
sparta.

diumEnGE, 3 d’aGost
dia dE la GEnt GRan

 a les 10 hores. Visita de l’Exposició sobre 
l’arquitectura i Història del Poblenou del 
delta de l’il·lustre col·legi oficial d’arqui-
tectes de catalunya a la sala d’actes de 
la casa consistorial.

 a les 10.30 hores. Pastes i orxata per a la 
gent gran amb la col·laboració de Pastis-
seria devesa de sant carles de la ràpita.

 a les 11.00 hores. missa solemne 
d’Homenatge a la Vellesa amb l’assis-
tència d’autoritats, Pubilles i Presidents 
d’entitats.

 a les 12.00 hores. a l’Església Parroquial 
mare de déu de la cinta, concert de l’orfeó 
Pau casals de sant carles de la ràpita.

 a les 12.30 hores. Ball del Vermut al 
recinte poliesportiu amb la col·laboració 
del restaurant can Paquita.

 a la 13.00 hores. En homenatge a la gent 
gran la comunitat de regants oferirà un 
dinar als srs. i sres. regants més grans 
de 70 anys que s’hagin apuntat prèviament 
a les oficines del sindicat. 

 a les 14.00 hores. Botifarrada al recinte 
Poliesportiu.

 a les 16.30 hores. concurs de Karaoke 
a la terrasseta de saur

 a les 18.00 hores. tarda de bous a càrrec 
de la ramaderia delta. 

 a les 19.00 hores. Xocolata i xurros a 
la plaça de bous, amb la col·laboració 
del restaurant casa amadeo i Xurreria 
montseny. 

 a les 22.00 hores. Bou Embolat a càrrec 
de la ramaderia delta. 

 a les 23.30 hores. al camp de futbol 
es farà petar un Gran castell de focs 
artificials, a càrrec de Pirotècnia tomàs. 
a les 24.00 hores
al recinte Poliesportiu Gran nit de ball 
amenitzada pel duet Elegance. actuació 
de mariachis de mexico.

dilluns, 4 d’aGost
dia dEl poBlE

 a les 11.00 hores . al recinte poliespor-
tiu diversió en família amb l’actuació de 
sopes de frigola i esmorzar de pa amb 
tomàquet i pernil.

 a les 18.00 hores. Vaquetes a càrrec de 
la ramaderia delta.

 a les 23.00 hores. nit de ball a càrrec 
de almas Gemelas. a la mitja part la zde 
gitano i cava.

Nou producte turístic basat 
en l’arquitectura i la història 
de Poblenou del Delta

Amb l’objectiu de difondre i 
potenciar el coneixement del 
patrimoni del Delta de l’Ebre, 

el Museu de les Terres de l’Ebre i 
l’Ajuntament d’Amposta, inicien 
aquest estiu una nova experiència 
turística que permetrà posar en 
valor el patrimoni arquitectònic de 
Poblenou del Delta, així com ampliar 
la seva oferta turística.

Des del diumenge 22 de juny, 
s’inicià un servei de visites guiades 
gratuïtes a la població de Poblenou 
del Delta que tindrà lloc tots els 
diumenges d’estiu fins a finals de 
setembre. Consistirà en una visita 
a una exposició ubicada a la sala 
d’actes de l’Ajuntament de Poblenou 
del Delta i, tot seguit, es visitarà el 
casc urbà. Hi haurà 3 torns de visi-
tes que s’iniciaran a les 11h, a les 
12h i a les 13h, i tindran una hora 
de durada. Alhora, el guia oferirà 
informació turística de la població 
i els voltants sobre serveis turístics 
com ara la restauració l’allotjament 
o atractius turístics.

L’exposició d’arquitectura “Po-
blenou del Delta, arquitectura per 
a la colonització” del col·legi d’Ar-
quitectes, ubicada a l’ajuntament 
de Poblenou del Delta, consta de 

21 plafons de gran format on es 
mostra la gènesi de “Villafranco 
del Delta”, avui Poblenou del Delta. 
Des de 1939, es van crear 264 nuclis 
de colonització arreu de l’Estat. El 
projecte de Villafranco del Delta de 
l’arquitecte José Borobio va perme-
tre la construcció l’any 1956 de les 
vivendes i dels edificis de serveis 
complementaris (escola, Esglèsia, 
edifici administratiu, bar, comerços, 
etc), en terrenys públics de la zona 
marítima del municipi d’Amposta. 
L’any 1957 es van lliurar als colons 
96 vivendes amb els corresponents 
lots de terra a cultivar.

L’exposició permet redescobrir un 
indret tant popular de les Terres de 
l’Ebre com és Poblenou del Delta. 
La visita guiada posterior pel nucli 
urbà, permet conèixer de primera 
mà un dels exemples més genuïns 
del poblament del Delta de l’Ebre.

El nou producte turístic impulsat, 
ha estat possible gràcies a un conveni 
de formació DUAL que el Museu de 
les Terres de l’Ebre va signar el passat 
novembre del 2013 amb el Departa-
ment d’Ensenyament i l’IES Montsià, 
que permet la contractació d’alumnes 
del segon curs del Grau Superior de 
Guiatge i Assistència Turística. 

plantada tRadiCional dE l’aRRòs

Diumenge 8 de juny es va celebrar la festa de la plantada tradicional de l’arròs al 
Poblenou del Delta. A les 10 del matí es va iniciar la jornada amb la manyanita a la 
Terrasseta de Saur, amb l’acompanyament de la rondalla dels Muntells i lo cantador 
Juanito Aragonès.
Desprès plantada al soto de Nyores es va celebrar un vermut a la Terrasseta de Saur 
per als plantadors. La plantada és una Festa d’interès social i cultural per a l’entitat 
de població de Poblenou del Delta. 

Tots el diumenges d’estiu fins a finals de setembre
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Ciutat

EnsEnyamEnt

alumnat del agustí 
Barberà seleccionat per a 
participar en un programa 
de televisió

Ens satisfà molt explicar que un 
grup d’alumnes de la nostra escola 
va ser escollit per a participar al 
programa “Fish and chips” que emet 
habitualment els dissabtes a mig 
matí el Canal Super 3. Fent-ne cinc 
cèntims, podem dir que es tracta d’un 
concurs on competeixen dos centres 
educatius catalans de Primària on hi 
demostren la seva habilitat en llen-

gua anglesa (abecedari, vocabulari, 
estructures linguístiques bàsiques, 
etc). La gravació del programa per 
part de la nostra escola va tenir 
lloc a Barcelona el passat dijous 19 
de juny. L’Escola Agustí Barberà va 
competir amb l’escola “La Creu” de la 
localitat lleidatana de Torrefarrera. 
Més enllà d’aconseguir guanyar el 
premi del concurs, (fet que no deixa 
ser ser “simbòlic”) com a centre edu-
catiu ens satisfà molt que el nostre 
alumnat hagi posat de manifest un 
cert nivell en l’aprenentatge de la 
llengua anglesa, que ja és curricular 
a Educació Infantil (P-4) des de fa 
ja vuit cursos. 

Els alumnes de la ZER Mediterrània van celebrar el divendres dia 6 de juny la tro-
bada de la ZER, la Zona d’Escoles Rurals que inclou els alumnes de les escoles del 
Poble Nou, els Muntells i Les Cases d’Alcanar. La trobada es va celebrar enguany 
a l’escola del Poble Nou del Delta i els alumnes van poder compartir una jornada 
plena d’activitats educatives i lúdiques a la vegada que els mestres responsables 
de les escoles rurals van intercanviar experiències. 

El passat dia 31 de maig, a l’auditori 
de la Unió Filharmònica, es va fer 
la cloenda dels actes que l’Escola 
Miquel Granell ha realitzat durant 
aquest any per celebrar el 50è ani-
versari del nom de l’escola i dels 25 
anys de l’edifici actual. Cal recordar 
que l’escola Miquel Granel va ocupar 
durant molts anys l’edifici del que 
actualment és el Museu de les Terres 
de l’Ebre.

La jornada es va desenvolupar 
alternant els parlaments i actuaci-
ons musicals a càrrec d’una banda 
de música formada per alumnes i 
exalumnes de l’escola i ballada de 
jotes amb el grup “de jotes “La Ron-
dalleta” acompanyat per la coral “Els 
Miquelets”, tots dos grups formats 
per alumnes de l’escola. 

Els parlament van anar a càrrec de 
tres antics alumnes que van explicar 
anecdotes del seu pas per l’escola; de 
Mercè Masip, directora de l’escola; 
d’Imma Obiol, Inspectora en cap i 
de Isabel Ferré, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Amposta.

Finalment, com a sorpresa, es va 
estrenar el nou himne de l’escola, 
obra del compositor Lionel Bel-
trén-Cecilia i de Ramona Caballé.

l’HimnE
Fa uns mesos la professora de música 
del col·legi juntament amb l’equip 
directiu, va proposar-li a Jacint Gis-
bert, director de l’Escola de Música 
de la Unió Filharmònica, dirigir 
una banda formada per alumnes i 
antics alumnes del centre. Un cop 
madurada aquesta opció, van tenir 
la idea d’aprofitar la Coral Infantil 
de l’escola i crear un petit himne 
commemoratiu per a l’aniversari.

Una de les mestres, Ramona Caba-
llé, fa fer un esbós del que podria ser 
la lletra. Dies més tard, Jacint, més 
conegut per “Sinto”, és va posar en 
contacte amb el compositor, al qual 
li va encantar la idea. Així, va contri-
buir de forma musical a l’aniversari 
d’aquest col·legi ampostí.

Havia de ser quelcom solemne, 
a la vegada que enganxós. En pocs 
dies, aquells versos es van convertir 
en melodia i, així, va sorgir l’himne 
de “Els Miquelets”.

Lionel, com a compositor de l’him-
ne, va voler agrair a la professora 
de música, Isabel Abarca, al equip 
directiu del col·legi i a Jacint Gisbert, 
la confiança que van tenir amb ell en 
aquest any tant assenyalat. 

Cloenda dels actes dels 
cinquanta anys de l’escola 
Miquel Granell

Es va estrenar el nou himne de l’escola

Publicació de bases
Es poden consultar a la pàgina web 
amposta.cat les bases per al concurs 
nacional de Vestits de Paper, la cursa 
d’andròmines i la barra de festes majors
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Una vintena d’alumnes de se-
cundària que estaven a punt 
de ser expulsats de l’institut 

per acumulació de faltes s’han po-
gut acollir aquest curs 2013-2014 
al programa “No et facis fora”, grà-
cies a aquest programa iniciat per 
l’Ajuntament d’Amposta l’any 2011, 
els alumnes han aconseguit que se’ls 
eliminessin les faltes i evitar l’expul-
sió tot fent treballs socials durant les 
seves tardes lliures als centres Pere 
Mata i la residència d’avis així com 
a la Creu Roja i a Càritas.

La iniciativa del programa va sor-
gir de les regidories d’Ensenyament 
i de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Amposta i es va iniciar amb el su-
port dels Instituts Ramon Berenguer, 
Tecnificació, i el Col·legi Sagrat Cor.

La finalitat del projecte, segons 
explicava en el seu moment la regido-
ra de Serveis Socials, Laia Subirats, 

és que “l’alumne no acabi expulsat 
i que adquireixi uns valors a través 
del treball amb la comunitat a més 
de fer-se responsable assumint un 
compromís envers la societat”. El 
projecte serveix també per posar 
d’acord tots els agents que actuen en 
l’educació com els centres, la famí-
lia, la comunitat i el propi alumne. 
Assignant als alumnes que estiguin 
a punt de ser expulsats canviar el 
càstig per unes hores de treball amb 
les entitats socials, es pretén que “el 
fet se ser expulsat no es converteixi 
en un dia de festa” assenyalava el 
regidor d’Ensenyament, Josep Anto-
ni José. En aquest sentit, el regidor 
remarcava que una expulsió crea 
en l’alumne la sensació de fracàs i 
també genera un problema en l’àmbit 
del centre educatiu i de la mateixa 
família.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 

va felicitar a totes les parts implica-
des, tant a les regidories com a les 
entitats que col·laboren, per posar 
en marxa un programa que “se 
sustenta en la cultura dels valors, 
principalment, el valor de l’esforç 
i del voluntariat”. El programa es 
duu a terme mitjançant un conveni 
entre totes les parts que, tal com va 
remarcar l’alcalde en el moment de 
signar-lo “no suposa cap aportació 
econòmica sinó que és un conveni 
“per oferir suport moral i voluntari 
entre totes les parts”.

Els alumnes fan tasques de suport 
als dos centres sempre amb la tuto-
rització per part de l’Institut i del 
propi centre on realitzen aquests 
treballs i hi dediquen les tardes de 
dimecres i de divendres, que són les 
que són lliures per a tots els alumnes 
dels instituts.

Per entrar a formar part del pro-

grama cal l’avaluació del tutor i de 
l’integrador, així com la conformitat 
tant del propi alumne com de la 
família. I en cap cas es fan treballs 
que requereixin esforç físic o algun 
tipus de qualificació professional.

Tant el regidor d’Ensenyament 
com la regidora de Serveis Socials 
van voler destacar la bona acollida 
i la implicació dels dos instituts de 
la ciutat en aquest programa i també 
de les entitats que hi col·laboren. En 
concret, Laia Subirats, que també és 
regidora de Participació Ciutadana 
va incidir en el fet que “el teixit 
associatiu ampostí sempre respon 
positivament pel bé de la ciutadania”.

Aquest programa de prevenció de 
l’expulsió s’uneix a altres programes 
que ja estan en funcionament a tra-
vés de les dues regidories, com el de 
prevenció de l’assetjament (bullying) 
o de l’absentisme escolar.

En aquest sentit, el programa 
“Reforç esforç”, que també impulsa 
la regidoria de Serveis Socials, ha 
permès que gràcies al reforç escolar 
que realitzen els voluntaris de Creu 
Roja a nens i nenes en risc d’exclu-
sió social, hagi facilitat que aquests 
alumnes superin amb èxit totes les 
assignatures del curs acadèmic. 

Ciutat

EnsEnyamEnt

Una vintena d’alumnes de secundària han 
canviat l’expulsió per treballs amb la comunitat

Dins del programa “No et facis fora”

Graduació d’alumnes 
de l’Institut de 
Tecnificació
El passat 19 de juny es va celebrar 
a l’auditori de la Lira ampostina la 
graduació de 4t d’ESO, 2n de batxi-
llerat i Cicles d’esports de l’alumnat 
de l’institut de Tecnificació de les 
Terres de l’Ebre d’Amposta. En aquest 
acte, presidit per l’alcalde d’Amposta, 
Manel Ferré, hi van participar les 
famílies, l’alumnat i el professorat.

L’orquestra de l’institut esperava 
pacientment a l’escenari per a fer la 
seua actuació després de fer tots els 
parlaments.

En primer lloc va inaugurar l’acte 
el president de l’AMPA, Martí Gaval-
dà, que agraïa als seus companys, a 
tot el professorat i a les autoritats 
de l’Ajuntament el seu suport en 
la tasca realitzada durant aquests 
anys en què ha exercit el seu càrrec. 
Aquesta nit donava per finalitzada 
aquesta etapa perquè la seua filla, 
Maria Josep Gavaldà havia acabat 
satisfactòriament 2n de batxillerat.

Tot seguit els alumnes de 4t d’ESO 
Ionut Richea, Judit Alacreu i Genís 
Gisbert anaven comentant i al·ludint 
amb anècdotes divertides el temps 
transcorregut en l’etapa d’ESO, 
així com fent una menció especial 
i agraïment a la supertutora Maite 
Ferré, que ha fet les funcions de 4t 
A i de 4t E. 

També l’alumnat de segon de 
batxillerat Leyre Caballero, Aida 
Bonfill i Agustí Caballé van voler 

fer la seua aportació personal i fer 
un recorregut breu sobre el seu pas 
per l’institut, quan abans eren a l’IES 
Montsià i després van ser traslladats 
al nou institut de Tecnificació. Van 
parlar sobre l’adaptació a un nou 
centre, nous professors, etc. Però, 
malgrat tot, van posar de relleu la 
bona relació que han arribat a assolir 
amb els seus companys i professorat.

A continuació, intervingué amb 
el seu parlament la directora de 
l’institut de Tecnificació, la senyora 
Lucia Tomàs on va remarcar els 
bons resultats dels nostres alumnes 
i l’èxit assolit en els respectius camps 
esportius i educatius. Segons les 
seues paraules “Aquest és el nostre 
ideari de centre”, va recalcar. També 
va remarcar que Amposta necessita 
aquests èxits i que l’institut és un bon 
element de promoció de la nostra 
ciutat, perquè si els instituts i col·legis 
van bé, Amposta també anirà bé.

Finalment Manel Ferré, va fer una 
intervenció, celebrada per l’auditori, 

posant de manifest la importància de 
l’ensenyament i l’esport a la ciutat i 
la necessitat de vetllar pel futur de 
l’alumnat. Es va comprometre per-
què la cohesió i el bon enteniment 

prevalguin per damunt de tot.
En definitiva, va ser un acte càlid 

i afectuós per la bona participació 
i entesa de totes les entitats i les 
autoritats de l’ajuntament. 
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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

Un treball sobre 
els “curanderos” guanya 
el VII Premi de Recerca 

Àngela martí, alumna de l’institut Ramon Berenguer iV

EnsEnyamEnt

El treball titulat “Estudi de la 
incidència actual del curan-
derisme a les comarques del 

Baix Ebre i Montsià” de l’alumna 
de l’Institut Ramon Berenguer IV 
Àngela Martí Pellisé ha resultat el 
guanyador del VII Premi de Recerca 
de Batxillerat Ciutat d’Amposta que 
atorga la regidoria d’Ensenyament 
de l’ajuntament i que té una dotació 
econòmica de 300 euros per al gua-
nyador i un accèssit de 150 euros. 
L’accèssit ha estat en aquesta ocasió 
per al treball “Arrosvolució 000: Un 
projecte de futur” de l’alumna del ma-
teix institut Alba Cabello Magriñà.

Durant l’entrega dels premis, que 
ha tingut lloc al saló de plens de 
l’Ajuntament d’Amposta, el regidor 
d’Ensenyament, Josep Antoni José, 
ha agraït als alumnes la seva par-
ticipació i el fet que per fer el seu 
treball de recerca hagin triat una 
temàtica vinculada a la seva ciutat, 
i també ha destacat la importància 
d’encarar la formació dels joves cap 
a la recerca i la investigació. El regi-
dor també ha agraït la col·laboració 
dels membres del jurat en aquest 
concurs, i tot destacant l’alt nivell 
de tots els treballs presentats en 
aquesta edició, ha afirmat que “el 
debat ha estat enriquidor i llarg, i 
aquest any no ha resultat gens fàcil 
prendre una decisió”.

Per la seva banda, Pere Luque, 
en representació del jurat del premi 
ha destacat la qualitat dels treballs 
que s’han presentat al premi i ha 
donat alguns consells als alumnes 
per seguir millorant en la seva 
etapa universitària que iniciaran el 
proper curs.

El premi de recerca de Batxillerat 
Ciutat d’Amposta es convoca des de 
l’any 2008 per als treballs de recerca 
dels instituts de la ciutat que tinguin 
una temàtica vinculada a la ciutat 
d’Amposta o a les Terres de l’Ebre. 
El premiat i l’accèssit els decideixen 
un jurat format pel regidor i la tèc-

nica d’ensenyament, un membre de 
l’Institut d’Estudis Comarcals, un 
representant del Museu de les Terres 
de l’Ebre i l’arxiver municipal. 

Ciutat

Correus electrònics 
de la Revista Amposta

Redacció
premsa@amposta.cat
Publicitat
revista@amposta.cat
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Ciutat

inauGuRaCions ComERCials

EURoPA ESToCkS. A l’avinguda de la Ràpita s’ha obert una nova botiga: 
Europa Estocks, un espai especialitzat en electrodomèstics de segona mà i també 
nous amb petites tares, tota una serie de productes outlet a més de bazar. 

CENTRE D’ESTÈTICA JESSICA. Al carrer Mestre Homs obria portes el 
centre d’estètica avançada Jessica. A la inauguració hi van assistir l’alcalde d’Am-
posta, Manel Ferré i diversos regidors de l’Ajuntament. 

NoVA FARMàCIA. Les farmacèutiques Imelda Vergés i Teresa Estupinyà 
han obert una nova farmàcia a Amposta, a l’avinguda de la Ràpita que ja està en 
funcionament i que molt aviat entrarà també al torn de guàrdia. 

JUGUETILANDIA. Joguines per a tots els gustos i totes les edats és el que 
es pot trobar a Juguetilandia. La franquícia ha obert a Amposta un nou punt de 
venda a l’avinguda Josep Tarradellas. 

Les finestres de la façana posterior del mercat s’han aprofitat per fer promoció dels 
productes que es poden trobar a l’interior del Mercat. La iniciativa ha estat fruit de 
la col·laboració entre les regidories de Comerç, del Mercat Municipal i l’Associació 
de Venedors del Mercat. 

mERCat

mpremtaIDOM NGO
Offset - Digital

 

COMERÇ SOLIDARI

Treballem en tota classe de formats de paper.

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

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

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

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

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

Av. Alcalde Palau, 34 (carrer del Pont)

 

A MPOSTA

Tel. i Fax 977 70 06 03

e-mail: fernando@impremtadomingo.com

Oferim una gran gama extensa
de productes per al seu 

comerç i empresa 
targetes en imán

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

targetes transparent

braçalets de control
entrades segures

tots hi sortim
 guanyant!

Treballem en tota classe de formats de paper.

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

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

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

Els nostre horari comercial és:

De dilluns a divendres: Matí de 9 a 13,00 h i de 15,00 a 20,00 h
dissabte: Matí de 9 a 13,00 h.
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Ciutat

Gran festa del teatre 
en la mostra del 
espectacles de l’Etca 
2013-14
El passat dissabte, 14 de juny, per la 
tarda, tot estava a punt a l’Auditori 
de la Fila per “obrir el teló”, i poder 
així mostrar al públic assistent els 
espectacles que els dos grups de 
primer curs de l’EtcA: joves i adults 
van preparar per a l’ocasió.

Aquests muntatges foren els re-
sultat de l’intens i rigorós treball 
realitzat al llarg del curs i que s’han 
construït mitjançant una metodo-
logia teatral que combina tècnica, 
expressivitat, llenguatges escènics, 
creativitat i treball amb grup. 

Al llarg de les classes i fruit 
d’aquest treball, els alumnes d’ amb-
dós cursos de primer, han après els 
elements que conformen el fet teatral 
i les principals claus pera endinsar-se 
en l’apassionant món de l’art de la 
interpretació i la creació teatral.

Les presentacions amb públic es 
van concretar, per part de l’EtcA 
d’adults, en un taller de creació d’am-
bients, en el que varen construir a 
partir del llenguatge del moviment i 
del cos, dos espais diferents. També, 
es va representar el taller de cons-
trucció de personatges i d’interpre-
tació on es van dibuixar alguns dels 
gèneres teatrals que es treballaran a 
segon (tragèdia, comèdia humana, 
bufó, drama i clown). 

Per part de l’EtcA de joves, es va 
representar un muntatge teatral on 
es plasmava una història de creació 
pròpia sobre els joves a través de 
diferents llenguatges i recursos 
escènics (interpretació, teatre ges-
tual, imatges físiques, mim, cinema, 
cant en directe,...) i sobretot moltes 
emocions.

Una gran festa que va sorprendre 
als assistents tant per la qualitat 
artística dels espectacles treballats 
com per l’originalitat de la posada 
en escena d’aquests. Destacar l’entu-
siasme creixent i la implicació dels 
alumnes durant tot el curs. 

Amb la participació a la VI edició 
de la Festa del Mercat a la Plaça amb 

el Circ Mozzarella,  i l’ elaboració 
d’aquest muntatge de fi de curs, els 
alumnes de l’EtcA han tingut la pos-
sibilitat de poder contrastar els seus 
treballs de creació i interpretació 
amb públic en directe. 

Agrair novament la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Amposta, la Fila 
i l’equip de Terres Magazine per la 
gravació del curtmetratge realitzat 
amb el grup de joves per al seu 
espectacle. 

Al l’estiu l’oferta formativa de 
l’EtcA continua amb els següents 
cursos: Iniciació al teatre (del 7 a l’ 
11 de juliol), curs d’Acrobàcia ( del 7 
a l’11 de juliol) i els dissabtes d’EtcA 
Jove ( 5, 12 i 19 de juliol) amb cur-
sos d’ introducció al Teatre, al Circ i 
d’interpretació davant la càmera. Per 
a més informació: www.etca.cat 

fi dE CuRs

Rodant dins dEls aRRossaRs

La popular actriu Ana Duato va visitar al mes de juny les Terres de l’Ebre ja que estava rodant un nou capítol del programa “Un 
país para comérselo” que emet Televisió Espanyola”. L’actriu i tot l’equip del programa van roda a diversos indrets del territori 
i on no hi podia faltar l’arròs, en aquest sentit, van visitar els cultius de l’arròs de l’empresa ampostina Lo Nostre Arròs. 

la foto

sEnsiBilitzaCió

dia mundial sEnsE taBaC

Els regidors d’ensenyament i de serveis socials, Josep Antoni José i Laia Subirats, 
van assistir el passat divendres dia 6 de juny a l’entrega de premis del Concurs de 
Cartells en motiu del Dia Mundial Contra el Tabac, que es va celebrar a l’institut de 
Tecnificació.
Els premiats van ser Joaquim Limbos de 3er curs de la ESo que va obtenir el primer 
premi, Jaume Margalef, que va obtenir el segon premi i el tercer fou per a Sara Pagà. 
L’acte es va celebrar a la biblioteca del centre i hi van assistir la directora Lucia Tomàs 
i el cap d’estudis. El Dia mundial sense Tabac va ser instaurat per l’oMS (organització 
Mundial de la Salut) l’any 1987 i promou una jornada informativa sobre els efectes 
nocius del tabac en la salut. 
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APASA celebra 
l’Assemblea 
General
El passat dia 14 de juny APASA va 
celebrar l’Assemblea General de l’En-
titat al Museu de la Vida de la Plana a 
Santa Bàrbara i que va comptar amb 
l’assistència dels alcaldes d’Amposta 
i Santa Bàrbara, regidores dels dos 
municipis i al voltant de setanta 
persones 

Aquest acte es va celebrar a la 
ciutat de Santa Bàrbara per què 
l’Ajuntament cedirà en règim de 
lloguer un espai situat a l’edifici 
on estan ubicades les instal·lacions 
culturals i en el que APASA ubicarà 
provisionalment un Servei de Terà-
pia Ocupacional d’unes 20 places 
per donar desposta a les demandes 
dels alumnes que finalitzen la seva 
escolaritat al Centre d’educació 
Especial l’Àngel i que no poden 
accedir al servei ubicat a Amposta 
per falta de places. L’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ha mostrat la seva 
disposició a cedir uns terrenys muni-

Entitats

APASA participa 
a la Jornada 
Envelliment Actiu

El passat 13 de juny es va celebrar 
la Jornada Envelliment Actiu de les 
persones amb discapacitat intel-lec-
tual a càrrec de Dincat i amb la col.
laboració de la Universitat Ramon 
Llull i FEAPS a Barcelona.

La jornada va tenir com a objectiu 
la trobada de professionals del sec-
tor que diàriament treballen amb 
persones en procés d’envelliment, 
tenint que adaptant els serveis 
que ofereixen a les necessitats i 
moment vital en el que es troben 
les persones ateses. 

La millora en la esperança de 
vida de les persones amb disca-
pacitat fa que els serveis hagin de 
transformar-se, canviar de filosofia, 
adaptar les activitats i instal.lacions, 
reconduir el ritme de treball i do-
nar formació als professionals per 
a atendre la situació que viuen les 
persones ateses i les pròpies famílies.

La jornada va recollir diverses 
ponències de diferents professi-
onals del sector, com foren les 
“Conclusions del Projecte Sèneca”, a 
càrrec de Ramon Novell de l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Girona; 
“Programa d’envelliment actiu, 
transformació dels serveis”, a càr-
rec de Javier Tamarit de FEAPS-Ma-
drid; “Un envelliment centrat en la 
persona. Planificació per Avançat”, 
per Anna Carratalà, gerent de 
la Fundación San Francisco de 
Borja-Alacant; “Un envelliment 
en positiu. Programa REVISEP”, 
per Javier Perea de la Fundación 
Gil Gayarre i Gisela Villaró amb 
la ponència “L’adaptació de la in-
tervenció per al desenvolupament 
personal i manteniment d’habilitats 
i competències”.

Així mateix, des de APASA van 
assistir Manel Pech, director de 
les llars residències, Teresa Abella, 
infermera, i Bea Jarque, psicòloga 

de les llars, que va participar en la 
taula rodona de Bones Pràctiques 
que es va dur a terme durant la 
sessió de la tarda. 

Totes aquestes exposicions van 
mostrar el mode de funcionar i els 
canvis fets des de l’enteniment de 
l’enfocament de l’atenció centrada 
en la persona davant la situació 
d’envelliment de les persones 
ateses.

El contingut de l’exposició 
d’APASA fou sobre la creació de 
la Unitat d’envelliment L’Àngel, 
essent única en les Terres de l’Ebre 
i pionera a Catalunya , en relació 
a les necessitats a cobrir, i com va 
desenvolupant-se aquest projecte. 
Va donar a conèixer com avaluen 
aquestes per a poder realitzar 
un Pla Individual de Suport amb 
cadascuna de les persones ateses. 

Com a nova eina es va presentar 
la Escala ECDI-SE, creada pel de-
partament del SEMS-DI de Girona 
(R. Novell, S. Esteba, A. Gimeno, A. 
Jiménez). Una escala per a valorar 
l’estat cognitiu de la persona, espe-
cífica per a aquelles amb discapaci-
tat i trastorn del desenvolupament 
amb suport extens i en procés de 
demència. Es va acompanyar d’una 
filmació on es veia part del procés 
d’avaluació d’aquesta amb un home 
de la Unitat d’envelliment d’APASA.

Aquesta escala va despertar força 
curiositat entre els assistents, ente-
nent-la com una eina que ajudarà 
a tenir una visió més específica 
sobre els processos cognitius en que 
es troba la persona i facilitarà la 
programació a nivell d’estimulació 
cognitiva.

A la mateixa taula van presentar 
treballs des d’AMPANS, Mireia 
Valdés, coordinadora del STO; 
l’Associació ALBA, Albert Esteban 
i Sonia Olivares, psicòleg i coordi-
nador del STO Alba i directora de 
la residència ca n’Aleix de Tàrrega, 
respectivament, i Lluís Viguera, 
director -gerent de la Fundació 
Finestrelles; totes elles, força in-
teressants. 

cipals a APASA per tal de construir 
un Centre Ocupacional i una Llar 
Residència. 

Es va presentar la memòria social 
de l’associació destacant les activitats 
desenvolupades pels diferents ser-
veis de l’entitat i la pròpia , ressaltant 
les línies marcades pel Pla estratègic 
d’APASA iniciat l’any 2012, també 
l’adaptació del format de la memò-
ria a les noves tecnologies amb la 
incorporació del programa QR per 
descarregar els vídeos i imatges de 
l’any 2013. En relació als resultats 
econòmics es va posar de manifest 
que, tot i les dificultats de la situació 
econòmica i les retallades patides, el 
projecte d’APASA és sostenible amb 
uns resultats equilibrats del 2013 i 
amb un excedent al voltant del 6% 
dels ingressos. El pressupost aprovat 

per al 2014 passa dels tres milions 
quatre-cents mil euros.

En quant a línees de futur es va 
insistir en la necessitat d’ampliació 
dels serveis per donar resposta a 
les demandes actuals i futures amb 
l’objectiu d’assolir la sostenibilitat, 
continuar treballant amb el tema de 
la qualitat dels serveis i de la qualitat 
de vida dels usuaris, potenciant la 
planificació centrada en la persona 
i l’autodeterminació. Es va valorar 
molt la implicació de tot el personal 
i voluntaris, agraint el seu treball i 
dedicació. 

Després es va celebrar el tra-
dicional dinar de Germanor amb 
l’assistència d’unes 120 persones 
entre familiars, usuaris, personal i 
representants institucionals que van 
poder gaudir d’un bon àpat i gresca. 

mEstREssEs dE Casa

L’associació de Mestresses de Casa d’Amposta acomiada la temporada d’activitats 
amb diversos actes a la seva seu, entre ells un berenar amb totes les sòcies. A la 
tardor reiniciaran l’activitat. 
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Ciutadans

RECREaCió HistòRiCa

La Guerra 
del Francès
La Federació d’Amposta d’associaci-
ons de Veïns va dur a terme el cap de 
setmana dels dies 13, 14 i 15 de juny 
una de les seves activitats principals 
de l’any, la festa de recreació històrica 
ambientada en aquesta ocasió en la 
Guerra del Francès. Continuant el 
projecte engegat ara fa dos anys de 
recrear diferents moments històrics 
del Castell de la ciutat d’Amposta, la 
Federació d’Associacions de Veïns 
d’Amposta, aquest any, ens ha portat 
a l’època de La Guerra del Francès, 
l’Amposta de 1810-1814.

Durant el cap de setmana es van 
fer exposicions, tallers, xerrades, 
mercat d’artesans, activitats infantils 
i representacions teatrals. 

Cal felicitar l’Associació de Veïns de la ciutat per l’organització d’una 
recreació històrica al Castell. Una mirada cap a dos-cents anys 
enrera, quan lluitàvem per lliurar-nos de la invasió napoleònica: 

un dia d’agost del 1813, mentre tres divisions espanyoles passaven el riu 
a l’indret ampostí, van ser envoltades pels francesos. Molts d’aquells dos 
mil soldats serien morts o empresonats. El brigadier Don Francisco-Ja-
vier Ferraz va demanar al seu general que el deixés socorre’ls. Tornà a 
creuar el riu Ebre i no sols alliberà els que seguien vius, sinó que a més 
capturà molts francesos. Per aquest acte heroic i d’altres iguals, assolí 
la graduació de tinent general i se li va concedir la Creu Laureada de 
San Fernando amb una pensió anual de 12.000 rals. L’any 1895, quan 
ja havia mort, va ser distingit Marqués d’Amposta, títol que va heretar 
el seu fill Rafael Ferraz y Canicia de Franchi. Veritat que és sorprenent 
conèixer aquesta pàgina de la història que ens toca de tant a prop?. 

El Marquesat d’Amposta
MARIUS LóPEZ
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Ciutadans

Entitats

L’Associació  d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre ha donat per finalitzada la 
temporada 2013-14 realitzant dues excursions en el mateix cap de setmana.
Dissabte, 14 de juny vam pujar a peu des de Monistrol fins al Santuari de Montserrat, 
on vam rendir pleitesia a la Mare de Deu amb gran sentiment i emoció dels caminants.
A l’endemà es va fer l’ascensió a la Mola de Terrassa, del Parc natural de Sant Llorenç 
de Munt, pujada mítica dels aficionats al senderisme de la zona,  gaudint d’unes vistes 
i paisatges excepcionals, amb un dia molt calorós.
Ens tornarem a trobar el proper setembre. 

GEnt

Una alumna del 
Pla de Transició al 
Treball a l’empresa 
benetton
Aquest any, una dels alumnes del 
curs de Transició al Treball que 
organitza l’Ajuntament d’Amposta 
en la modalitat de Vendes, oficina i 
atenció al públic ha estat triada per a 
realitzar una estada formativa a Torí. 
Alondra Chirimini Porres la alumna 
ampostina ha estat molt ben valorada 
per l‘equip professional d’avaluació 
de la empresa de moda Benetton

Del 24 de maig i fins al 7 de juny, 
la alumna va realitzar les pràctiques 
formatives en l’empresa Benetton, va 

cursar classes d’italià i va visitar els 
llocs més emblemàtics de la ciutat 
de Torí.

En tornar, del curs immers en 
un projecte formatiu europeu, ano-
menat Leonardo da Vinci, Alondra 
ha manifestat la seva valoració de 
l’estada com a molt positiva tant per 
l’oportunitat de conèixer una realitat 
laboral en un altre país i conèixer una 
altra llengua, com per l’experiència 
personal en sí.

En total 20 persones d’arreu de 
Catalunya van estar triades per re-
alitzar aquest intercanvi, per la qual 
cosa, la jove ampostina ha tingut 
l’oportunitat de conèixer gent amb 
expectatives semblants i amb interès 
en formar-se en un perfil professional 
i poder trobar en un futur un lloc en 
el món laboral. 

CURSOS  JULIOL

www.festeatre.com
etca.info@gmail.com

c/Miralles 4-6 d’Amposta  T. 657 931 625

EtcA
Escola de Teatre
i Circ d'Amposta

Descomptes:
· Alumnes d'EtcA

50% de descompte

· 15% a partir del 
segon curs matriculat

Els descomptes no són 
acumulables.

Curs d'introducció al trapezi
Dates: 2-3-4 de juliol

Horari: 18,30  a 20,30

Lloc: Casal d'Amposta

Preu: 55€

Curs d'acrobàcia a terra
Dates: 7-8-9-10-11 de juliol

Horari: 18,30 a 20,30

Lloc: Casal d'Amposta

Preu: 55€

Iniciació al teatre
Dates: 7-8-9-10-11 de juliol

Horari: Grup A de 9,30 a 12,30

Grup B de 19,30 a 22,30 

 Lloc: Fila i Museu de les Terres de l'Ebre

Preu: 65€

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Dissabtes d'EtcA jove
5 de juliol: Introducció al teatre

12 de juliol: Introducció al circ

19 de juliol: Interpretació davant la càmera

Horari: 18,30 a 20,30

Lloc: Casal d'Amposta

Preu: 1 sessió 15€, 2 sessions 24€, 3 sessions 30€

EtcA
Escola de Teatre
i Circ d'Amposta

Organitza: Col·labora:
Professionals membres de:

APASA

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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BiBliotECa

El Servei 
de prèstec a 
domicili
És un projecte adreçat a aquelles per-
sones que per motius diversos veuen 
afectada la seva mobilitat i no poden 
desplaçar-se fins a la biblioteca. Amb 
aquesta iniciativa es pretén cobrir 
les necessitats de lectura i accés a 
la informació i a la cultura d’aquest 
sector de la població i millorar, 
per tant, la seva qualitat de vida. 
Des de la biblioteca s’ha establert 
contacte amb tots aquells agents 
socials i mèdics que poden detectar 
aquesta necessitat en la població. 
Tanmateix, la biblioteca pot comptar 
amb l’ajuda desinteressada d’una 
borsa de voluntaris, gràcies a la 
col·laboració de l’alumnat, Tècniques 
d’APESID de l’IES Montsià.

S’estableix un sistema periòdic de 
tramesa de documents per tal que 
aquests arribin als usuaris amb una 
periodicitat quinzenal. D’aquesta 
manera la Biblioteca Comarcal d’Am-
posta garanteix la igualtat d’accés 

per a tothom, una de les condicions 
indispensables que és inherent al 
servei de biblioteca pública.

Els Centres col·laboradors són: 
APASA; Centre de dia Atenció espe-
cialitzada en malalties neurodegene-
ratives; Residència d’Avis d’Amposta 
i l’Hospital Comarcal d’Amposta.

A la Sala d’Adults de la Biblioteca, 
vam reunir-nos els representants 
dels Centres, així com professors, 
director i alumnat d’APESID de l’IES 
Montsià, on vam poder tenir un canvi 
d’impressions i idees, per continuar 
millorant el servei, que funciona des 
de fa uns quants anys. 

A l’estiu també vull agrair la tasca 
dels residents del Centre Pere Mata, 
ja que són ells els qui fan possible 
durant les vacances dels estudiants 
els qui porten el servei de lectura als 
Centres i cases particulars.

Gràcies a la professora Cinta For-
cadell Vericat, que des del primer dia 
ha estat desenvolupant i treballant 
la idea, en el seu dia sorgit des de la 
Biblioteca d’Amposta.

L’acte fou presidit pel regidor d’En-
senyament Pep José Nos i la regidora 
de Cultura Mar Panisello. 

JoANA

L’autora maite carranza 
a la Biblioteca
L’escriptora barcelonesa Maite Car-
ranza és l’autora de les aventures de 
Víctor Yubakuto, editades per Edebé.

Maite Carranza és una escriptora 
de reconegut prestigi que destaca 
pel seu estil amb un toc humorístic. 
La seva obra és amplia i variada 
com ho demostra la “Trilogía de 
las Brujas” o la premiada “Palabras 
envenenadas”. Amb aquest títol ha 
aconseguit el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 2011.

En aquesta ocasió, l’autora posa 
tota la seva capacitat d’observació 
al servei de Víctor, un noi d’11 anys 
amb qui és impossible avorrir-se. La 
ironia i l’humor són aspectes clau en 
aquest relats, així com la capacitat 
d’empatitzar amb el lector que té 
Víctor.

Hi ha un element innovador en 
la presentació de les aventures 
de Víctor, ja que les il·lustracions 
d’Agustín Comotto pertanyen a la 
pròpia història. Resulta que una de 
les aficions de Víctor és dibuixar 

còmic manga. D’aquesta manera, tot 
el que veu i escolta i que li resulta 
interessant ho plasma en una tira 
còmica que coincideix amb la tira 
còmica de l’il·lustrador. Per tant, 
és una manera molt original d’unir 
perfectament text i il·lustració.

La Maite i l’Agustí van parlar-nos 
de les últimes històries del Víctor: 
“Víctor i els vampirs”, “Víctor i els 
romans”, “Víctor i els follets”....però 
sobretot de “Víctor y las Meninas”, 
ja que es va escriure amb dos pro-
tagonistes ampostins : “El Pèsol i el 
Massip”, dos estudiants que van estar 
amb l’autora.

L’autora i l’il·lustrador van estar 
tot el matí a la Sala d’Adults de la 
Biblioteca, amb els alumnes de 5è i 
6è. del Col·legi Soriano Montagut; 
5è. i 6è. del Col·legi Sagrat Cor i 1er. I 
2n. d’ESO de l’Institut de Tecnificació 
Esportiva.

L’acte fou presidit pel Regidor 
d’Ensenyament Josep José Nos i la 
regidora de Cultura Mar Panisello.

Gràcies a tots per fer un dia molt 
especial. 

JoANA

El meravellós món 
dels escacs
El dissabte 24 de maig a les dotze de 
migdia, ens vam reunir nens, joves i 
adults per veure l’interessant llibre 
sobre escacs que es presentava, una 
divertida obra que sota el títol de “El 
meravellós món dels escacs”posa a 
l’abast del nen una història fàcil de 
memoritzar.

És un llibre diferent a tots els que 
existeixen al mercat. Les peces dels 
escacs es presenten a través de con-
tes. La majoria de les explicacions es 
duen a terme a través de diàlegs entre 
el professor i Atenea, una “peona” 
summament curiosa i preguntosa, 

molt interessada en aprendre tot el 
relacionat amb el fascinant joc dels 
escacs.

El seu autor és Carlos Salgado 
Allaria i, el projecte de publicació 
del llibre s’ha finançat mitjançant 
la plataforma de crowdfunding 
Verkami. Un projecte que sorgeix de 
la necessitat de crear una literatura 
específica per a l’ensenyament dels 
escacs als més petits –els destinataris 
són nens i nenes de 3 a 8 anys- i que 
al mateix temps serveixi com a guia 
per als pares i docents.

L’acte fou presentat per Ferran 
Torta Navarro, del Club d’Escacs 
Amposta. 

JoANA
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Cultura

Expedient 
de subsidi 
al combatent
Aquest mes presentem un expedi-
ent de subsidi al combatent de l’any 
1940 que demanaven els familiars 
dels soldats del bàndol nacional. 
Normalment eren les mullers dels 
soldats qui demanaven aquest 

subsidi per a la manutenció pròpia 
i dels fills si en tenia. 
L’expedient inclou la sol·licitud del 
subsidi per part del familiar, el cer-
tificat d’alta a la fila corresponent 
del soldat, el justificant del parentiu 
amb el soldat i la declaració jurada 
de parentiu del sol·licitant on figu-
ra entre altres dades la professió 
anterior del soldat i també la del 
sol·licitant així com les propietats 
rústiques, urbanes o industrials que 
posseïen.  

el doCument

FITXA DESCRIPTIVA

Àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Ajuntament de Santa Bàrbara 
Nivell de descripció: Unitat docu·
mental composta 
Títol: Expedient de subsidi al com·
batent 
Dates: 1940
Volum i suport: 5 fulls, paper

Àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara
Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordina·
ri, 2011

Àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: Expedients de sol·
licituds de subsidis per als familiars 
dels combatents del bàndol nacional 
per a la seua manutenció d’acord 

amb els decrets de 9 de gener de 
1937, 25 d’abril de 1938 i el regla·
ment del 30 d’abril de 1938.
Informació sobre avaluació, tria i 
eliminació: Conservació permanent

Àrea de condicions d’accés i ús 
Condicions d’accés: Accés lliure amb 
restricció de les dades personals
Condicions de reproducció: Lliure 
amb restricció de les dades perso·
nals
Llengües i escriptura del document: 
Castellà, manuscrit

Àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
es conserva a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià.

Àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO
Data: 2014

El grup de teatre Terra Baixa d’Amposta va aconseguir el guardó al  Millor Vestuari 
en la passada edició de la II Mostra de Teatre Amateur celebrada a Tortosa. A la foto 
alguns dels membres recollint el premi de mans de l’actor Joan Pera. 

teatRe

El barri del Centre 
comença les seves 
festes amb música 
de principi de segle 
XX a càrrec de la Fila
Després de la bona acollida que ha 
tingut entre el públic la música de 
principis de segle XX, protagonista 
destacada de la Festa del Mercat a la 
Plaça, i per poder gaudir-la en altres 
ocasions o escenaris diferents, la 
Banda de Música de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta va oferir un con-
cert en el marc de les festes del Barri 
del Centre d’Amposta, on es podrà 
escoltar altre cop aquesta recopilació 
de ritmes de principi de segle.

Va ser també durant la 6a Festa 
del Mercat a la Plaça que la Unió Fil-
harmònica d’Amposta va presentar el 
CD amb el primer recull de música 
de principi del segle XX, uns temes 
que ha anat interpretant en els con-
certs-ball que s’han anat realitzant en 
cadascuna de les edicions de la Festa.

El autors d’aquestes composicions, 
que van néixer a les acaballes del 
segle XIX i van mdesenvolupar la 
seva principal activitat creadora a 
principis del segle XX, es dedicaven 
a la composició de música lleugera, 
que les més famoses cupletistes i can-
tants de cafèteatre ms’encarregaven 

d’interpretar.
Als incipients pobles com Am-

posta, que de mica en mica anaven 
consolidant el seu pes econòmic 
dins el territori, l’estratificació social 
també es deixava sentir en el temps 
de lleure entre jornalers i propie-
taris. Els primers s’aplegaven a la 
plaça de l’església on, sota la llum 
de les torxes i al so de la dolçaina i 
el tabal, les parelles ballaven jotes 
com des de temps immemorials es 
venia fent. Danses sense contacte 
físic, quasi hieràtiques, on només 
els ulls de les parelles traspassaven 
i burlaven l’atenta mirada de les 
mares que observaven des de les 
parets de la plaça.

Més amunt, al barri del Grau, els 
propietaris i el cercles socials més 
alts de la població, es reunien també 
per a ballar, però al so de petites 
orquestres o del gramòfon que inter-
pretaven els últims èxits vinguts de la 
capital, les noves danses que des de 
l’Europa més continental irrompien 
per sacsejar els costums i tradicions 
ancestrals. Danses que tenien a més 
un aire exòtic, nou, que feia somiar 
en altres cultures i territoris. Així es 
podien escoltar estils musicals com el 
fox-trot, la masurka, la polka, el rag 
time, algun tango i també, pas-dobles 
i sarsuela, la mateixa música que es 
va poder escoltar en el concert que la 
Banda de Música de la Fila va oferir 
el divendres 13 de juny a la plaça 
Ramon Berenguer IV. 

músiCa
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PER JESúS
SERRANo PoNS

Miralls

Què tenen els aparadors de les 
botigues que sempre semblen 
atreure’ns irremeiablement? 

Què collons tractem d’esbrinar amb 
l’observació meticulosa de la nostra 
imatge reflectida? Què hi ha de real i 
de fictici en la figura borrosa que ens 
retorna el mirall? Quina fidedigna 
autenticitat tractem d’amagar sota 
la sòlida cuirassa del nostre aspecte 
superficial? Quina és la verídica i 
genuïna realitat?

El meu és un cas típic de patetisme 
vertiginós ja que, en l’observació 
de la meva imatge reflectida als 
aparadors emmirallats puc comen-
tar, sense cap mena de vacil·lació 
ni dubte, que comprenc la mirada 
aterrida dels vianants que es creuen 
en el meu camí sense gosar mirar-me 
als ulls. Entenc i comparteixo la seva 
cauta prudència mentre m’atorguen 
total preferència i em cedeixen pri-
oritat absoluta sense jo haver-los-ho 
demanat pas. 

Quan contemplo la meva apa-
rença a la polida superfície dels 
aparadors, no puc localitzar per 
enlloc el vailet poruc, carregat de 
complexos i mancances afectives 
que algun dia vaig ser i que, tan 
acuradament, he aconseguit amagar 

sota la meva imatge de fatxenda de 
barri obrer de la perifèria metropo-
litana. Mentre m’observo de reüll, 
m’adono de l’entremaliat somriure 
de superioritat que em retorna el 
meu propi reflex. Entre la imatge 
borrosa que em reintegra la vitrina 
d’un establiment enteranyinada per 
una pluja incipient, puc distingir un 
noi sec i escardalenc a causa de la 
seva frugalitat alimentària i, sobre-
tot, pel consum abusiu de derivats 
opiacis. Puc advertir-li, també, uns 
forts avantbraços carregats de tatu-
atges casolans i nombroses cicatrius 
sargides sense cap mena de control 
hospitalari. Puc fitar un bordegàs 
bregat en mil i una inútils batusses 
a vida o mort. Puc apreciar unes 
dents i uns queixals corcats per la 
continuada manca d’higiene bucal 
i també, és clar, pels perseverants 
excessos amb la metanfetamina i 
el cavall. Puc veure com, amb el 
pas del temps, m’he convertit en un 
tancatavernes, en un rebordonit, en 
un patètic imbècil a qui li escauria 
millor un presidiari vestit de ratlles 
que el desastrat uniforme sense cap 
mena de criteri estilístic que vesteix 
avui en dia. Però, l’única cosa que 
no puc trobar ni intuir, malgrat 
fixar-me amb tota l’atenció de què 
sóc capaç, és aquell tendre noiet 
poruc i passiu que mai va ser capaç 
d’acceptar de bona gana les milers 

d’inútils entrevistes patològiques 
a què va estar sotmès en la seva 
més tendra infància. Que va ser 
torturat per incomptables psicòlegs 
i psiquiatres que, amb una patètica 
retòrica d’incert origen argentí, 
van concloure definitivament, que 
la seva conducta agressiva no era 
més que la típica demanda d’auxili 
d’un preadolescent problemàtic per 
tal de cridar l’atenció.

—Il·lusos i cretins funcionaris de 
serveis socials! - renego entre dents 
fugint de les meves pròpies pors 
internes mentre disposo, espontà-
niament, endinsar-me dintre d’un 
d’aquests cinemes de nova generació 
amb so estereofònic i imatge 3D. 

Sense cap mena d’apassionament 
pel film projectat, decideixo prendre 
una enorme capsa de crispetes, en-
xampar unes gratuïtes i tridimensio-
nals ulleres de cartró, triar el millor 
seient que puc trobar i, finalment, 
posar-me còmode, tractant de gau-
dir del darrer i definitiu lliurament 
de la màgica saga basada en els 
llibres de la J.K. Rowling.

Mentrestant, fora, a cada ins-
tant, plou més i més fort però, a 
l’empara de la foscor i l’escalforeta 
cinematogràfica, tot em sembla 
quasi perfecte, meravellós, bucò-
lic..., gairebé diria que normal, si 
no fóra per haver de suportar un 
imbècil intolerable que s’entreté 

xerrant en veu alta pel seu telèfon 
mòbil mofant-se divertit, mentre fa 
cas omís de les xiuxiuejants queixes 
i demandes de silenci dels seus 
companys de sessió.

Arribat un determinat moment, 
quan ja tinc els ous ben inflats, 
esclato com un coet i m’alço preci-
pitadament de la meva butaca per 
apropar-m’hi i fotre-li un reguitzell 
d’inesperades hòsties al maleït cretí 
de la insolidària i antisocial trucada 
telefònica.

Una efímera estona després, 
surto de la sala escortat per dos 
amables policies que, molt educa-
dament, m’han posat les manilles 
acompanyant-me vers la sortida. 
La gent que m’envolta esclata 
ovacionant-me escandalosament 
premiant així la meva impulsiva 
decisió de justicier-de-baixa-estofa. 
Ningú s’ha adonat pas de l’evacua-
ció, per una porta secundària, de la 
pobra víctima flanquejada per dos 
diligents infermers que condueixen 
atrafegadament la llitera cap a una 
propera ambulància.

Quan tots dos combois deixem la 
sala, unes obscenes taques de sang, 
unes exigües restes de crispetes i 
alguns esmicolats fragments dentals 
esquitxen la moqueta terrera sota 
el seient 23.

Quina gràcia d’encert... 
Justament la meva edat. 
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filosofia a l’institut 
com a resistència
Corren temps obscurs, també per a la 
filosofia. Des del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de Madrid, la nova 
llei d’educació, la LOMCE, no només 
qüestiona el nostre model lingüístic, 
també relega a un paper quasi orna-
mental les assignatures que tenen a 
veure, directament, amb la creativitat 
i amb la reflexió, com Visual i Plàstica, 
Música o Filosofia. En un moment en 
què, mentre la desigualtat no para de 
créixer, el govern s’entesta a repetir 
que, gràcies a ells, estem sortint de 
la crisi, s’entén que interessin uns 
ciutadans menys creatius i reflexius, i, 
per tant, menys lliures. Nosaltres, des 
del Seminari de filosofia del Ramon 
Berenguer IV, pensem el contrari i 
entenem l’autonomia, l’educació 
d’uns alumnes sobirans respecte els 
propis pensaments i actes com a un 
dels primers objectius de la nostra 
tasca docent. I la rellevància d’aques-
ta fita ens ha portat un curs més a 
organitzar actes que, més enllà del 
currículum oficial i del nostre treball 

a les aules, encomanin als nostres 
alumnes l’inconformisme que suposa 
replantejar-se allò que, a primer cop 
d’ull, semblava que no requeria cap 
mena de reflexió.

Enguany, després de l’experiència 
tan enriquidora que va suposar el 
curs passat portar al filòsof Manuel 
Cruz al nostre institut, hem organitzat 
dues xerrades. La primera, va tenir 
lloc el 24 d’abril amb el títol Internet: 
Utopia o 1984? En ella, el professor 
de filosofia de la ciència de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona David 
Casacuberta, va proposar una refle-
xió sobre les esperances i les fòbies 
que desperten les noves tecnologies 
i Internet. Per altre cantó, el 5 de 
maig, en Joan B Beltran Reverter, 
historiador i autor de diferents llibres 
i articles sobre la història recent i el 
paisatge del nostre territori, i en Pere 
Ferré i Panisello, politòleg ampostí i 
professor de la UNED, van impartir 
una xerrada titulada Els deportats 
ebrencs en els camps d’extermini 
nazis. En les seves intervencions van 
aprofundir en la història i memòria 
d’aquells homes i dones que després 
de la Guerra civil i de l’exili van ser 
reclosos en camps d’extermini nazis 
com el de Mauthausen, del qual pre-
cisament el 5 de maig se celebrava el 
69è aniversari del seu alliberament. 
Entre ells hi havia molts ebrencs i, 
particularment, sis ampostins dels 
quals només en van tornar cinc, amb 
ferides a l’ànima, però, que mai es van 
curar del tot. Uns ampostins els quals, 
val a dir, com el Jacinto Forcadell, el 
tio Cinto, encara no han tingut, per la 
raó que sigui, el reconeixement que 
mereix el seu compromís amb el valor 
que abans esmentava, la llibertat.

Reproduir en aquest article les 
aportacions més importants dels tres 
conferenciants i les preguntes que van 
suscitar en els alumnes és realment 
una tasca complicada. Només vol-

dria apuntar que les dues xerrades 
van despertar un gran interès en els 
nostres alumnes. La primera perquè 
posava en discussió unes tecnologies 
que per a ells formen part d’un paisat-
ge natural que sovint donen per fet, 
sense preguntar-se què significa per 
a les seves vides. La segona perquè 
tractava d’una qüestió que, en prin-
cipi, els podria semblar llunyana en 
el temps, com la memòria d’aquells 
deportats que van somiar un món mi-
llor i van viure el pitjor dels malsons; 
però que la proximitat i qualitat de 
les intervencions d’en Joan i en Pere 
els van fer entendre que eren molt a 
prop. En aquest sentit, el millor resum 
del que van significar pels nostres 
joves –molt més sensibles i madurs 
que la imatge estereotipada d’indo-
lència que sovint es dóna d’ells- són 
les paraules d’alumnes com l’Andrea 
que escrivia en la valoració de la 
xerrada sobre els deportats ebrencs: 
“El que més em va agradar de la 
xerrada va ser que aquests dos homes 
van aconseguir fer-nos sentir com 
si aquests deportats ebrencs encara 
fossin presents i haguessin vingut a 
explicar-nos aquells fets”.

Remoure els pensaments, ajudar 
a fer-nos preguntes, en aquest cas, 
sobre la tecnologia, la memòria o la 
democràcia, és la tasca de la filosofia; 
com les emocions i la creativitat defi-
neixen el terreny on es desenvolupen 
les arts plàstiques i la música. Conven-
çuts com estem que no són disciplines 
obsoletes, no deixarem d’insistir en la 
seva rellevància. L’excel·lent acollida 
en els nostres alumnes d’activitats 
com les que hem organitzat des del 
nostre seminari –o les que no deixen 
d’organitzar els nostres companys 
del Berenguer com la Setmana de la 
ciència, la Revista, les Jornades de 
Recreació històrica romana, el Dia 
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La primera arrencada de l’estiu 
ha estat calorosa i lluminosa. 
les Terres de l’Ebre i també 

molt especialment la nostra ciutat 
tradueixen l’estiu en festa. Pot-
ser perquè la xafogor del nostre 
clima calorós i especialment humit 
convida a sortir al carrer, a bus-
car la fresca a l’ombra generosa 
dels arbres o amb la baixada del 
sol cap al tardet, desafiant, això 

sí, els mosquits que ronden tota 
cuca viva. En qualsevol cas, les 
primeres calors del mes de juny, 
encara primaverals ja acullen les 
festes dels barris d’Amposta, que 
s’aniran succeint durant tot l’estiu i 
arribaran a fregar les beceroles de 
la tardor. 
ja hem assistit a les festes del bar-
ri del Centre, que sempre inaugura 
la temporada i vindran ara les del 
Grau, les del Cara-Sol, l’Acollido-
ra, les Quintanes, i els nuclis de 
població d’Eucaliptus i el Poblenou. 

Enmig, però, tenim les Festes 
majors, que entre totes les celebra-
cions dels veïnats, lluny de perdre 
importància o força participativa, 
continuen imperant al cor de l’estiu, 
en ple mes d’agost i que sempre 
esperem tots amb il·lusió, cadascú 
per motius diferents.
Deixeu, per tant, que us envaeixi 
l’alegria estival, que no us venci la 
letargia que comporta el fort de la 
calor i sortiu a gaudir de totes les 
festes, del bon ambient, que si és el 
d’Amposta, sempre és millor. 

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.

Surtdecasa_Ebre
@SDC_Ebre
El ‘Mar i Cel’ més ebrenc a Amposta 
| http://Surtdecasa.cat  http://

Josep Antoni obalat
@Jobalat
Presentacio a #Amposta la web am-
postacomercial de la ciutat 

aguaita.cat
@aguaitacat
Enllestides les obres a la zona espor-
tiva d’#Amposta, fetes amb plans 
d’ocupació http://goo.gl/u57rcY 

jf Moreno
@jfmorenoros
Avui Garriga a @RadioAmposta ha 
explicat el calendari taurí d’aquest 
estiu 2014 a #Amposta.

ELENA JIMENEZ
@sempreelena
Amposta. El Mercat a la Plaça genera 
més d’un milió d’euros de volum 
de negoci http://ebreexpres.com/
amposta-el-mercat-la-placa-genera-
mes-dun-milio-deuros-de-volum-de-
negoci/ … vía @

Museu Terres Ebre
@museuterresebre
Aquest cap de setmana la Guerra del 
Francés es torna a viure al castell 
d’#Amposta amb la II Jornada de 
recreació Històrica

Canal Terres Ebre
@canalte
Tortosa i Amposta, els millors clubs 
al Campionat de Catalunya de rem

Xiqüel@s del Delta
@blauDelta
Molt clavat el nostre id3d6 a la Fira 
del vi català a #Amposta A la propera 
el descarreguem!

Gerard Zaragoza
@gerardzaragoza
Avui últim partit amb el @CFAM-
POSTA i objectiu aconseguit! L’Am-
posta estarà a #1cat2 l’any del Cente-
nari! Gràcies a tots, jugadors, staff...

Xavier abril ferrer
@Xaviabrilferrer
Neteja espais naturals #deltadelebre 
grup Amposta gràcies pic.twitter.
com/gBcXl1jme8
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mundial de la poesia, les jornades 
amb il·lustradors o l’exposició de 
treballs dels alumnes del Batxillerat 
artístic a la Biblioteca Sebastià Juan 
Arbó entre d’altres- ens demostren 
que no anem tan desencaminats. Per 
tant, no voldria acabar aquest article 
sense donar les gràcies al David, al 
Joan i al Pere; però sobretot als nostres 
alumnes que són els qui, veritable-
ment, donen sentit i vida a aquestes 
i a totes les activitats que preparem 
des de l’institut. Perquè, en definitiva, 
són elles i ells els qui han de fer seu 
el repte de pensar i imaginar pel seu 
compte. Només així podran resistir a 
un poder a qui tampoc semblen inte-
ressar gaire les reflexions sobre com 
posar les tecnologies al servei de les 
persones i no al revés, i encara menys 
l’actualització del record dels qui van 
lluitar, sacrificant sovint la vida, per 
la nostra llibertat. 

LLUíS MoNTULL, PRoFESSoR DE 
FILoSoFIA DE L’IES RAMoN bERENGUER IV

poetes Ebrencs a les caves de 
sant sadurní s’anoia
S’acomiadava el maig i va ser una 
delícia acumular noves experiències 
al cor, participar a un recital tant im-
portant, a les Caves Mestres de Sant 
Sadurní d’Anoia, convidats per l’amic 
poeta Santi Borrell. Acte molt emotiu, 
formar part de poetes Ebrencs, amb 
Tomàs Camacho, Rafel Haro i Jesús 
Maria Tibau. Viatge molt agradable 
en cotxe, per carretera i autopista. 
Companyia senzilla, literària, poètica 
i humana, didàctica i agradable, com a 
deformació professional ja què els tres 
poetes acompanyants són professors.  
Arribàrem quan declinava la tarda i la 
roba de primavera que estrenava per 
a l’ocasió es feia prima i la fresca ines-
perada quasi em feia tremolar, també 
de l’emoció. Amarada del la transpa-
rència de l’aigua de l’Ebre i barrejar-la 
amb l’essència del vi i el cava com 
una unió independent em va escalfar 
el cor i el cos. Arribàrem a les Caves 
Mestres, com a colofó de cicle de 
recitals que han durat quatre setma-
nes. Portant el record de Vergés, com 
una llum especial, al nostre interior, 
oferint-li un petit homenatge . Vaig 

llegir un petit toc de la seva biografia 
i un dels seus poemes titulat “Maig 
d’amor” musicat per Jesús Fuster.  
Recordo que fa set anys, el pròleg 
que no em va poder fer, per al 
meu poemari “Llum de Tardor” per 
l’operació de cataractes. La llarga 
conversa que vàrem tenir quan em va 
trucar per telèfon per a disculpar-se 
i els seus consells sobre la poètica 
i catalogar la neva com a naif, del 
francès, ingenu. Segons Vergés per 
a que els versos guanyin de valor 
líric s’han d’afegir adjectius, els que 
cregui l’autor. Intento seguir aquests 
consells, quan me’n recordo. Gràcies 
mestre. Unes dones em van pregun-
tar, si no recitaríem moltes tristeses. 
Els vaig dir que jo faria un tema de 
la mare, d’amor i reivindicatiu, els 
va semblar molt bé. Varem gaudir 
d’una nit màgica, poètica, amb un 
nombrós públic atent, fidel, entusi-
asmat, després de quasi dues hores, 
acabant amb un aplaudiment llarg i 
recíproc i emocionat i també de som-
riures, haguéssim seguit fins a sortir 
l’alba. Trobada amb l’amiga i poeta 
Josepa Vallés, companya de recitals. 
Emprenguérem viatge cap a Amposta 
i Tortosa ja ala matinada, embriagats 
de poesia, de felicitat i plenitud, 
com, només així ho pot senti un cor 
de poeta. Entràrem a la nit, amb la 
quietud, el silenci de música i veus 
ja cansades... 

GLòRIA FANDoS GRACIA

alzheimer: la importancia de 
llamar a las cosas por su nombre
Días atrás fallecía una persona 
pública de primer orden como es 
Adolfo Suárez, primer presidente 
de la actual democracia espanyola. 
Moría tras padecer durante once años 
la enfermedad de Alzheimer. Sin 
embargo, pocas veces este término 
ha sido utilizado estos días por los 
medios de comunicación. ¿Por qué 
cuesta tanto a dichos medios escribir 
o verbalizar la palabra Alzheimer 
cuando esta enfermedad afecta a una 
persona pública?

¿Les parece más “digno” utilizar 
“grave enfermedad neurodegene-
rativa”?

Con el uso eufemístico de estos 
términos se hace un flaco favor a la 

ve de la pàgina anterior

tribuna

Campanya 
“Declara’t a 
Catalunya” 
de l’ANC
L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), que és la mateixa orga-
nització social que va fer la via 
catalana, ha començat una nova 
campanya per col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya a crear la 
seva pròpia base de dades fiscals. El 
govern central no vol donar-les a la 
Generalitat perquè la seva política 
és que tinguen el mínim d’informa-
ció possible, i així posar pals a les 
rodes a qualsevol avançament cap 
a la possibilitat de recollida dels 
impostos per part de la Generalitat.

És per aquest motiu, i sabent la 
importància que tenen aquestes 
dades, que l’ANC ha pensat en 
començar una campanya en què 
siguem els mateixos ciutadans 
els que voluntàriament els hi fem 
arribar. 

És un acte senzill que tan sols 
comporta fer una còpia de la nostra 
declaració de renda (la mateixa que 
presentarem a Hisenda), omplir 
un formulari de presentació que 
podeu trobar a la següent adreça 
d’Internet (http://declarat.assem-
blea.cat) i portar-lo a l’oficina de 
l’Agència Tributària de Catalunya 
que a Amposta està al carrer Major, 
34 (l’oficina de BASE) de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores.

Com ciutadans no ens implica 
res aquesta acció perquè la nostra 
declaració igual la presentarem al 
govern central (és igual que ens 
toque pagar o ens retornen diners), i 
la Generalitat no pot cobrar-nos res 
perquè no té potestat per recaptar 
els tributs relacionats amb la decla-
ració de renda. Però amb aquesta 
senzilla acció el nostre govern de 
Catalunya podrà disposar de les 
nostres dades fiscals i així pot anar 
muntant la seva infraestructura. 
Hem de pensar que quanta més 
informació fiscal tinga a les seves 
mans, més ràpid podrà muntar la 
hisenda pròpia, i és per això mateix 

que el govern central no vol fer-li 
arribar les dades.

A diferència de la declaració ofi-
cial de la renda que tenim uns plaços 
concrets per poder-la presentar, el 
lliurament de les nostres dades a 
l’Agència Tributària de Catalunya 
no en té, i per tant, una vegada 
presentada la nostra declaració 
a l’Agència Tributària Espanyola, 
podem fer la còpia per presentar-la 
aquí a Catalunya. Les declaracions 
que podem presentar són totes les 
que se presenten a l’Agència Tribu-
tària Espanyola com són:
- La declaració de Renda.
- Pagaments a compte IRPF.
- Retencions.
- IVA.
- Impostos de societats.
- Impostos especials.

Aquestes declaracions les poden 
presentar tant els contribuents per 
renda com els autònoms, o bé els 
col·lectius com fundacions, admi-
nistracions, etc.

En aquestes últimes eleccions 
al Parlament europeu, ha quedat 
clar que una majoria de ciutadans 
de Catalunya volem que aquesta 
esdevinga un nou Estat d’Europa, 
amb dos dades molt clares, per un 
costat amb l’augment de la parti-
cipació en la votació, i per l’altre 
amb la majoria aconseguida sumant 
els vots de tots els partits polítics 
que estan pel dret a decidir. És 
per això mateix que ens interessa 
com a societat que continuem sent 
nosaltres els que anem marcant el 
ritme cap endavant per aconseguir 
ser un Estat amb totes les infra-
estructures pròpies de qualsevol 
estat. I és així com hem de seguir 
prenent la iniciativa de presentar 
la nostra declaració de renda a les 
oficines de la Generalitat perquè 
tinguen el màxim d’informació i 
anar avançant fins aconseguir la 
independència que tant desitgem.

És amb aquest convenciment que 
vos animem a portar la còpia de 
la vostra declaració a l’oficina de 
l’Agència Tributària de Catalunya 
del carrer Major. És la forma més 
ràpida d’anar aconseguint fites fins 
l’objectiu final que és una Catalunya 
nou Estat d’Europa. 

ASSEMbLEA NACIoNAL CATALANA 
D’AMPoSTA

cada vez más necesaria sensibiliza-
ción social sobre el Alzheimer, una 
enfermedad que el 10% de mayores 
de 65 años y el 50% de mayores de 
80 años somos candidatos a padecer.

Me gustaría recordar que en el 
mundo hay más de 35 millones de 
personas enfermas de Alzheimer, 
cifra que se elvará hasta los 115 
millones en 2050.

Que en España hay mñas de 1’6 
millones de personas enfermas de 
Alzheimer y que el coste anual deriva-
do de la atención a las persoonas con 

esta enfermedad se eleva a 31.000 
euros anuales de media.

En mi humilde familia, mi madre 
y mi padre padecieron Alzheimer, y 
no nos avergüenza reconocerlo, como 
lo hacen miles de familias afectadas.

¡Dejemos de estigmatizar y lamé-
mosle por su nombre: Alzheimer! 

koLDo AULESTIA URRUTIA, PRESIDENTE 
DE CEAFA (CoNFEDERACIóN ESPAñoLA 
DE AoCIACIoNES DE FAMILIARES DE 
PERSoNAS CoN ALZHEIMER y oTRAS 
DEMENCIAS)
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Aprovada una moció 
d’ERC que insta a la 
Generalitat a pagar als 
arrossaires les mesures 
agroambientals pendents
El Ple municipal de l’Ajuntament 
d’Amposta, celebrat el dilluns 30 de 
juny, va aprovar per unanimitat una 
moció presentada pel grup d’ERC so-
bre les mesures agroambientals. El 
portaveu del grup republicà, Adam 
Tomàs, va recordar que ‘el Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural va fer una 
proposta de noves mesures agroambi-
entals per als propers cinc anys que 
reduiria un 33 % la prima i passaria 
de ser de 391 euros per hectàrea a 
259,25 euros, fet que representaria 
un pèrdua econòmica molt important 
per als arrossers’. A més, Tomàs també 
va destacar que ‘a aquest greuge hem 
de sumar el fet que la Generalitat de 
Catalunya encara no ha efectuat el 
pagament del contracte signat amb els 
arrossers el passat 2013 i que suma un 
valor de  8.211.000 euros’.

Aquesta moció es va unificar amb 
una altra de suport al Sector Agrari 
de les Terres de l’Ebre presentada 

pel PSC d’Amposta que finalment 
va ser presentada de forma conjunta 
per tots els grups polítics amb repre-
sentació a l’Ajuntament, mostrant 
d’aquesta manera la unanimitat del 
Ple en el suport al sector agrari.

En aquest Ple també es va 
fer efectiva la renúncia de 
Jesús Auré al càrrec de 
regidor

Durant aquest Ple també es va 
aprovar la renúncia del republicà Je-
sús Auré al seu càrrec de regidor, que 
per motius professionals ha marxat a 

treballar a l’estranger. Adam Tomàs 
va agraïr la tasca d’Auré tot destacant 
que ‘ha estat una persona clau en el 
creixement i consolidació d’Esquerra 
a Amposta com a alternativa de go-
vern, i tot un exemple de dedicació, 
treball i rigor’. Tomàs li va desitjar 
el màxim d’èxits professionals i ha 
desvetllat que seguirà comptant amb 
la seva col·laboració, encara que 
sigui des de la distància. A aquest 
reconeixement es van sumar la resta 
de portaveus dels grups municipals 
del consistori.

En el següent Ple del mes de juliol, 
Joana Isabel Estévez i Gonzàlez, 
agafarà el relleu d’Auré en el càrrec 
de regidora. 
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Quan un regidor que forma part 
d’un grup municipal renuncia al seu 
càrrec pel motiu que sigui es nome-
na segons el procediment habitual 
al següent candidat que anava a la 
llista amb la que es van presentar a 
les eleccions. Aquest ha estat el cas 
d’un regidor del grup d’ERC que ha 
deixat el seu càrrec recentment. El 
que resulta sorprenent és que la 
regidora que el substituirà no és la 
que el seguia immediatament a la 
candidatura d’ERC, sinó que s’han 
hagut de presentar tres renúncies 
més fins que s’ha nomenat la nova 
representant. Arribats aquest punt, 
sense entrar en els motius personals 
de cadascú, des del grup municipal de 
CiU volem deixar aquí una reflexió.

Ser representant municipal és una 
tasca del tot gratificant, ja que per-
met a qui l’exerceix millorar la vida 
dels seus conciutadans, escoltar les 
persones que tenim a prop i il·lusio-
nar-se cada dia amb nous projectes 
que tenen com a única finalitat el bé 
comú. Aquesta és, o hauria de ser, 
la motivació principal que empeny 
una persona a presentar-se a una 
llista electoral, i aquells que fan el 

pas endavant i decideixen formar 
part de la candidatura de qualsevol 
formació política, al mateix temps 
subscriuen un compromís de servei 
amb els seus electors. I no només 
amb ells, ja que un representant 
municipal, un regidor o un alcalde 
estan sempre per servir el millor que 
puguin a qualsevol persona.

La política, al final, és compromís, i 
la política municipal té el valor afegit 
de la proximitat. 

Tot això, però, no és el que 
malauradament entenen alguns 
candidats a les llistes electorals que 
sembla que entren a formar part 
de les candidatures per complir les 
quotes que es demanen, per cobrir 
les necessitats del partit polític amb 
el que simpatitzen durant els dies de 
la campanya o per lluir tots junts en 
la foto de grup.

Sol passar que, un cop es coneixen 
els resultats electorals, els candi-
dats no prenen possessió de l’acta 
de regidor i, com en un dominó, se 
succeeixen les renúncies d’aquells 
que no volen o no se senten capaços 
de subscriure aquest compromís 
tan important de ser representant 
municipal. 

Elaborar una llista electoral no és 
un joc de cares i perfils, una llista no 

és només un reclam per guanyar unes 
eleccions perquè després, aquestes 
persones, si són escollides, s’han de 
comprometre amb el bé comú, que 
és una feina de vegades molt dura, 
però absolutament agraïda. Això és 
el que haurien de tenir molt present 
les formacions, i el que sempre ha 
estat una prioritat per al grup de 
Convergència i Unió. Ara que queda 
ben just un any per a les eleccions 
municipals hem de ser conscients 
de que amb la llista que es presenta 
s’ha de governar, perquè la caiguda 
de les fitxes del dominó, quan arriba 
el moment decisiu, acaba perjudi-
cant la pròpia imatge i la de tots els 
candidats. 

CiU impulsa l’acord del 
Parlament per regular les 
“tientas” i que es puguin 
dur a terme amb visitants
Annabel Marcos celebra la unani-
mitat assolida respecte a l’esmena 
de CiU que insta el Govern a regu-
lar, durant el mes de novembre, 
aquestes activitats amb el consens 
sectorial i territorial 
Annabel Marcos, diputada de CiU al 

Parlament, ha celebrat l’ampli acord 
assolit avui a la Comissió d’Agricultu-
ra de la cambra catalana per regular 
les anomenades “tientas”. El grup 
de CiU ha defensat una esmena in 
voce que ha estat aprovada per una-
nimitat en la qual “s’insta el Govern 
de la Generalitat a regular, com a 
màxim al mes de novembre, amb les 
mesures que estimi oportunes i amb 
el consens sectorial i territorial, les 
activitats anomenades “tientas” per-
què es puguin dur a terme aquestes 
activitats amb visitants”. 

Marcos ha recordat que aquesta 
és una qüestió en la qual s’està 
treballant des de fa gairebé un any 
per intentar buscar una solució des 
del consens i el diàleg entre totes 
les parts. La diputada de CiU ha 
destacat que amb l’acord “suplim un 
buit legal” que existeix actualment i 
donem resposta a una demanda del 
territori i del sector ramader de les 
Terres de l’Ebre. “Amb diàleg i volun-
tat de consens, sense demagògies i 
sense enganyar a la gent, és com se 
solucionen els problemes”, ha afegit. 

A la Comissió d’Agricultura han 
assistit el delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, i 
el president del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Lluís Soler. 

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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Ja fa dies que volia escriure sobre 
el canvi de candidat a les eleccions 
municipals de l’any que ve que ha 
realitzat el meu partit a Amposta, 
però malauradament, tinc una per-
sona gran malalta, i com la Llei de 
la dependència, amb l’excusa de la 
crisi, no dona el servei per la qual la 
varem crear, hem de tenir cura dels 
essers estimats els de casa, cosa que 
fa que el dia no tingui prou hores per 
tot el que hem de fer i encara que amb 
molt d’amor, al final no arribes a tot.

Voldria, primer que res, donar 
les gracies a Toni Espanya. Ha sigut 
difícil ser el cap de llista socialista 
a la nostra ciutat. Crec que ni Toni 
ni jo érem conscients , el primer cop 
que ens vam presentar, que teníem 
davant nostre una màquina perfecta 
de guanyar eleccions, que sap gene-
rar rumors, controlar mitjans de co-
municació, demanar el pagament de 
favors,vendre fum.... i moltes altres 
coses que tots sabem que passen i 
que acceptem com a normals. 

No obstant,això no vol dir que no 
reconegui que els resultats de les 
últimes municipals no van ser bons 
i que era necessari un canvi. Un 
canvi que el mateix cap de llista va 
proposar a l’executiva i que aquesta 
va valorar i va acceptar. 

La persona que tots vam acordar 
per anar de candidat, és un ampostí 

que va formar la seva família a Godall 
i que per aquest motiu va marxar a 
viure allí. Al cap del temps va ser 
triat alcalde pels godallencs i goda-
llenques i si bé sempre ha tingut als 
seus pares i el seu negoci a Amposta, 
ha segut ara, un cop separat i amb 
els fills estudiant fora quan ha refet 
la seva vida amb una ampostina i ha 
tornat al seu poble. Ell diu que va 
marxar per amor i ha tornat per amor.

El que més destacaria de Paco, 

és que és una persona serena i molt 
curos amb el diner públic. Li agrada 
la gent, el contacte personal, escoltar 
i treballar per resoldre els problemes, 
perquè un poble és abans que res les 
famílies qui hi viuen i en aquests 
temps tan durs que passem, el proble-
ma de l’atur a la nostra ciutat, eclipsa 
qualsevol altre tema. Té clar, i així 
ens ho va explicar a l’executiva, que 
ensundemà de les eleccions, tant si el 
poble vol que governi com si vol que 

estigui a l’oposició 
el seu esforç anirà 
encaminat a reduir 
les xifres d’atur tan 
altes que tenim. I un 
dels seus objectius és 
aconseguir que Am-
posta sigui cap de co-
marca no solsament 
de nom, sinó de fet. 
Necessitem que als 
pobles del Montsià els 
sigui més fàcil vindre 
aquí amb autobús que 
no pas anar a l’altra 
capital de comarca 
a comprar o a fer 
gestions.

El PSC d’Amposta 
estem convençuts que 
hem triat de cap de 
llista a una persona 
preparada, amb ex-
periència, propera i 
amb molta capacitat 
de treball i des d’aquí 

voldria, com a membre de l’executi-
va local, donar-li les gràcies i tot el 
suport per haver acceptat i tot i ser 
conscients dels problemes que tenim 
al davant,tornar a generar il·lusió 
per treballar pel nostre poble i per 
la nostra gent .

Gràcies Paco. 

LLUïSA LIZàRRAGA, MEMbRE DE 
L’EXECUTIVA LoCAL DEL PSC-AMPoSTA

Moció per estudiar la 
combinació de transport 
públic amb el privat,del 
personal de ĺ ajuntament 
per tal d́ estalviar diners 
als ciutadans
Hi ha viatges que realitza personal 
de l ájuntament,pels quals cobren 
les seves corresponents dietes.El 
que em va cridar l átenció va ser que 
dos viatges a Barcelona pel mateix 
concepte,i el mateix espai de temps,la 
diferència era el doble.

En un,el treballador de l ájunta-
ment combinava el transport privat i 
el públic i el preu era de 70 euros.En 
el altre cas,el treballador utilitzava 
només el transport privat i el preu 
era de de 137 euros.

Amb època de crisi,i ben mirat sen-
se crisi també,hauríem de tenir una 
mica de cura amb els diners públics.

Si li demanem als ciutadans esfor-
ços,que ś apreten el cinturó(encara 
més).Crec que seria bo que desde 
l´ajuntament prediquéssim amb 
l’exemple.

Aquests 70 euros de diferència 
poden ser:la factura de la llum d’una 
família que li han tallat o estan a 
punt de fer-ho,medicaments per 
ells o els seus fills,el poder menjar 

aquesta família tot un 
mes,encara que sembli 
impossible,ho és....

Ara més que mai cal 
prioritzar i fins l’últim 
cèntim que poguéssim 
estalviar,dedicar-lo a 
servei socials.Els quals 
estan desbordats per la 
quantitat de gent que ho 
necessita.

Acords:
Primer:estudiar la 

combinació de trans-
port públic i privat del 
personal de ĺ ajuntament 
per tal d’estalviar diners.

Segon:els diners estal-
viats que vagin a serveis 
socials,per poder donar 
més ajudes a la gent que 
ho necessita.

Tercer:informar als veïns del 
municipi de les mesures d’estalvi,-
mitjançant les diferents associacions 
existents al municipi. 

Carta d́ un veí d́ Amposta

Sr. Ciscar me dirijo a usted con este 
escrito para comentarle y hacerle 
saber de un problema que nos afecta 
a una serie de vecinos d Ámposta,de 
la calle del pou.Por un problema 
de falta de evacuación de las aguas 
pluviales y de origen superficial (de 
vertido directo sobre la calle: limpi-
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ezas, riego o escapes) las mismas se 
acumulan en un punto bajo sin desa-
güe a la altura de la casa numero 14.

 Estas aguas desaparecen por fil-
tración sobre los cimientos de dicha 
casa o por evaporación.Tardando un 
tiempo relativamente largo (varios 
días) en desaparecer. Y en algunos 
casos provocando malos olores y 
demás.

El problema no es inmemorial, si 
no que se remonta a la pavimentación 
general de la calle  en su última actu-
ación, teniendo un punto bajo en el 
extendido del asfalto.Y ocasionando 
a partir de entonces dicho problema. 

El tema podría ser resuelto con una 
reparación y evacuación de las aguas 
bajo el muro y sobre la cuneta de la 
carretera / carrer del Grao.

 Dejando por supuesto el criterio de 
reparación o solución  a los técnicos 
del servicio del ayuntamiento del 
municipio que son en principio los 
mas indicados y competentes para 
decidir la mejor solución y parecer.

 Así me dirijo a usted confiando 
en que actuará en consecuencia 
para solucionar este problema que 
tenemos  y agradecerle de antema-
no su atención aprovechando para 
saludarle con cordialidad. 

Francesc Miró amb els regidors socialites.
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L’equip benjamí 
del Club Esportiu 
Amposta finalista al 
Campionat provincial 
per equips
El passat dissabte 7 de juny el CT 
Tarragona va ser escenari de la pre-
sentació dels equips classificats a la 
fase final del Campionat provincial 
benjamí per equips, en la que hi van 
participar en representació del CEA 
els jugadors Gerard Batalla i Roger 
Pascual.

Tot seguit, es van disputar les eli-
minatòries de quarts de final, entre 
les quals el CEA es va enfrontar al 
CT Tarragona B imposant-se per 2 1.

Gerard Batalla va perdre amb 
Pau Feliu per 61 60, i Roger Pascual 
va guanyar a Jan Ribas 63 60. El 
desempat es va lliurar al dobles on 
els jugadors ampostins van passar a 
semifinals per un 62 64.

El diumenge 8 de juny el CEA es va 
enfrontar amb el CT Reus Monterols 
A. El jugador ampostí, Roger Pascual 
va fer un bon partit anotant el primer 
punt per al CEA al guanyar al núm. 

1 del Reus Monterols Josep Freixas. 
Gerard Batalla es va veure superat 
pel jugador del Reus Monterols, Pau 
Sánchez. Novament l’eliminatòria es 
va haver de decidir al dobles on la 
parella ampostina van demostrar la 
seva solidesa guanyant al Reus Mon-
terols per un ajustat 62 46 76, punt 
que els ha donat el passi a la final.

La final es va disputar el passat 
dissabte 14 juny a les instal·lacions 
del CT Tarragona en la qual s’enfron-
taven l’equip local CT Tarragona A i 
el CE Amposta.

Tot i que el resultat no va reflectir 
el partit, el jugador núm. 1 del CT 
Tarragona Ignasi López no va poder 
superar el joc agressiu del benjamí 
Roger Pascual que va guanyar el 
primer punt per 62 62

En el segon individual Gerard 
Batalla va ser derrotat per Iñigo 
Villacampa en un 61 60.

Finalment, l’eliminatòria va caure 
de part des locals i el CE Amposta 
va recollir la copa de finalistes del 
provincial per equips amb un resultat 
ajustat de 64 75. 

Publicitat a la revista amposta: 
608 093 400
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Sis medalles per a 
remers ampostins 
als Campionats de 
Catalunya de Rem 
El Campionat de Catalunya de rem 
celebrat a Banyotes va donar molt 
bons resultats als remers del Club 
Nàutic Amposta. Yago Gavilan Es-
pinós, va obtenir dues medalles de 
plata en la categoria juvenil amb les 
modalitats skiff i dos sense, també va 
aconseguir dues medalles de bronze, 
una en categoria juvenil i modalitat 
doble scull i una en categoria sènior 
en vuit amb timoner. 

Xavi Royo Lopez, en categoria ca-
det va obtenir una medalla de plata 
en la modalitat quatre scull i una 
medalla de bronze en la modalitat 
quatre sense. 

Amposta acollirà aquest estiu 
un campus de rem
Aquest estiu les instal·lacions del 
CEAR de la Cartuja de Sevilla i 
el Centre de Tecnificació de rem 

d’Amposta acollirà dos campus 
destinats a esportistes federats que 
desitgen millorar la tècnica de rem. 
A Amposta es celebrarà del 6 a 13 de 
juliol i estarà orientat a esportistes a 

partir dels 14 anys, amb el principal 
objectiu de millorar les qualitats fí-
siques, tècniques i psicològiques. Els 
responsables seran David Morales i 
Joan Vizcarro. 

tEnnis

Mateu Castellà serà el nou 
entrenador del sènior 
femení d’Handbol
Mateu Castellà, de Sant Carles de la 
Ràpita, serà el nou entrenador del 
Sènior Femení del Club Handbol 
Amposta per a la propera temporada. 
Castellà ha estat jugador de la lliga 
Asobal amb els equips de Guadalaara 
i Puerto de Sagunto u s’ha format a 
la base del Barça. 

bon nivell ampostí en el 
XXXIII trofeu Ramon barrera
Representants del CN Amposta 
van participar en el XXXIII Trofeu 
Ramon Barrera que organitza el CB 
Reus Ploms, que va disputar-se a la 
piscina d’estiu de 50 metres. A banda 
dels amfitrions també van participar 
el CN Tortosa, CN Cambrils, CN 
Gramanet, CN Prat, CN Salou, CN 
Tarraco, CN Vila-seca i CN Vendrell.

Quant al CN Amposta van partici-
par-hi Gerard Garcia, Àlex Brull, Pau 
Ferrè, Dani Fibla, Aaron Gargallo, i 
Iman Martí. El més destacat va ser 
Aaron Gargallo amb la primera po-
sició en 50 braça, amb un temps de 
45 segons i 16 dècimes, i segon en 50 
esquena amb 41 segons i 7 dècimes.

El nivell de competició va ser 
molt alt i s’hi va disputar també en 
format nedador complet, en què tots 
els participants neden els quatre 
estils (papallona, braça, esquena i 
lliure) i s’estableix la classificació 
amb la suma de les marques, en la 
que Aaron Gargallo va quedar segon 
en la categoria benjamí. 

Jordi Tomàs guanya a Gandia
Jordi Tomàs va guanyar la segona 
prova del campionat d’Espanya de 
motonàutica disputat a Gandia. 
El pilot ampostí va ser segon el la 
modalitat circuit, categoria 2 temps, 
desprès d’imposar-se en la primera 
i tercera mànega i ser segon a la 
segona.

En la tercera, Fede Fuster va 
trencar la moto quan estava tenint 
una forta lluita amb Tomàs, que fi-
nalment, va guanyar davant Vicente 
Cano i el portuguès Luis Sagoso. Amb 
aquest triomf, el pilot ampostí se 
situa líder de la general provisional 
del campionat estatal. 

poliEspoRtiu
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Esports

taEkwondo

Nou èxit dels 
infantils del TkD 
Alfaro a la XII Copa 
d’Andorra
El dissabte 7 de juny es va cele-
brar al Pavelló Prat Gran d’Escal-
des-Engordany d’Andorra, la XII 
Copa d’Andorra de taekwondo de 
competició a nivell infantil i cadet, 
on el TKD Alfaro ja fa uns quants 
anys que hi participa en molt bons 
resultats, i que aquest any no ha 
estat menys.

Dels 9 representants que hi ha 
presentat han aconseguit 3 medalles 

d’or, 2 medalles de plata i 4 medalles 
de bronze.

Categoria Infantil: Andrei Robert 
Neague (Any 2006, 37-40 Kg.) me-
dalla d’or. Arnau Fumado Ortiz (Any 
2004,+46 Kg.) medalla d’or. Albert 
Curto Moreno (Any 2003, 46-49 Kg.) 
medalla d’or. Cosmim M. Dumitiascu 
(Any 2004, 40-43 Kg.) medalla de 
plata. Andreu Pérez (Any 2003, 53-
58 Kg.) medalla de plata. Àlex Recio 
Tomàs (Any 2005, -22 Kg.) medalla 
de bronze. Aleix Borràs (Any 2005, 
25-28 Kg.) medalla de bronze. Pau 
Carles Arco Fernández (Any 2003, 
40-43 Kg.) medalla de bronze   
Categoria Cadet: Júlia Gutiérrez 
Calvet (Any 2001, 37-41 Kg.) medalla 
de bronze. 

Vii campionat “the 
masters” de Basauri de 
taekwondo

El dissabte 21 de juny es va celebrar 
a la localitat Viscaïna de Basauri 
el VII Campionat “The Masters” 
de Taekwondo, categoria junior, 
en la modalitat de lluita, en la que 
participaven les millors seleccions 
autonòmiques d’Espanya d’aquesta 
modalitat i on la Selecció Catalana 
es va enfrontar a Madrid, Andalusia, 
Euskadi, Navarra, entre altres, i on 
van aconseguir 4 medalles d’or, 3 de 
plata i 7 de bronze.

Genis Gisbert i Cristian Ferré 
d’Amposta van formar part d’aquesta 
Selecció Catalana Junior, i com ja 
ens té acostumats, Genis Gisbert 
va aconseguir la medalla d’or de la 
seva categoria, mentre Cristian Ferré 

va perdre contra el representant de 
Navarra al punt d’or.

Aquí s’acaba la temporada de 
taekwondo per als dos, i ja aviat 
han d’estar preparant la propera, ja 
que les dos figures del taekwondo de 
les Terres de l’Ebre, Genis Gisbert i 
Cristian Ferré, han estat becats pel 
Consell Esportiu de Catalunya i la 
Federació Catalana de Taekwondo 
per formar part del grup de taekwon-
distes d’elit al CAR de Sant Cugat, 
desprès de la progressió d’aquests 
dos joves ampostins, que estan dins 
del programa d’Alt Rendiment Català 
com a joves promeses d’aquest esport 
a nivell estatal.

Molta sort als dos per la nova 
experiència que comencen a partir 
d’ara i que segur que continuaran 
deixant el nom d’Amposta i les Terres 
de l’Ebre el més amunt possible per 
tota Espanya, i per què no, per tot 
el món. 



Començaré dient-vos que, al pre-
guntar-li per el seu nom complet 
em contesta “Teresa Solé Cer-

cós, assento a la o” us ho explico ara al 
començar, perquè vatros que no teniu 
els seus anys agafeu força i no perdeu 
mai l’humor. Ella contesta això perquè 
encara recorda el seu començament a 
l’escola, i parlant de l’escola se m’acut 
preguntar-li si encara se’n recorda de 
llegir, i ella contesta “mira si recordo 
el llegir que actualment estic llegint 
dos novel·les alhora, i el temps que em 
sobra el passo repassant el diari, per-
què les noticies de la tele, si no estàs 
massa al tanto no te les tornen a dir,i 
el diari, si no ho entenc, tinc l’opció de 
tornar a llegir-ho, entesos?”
Tornant a l’escola, recorda la primera 
que va anar? 

Com si fos avui... Era el primer 
col·legi de les Monges d’aquí Ampos-
ta, baix a l’entrar hi havia dos sales 
grans una para un grup i l’altra para 
uns de més grandets, a natros ens 
tenien al primer pis. L’edifici, que 
encara està, es troba al carrer Sant 
Isidre quasi tocant l’avinguda de la 
Ràpita. Alguna vegada, passant per 
aquet carrer, encara em sembla com 
si sentís l’algaravia de les xiquetes i 
els xiquets al sortir de l’escola
Tot el que acabeu de llegir i el que us 
queda ens ho conta aquesta senyora 
que, en arribar a casa seva, el primer 
que ens deia era que no volia ser 
entrevistada, perquè tot això a ella 
no li agradava, per a que em feu cas 
i seguiu llegint, us diré que al dir-me 
que no volia saber res, jo que sí que li 
pregunto “i vostè quants anys té?” I 
em contesta:

Jo vaig néixer l’any 1920, si no 
m’equivoco ja en tinc 94 de fets, 
naixia al carrer Nou número 2, i era 
el mes de febrer, la casa aquella esta-
va després mateix de que s’acabava 
l’edifici de l’església, aquesta casa 
tenia la curiositat de que a pesar 
d’estar l’església primer, l’església 

no portava número perquè és un 
edifici que no hi viu ningú, i a més, 
era una casa que teníem tan sols una 
escala que la compartíem en la casa 
del costat, coses d’abans.
Al fer-se grandeta a quina edat co-
mença a anar al ball?

Mira, de menudes, la nostra colle-
ta junt en una colleta de xiquets, 
cadascú en els seus pares anàvem 
al Sindicat, ells s’assentaven en al-
guna taula per veure el ball i natros 
anàvem al final de la pista contra 
la paret que tiraven les pel·lícules 
del cine, i allí, fora totalment de la 
pista, apreníem a ballar, a vegades 
xiques en xiques i també els més 
espavilats ja començaven a dir-te, 
“vols que ballem?” Si t’agradava li 
deies que sí, i si no, feies veure que 
no l’havies sentit.
Ara parlarem una mica del nostre 
pont, perquè on estàveu vatros en el 
moment en què el pont es va partir 
per la meitat?

Natros vivíem ja aquí, però encara 
no m’havia casat, i ens van dir que 

deixéssim la casa perquè com estava 
tan a prop del pont hi havia molt de 
perill, i vam marxar en tot lo que 
vam poder, el que cabia al carro i a 
peu tots vam fer cap a l’Aldea, a una 
masia que es diu “Lo mas de Via”, a 
l’altra part. Tots anaven carregats, 
jo només vaig agafar les cartes del 
nòvio, lo mal és que en la temporada 
que vam estar fora, al final no sé què 
es van fer, van desaparèixer, t’he 
contat una mica la nostra marxa de 
la casa i on vam fer cap però lo més 
gros va ser que una nit que el cel era 
tot estrellat i hi havia molta calma, de 
cop es van sentir uns avions i corrent 
tots a amagar-nos, van passar i va 
tornar la calma, però després vam 
sentir un estrèpit tan gran, que la 
tia Teresina, va dir “res, anem a vore 
què ha passat” Llavors vam venir a 
veure-ho, i vam veure ja el desastre. 
Repeteixo que l’estrèpit va ser enor-
me, i a aquella dona que va morir 
al mig del pont els guàrdies li van 
dir “no passi que és perillós que va 
l’aviació per aquí” i ella els contesta 

“no, no que jo me’n 
vaig allà, me’n vaig 
a casa meua” i jo 
tinc la mania que 
pot ser que el toldo 
del carret, que era 
blanc, va ser el que 
des de l’avió va ori-
entar als aviadors, 
perquè diu que era 
la tercera vegada 
que ho intentaven, 
però això és un 
pensament meu, i 
els avions venien, 
segons deia la gent, 
de Palma de Ma-
llorca.
La història de la 
nostra amiga és im-
possible resumir-la 
en una plana, per 
acabar li pregunta-

rem què recorda de quan per la nit el 
recinte del Castell quedava tancat per 
unes portes de ferro. 

Home, es tancava per seguretat, 
perquè aquí estava el que deien el 
molí de Cercós, del qual tinc molts 
de records, encara veig aquelles cues 
de carros descarregant arròs i aquells 
magatzems grandiosos en unes piles 
de sacs altíssimes, a natros no ens 
deixaven entrar pel perill de que 
alguna pila es tombés i passés una 
desgràcia, però també recordo que 
els camàlics, al començament de la 
collita quan encara estava tot buit, 
al mig dels magatzems hi havia una 
via per la qual passaven unes vago-
netes per portar els sacs fins la pila 
que els tocava, i mentre es podia ens 
pujaven a aquelles vagonetes i ens 
duien a fer una passejada per dins 
de tot allò que a natros ens semblava 
que anàvem en tren. 
Ens contava tantes coses més que 
penso que al setembre tornarà a estar 
en tots nosaltres Teresa Solé (la del 
Castell). 

teresa solé cercós (la del castell)

PER JoSEP
PARRoT TALARN

Es possible que estigui recordant ara aquell estrèpit.




