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L’estiu al nostre territori és el període més especial de tot l’any. L’es-
clat de la vida i els colors estivals es transmeten al nostre paisatge 
deltaic i especialment a l’arribada de les festes, sobretot a la nostra 

ciutat. Quan ha passat tot un any en què ens hem dedicat a les rutines 
de la feina i les preocupacions quotidianes, en engegar projectes també 
des de l’Ajuntament d’Amposta, sempre buscant millorar la vida dels 
nostres conciutadans, atendre les seves peticions, buscar solucions als 
problemes i fer créixer aquesta Amposta que tan estimem.
Però aquest, el que ens preparem per viure en els propers dies, és un 
moment de festa i de descans, de deixar al marge les preocupacions quo-
tidianes i entregar-se a la celebració de la nostra Festa Major en honor a 
la Mare de Déu. Durant aquests dies, els carrers s’omplen d’activitats de 
tot tipus, de balls, de música; en definitiva, de festa; i això és perquè els 
ampostins som gent a qui agrada compartir els moments més especials 
de l’any i convertir la tradició en una vivència única.
Les festes d’Amposta tenen, a més, la peculiaritat de ser de tots i per a 
tots. Són festes en les que participen absolutament tots els camps de la 
vida social. Entitats, associacions, comissió de festes, comissió de bous i 
voluntaris tenen un paper molt destacat en aquests dies de celebració que 
volen incloure a tots i cadascun dels ampostins, i per això, i també per 
la tasca que realitzen durant tot l’any, es mereixen el nostre agraïment.
Espero que gaudiu de les nostres festes, com sempre ho heu fet, perquè 
la Festa, com la ciutat, com els grans projectes, la fem entre tots. 

ManeL Ferré Montañés
aLCaLde d'aMposta

és per a mi un honor adreçar-me un any més a tots els ampostins 
i les ampostines amb motiu de la vostra Festa Major i animar-vos 
a participar i gaudir d’aquests dies de celebració amb les vostres 

famílies, amics i veïns, perquè la millor manera de viure la festa és 
compartint-la.
Els dies de Festa Major, que molts pobles i viles celebreu especialment 
en aquestes dates d’estiu, són una oportunitat per obrir un parèntesi 
perquè la gent s’ho passi bé, malgrat les dificultats del dia a dia amb 
què encara ens trobem, tot i que, afortunadament, en els darrers mesos, 
s’estan començant a observar símptomes de recuperació econòmica que 
ens permeten veure el futur amb una mica més confiança.
Vull aprofitar aquestes línies per agrair la feina que feu tant des de 
l’Ajuntament com des de les entitats d’Amposta que participeu en els 
actes de la Festa Major. Uns actes que formen part de la flama de les 
vostres tradicions, que és també la flama de les tradicions del país, 
perquè a base de conservar els nostres costums, allò que ens ha fet ser 
com som, ens estimem més la nostra terra i els nostres valors comuns i 
compartits com a societat.
Aquests costums i tradicions formen part de la nostra cultura i la millor 
manera com es pot expressar un poble és amb cultura i amb democràcia, 
és a dir, amb diàleg, amb tolerància i amb esperit positiu i constructiu. 
Són els mateixos valors que mouen en aquests moments una gran majoria 
del poble de Catalunya que vol expressar-se i decidir democràticament 
el seu futur amb pau i llibertat.
Us animo, doncs, a aprofitar aquests dies de Festa Major per participar 
i gaudir dels nostres costums i tradicions, que són un reflex de la nostra 
autoestima com a poble, com a país i com a nació.
Molt bona Festa Major! 

artur Mas i Gavarró
president de La GeneraLitat de CataLunya



4 revista amPosta  ·  Núm. 874  ·  AGOST 2014

Publicitat



revista amPosta  ·  Núm. 874  ·  AGOST 2014 5

Fa molts anys que col·laboro amb la Revista Amposta, escrivint articles 
de caire bàsicament literari, com a crònica del dia a dia sociocul-
tural de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, d’Amposta.

La biblioteca és un lloc ideal on tinc el privilegi, des de fa molts anys, de 
treballar i de poder compartir amb tots vosaltres moltes de les vostres 
inquietuds, anhels i joies. Un espai que és el mirall de la gent d’Amposta 
i on es respira, a través de molts textos, el paisatge del Delta, el qual ha 
forjat el caràcter ampostí.
Avui, escric aquestes paraules i ho faig amb un sentiment diferent i amb 
la il·lusió de ser la pregonera de la Festa Major de la ciutat de la meva 
vida i a la que tant estimo, Amposta.
Aquest esperit treballador, dinàmic i festiu que ens caracteritza als 
ampostins, és ara quan l’hem de fer manifest, vivint i convivint cada 
moment que ens oferiran les Festes d’Agost, i a poder ser, hem d’acon-
seguir fer-lo únic.
Per molts d’anys que ens puguem retrobar en aquests dies de rialles i 
alegria. 

joana serret Fabra
bibLioteCària

pocs moments hi ha al llarg de l’any tan importants per a mi com el 
de dirigir-me a vosaltres en motiu de l’inici de les festes d’Amposta. 
Encara que sembli que només es tracta de fer un petit escrit de 

salutació animant als ampostins a gaudir de les festes que hem preparat 
amb tantes ganes i il·lusió, és molt més per a mi, ja que és quan m’ado-
no que ha passat un altre any, com una exhalació, i de nou ens trobem 
immersos en els preparatius de festes. I això passa perquè precisament 
aquestes són les dates en les que ens aturem i podem passar uns dies 
deixant-nos endur per l’alegria que ens envolta.
Cada any de Festes Majors és per als ampostins especial per algun 
motiu, gairebé tots tenim una vivència o record especial que va lligat a 
les Festes Majors, i això és el que les fa especialment entranyables per 
a tots nosaltres. Ens passa que per festes sortim al carrer, participem 
de les activitats amb els nostres fills, amb amics de sempre o retrobats, 
deixem que la música i l’ambient ens envaeixin de bones experiències.
Admeto que per a mi també serà aquest un any de festes especial, 
perquè tenim de pregonera de les festes a la nostra bibliotecària Joana 
Serret, una gran professional a la que m’uneix, evidentment, la feina, 
però també l’afecte i el suport que només els companys de gran cor i 
generositat com ella aconsegueixen rebre dels que, com jo, han tingut 
la sort de conèixer al seu costat l’amor als llibres i a la cultura.
I ara començaran les festes, vindran els dies més esperats de l’any, sen-
tirem el pregó, sonarà la música, vibrarà la plaça de bous i finalment, 
com explica el nostre autor més universal, Sebastià Juan Arbó a Terres 
de l’Ebre: “Se sentirà de nou el so de la banda, en el seu últim pasacalle 
i després, de nit, al riu s’encendran els focs artificials. La nit serà, com 
tots els anys, tèbia i estrellada; s’hauran apagat tots els llums i el cel 
s’obrirà sobre el poble engalanat amb totes les seves estrelles, en el seu 
blau profund i serè”. 

Mar paniseLLo rodera
reGidora de Festes i CuLtura
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Pubilla 
major 
2014

anna turón albacat
Associació Dansa Jacqueline Biosca

maria fàbregas Hervas
Amics del Camí de Sant Jaume - montsià

Paula cabrera tomàs
Amics del Cavall

laura mas massagué
Asoproma

Xènia gavaldà elias
Associació Amposta Jove

melanie gracia Homedes
Associació Venedors mercat
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mireia Panisello moreno
Associació Veïns Acollidora

andrea tena colomé
Associació Veterans Futbol Amposta

anna rams casadó
Associació Veïns de l'Eucaliptus

mary casado nadales
Banda de Cornetes i Tambors

miriam Palanques viso
Associació Veïns del Grau

emma Parrilla fumadó
Associació Of Roller

andrea arjona sancho
Associació Veïns les Quintanes Zona Alta

alba ordobás fernández
Associació els 3 Gats Blaus

aitana mayals garcia
Centre Hípic Carlos Cid
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maria garrigós monllau
Club Hoquei Patí Amposta

ariadna nadal reverté
Club Patinatge Artístic Amposta

cèlia espanya serret
Club Gimnàstica Rítmica d'Amposta

raquel jiménez lacueva
Club Bàsquet Amposta

Zaïra Porres gonzález
Club de Twirling Amposta

Xena rodera bellot
Club Taekwondo Alfaro

andrea franch martí
Club Futbol Amposta

Paula martí millan
Club Esportiu Pesca Imposita

Délia martínez mollar
Colla de Dones
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elpi gallen roca
Federació Amposta Associació Veïns

anna roig Piñas
Colla Dolçainers i Tabaleters Sanfaina

sara fuster navarro
Grup de Teatre Terra Baixa

mariona navarro arjona
Futbol Sala montsià

Xènia ortí arrufat
Grup majorettes Amposta

anna margalef garcia
Fecoam
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Ulleres de marca
Amb vidres i antirreflexant  inclosos

Avda. Santa Bàrbara, 45 · Amposta - Tarragona
Telf.: 977700115

Promoció vàlida del 15 Maig al 31 Agost de 2014 o fins a final d’existències. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per 
monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les 
marques: Mango, He by Mango, Pepe Jeans i Javier Larrainzar amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. 2X1 SOL: El client abonarà sempre les ulleres de sol de major import al PVP marcat. Les ulleres de 
sol sense cost seran únicament dels models de la col·lecció Sol Multimarca, assenyalats a l’establiment, que inclou les marques: Amichi, Pull&Bear, El Caballo i Pepe Jeans. 2x1 SOL GRADUAT: Les dues ulleres portaran 
lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals como per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es Ulleres de Sol: Ulleres de sol de qualsevol 
marca, amb lents solars graduades verdes, marrons o grises. 2nes Ulleres de Sol sense cost: Seran únicament dels models de la col·lecció Sol Multimarca Premium, assenyalades a l’ establiment i que inclou les marques: 
Mango, He by Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar i El Caballo amb lentes solars Vistasoft verdes, marrons o grises. Promoció no acumulable a altres ofertes.

SALOM

Publicitat
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Paula ferré igual
Lliga Contra el Càncer

Paula royo chavarria
La Lira Ampostina

irina roig Herranz
Societat de Caçadors l'Ebre

maria Descàrrega gil
Unió Atlètica montsià

maria valldepérez also
La Unió Filharmònica
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alba martínez casajust
Amics del Cavall

ana maria teixera Pellicer
Associació Cultural Rakkasha

lucia tomàs navarro
Associació The Country Sheriffes

Pubilla 
major 

infantil 
2014

naís miravet lletí
Associació Dansa Jacqueline Biosca

lucia Pellicer Zúñiga
Associació Veïns Acollidora

rebeca Queral seminara
Federació Amposta Associació Veïns
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abril martí millàn
Club Esportiu Pesca Imposita

marina martínez guerrero
Associació Veïns del Grau

marta rosa miró
Associació Venedors mercat

laura gil tajada
Centre Hípic Carles Cid 

maria foz Plana
Banda de Cornetes i Tambors

eva mestre nivera
Club Patinatge Artístic Amposta

Zoe morales roig
Club de Twirling Amposta
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ainhoa roca sancho melisa cano aza nerea roca sancho neus faiges gargallo

laia casanova bria
Grup de Teatre Terra Baixa

júlia castelló noé
Fecoam

marina sucunuta Hermano
Colla de Dones
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FESTAPP L’APP QUE CONTE TOTS ELS LLIBRETS DE FESTES 
MAJORS DE LES TERRES DE L’EBRE

Col·laboradors:

Publicitat
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 Divendres 8
matÍ

 10 h. Repartiment del panoli i les senyeres per 
les taules instal·lades per la ciutat, a càrrec de les 
pubilles de Festes, acompanyades per la Colla de 
dolçainers i tabaleters Samfaina. Les taules estaran 
situades als següents punts: Grau- Sant Agustí, Juan 
de Àustria - Església del Grau, Castelar - Isabel la 
Catòlica, Av. Santa Bàrbara (Bar Jordi), Mercat Mu-
nicipal, Ajuntament, Av. de la Ràpita (INEM, Caixa 
Tarragona, Logronyo, Sant Cristòfol), Av. Catalunya 
- Sebastià Juan Arbó, Esplai Sant Jordi, Residència 
d’avis i Miquel Granell - Calderón de la Barca. 

 10 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodege-
neratives, taller de memòria “Recordem les Festes 
Majors de la nostra Joventut”.

 12 h. A la Residència d’avis, repartiment de 
panoli.

 12 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-
ratives, repartiment de panoli.

tarDa
 15.30 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurode-

generatives, cinema “L’herència de l’avi Gisbert”.
 16 h. a 24 h. Al bar Litros, Pre-party we love fest. 

Organtiza: Friendly people, AJA i Surt al Castell.
 16 h a 19 h. A la piscina municipal, 18ª Super 

Festa a la Piscina. Organitza: Piscina Municipal 
d’Amposta - Àrea d’Esports.

 17 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-
ratives, berenar panoli i mistela.

 18 h. Al Lizarran, berenar electrònic amb Xavi 
Caballé.

 18.30 h. Arribada del Bou Capllaçat i repartiment 
de polos, amb la col·laboració de La Jijonenca.

 19 h. A l’Illa Bar, Baldanada
 19.30 h. A la plaça del Mercat, premi a la camise-

ta més divertida de festes, repartiment dels mocadors 
de la festa major i sessió DJ amb Tomàs Ginestra.

nit
 22 h. Al pub Llar, Nit de festa amb dj J-Nathan 

“Últims èxits 2014”
 23 h. A l’exterior del pavelló firal, Water war party 

3.0, amb Amposta Ràdio i Sala Metro. Dj’s: Pepo 
WB, Vicente Belenguer, Marcos Alonso, Joan de 
Antonio i Blas Marin (special dj convidat).

 23 h. Al Planet OQIO, tret de sortida de festes a la 
terrassa

 23.30 h. Al pub Van Gogh,Festa Caipirinha amb 
samarretes.

 23.30 h. Al pub Sotavento, Dj Arnau Vandarren  - 
STV Hits fins que surti el sol 

 23.45 h. Al Queens , Nit del bou capllaçat. Ballar 
tota la nit per esperar el bou

 Dissabte 9
matÍ

 7h. fins a les 19h. We love Fest. 1ª edició del fes-
tival diürn de les Terres de l’Ebre. Organitza: Friendly 
people, AJA, Surt al Castell 

 9 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), Recorre-
guts de tir. Organitza: Club de Tir Montsià.

tarDa
 16 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), Tir 

pistola 9 mm. Organitza: Club de Tir Montsià.
 17 h. A la Residència d’avis, Berenar de festes.
 18 h. A la pl. de l’Ajuntament, sortida dels gegants 

i capgrossos, acompanyats per la Colla de dolçainers 
i tabaleters Samfaina. Cercavila per la ciutat.

 19.30 h. Cercavila per la ciutat del grup Cornetes 
i Tambors.

 19.30 h. A l’Ajuntament rebuda de la pregonera 
per part de les autoritats i signatura al llibre d’honor. 
Concentració de les Pubilles de Festes 2014. 

 20 h. Al Lizarran, sopars musicals: Sons llatins
 20 h. A la plaça de l’Ajuntament, inici de la cerca-

vila pels carrers de la ciutat de la Banda de Música 
de La Lira Ampostina, acompanyant a les pubilles, el 
pregoner i les autoritats fins al parc dels Xiribecs.

 20.30 h. Al Parc dels Xiribecs, presentació de les 
Pubilles de Festes 2014 i pregó de Festes a càrrec de 
la Sra. Joana Serret.
En acabar, bombardeig de color i tro de la pirotècnia 
Tomàs.

nit
 22 h. A l’embarcador, gran cantada d’havaneres 

a càrrec del grup d’havaneres Olla Barrejada. Es 
repartirà rom cremat a tots els assistents.

 22.30 h. A l’auditori de La Unió Filharmònica, 
XXIII Festival de Bandes de Música: Actuació de La 
Banda de Música de l’E.M.D. de Jesús i de la Banda 
de Música de La Unió Filharmònica d’Amposta.

 23 h. A la sala Metro, Últim Remember Metro 
100% guitarra 80’s. Dj’s residents: Joan Cabanes, 
Xavi Fornés, Pepo WB. Specials Dj’s: Juanjo Vizcarro 
i Jordi Alonso. A la terrassa, Terrassa open air club: 
Ronro, Ander Blanco i Jaguar

 23 h. Records del Planet Tibet amb Ramon Bel
 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), repre-

sentació de l’obra teatral “La nit del lloro”, a càrrec 
del Grup de Teatre Terra Baixa. Dirigida per Angel 
Minyana.

 23.30 h. Al pub Van Gogh, Festa Tiki-La Polonesia
 23.30 h. Al pub Sotavento, Fania (Woman Dj)- 

Alternative Session 
 23.45 h. Al Queens , Nit especial de dj's amb 

C.Ivern i Lluis Torralbo
 01 h. A l’embarcador: Inici de festes amb dj’s 

Javier paredes i Joan de Antonio. Organitza: AJA

 Diumenge 10
matÍ

 8 h. Al Recinte Firal d’Amposta, X Trobada de 
motos clàssiques.
- Rebuda i inscripcions
- Esmorzar al restaurant l’Estany (9h.)
- Ruta clàssica pel Delta de l’Ebre (11h.)
- Arribada a Amposta al recinte firal (12 h.)
- Gimcana motociclista a l’esplanada del pavelló i 
entrega trofeus (12-14h.)
Organitza: Moto Club Amposta

 9 h. Al pavelló d’esports -sala 2-, Open Ciutat 
d’Amposta de tennis taula Organitza: Club Tennis 
Taula.

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina
 10 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), Mini 

F-Class. Organitza: Club de Tir Montsià.
 10 h. Al pavelló d’esports -sala 1-, Partits de Fut-

bol Sala Organitza: Club Futbol Sala Amposta.
 10.30 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), 

Pistola Neumàtica. Organitza: Club de Tir Montsià.
 11 h. A la Botiga del Riu, Festa de “l’auliva”: 

degustació de diferents varietats
 11.30 h. A l’Auditori de la Lira Ampostina, XXXVIII 

Festival de Bandes de Música. Amb la participació 
de la Unió Musical de Masdenverge i la Banda de 
Música de la Lira Ampostina 

tarDa
 17 h. Al Lizarran, concurs de parxís
 17.30 h. A la Piscina municipal Competició de 

Festes d’Amposta de Natació. Organitza: Club Nata-
ció Amposta.

 17.30 h. Arribada de les colles participants a la 
XXVI Trobada de Gegants i posterior plantada al c/
Cervantes (davant Residència avis) amb la participa-
ció de les colles d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, 
Tortosa, Ulldecona, Vinarós i Amposta.

 18 h. Al Lizarran, hora del bocadillo torero
 18 h. Al c/ Cervantes (darrera la Lira). Teatre en 

anglès Under the Sea, per a nens i nenes d’1 a 12 
anys (segona sessió a les 19h.) Organitza: Kids & Us 
Amposta

 18.30 h. Sortida de totes les colles geganteres 
participants en la XXVI a. Trobada de Gegants per 
realitzar la cercavila pels carrers de la ciutat, acompa-
nyats dels grallers, amb el següent recorregut: c/Cer-
vantes, c/Gran Capità, av. de la Ràpita, c/ Sant Josep, 
Av. Alcalde Palau i ballada final a la Pl. del Mercat.

 19 h. A l’Illa Bar, De Tapes
 20 h. Al Lizarran, sopar musical: amb Samuel 

Pablo i Joan Capera

nit
 21.30 h. Al parc dels Xiribecs, Festival de dansa 

a càrrec dels alumnes de l’escola de Dansa de Jac-
queline Biosca.

 22 h. Davant la botiga Marju, Instal·lació artística 
“Jordi Giner: videoart i pintura”.

 22 h. Al pub Llar, Nit tropical amb Mojitos i 
Caipirinha

 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), Home-
natge a les pubilles de fa 25 i 50 anys i actuació de 
l’orquestra Junior’s. Presentat per Manel Ramon. 
Projecció de l’espot promocional “La Ciutat del Riu”, 
produït per Filmsnòmades.

 23 h. Al Planet OQIO, Nit d'acudits amb Alejandro 
Sanz de la Nit de l'Humor 

 23.30 h. Al pub Van Gogh, Especial els Beatles.
 23.30 h. Al pub Sotavento, Dj Ramonet  - Techou-

se Session   
 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Escola de 

dansa Jacqueline Biosca
 23.45 h. Al Queens, Sessió Remember Sala Metro 

vs Parròquia amb els djs Pepo & Jaguar
 01 h. A l’embarcador: Retrospective amb dj’s 

Manel Alves i Pepo WB. Organitza: AJA

 Dilluns 11
matÍ

 9 h. A la plaça del Mercat, concentració de la 
Marató popular de Festes Majors. Sortida: a les 10h. 
Organitza: Unió Atlètica Montsià. 

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina
 10 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-

ratives, bingo especial festes.
 10.15 h. A la Residència d’avis, actuació de la 

Lira Ampostina
 11 h. Al Parc municipal (davant Museu Montsià), 

concurs infantil de pintura ràpida.
 11.30 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurode-

generatives, actuació de la Lira Ampostina.
 12 h. A la Botiga del Riu, Dia del vermut rapitenc, 

acompanyat de tapes elaborades pels restaurants 
Gatsby, Entre pa i pa i Lo pati d’Agustí.

tarDa
 15 h. A la Llar de jubilats Manuel Ruiz, campionat 

de guinyot.
 16 h. A la plaça del carrer Poador, Campionat 

de partides ràpides d’escacs (5 minuts). Col·labora 
“Racó del Riu”. Organitza: Club Escacs Amposta.
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 16.30 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurode-
generatives, bingo musical.

 17 h. Al Lizarran, VII concurs internacional de 
llançament de pinyol d’oliva

 17.30 h. A la Residència d’avis, Bingo especial de 
festes.

 18 h. Al Lizarran, hora del bocadillo torero
 18 h. A la plaça Ramon Berenguer IV, exposició 

dels dibuixos del concurs de pintura ràpida infantil, 
entrega de premis als participants i festa infantil amb 
l’espectacle d’animació “Queviures” del grup dePar-
randa. Amb la col·laboració Telepizza. Degustació de 
pizza per als més petits.

 19h a 22h. (De l'11 al 16 d’agost) Primer Open 
de Pàdel, lloc Club Esportiu Amposta, organitza Club 
Esportiu Amposta.

 19 h. A l’Illa Bar, Cargols de Lleida
 20 h. Al Lizarran, sopar musical: Enrik.M love 

lizarran

nit
 21.30 h. Al pàrking (antigues piscines), Sopar i 

actuació de l’orquestra Magia Negra.
 21 h. Al Castell, Sopar popular, Organitza: Surt al 

Castell!
 22 h. Al Castell, Concert amb: Mai Mai, Tycho 

Brahe i Six in Town. Organitza: Surt al Castell!
 23 h. Al Planet OQIO, Concert de Santa Sussana. 

Exili a Elba + Revival Kanalla amb Djames
 23.30 h. Al pub Van Gogh, Mític fotomatón.
 23.30 h. Al pub Sotavento, Moreno Ros Dj  -  

Alternative Session.
 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Depoma, 

espectacle de guitarra flamenca
 23.45 h. Al Queens, Nit Social Media People. La 

nit dels membres de facebook a Queens
 24 h. Al Casino, Concert per a càrrec del grup 

Lazaro’s 
 01 h. Al Castell, Indieminifest a càrrec de Little 

Charlie i Mycle. Organitza: Surt al Castell!
 01 h. A l’embarcador: Electrolatino amb dj’s Marfc 

Sorolla i Joan Roca. Organitza: AJA

 Dimarts 12
matÍ

 9.30 h. Al pavelló d’esports -sala1-, 3x3 Festes 
d’agost de bàsquet. Organitza: Club Bàsquet Ampos-
ta.

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina
 10 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-

ratives, campionat de Birles.

 10.30 h. Concentració a la pl. de l’Ajuntament, 
de les persones de més de 80 anys i acompanyants, 
que participaran al 51è. Homenatge a la Vellesa. Tot 
seguit, sortida acompanyats per la banda de música 
La Lira Ampostina fins als locals de la Lira, on se 
celebrarà l’acte de la tradicional festa.

 11 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-
ratives, taller de cuina.

 12 h. A la Botiga del Riu, Dia del vermut Casa 
Mariol, acompanyat de tapes elaborades pels restau-
rants Gatsby, Entre pa i pa i Lo pati d’Agustí.

tarDa
 16 h. A la Llar de jubilats Manuel Ruiz, campionat 

d’escacs i de billar.
 16 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-

ratives, berenar amb les famílies.
 17.30 h. A la Residència d’avis, actuació musical 

Almas Gemelas.
 18 h. Al Lizarran, hora del bocadillo torero
 19 h. Al pàrking (antigues piscines) exhibició de 

balls de saló a càrrec dels alumnes del C.B.E. Am-
posta Quick Dance.

 19 h. Al Castell, Taller casteller a càrrec de la colla 
“Xiqüelos i xiqüeles del Delta” i seguidament ballada 
de jota a càrrec de “Paracota”. Organitza: Surt al 
Castell!.

 19 h. A l’Illa Bar, Nit de Montaditos
 20 h. Al Lizarran, sopar musical caribeny

nit
 21 h. Al Castell, Sopar popular i Nit de l’humor del 

Clubzigrama, Organitza: Surt al Castell!
 22 h. Al pub Llar, Cantada de jotes al carrer, per la 

colla “Cantem els dimarts al Llar”
 22 h. A la pl. de l’Ajuntament, Concert de les 

Bandes de Música a càrrec de La Lira Ampostina i La 
Unió Filharmònica, sota la direcció d’Octavi Ruiz i de 
Carles Royo, respectivament.

 22.30 h. Al Castell, Concert amb: Joan Colomo, 
Esperit! I Mourn. Organitza: Surt al Castell!

 23 h. Al Planet OQIO, Concert de Llomillo (PU-
BLO) a la terrassa del Oqio + Enrik.M

 23.30 h. Al pub Van Gogh, La polsera de festes.
 23.30 h. Al pub Sotavento, Dj Juanjo Nit de 

Guitarres 80's.
 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Nika
 23.45 h. Al Queens, Nit Blanca. Vine de blanc i et 

farem regals 
 24 h. Al Casino, Concert per a Joves a càrrec de 

Joan Rovira.
 01 h. Al pàrking (antigues piscines), actuació del 

Quartet Almas Gemelas
 01 h. A l’embarcador: Nit techno amb dj’s Rafa 

Kaenea, Sinusman, Abel, David Picot, D.I.O. i Adry 
TL. Organitza: AJA

 01.30 h. Al Castell, sessió amb Primy’s. Organit-
za: Surt al Castell!

 Dimecres 13
matÍ

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Unió Filharmò-
nica d’Amposta. 

 10 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-
ratives, taller de pintura intergeneracional.

 10.30 h. A la Residencia d’avis, Tirada de bitlles 
en homenatge a la gent gran. Organitza: Club de 
Bitlles Amposta. 

 12 h. A la Botiga del Riu, Dia del vermut de Mu-
ller, acompanyat de tapes elaborades pels restaurants 
Gatsby, Entre pa i pa i Lo pati d’Agustí.

tarDa
 16 h. Al ball de la Lira, Campionat infantil d’es-

cacs (sub-08 fins sub-14). Organitza: Club Escacs 
Amposta.

 16 h. Al Lizarran, concurs de guinyot
 16 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-

ratives, Balls tradicionals.
 17 h. A l’av. Catalunya, III Cursa Autos-locos. 

Organitza: AJA. Col·labora Pneumàtics Homedes.
 17.30 h. A la Residència d’avis, missa
 18 h. Al Lizarran, hora del bocadillo torero
 18 h. A la Residència d’avis, campionat de 

dominó
 18 h. A l’av. Dr. Tomàs Pujol i Font, espectacle 

musical infantil a càrrec de Gil Ratataplam. Tot 
seguit, gran xocolatada amb la col·laboració de La 
Jijonenca.

 18.30 h. Al Castell, Concentració i sortida del 
Correbars. Organitza: Surt al Castell!

 19 h. A l’Illa Bar, Rostida
 20 h. Al Lizarran, sopar musical: Ramon.E.T. night 

music

nit
 21 h. Al Castell, Festa Patxanga. Organitza: Surt 

al Castell!
 22 h. Al Castell, Sopar popular. Organitza: Surt al 

Castell!
 22 h. A l’Auditori de la Fila, representació de 

l’obra “Homes” (de T de Teatre) a càrrec de CREA. 
Anticipada: Marju i Llibreria La Gavina. Preu: 5€ (l’es-
pectacle conté llenguatge poc adequat per a menors 
de 16 anys).

 23 h. A la piscina municipal exterior, Festa nit 
blanca (recomanable dur banyador o roba blanca. 
Obligatori calçat tipus xancla). Barra a càrrec de AJA, 
preus populars. Entrada: 2 euros 
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nit
 21.15 h. A la plaça de bous, gran exhibició eqües-

tre dels Amics del cavalls d’Amposta
 22 h. Al pàrking (antigues piscines), XLIV Concurs 

Nacional de Vestits de Paper: desfilada i espectacle 
musical i d’humor a càrrec de Javier Segarra amb el 
patrocini de la Diputació de Tarragona i la col·labora-
ció de Farmàcia i Perfumeria Ferré, Joieria Salvadó, 
Llenceria Alícia, Manualitats Miró, Perruqueria 
Galiana, Pub Van Gogh i Lazaro Fotògraf. Presentat 
per Imma Rastrero i Manel Ramon.

 23 h. A la sala Metro, Remember Techno Festes 
Majors 2014 amb dj’s Xavi Fornés, Pepo WB, Coper 
i Manel Alves. A la sala Colors, ultima sessió amb 
els èxits dels últims 8 anys amb dj’s Marcos Alonso i 
Lluis Torralbo. A la Terrassa open air, Vicente Belen-
guer i Pepo WB (2008-2014)

 23 h. Al Planet OQIO, Vespra de la patrona amb 
Ramon Bel

 23.30 h. Al pub Van Gogh, Missatge en una 
botella.

 23.30 h. Al pub Sotavento, Mateo & Jaume Dj's-
La Nit del Remember 90's.

 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Llomillo (Aka. 
Publo).

 23.45h. Queens celebra la nit de la patrona amb 
els seus djs residents. 

 Divendres 15
tarDa

 17.30 h. Al Parc Municipal, concentració de 
nens i nenes, ampostins i ampostines, acompanyats 
per les Pubilles de festes, abillats amb el vestit 
típic ampostí, que participaran a l’Ofrena de Flors i 
Fruits. Sortida acompanyats per la banda de La Unió 
Filharmònica d’Amposta, la Colla de dolçainers i 
tabaleters Samfaina, la Banda de cornetes i tambors, 
el Club Amics del Cavall d’Amposta, fins a la Pl. de 
l’Ajuntament.

 18 h. Sortida des del Parc Municipal de la pro-
cessó i a la plaça de l’Ajuntament, ofrena de flors i 
fruits a la nostra patrona, la Verge de l’Assumpció. A 
continuació Missa concelebrada en honor a la Verge 
i presidida per Rvd. Josep-Lluis Serrano Pentinat, 
secretari de la Nunciatura Apostòlica a Maputo 
(Moçambic). Els cants eucarístics aniran càrrec del 
Cor La Lira Ampostina, dirigit per Núria Francino. 

 18 h. A l’estadi municipal, Partit de Festes. Orga-
nitza: Club Futbol Amposta

 18 h. Al pavelló d’esports -sala 1- , Partit de Fut-
bol Sala. Organitza: Club Futbol Sala Amposta.

 19 h. A la zona del Mercat, ballada de sardanes, 
amb la Cobla Rapitenca.

 19 h. A l’Illa Bar, Sopars de plat

 20 h. Al Lizarran, sopar musical: Caballé vs 
Capera

nit
 22 h. A la plaça del Mercat, actuació “La Rumba 

ebrenca” a càrrec de Lo Gitano Blanc.
 22.30 h. Al Centre Hípic Carlos Cid, exhibició de 

cavalls: carrussel, volteig, reprise de doma clàssica, 
pas a dos...

 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), actuació 
de l’orquestra La Fania

 23.30 h. Al pub Van Gogh, La pitorrissa; especia-
litzada en l’alineació de xancles.

 23.30 h. Al pub Sotavento, Dj Arnau Vandarren - 
STV Hits.

 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Nit flamenca
 23.45h. Al Queens, Última sessió de festes
 01 h. A l’embarcadero: Fi de Festa amb dj’s Joan 

de Antonio, DaMusicFreedoom, Adry TL i D.I.O. 
Organitza: AJA

 Dissabte 16
anDròmines, Dia Del jove

 9 h. Concentració al canalet i sortida de les an-
dròmines pels carrers de la ciutat fins a l’embarca-
dor del riu, acompanyades per la xaranga.

 11-14 h. Programa d’Amposta Radio i Ràdio 
Joventut en directe, des de la zona de l’embarca-
dor d’Amposta (al costat de l’oficina de turisme).

 10.30 h. Mortadelada per a tots el participants
 11 h. Cursa d’andròmines

Premis a la carrera: al 1er., 2on. i 3er.
Premi artístic: 8 euros

 12 h. Cursa de sacs per colles
Premis: al 1er., 2on. i 3er. 

 12 h. Pal ensabonat
Premis: al 1er., 2on. i 3er. 

 13 h. Concurs d’all i oli (cal portar-se el morter 
i la maneta)
Premis: al 1er., 2on. i 3er. 

matÍ
 9 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), IPSC-Re-

correguts de tir- . Organitza: Club de Tir Montsià.
 10h. Al ball de la Lira, Torneig de Festes d’escacs 

(partides semiràpides a 15 min. + 5 seg./jugada). 
Horari: de 10 a 14h. i de 15,30 a 18, 30h. Dinar de 
germanor. Organitza: Club Escacs Amposta.

 11 h. A la Botiga del Riu, III Festa de la cervesa 
artesana de les Terres de l’Ebre.

 23 h. Al Castell, Concert amb Confutatis Maledic-
tis, Purkinje i Maskarats. Organitza: Surt al Castell!.

 23 h. Al Planet OQIO, Indietrònic amb Mycle i 
L.Charlie

 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), Nit del 
record: recordant anys 80 i 90 amb Los Buitres i 
Apache. 

 23.30 h. Al pub Van Gogh, Posa a prova la teva 
punteria.

 23.30 h. Al pub Sotavento, Dj Pablo Honey  -  La 
millor sessió de Pop espanyol .

 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, actuació 
flamenca

 23.45 h. Al Queens, Nit de rumba. Amb la músi-
ca més festiva

 01 h. A l’embarcador: Festa de l’escuma amb dj’s 
Joan Roca, Adry TL i D.I.O. Organitza: AJA

 Dijous 14
matÍ

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Unió Filharmò-
nica d’Amposta. 

 10.15 h. A la Residència d’avis, actuació de la 
Unió Filharmònica

 10 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-
ratives, cursa de cambrers.

 10.30h. A la Plaça del Mercat, Gimcana infantil: 
carreres de sacs, pintar cares, pintar globus...

 11 h. A la Residència d’avis, actuació del club de 
Twirling amb la col·laboració de l’escola Bombolles

 11 a 12 h. Al Mercat Municipal, 5è Concurs local 
de truites. Inscripcions al mateix Mercat. Diferents 
premis. Organitza: As. Venedors del Mercat.

 12 h. A la Botiga del Riu, Dia del vermut Mercè 
de Menescal, acompanyat de tapes elaborades pels 
restaurants Gatsby, Entre pa i pa i Lo pati d’Agustí.

tarDa
 15.30 h. A la Llar de jubilats Manuel Ruiz, campi-

onat de manilla.
 16 h. Al Centre de Dia de Malalties Neurodegene-

ratives, cinema especial festes.
 16.30 h. A l’estadi municipal (camp de bitlles), 

XXV Tirada Intercomarcal de Bitlles. Memorial Joan 
Vidal (Xanet). Amb la participació de 20 equips 
de les Terres de l’Ebre. Organitza: Club de Bitlles 
Amposta.

 17 h. Al Lizarran, sopar musical: bingo
 17.30 h. A la Residència d’avis, Revival 50 i 60
 18 h. Al Lizarran, hora del bocadillo torero
 19 h. A l’Illa Bar, Va de truites
 20 h. Al Lizarran, sopar musical: remember’80
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Dissabte 2 agost
 14.30 h. Al Passeig del Riu, 6è concurs obert de 

pesca fluvial Festes d’Amposta. 2n. Memorial Àngel 
Conde Calvet. Inscripció:5 euros. Organitza: Club 
Esportiu Pesca Imposita 

 19 h. Aula Oberta del Museu de les Terres de 
l’Ebre, inauguració de l’exposició “Memòria demo-
cràtica a Tarragona. Un passat per a no oblidar”. 
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament 
d’Amposta i Associació de Víctimes de la repressió 
franquista a Tarragona
Fins el 30 d’agost 
Horari: de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 
20 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h.

Diumenge 3 agost
 11 h. (500 m) Al Passeig del Riu, 16a Travessia 

d’Amposta nedant l’Ebre d’Amposta. Organitza: Club 
Natació Amposta. A les 12 h. (2000 m)

Dijous 7 agost
 20 h. A la fundació Catalunya- La Pedrera, 

inauguració exposició “Bous” de Javier Bernal. Olis. 
Organitza: FAC, Regidoria de Cultura i Fundació 
Catalunya-La Pedrera. 
Fins el 17 d’agost.
Horari: divendres, dissabte i diumenge de 19 h. a 
21 h.

Diumenge 17 agost
 10.30 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), 

Pistola Foc Central. Organitza: Club de Tir Montsià.
 12 h. Al pavelló d’esports-sala1- Partit Handbol 

femení CH Amposta-Associació Lleidatana. Organit-
za: Club Handbol Amposta.

 19 h. A l’Illa Bar, Bocateria

altres eXPosicions
museu De les terres De l’ebre

 Exposició “Ebre, Art & Patrimoni. Col·lectiva d’es-
cultures sonores”
Fins el 28 de setembre
Lloc: Vestíbul del Museu.
Organitza: SAM-Museu de les Terres de l’Ebre i 
Departament de Cultura.
Horari de visita: dilluns tancat; de dimarts a dissabte, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, 
d’11 a 14 h.

 Exposició “Mequinensa” de Jesús Moncada i 
instal·lació “Mequinensa, 1952”
Fins el 28 de setembre
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu.
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Museu 
Etnològic de Barcelona
Horari de visita: dilluns tancat; de dimarts a dissabte, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, 
d’11 a 14 h.

tarDa
 16 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol), Pistola 

estàndard. Organitza: Club de Tir Montsià.
 17 h. Al Lizarran, campionat de cartes americanes
 17 h. Al passeig del riu, Gimcana Bruta. Organit-

za: Esplai Piquerol. Inscripcions a partir de les 16 h.
 18 h. Al Lizarran, hora del bocadillo torero
 18 h. A l’estadi municipal, Partit de veterans de 

futbol. Organitza: Club Futbol Amposta
 19 h. A l’Illa Bar, La Flauta
 19.30 h. A l’av. de la Ràpita, Gran Cosso Iris amb 

la participació de La Banda de Música de la Unió 
Filharmònica d’Amposta, la xaranga Xino-Xano, 
i la Banda de Cornetes i Tambors, les Majorettes 
d’Amposta i la xaranga Suc d’Anguila. Amb la col·la-
boració de l’Associació de propietaris de Maquinària 
Agrícola i de l’Agrupació de Tractors. 

 20 h. Al Lizarran, sopar musical: eivissenc amb 
regals

nit
 21 h. A la Botiga del Riu, Presentació del nou 

Gelée de licor d’arròs (gratuïta)
 21 h. A la Plaça del Mercat, Concert a càrrec dels 

alumnes de l’Escola de Música Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse: Organitza: La Lira Ampostina 

 21 h. A l’embarcador, Festa Country, degustació 
de carn a preus populars a càrrec de Barbacoes 
Werner.

 23 h. A la vora del riu, castell de focs d’artifici a 
càrrec de la pirotècnia Tomàs.

 23 h. A la plaça del castell, Fantastic80. Organit-
za: Sotavento.

 23 h. A la Botiga del Riu, Degustació de licor de 
bombó d’arròs (1 euro).

 23.30 h. Al pàrking (antigues piscines), actuació 
de l’orquestra Marinada.

 23.30 h. II Festival Fantastic80 Festes Majors 
Amposta al Recinte del Castell, les millors imatges i 

la millor música dels 80...
 23.30 h. Al pub Van Gogh, El casino.
 23.45 h. Al bar Parc dels Xiribecs, Cuba Son. 

Ritmes llatins
 23.45h. Al Queens, Festa benèfica de la Creu 

Roja, al Castell.
 24 h. A l’exterior del pavelló firal, Festa Flaix i Sala 

Metro.
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 Divendres 8
 08:00h. Concentració al final de carrer St. Cris-

tòfol per anar a la ramaderia de Fernando Mansilla 
de Torreblanca. Festa Campera i dinar al Restaurant 
Piero. Cal reservar plaça.

 18:00h. Arribada i entrada el Bou pel pont 
penjant amb el corresponent repartiment de gelats. 
Patrocina: Gelateria La Jijonenca i l’Ajuntament 
d’Amposta.

 Dissabte 9
 00:01h. Bou Cerril Embolat de la ramaderia de 

Rogelio Martí d’Alfara de Carles, Tarragona. Num. 
45, Guarisme 0, de nom “Saeto”. Lloc: Avda. Sant 
Jaume i adjacents.

 07:00h. Sortida del 1r Bou Capllaçat de la rama-
deria de Miguel Parejo de Cabanes, Castelló. Lloc 
Sortida: Esplanada Mossos d’Esquadra.

 11:00h. Sortida del 2n Bou Capllaçat de la rama-
deria Fernando Mansilla de Torreblanca. Lloc Sortida: 
Esplanada Mossos d’Esquadra.

 20:00h. A la Plaça de Bous, desencaixonada dels 
bous per al XI Concurs Nacional d’Emboladors Ciutat 
d’Amposta adquirits a la finca Toropasión d’Alfaro, La 
Rioja. Organitza i Patrocina: Emboladors d’Amposta.

 22:30h. XI Concurs Nacional d'Emboladors 
Ciutat d’Amposta. Organitza i Patrocina: Emboladors 
d'Amposta 

 Diumenge 10
A l’Avinguda Sant Jaume:

 19:00h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
“Llamaito”, Num. 26, Guarisme 9 de la ramaderia 
de Cebada Gago de Medina Sidonia, Cadis. Organit-
za i Patrocina: Penya Taurina Bou per la Festa.

 19:30h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
“Saeto” Num. 19, Guarisme 0, de la ramaderia de 
Sergio Centelles d’Ares, Castelló. Organitza i Patroci-
na: Associació Cultural Penya El Cerril.

 20:00h. Desencaixonada d’una vaca de nom 
“Rumana” Num. 3, Guarisme 8 de la ramaderia 
d’Hilario Princep de Camarles. Organitza i Patrocina 
Penya la Vaca dels 20 euros.

 23:00h. Embolada dels dos Bous Cerrils i la vaca 
de la tarda, organitzat i patrocinat per les Penyes 
Taurines Bous per la Festa, El Cerril i la vaca dels 20 
euros respectivament.

 Dilluns 11
 12:00h. “Encierro” a l’Avda. Sant Jaume de la 

ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.
 18:00h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia de Miguel Parejo.

 Dimarts 12
 12:00h. “Encierro” a l’Avda. Sant Jaume de la 

ramaderia de Gregorio de Jesús de Sueca.
 18:00h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia de Fernando Machancoses 
de Cheste, València.

 20:00h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
“Lagunero” Num. 77, Guarisme 9, de la ramaderia 
la Palmosilla de Tarifa, Cadis. Organitza i Patrocina: 
Penya l’Esquella.

 22:30h. Embolada del Bou Cerril de la tarda. 
Organitza Penya l’Esquella.

 Dimecres 13
 12:00h. “Encierro” a l’Avda. Sant Jaume de la ra-

maderia Los Chatos de la Puebla de Valverde, Teruel.
 18:00h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous amb la ramaderia de German Vidal.
 20:00h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 

“Trapajoso” Num. 17, Guarisme 9, de la ramaderia 
de Antonio y Miguel de Sahugo, Salamanca.

 22:30h. Embolada del Bou Cerril de la tarda.

 Dijous 14
 12:00h. “Encierro” a l’Avda. Sant Jaume de la 

ramaderia de Fernando Mansilla de Torreblanca, 
Castelló.

 18:00h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 
bous amb la ramaderia Los Chatos de la Puebla de 
Valverde, Teruel.

 20:00h. Dia de la dona ampostina. Ramaderia 
Germans Margalef.

 22:30h. Bou Embolat a la plaça de la ramaderia 
Los Chatos. 

 Dissabte 16
 07:00h. Sortida del 1r Bou Capllaçat de la rama-

deria de Fernando Machancoses de Cheste, València. 
Lloc sortida: Esplanada Mossos d’Esquadra.

 08:00h. Sortida del 2n Bou Capllaçat de la rama-
deria de Rogelio Martí d’Alfara de Carles, Tarragona. 
Organitza: Associació Cultural Bou Capllaçat Ampos-
ta. Patrocina: Ajuntament d’Amposta.

 12:00h. “Encierro” a l’Avda. Sant Jaume de la 
ramaderia Fernando Machancoses de Cheste.

 18:00h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 
bous amb la ramaderia de Gregorio de Jesús, de 
Sueca, València

 23:30h. Bou Embolat a la plaça de la mateixa 
ramaderia.

 Diumenge 17
 12:00h. “Encierro” a l’Avda. Sant Jaume de la 

ramaderia de German Vidal de Cabanes, Castelló.
 18:00h. Exhibició de Bestiar Boví a la plaça de 

bous de la ramaderia de Fernando Mansilla de Torre-
blanca, Castelló.

 20:00h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
“Injenuo”, Num. 20, Guarisme 6, de la ramaderia de 
Las Monjas de Sevilla. Organitza i Patrocina: Penya 
Taurina l’Afició.

 22:00h. Embolada del Bou Cerril de la tarda. 
Organitza i Patrocina: Penya Taurina l’Afició

notes: 
 L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous 

recorda que queda totalment prohibit l’accés als 
recintes taurins als menors de 14 anys.

 L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous es 
reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qual-
sevol dels actes programats, si les circumstàncies ho 
fessin necessari.

 Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol 
acte amb bous, és totalment lliure i voluntària. I 
que, malgrat que l’Ajuntament d’Amposta compleix 
íntegrament la resolució de data 12/05/1989 sobre 
espectacles i festes tradicionals amb correbous, de la 
Direcció General de Jocs i Espectacles de la Generali-
tat de Catalunya, publicada al DOGC núm. 1.145, 
de data 22/05/1989, sempre hi ha algun perill per a 
les persones que hi vagin.

 D’acord amb la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre del 
mateix any, de regulació de les festes tradicionals 
amb bous, la comissió haurà de vetllar per l’ordre i la 
seguretat dels participants, podrà i haurà de fer sortir 
els menors de 14 anys que pretenguin participar-hi 
i les persones que manifestament no tinguin les 
condicions físiques per a participar-hi, com ara, les 
persones discapacitades físiques o psíquiques i les 
persones en estat d’embriaguesa o intoxicació per 
drogues o qualsevol altra substància estupefaent.
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Té un sentit diferent organitzar les dar-
reres festes d’una legislatura?

Sempre preparem les festes amb 
molta il·lusió i el final d’una legislatu-
ra no comporta gaires diferències. De 
fet, ja estem pensant en les de l’any 
vinent, que començarem a preparar 
tan bon punt finalitzin les d’aquest 
any. Contínuament anem treballant 
per millorar aquesta setmana de 
festa i alegria a la nostra ciutat.

 
Quines pautes se segueixen a l’hora 
d’organitzar les festes majors?

Un cop sabem les dates de les 
festes, comencem a treballar en els 
actes el programa, hi ha activitats 
que són fixes de tots els anys i del 
tot imprescindibles en les nostres 
festes, com el pregó, el concert de 
les bandes, la processó i ofrena o els 
vestits de paper per citar-ne alguns. 
I a partir d’aquí, a poc a poc, anem 
rebent les activitats que organitzen 
les diferents associacions de la ciutat 
i les anem incloent al programa de 
festes. No sempre es fàcil coordinar 
totes les activitats de les associa-
cions i entitats que tenen totes les 
ganes de col·laborar en fer la festa 
amb els actes habituals que hem 
anomenat i amb les novetats que 
sempre introduïm; però gràcies a 
això, acabem fent un programa de 
festes ampli i variat.

Aquest és el model de festa major adient 
per a una ciutat com Amposta?

Crec que el model de la festa Major 
d’Amposta respon a les demandes 
de la major part de la societat am-
postina i dels diferents col·lectius i 
sensibilitats. Tot i així, estem oberts a 
totes aquelles aportacions que siguin 
assumibles i que vinguin a reforçar i 
enriquir la nostra Festa Major.

Quines novetats trobarem enguany?
Una de les novetats importants és 

la nova pista de ball que va ser un 
dels compromisos que l’any anterior 
vam adquirir per tal de millorar les 
condicions de l’espai on celebrem el 
ball. Destacaria també el concurs a 
la samarreta més divertida que orga-
nitzem conjuntament amb Amposta 
Ràdio. D’altra banda, també aquest 
any farem un concert de música 
“remember” que ens farà ballar de 
valent a tots amb la música dels anys 
80 i 90. D’altra banda, el dissabte 
de festes hi haurà per als més joves 
una festa “After” a la zona del castell 

amb la implicació dels col·lectius 
Associació de Joves d’Amposta, Surt 
al Castell, Edgar de Ramon i Sam 
Pablo, pensem que serà una activitat 
molt atractiva per als més joves, que 
sempre aprofiten al màxim el primer 
cap de setmana de festes. Aquesta 
festa tindrà diferents ambients i 
diversió per a tots els gustos.

En quin grau participa la ciutadania en 
les festes?

Les festes d’Amposta sempre han 
estat molt participatives i possible-
ment, i degut a la crisi, molta gent 
que abans marxava, ara es queda 
a la ciutat, de manera que poden 
participar activament en les festes. 
A més, cal destacar la gran implica-
ció d’associacions i col·lectius que 
ajuden a completar el programa de 
festes convertint aquestes dates en 
una setmana de festes molt variades, 
atractives i com deia abans, molt 
participatives.

Ha respost bé la ciutadania a la decisió 
d’escurçar els dies de festa?

Sí, ho han entès perfectament, 
la ciutadania ha vist amb bons ulls 
que es pugui retallar el pressupost 

de festes sense retallar actes. Tot i 
que el programa és una mica més 
atapeït, tothom hi pot participar. 
Tot i amb això, enguany hi haurà 
un dia més de festa que els darrers 
anys, ja que el dia de la Mare de Déu 
és en divendres i per tant, els vestits 
de paper seran en dijous i els focs 
en dissabte.

Com valora el suport que rep per part de 
la comissió de festes?

La comissió de festes és totalment 
necessària, ja que una part impor-
tantíssima de la Festa Major no es 
podria realitzar sense la seva impli-
cació, vull com sempre agrair l’esforç 
que cada any fan totes les persones 
que formen part de la comissió en 
benefici de la festa i, en definitiva, 
per a que els ampostins les puguin 
gaudir de la millor manera possible.

Són les festes majors un punt d’atracció 
per als ciutadans de les Terres de l’Ebre?

Sincerament, nosaltres preparem 
les festes pensant principalment en 
els ampostins i ampostines, tot i que 
les nostres festes sempre han estat 
també un punt de referència per a 
les localitats veïnes. Activitats com 

els vestits de paper, els balls o els 
bous atreuen molts ciutadans del 
territori i d’altres punts de Catalunya 
a la nostra Festa Major

Quin és el seu desig per a aquesta edició 
2014 de les festes d’Amposta?

Com cada any, el que desitjo és 
que siguin unes festes tan participa-
ves com els anys anteriors, que les 
puguem viure amb pau i alegria pas-
sant-ho bé amb els amics i familiars. 
Recomano que aprofiteu al màxim 
aquests dies de Festa Major que hem 
preparat amb molta il·lusió i espero 
que siguin del grat de tothom. Molt 
bones festes a tots. 

“Crec que el model de la Festa Major respon 
a les demandes de la major part de la societat 
ampostina i dels diferents col·lectius i sensibilitats”

maR panisello, regidora de cultura i festes

Correus electrònics 
de la Revista Amposta
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Com es preparen les activitats taurines 
per aquestes festes majors 2014?

En principi amb molta il·lusió i 
moltes ganes perquè som consci-
ents de que els bous són una part 
molt important de la Festa Major i 
intentem des de l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de la Comissió de 
Bous i les penyes, organitzar uns 
actes taurins dignes de l’afició que hi 
ha a la nostra ciutat i que respongui 
a les expectatives que el territori té 
cada ca cop que arriben les festes 
amb bous a Amposta.

Cada any hi ha noves penyes a amposta, 
aquest és també el cas d’enguany.

Sí, aquest any hi ha dos penyes no-
ves, que són “La vaca dels 20 euros” 
que organitzarà un vaca embolada i 
també la penya de “L’associació de 
bous de corda” que celebrarà un bou 
capllaçat el darrer dissabte de festes 
a les 8 del matí. En total a Amposta 
hi ha unes 12 penyes taurines i des 
de les més veteranes fins a les més 
recents participen activament en 
l’organització de diferents activitats 
relacionades amb la festa del bous. 
Aquestes penyes que organitzen ac-
tes són l’Afició, El Cerril, l’Esquella i 
Bous per la festa, a més de les dos ja 
esmentades i dels emboladors que 
cada any organitzen el concurs de 
bous embolats que, per cert, aquest 
any tindrà lloc el primer dissabte de 
festes després del pregó.

aquest any hi ha 4 bous capllaçats no?
Sí, el primer dissabte hi haurà el 

bou capllaçat de les 7 i el de les 11 
del matí, i el darrer dissabte de festes 
majors, el dia 16, hi haurà un bou 
a les 7 del matí i un segon bou a les 
8 del matí. De fet, el bou capllaçat 
del darrer dia de festes que va subs-
tituir al de les tardes ha tingut fins 
al moment una gran participació i 
acceptació.

aquest any hi ha més o menys bous que 
l’any passat?

Aproximadament els mateixos, 
potser algun bou menys, degut a 
que l’any passat la penya l’Afició 
va celebrar els seu 25è aniversari i 
va fer diferents actes, cosa que va 
incrementar una mica el nombre de 
bous. Aquest any tenim un total d’11 
desecaixonades, 6 tardes de bous, 6 
encierros, 4 bous capllaçats, 14 bous 
embolats i una vaca embolada, a més 
d’un dia de bous la carrer. Una oferta 

variada i àmplia de la que podrem 
gaudir aquestes festes.

els ampostins i ampostines podran saber 
de manera anticipada el recorregut dels 
bous capllaçats?

Sí, efectivament, mitjançant la 
pàgina web de l’Ajuntament, on tam-
bé estan els actes taurins i els seus 
horaris i també per Amposta Ràdio 
es poden assabentar de quin serà el 
recorregut que faran els diferents 
bous capllaçats, una experiència 
que ja va començar l’any passat i 
que aquest any hem consolidat. De 
tota manera, cal recordar que tot 
depèn també del joc que doni el bou 
en qüestió. 

també es coneixen ja els carrers on es 
faran el bou embolat i els encierros.

Sí, també, el bou embolat del pri-
mer dia de festes es farà a l’Avinguda 
Sant Jaume i carres adjacents tal i 
com es va fer ara fa cinc anys, aquest 
és un dels diferents recorreguts i 
itinerants que es va escollir per fer el 
bou embolat, també es farà l’encierro 
a l’Avinguda de Sant Jaume i també 
la tarda de bous al carrer.

Com sempre es vetllarà al màxim pel 
compliment de la llei establerta en ma-
tèria de correbous.

Evidentment, després del manual 

“El manual de bones pràctiques ha passat 
a ser llei i la complim de principi a fi per a bé 
de les festa dels bous a les nostres terres”

joseP garriga, regidor de goverNació i respoNsable dels actes tauriNs

de bones pràctiques, ara ja tenim llei 
i nosaltres la complim de principi a 
fi, posant totes les condicions que 
demana la llei i complint amb els 
paràmetres de temps, activitats, i en 
tot allò que aquesta llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya ens obliga. 
Ho fem pel bé de la festa i perquè és 
una manera de donar continuïtat als 
nostres bous davant de les crítiques 
d’alguns sectors.

Hi ha aquest any noves ramaderies?
Aquest any, correrà a Amposta 

la ramaderia 
de Gregorio de 
Jesús, la rama-
deria propietà-
ria del desapa-
regut i famós 
bou Ratón, i 
també aquest 
any correrà la 
ramaderia de 
Los Chatos de 
Teruel, a més 
de la majoria de 
ramaderies del 
nostre territori i 
de les que acos-
tumen a córrer 
a Amposta en 
els darrers anys. 
Esperem que to-
tes tinguin sort 
i ens puguin 
oferir un bon 
espectacle.

algun missatge 
per a l’afició?

Desitjo a tot-
hom que passi bones festes, que 
disculpin aquelles persones que no 
han pogut col·locar el seu carro o 
palco a la plaça, ho hem intentat 
però és molta la demanda i l’espai 
és limitat. Vull fer també un agra-
ïment a aquelles persones que es 
veuen afectades per l’organització 
d’aquests actes, especialment als 
veïns dels carrers on es fan activitats 
taurines. Finalment, donar les gràci-
es també a totes aquelles persones i 
penyes que col·laboren en la festa i 
esperar i desitjar que tot vagi bé. 
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El que he après és que cada per-
sona té el seu llibre, el que necessita 
en un moment determinat encara 
que no el busqui. De vegades hi ha 
gent que no sap expressar el que 
està buscant, i només que et diguin 
dos paraules, pots diferenciar de 
seguida la gent que és feliç, de la 
que passa un mal moment, desen-
volupes una intuïció que fa que de 
seguida puguis veure què busca 
aquella persona, i quan ho trobes, 
això dóna molta satisfacció. Hi ha 
moltíssimes anècdotes sobre aquest 
aspecte, i gràcies a això m’he sentit 
i em sento molt realitzada.

Com han canviat els hàbits lectors i com 
repercuteix això en el vostre ofici?

Ara hem de fer que la gent vingui, 
per altres coses, ja no venen a buscar 
informació perquè la tenen a mà 
gràcies a Internet, deixar un llibre 
ja no és l’única tasca que tenim. El 
que hem de fer ara és desenvolupar 
la creativitat organitzant activitats 
que continuïn fent la tasca social 
que sempre he cregut que té la 
biblioteca. Els canvis no han estat 
només de lloc, també hi ha hagut 
canvis d’arrel en les necessitats del 
públic, avui dia ens comuniquem de 
forma immediata i a tota hora, però 
continua existint un buit en aquest 
aspecte de socialització. Un exemple 
d’això és la gran participació que hi 
ha al nostre club de lectura, no deixa 
de ser sorprenent que d’una activitat 
com la lectura, que és individual, 
se’n faci un col·lectiu que realment 
on troba plaer és en parlar de la lec-
tura, en el contacte i la comunicació 
cara a cara. 

Fent el pregó tindràs oportunitat preci-
sament de parlar a tots els ampostins, i a 
més, en un context com les Festes Majors 
d’amposta en les que sempre participes.

Jo no m’he perdut mai unes Fes-
tes d’Agost, sempre les he viscut a 
Amposta, i mai he marxat fora. De 
joveneta ja les vaig viure com a Dama 
d’Honor, després a casa amb les me-
ves filles i la meva neboda, que totes 
han estat pubilles. I, a més, encara 
que sembli casualitat, precisament 
el pregó, no me l’he perdut ni un sol 
any i afortunadament sempre hi he 
pogut assistir, és un dia on es viu un 
ambient molt especial, tothom surt 
amb moltes ganes. I després jo sóc 
de ballar, m’agrada molt la música 
i anar al ball, al teatre i al concert 
de les bandes.

Hi ha algun pregó que tinguis com a exem-
ple, que t’hagi agradat especialment o 
que recordis molt?

Em va arribar molt el de Bienve 
Front. Tots els pregoners agraden 
perquè tots diuen coses d’Amposta, 
però m’agrada especialment que els 
pregoners siguin gent propera, que 
et faci recordar que et portin per la 
teva ciutat des de la seva experièn-
cia. I Bienve, com Fidel, Toni Costes, 
Teresita la Madrina o Carles Royo, o 
com altres ampostins que han estat 
pregoners, han parlat dels carrers i 
de la gent, t’han fet tornar a la me-
mòria moltes experiències viscudes, 
i això els ha fet molt entranyables. 

Què vas pensar quan et van proposar que 
fossis pregonera de les festes?

El primer que vaig pensar és que 
jo, que he participat molt en totes les 
activitats que s’han fet pel poble, no 
em veia reflectida, totes les persones 
que m’han precedit fent el pregó han 
tingut uns mèrits en àmbits com 
l’educació o l’esport i jo no sabia ben 
bé on estava el meu . Clarament, he 
estat molts anys a la biblioteca, però 
aquest no és un mèrit només meu, és 
un mèrit compartit i no sé si realment 
em mereixo ser pregonera, tot i que 
és un orgull molt gran.

el tens preparat? saps ja què ens diràs?
Des del primer moment en què 

em van demanar que el fes, ja vaig 
començar a pensar-hi, i a recordar 
moments de la meva vida. Ara ma-
teix, a dia 11 de juliol, el que tinc 
són molts fulls amb notes de coses i 
situacions que em venen a la ment i 
que crec que he d’incloure. És molt 
difícil posar-hi tot el sentiment que 
hi voldria traslladar en poques pa-
raules. Parlaré, evidentment de la 
biblioteca i del que he viscut allà, 
però també m’agradaria fer un repàs 
d’aquelles coses que m’han format 
com a persona. Per una biblioteca 
com la nostra passa tota la societat, 
i això és molt difícil de resumir.

Quants anys fa que estàs darrera del 
mostrador de la biblioteca i com vas 
començar?

Deixem-ho en trenta llargs... La 
biblioteca sempre ha estat present a 
la meva vida, ja des dels 8 anys quan 
m’hi vaig fer sòcia, i vaig descobrir 
un món màgic que em permetia viure 
altres vides i experiències. Quan 
vaig començar a portar la biblioteca, 
també al matí estava de secretària 
de l’alcalde Fàbregues. Aquella bi-
blioteca, al pis superior de l’edifici 
de l’Ajuntament, encara perviu en el 
record de moltíssima gent, perquè 
era un lloc molt especial, tenia un 
encant com a místic, on la gent s’hi 
trobava bé. Poc abans del trasllat era 
complicadíssim conviure en aquell 
petit espai amb lectors grans, cria-
tures, estudiants... ara hi penso i no 
sé com ho podíem fer, però la gent 
recorda la part més bonica, i aquella 
era una biblioteca molt familiar, 
era menudeta, com una biblioteca 
particular, i això la feia especial.

Has après l’ofici de bibliotecària a base 

d’exercir-lo.
Sí, els estudis van venir després. La 

veritat és que vaig tenir moments una 
mica difícils, però sí que he de dir que 
tothom em va ajudar a aprendre i a 
créixer en l’ofici, és la gent que ve a la 
biblioteca la que més m’ha ensenyat, 
perquè van tenir molta paciència, 
m’ajudaven a buscar aquell llibre 
que havia arribat nou entre piles de 
caixes, i esperaven que fes les fitxes 
manuals del volum.... i per això dic 
que la nostra és una biblioteca tant 
familiar, perquè és una biblioteca 
que l’hem viscuda entre tots.

de tot el que es fa i passa a una biblioteca 
avui dia, què creus que és el que té més 
valor?

“La biblioteca sempre ha estat present a la 
meva vida, ja des dels 8 anys quan m'hi vaig 
fer sòcia, i vaig descobrir un món màgic”

joana serret, bibliotecÀria
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Quants anys tens i què estàs estudiant?
Tinc 16 anys i aquest curs comen-

çaré batxillerat.

Quin és el teu principal somni?
Somio en aconseguir totes les 

meves metes i ser feliç.

Quines són les teves  aficions?
Llegir llibres, escoltar música i 

viatjar.

Has llegit algun llibre darrerament? 
Quin?

Sí, “El món groc” de l’Albert 
Espinosa.

Quina és la darrera pel·lícula que has vist?
“Divergente.”

Cap on ecamines el teu futur?
M’agradaria ser metge i poder 

anar a països subdesenvolupats 
per poder ajudar a la gent que ho 
necessita.

Com vas viure la teva elecció com a 
pubilla major?

Em vaig emocionar molt, la ve-
ritat és que no m’ho esperava i va 
ser una gran sorpresa. Desprès em 
vaig sentir una mica confosa ja que 
no estic acostumada a ser el centre 
d’atenció.

Com penses viure les Festes d’amposta 
en el teu paper de pubilla major?

Penso aprofitar aquesta fantàstica 
experiència, ja que això és una gran 
oportunitat que sols passa un cop a 
la vida. També penso passar temps 
amb les meves amigues i família 
perquè ara més que mai són qui 
estan al meu costat.

Quins són aquells actes que més desta-
ques de la Festa Major?

El concurs d’emboladors i els 
vestits de paper.

Què desitges per a la teva ciutat?
Desitjo que hi hagi feina per tota 

aquella gent que a l’atur parada i 
que està passant per mals moments.

i per a la humanitat?
M’agradaria que algun dia exis-

teixi la pau mundial, que no hi hagi 
tant individualisme i egoisme i que 
predomini la solidaritat.

un desig per a la Festa Major.
Espero que aquestes Festes la 

gent s’ho passi molt bé i que per 
uns dies abandonin els seus mals 
de cap, perquè les festes estan per 
gaudir-les. 

Entrevista a la 
Pubilla Major 
de Festes 2014, 
Melanie Garcia

Quants anys tens i que estàs estudiant.
Tinc 10 anys i estic estudiant i ara 

faré 5è de primària a un col·legi La 
Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts.

Quines són les teves  aficions?
M’agrada estudiar, i jugar a “acas-

sar”. M’agrada parlar amb les ami-
guetes i amiguets, i sobretot m’agrada 
molt cantar.

Quin és el teu cantat preferit?
Maria Parrado, que és la que va 

guanyar la Voz Kids i també la can-
tant de la sèrie Violetta

Quina és la darrera pel·lícula que has vist?
La última  ha estat “101 dàlmates”

Com vas viure la teva elecció com a 
pubilla Major infantil?

No m’ho esperava, i quan m’ho van 
dir em vaig posar molt contenta per-
què sempre havia volgut ser pubilla.

Com penses viure les Festes d’amposta 
en el teu paper de pubilleta?

Doncs passant-ho molt bé, fent 
amigues i gaudint.

Quins són els actes que més destaques 
de la Festa Major?

Entrevista a la 
Pubilleta Infantil 
de Festes 2014, 
Rebeca Queral

elecció de les pubilles 
majors de Festes

Com a preludi de les Festes majors, el 
dissabte dia 19 de juliol va tenir lloc l’acte 
de presentació de les pubilles 2014 en 
el que es donen a conèixer les pubilles i 
pubilletes infantils que representen a les 
entitats de la ciutat. més d’una cinquan-
tena de pubilles són les que enguany 

participaran en les festes, i totes van 
rebre la banda de les seves antecesso-
res. Per sorteig, com és tradicional, es 
va escollir a la Pubilla major de les festes 
2014, menalie Garcia, en representació 
de l’Associació de Venedors del mercat, 
i Rebeca Queral, escollida pubilleta 
major i que representa a la Federació 
d’Associacions de Veïns. Després de 
la presentació i l’elecció, les pubilles 
majors van iniciar el ball. 

El que més m’agrada és vestir-me 
de pagesa, també vaig als bous i al 
festival infantil.

Què desitges per a la teva ciutat?
Que ningú es baralli i que sempre 

tots siguin amics i que i hagi pau.

algun desig per la Festa Major.
Que no perdem mai les ganes de 

divertir-nos i passar-ho bé sense fer 
mal a ningú. 
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Les Festes Majors d’Amposta, 
que comencen el dia 8 d’agost, 
tenen en aquesta edició del 

2014 una gran aportació de les 
entitats juvenils de la ciutat, de 
manera que cadascun dels dies de 
festes compta amb alguna activitat 
organitzada per i per als joves. 

En aquest sentit, la implicació 
de col·lectius i entitats com Surt 
al Castell, l’Associació de Joves 
d’Amposta, els veterans dels Tres 
Gats Blaus ha estat clau a l’hora 
de programar actes tan diürns com 
festes nocturnes per als joves. No 
sols això, sinó que a banda, s’han 

organitzat altres activitats de les que 
són els més joves els que en poden 
gaudir, com és el cas del primer 
Concurs de Samarretes de Festes, que 
organitza Amposta Ràdio i al que les 
colles de joves que tradicionalment 
es fan una samarreta per anar als 
actes taurins, podran concursar per 
obtenir el premi a la millor samar-
reta. A més, es regalaran mocadors 
de coll de les festes a totes les colles 
participants.

L’oferta de la setmana de festes es 
complementa amb els actes lúdics, 
esportius i culturals que obtenen tan 
bona resposta i que posen de relleu 

que el model de festes de la ciutat 
d’Amposta està plenament consoli-
dat i que compta amb el suport de la 
ciutadania tant pel que fa als actes 
que aporten les pròpies entitats al 
programa com per la participació, 
que registra en totes les activitats 
un èxit d’assistència.

Les festes d’Amposta mantenen 
per aquest 2014 els 260.000 euros 
de pressupost de l’any anterior i 
cal apuntar que en aquesta partida 
també s’hi inclouen les festes del 
Poble Nou i els actes taurins dels 
dos nuclis de població.

Es consolida també la nova 

ubicació del pregó de festes, que 
per primera vegada es va realitzar 
l’any passat al Parc dels Xiribecs, 
aprofitant l’auditori a cel obert amb 
què compta el parc, i que va tenir 
molt bona acceptació ciutadana. 
En aquesta ocasió, el pregó anirà a 
càrrec de Joana Serret Fabra, bibli-
otecària de la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó que porta més 
de 30 anys al servei de la biblioteca 
i la cultura de la ciutat.

Per tal de facilitar el trasllat del 
públic que hi vulgui assistir des del 
centre de la ciutat, l’Ajuntament 
posarà a disposició dels ciutadans 
un servei d’autobús que iniciarà els 
trajectes cap al parc des de dues 
hores abans del pregó i també durant 
una hora i mitja després. L’objectiu 
és que les persones que tinguin 
dificultat per desplaçar-se a peu o 
amb els seus propis vehicles puguin 
igualment assistir al pregó.

La traca i focs d’inici de Festes 
Majors també es faran al mateix lloc 
aprofitant el llac central del parc.

Amposta estarà de Festa Major 
del 8 al 16 d’agost, seguint amb la 
proposta de fa dos anys en què es 
van fer dos dies menys de festes con-
centrant tots els actes en nou dies. 

la PortaDa De la revista amPosta
La portada de la Revista Amposta 
2014 especial festes majors és obra 
de Sefa Villalbí, tipògrafa i pro-
fessora de l’Escola d’Art i Disseny 
d’Amposta. L’obra sorgeix d’un pen-
sament: la representació  l’Amposta 
des d’una visió íntima i personal. El 
cartell existeix gràcies a la gent que 
amb el seu puny i lletra i amb el seu 
sentiment profund (de sorpresa, de 
recança, de destresa, de confiança, 
de dubte, d’alegria...) representen 
la quotidianitat i la bondat humana 
d’una ciutat.

El plafó ha transitat durant 15 
dies, passejant pels carrers sota la 
pluja, voleiada pel vent, socarrada 
pel sol... anant a llocs concrets i 
d’altres casuals, cercant la gent que 
s’ha implicat en la seva finalitat: ser 
la representació de la portada de 
Festes de la Revista Amposta 2014. 

Amposta es prepara per a les festes 
majors amb una marcada 
participació d'entitats i col·lectius joves

Una de les novetats és el concurs de samarretes de les colles de joves
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L’obra sorgeix d’un pensament: 
la representació d’Amposta des 
d’una visió íntima i personal. El 

cartell existeix gràcies a la gent que 
amb el seu puny i lletra i amb el seu 
sentiment profund (de sorpresa, de 
recança, de destresa, de confiança, 
de dubte, d’alegria...) representen 
la quotidianitat i la bondat humana 
d’una ciutat.

El plafó ha transitat durant 15 
dies, passejant pels carrers sota la 
pluja, voleiada pel vent, socarrada 
pel sol... anant a llocs concrets i 
d’altres casuals, cercant la gent que 
s’ha implicat en la seva finalitat: ser 
la representació de la portada de 
Festes de la Revista Amposta 2014.

Una “a” caixa baixa (minúscula) 
perquè es tracta d’una “amposta 
humana” (no geogràfica) propera, 
creada amb noms de la gent (no les 
seves firmes que ens burocratitzen; 
ni els cognoms que ens identifiquen i 
tan sovint ens etiqueten) escrits amb 
la pròpia grafia, la directa del cap a la 
mà, la que construïm amb el ductus 
(ordre dels traços per representar una 
lletra) l’expressió pròpia, la genuïna, 
l’autèntica. L’escriptura que temem 
per la seva malentesa lletjor, lletra 
que tendim a rebutjar però en canvi 
és la més humana ja que és imme-
diata, flueix directa, transmet el que 
s’entinta en el nostre pensament.

Aquesta “a” gegant parteix d’una 
tipografia escollida per la seva forma i 
pel seu significat. És la primera lletra 
de la família Trola de Jordi Embodas 
(http://www.tipografies.com/), s’ha 
triat la heavy (supernegra) per acon-
seguir major superfície de represen-
tació (jocs gestàltics entre el buit i el 
ple; entre la construcció de la forma 
inacabada, el contrast, la composició, 
l’equilibri... en definitiva el domini 
tècnic de la representació). La família 
Trola, construeix l’espai i a la vegada 
la retòrica visual, fou concebuda pel 
seu autor en sentit irònic com a forma 
de lectura del contingut verdader i 
humà. Una denúncia en clau d’humor, 
una paradoxa comunicacional que la 
fa encara més especial. Res a l’atzar.

Xarxa vital "a"
seFa viLLaLbí prades

la portada de la revista de festes explicada 
per la seva autora

La “a” representa Amposta sense 
ser-ho, només és part de la pròpia 
xarxa vital, en contraposició a la 
xarxa social digital, persones de la 
pròpia rutina, habitants que confor-
men l’entorn urbà que reconec, la 
dignitat quotidiana, individus d’una 
“Amposta personal” i intransferible: 
trobats, coneguts, estimats, familiars, 
circumstancials, o fins i tot absents 
(no localitzats que se’ls enyora en 
l’obra). 

Explica tot això i a la vegada pot no 
explicar res. Ara queda la juxtaposició 
de lectures, la polisèmia de significats, 
la interpretació de l’observador (per 
alguns significarà moltes coses per 
altres només bonic o lleig). Mai la 
paradoxa havia estat més certa, “a” es 
transforma en realitat i esdevé transit 
vital, xarxa de relacions: demanar, 
col·laborar, construir, implicar, mo-
tivar, gaudir... donarà pas a pensar i 
convidar a interpretar. 

sefa villalbí prades és dissenyadora 
gràfica i professora de tipografia, 
entre altres assignatures, de l'esco-
la d'art i disseny d'amposta, esardi. 
l'any 2012 va ser seleccionada per 
presentar una ponència al congrés 
internacional de tipografia que és 
va celebrar a valència
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Homenatge a 
les pubilles de 
fa 25 i 50 anys

Ja fa sis anys, que en el marc de les 
Festes Majors, la regidoria de Cultura 
i Festes de l’Ajuntament d’Amposta 
va engegar la iniciativa d’home-
natjar a totes aquelles ampostines 
que un dia van ser pubilles de les 

Festes Majors de la ciutat d’Ampos-
ta. Aquest acte tant entranyable ja 
s’ha fet un lloc en el calendari de 
les nostres festes i ha quedat fixat 
com l’“Homenatge a les pubilles de 
fa 25 i 50 anys”.

En l’edició d’enguany s’ha convi-
dat a les pubilles de l’any 1964, que 
foren 3: la reina Teresa Roig Lajunta 
i les dames d’honor: Maria Fernanda 

Porres Torné i Maria Ascensión Benet 
Fabregas

Les pubilles de fa 25 anys, que 
corresponen a les de l’any 1982 foren 
21, incloent-hi a la pubilla major: 
Ludi Montañés Llaó.

L’acte d’Homenatge a les pubilles 
de fa 25 i 50 anys, tindrà lloc el 
primer diumenge de festes, el 10 
d’agost al recinte de festes. 

l’ajuntament 
Donarà un Premi a 
la samarreta més 
original i DivertiDa De 
les colles De festes

Les regidories de mitjans de Co-
municació i de  Cultura  i Festes de 
l’Ajuntament d’Amposta, juntament 
amb Amposta Ràdio han organitzat 
un concurs per premiar la samar-
reta més divertida i original de les 
colles de la Festa major. El premi 
serà de 200 euros i serà entregat el 
da 8 d’Agost a les 7.30 de la tarda a 
la Plaça del mercat d’Amposta .
Les colles que hi vulguin partici-
par només cal que facin arribar a 
Amposta Ràdio, presencialment, per 
Facebook o per correu electrònic, la 
imatge i la frase o frases que lluiran 
les seves samarretes, un jurat inte-
grat per membres de l’Escola d’Art 
i Disseny, d'Amposta Ràdio i de la 
regidoria de Festes decidiran quina 
és la samarreta més divertida.

mocaDor De la festa
També a la mateixa hora es farà 
entrega a les colles ampostines, a 
les penyes i al públic assistent del 
mocador de la Festa major i tindrà 
lloc una sessió de Dj amb Tomàs 
Ginestra d’Amposta Ràdio amb 
música festera per passar-ho bé fins 
a l’hora de sopar. 

Les festes de l’acollidora, en honor a sant Cristòfol van tenir 
com a acte central la processó i ofrena en honor al sant que va 
tenir lloc el dissabte dia 12 de juliol a l’esglèsia del sagrat Cor.

també les festes del Grau han tingut el moment d’ofici religiós, 
com a cloenda de les festes, el dia de la Mare de déu del Carme 
el dimecres dia 16 de juliol. 

publicitat a la revista amposta
 608 093 400
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Primera pedra 
de la nova 
residència d'avisL'artista Anna Dot 

guanya la tretzena 
Biennal d'Art Ciutat 
d'Amposta
L'obra guanyadora i la resta de seleccionades 
es podrà veure a Lo Patí fins al 30 d'agost

esports
Cristian Ferré 
i Genís Gisbert 
reconeguts per 
l'ajuntament

ciutat
amposta serà la 
seu en els propers 
dos anys de la 
Xarxa perifèrics

inauguració de l’exposició 
mequinensa” de jesús moncada
Estarà oberta fins al 28 de setembre al museu 
de les Terres de l'Ebre

Amb la presència de la Consellera de Benestar Social i Família

es preveu que 
l'obra estigui 
finalitzada a 
principis de l'any 
que ve
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Assessorament en viatges

salut + social

ajuntament d’amposta 
977 700 057

oficina de turisme d’amposta
adreça: av. sant jaume, 1 
telèfon: 977 703 453
Fax: 977 702 324
Correu electrònic: turisme@amposta.cat

urgències
tel. 112
servei permanent les 24 h. Gratuït.
urgències sanitàries, d’extinció d’incendis 
i salvaments, de seguretat ciutadana i de 
protecció civil

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

guàrdia civil 
tel. 977 700 051

Policia local amposta 
tel. 977 700 114

bombers
tel. 085

emergències mèdiques
tel. 061 servei permanent les 24 h. Gratuït.
urgències sanitàries

caP amposta
av. de Catalunya, 2
tel.:977 702 890
Fax.:977 700 972
atenció continuada: de 8 a 21 h (de dilluns 
a divendres)
Fora d’aquest horari atenció continuada: 
s’atendrà al Cae amposta. servei d’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

L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i el gerent de l’Institut 
Català de la Salut, Pere Mont-

serrat, han signat un conveni per 
interconnectar els professionals 
del Centre d’Assistència Primària 
d’Amposta i els de Serveis Socials 
de l’Ajuntament. L’intercanvi d’infor-
mació dels pacients i els usuaris de 
serveis socials serà possible gràcies 
a la implantació de l’aplicatiu infor-
màtic Salut+Social creat per establir 
una comunicació àgil i fluida a les 
dependències tant de l’ABS com de 
Serveis Socials de l’Ajuntament per 
tal de realitzar un adequat seguiment 
sanitari i social dels pacients atesos.

Aquest aplicatiu informàtic que 
ja està en funcionament serveix per 
coordinar actuacions del ATDOM 
Salut i dels SAD de Serveis Socials 
de manera que gràcies a aquesta 
eina tant els professionals del CAP 
com els de Serveis Socials tenen 
accés compartit a informació dels 
pacients que pugui ser d’utilitat per 

tal de coordinar-se, com ara les dades 
personals, el grau de dependència 
o la utilització de serveis domicili-
aris. Amb aquest sistema també es 
comparteixen diagnòstics socials i 
de salut i impressions de les visites 
realitzades.

Arran de la voluntat de treball en 
conjunt que existeix entre els pro-
fessionals de Serveis Socials i de la 
Salut, neix aquest aplicatiu que els 
permet coordinar amb facilitat els 
plans d’intervenció.

Tant l’alcalde d’Amposta com el 
gerent de l’ICS del Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre han destacat 
el fet que aquesta iniciativa sigui 
pionera a tot el país, i que encara 
que es tracta de professionals d’ad-
ministracions amb entitat jurídica 
diferent, cal tenir en compte igual-
ment es tracta de serveis públics.

L’alcalde ha posat de relleu la bona 
feina que es duu a terme tant des 
dels serveis socials de l’Ajuntament 
d’Amposta i la gran iniciativa i capa-

citat que demostren en el seu dia 
a dia els treballadors de l’àrea que 
es mostra en projectes com aquest 
“som pioners a Catalunya en aquest 
projecte i el treball conjunt entre 
salut i serveis socials és crucial per 
donar una bona atenció als ciutadans 
d’Amposta”, ha assegurat l’alcalde.

Per la seva banda, Pere Montser-
rat, gerent de l’ICS, ha destacat el fet 
que des de l’ajuntament d’Amposta 
s’hagin posat totes les facilitats a l’ho-
ra de col·laborar en aquest projecte, i 
ha avançat que la implantació d’apli-
catius per compartir la informació 
entre salut i serveis socials té com a 
única finalitat millorar el servei als 
pacients, i, en darrer terme, la vida 
dels ciutadans. En aquest sentit, 
des de l’ICS s’ha avançat que ja està 
en fase d’estudi que el projecte es 
pugui extendre a la resta del país 
ja sigui en els serveis dels quals el 
proveïdor sigui l’ICS com qualsevol 
altra empresa pública proveïdora de 
serveis de salut. 

Amposta és el primer ajuntament 
del país en interconnectar els historials 
clínics i de serveis socials

Com a finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans
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L’alcalde d’Amposta, Manel Fer-
ré, i la consellera de Benestar 
Social i Família, Neus Munté, 

van realitzar el dilluns dia 14 de juli-
ol, l’acte de col·locació de la primera 
pedra de la nova residència d’avis 
d’Amposta, un acte institucional que 
simbolitza l’inici de la construcció 
d’un equipament que ha de millorar 
la capacitat i funcionalitat de l’actual 
residència.

Durant l’acte institucional tant 
l’arquitecte redactor de l’obra, Carles 
Busquets, com un dels arquitectes 
encarregats de la direcció de l’obra, 
Òscar Benet, van explicar, d’una ban-
da, les característiques funcionals de 
l’edifici i, de l’altra, els terminis en 
què s’executarà l’obra, que estarà 
finalitzada a principis de l’any que ve.

L’alcalde, Manel Ferré, va remarcar 
que la construcció de la nova resi-
dència és un projecte “prioritari” per 
a la ciutat, donat que l’edifici actual 
té una estructura compacta poc fun-
cional i que, a més, hi ha actualment 
residents en llista d’espera que han 
hagut d’anar a residències d’altres 
poblacions. “Amb l’ampliació de pla-
ces que suposarà la nova residència, 
aquests avis podran tornar a residir 
a la seva població i a prop dels seus 
familiars” explicava l’alcalde, i a més, 
va afegir el seu agraïment a la con-
sellera de Benestar Social i Família, 

Neus Munté, per “mantenir en ferm 
el compromís de la Generalitat per 
concertar noves places públiques a 
la residència d’Amposta”.

El nou edifici sorgeix de l’impuls 
de l’entitat municipal Fundació 
Serveis Socials del Montsià (FUSS-
MONT), amb l’objectiu de donar la 
millor cobertura a la demanda social 
de la població d’aquest territori. 
La residència per a gent gran és la 
primera fase d’un projecte estratègic 
que preveu una posterior edificació, 
en una segona fase, d’habitatges 
tutelats o altres habitatges socials. 

El patronat de la FUSSMONT va 
adjudicar al mes de maig les obres 
de construcció de la nova residèn-
cia d’avis d’Amposta a l’empresa 
gironina Construccions Rubau, per 
un import de gairebé 7 milions 
d’euros (6.947.472’54), més IVA; i 
un termini d’execució de 8 mesos. 
Les tasques de direcció de l’obra 
s’han adjudicat a una UTE (Unió 
Temporal d’Empreses) formada per 
dos despatxos d’arquitectes de la 
ciutat d’Amposta: Àrea 55 i Ferran i 
Òscar Arquitectes Associats. 

L'alcalde i la consellera de Benestar 
Social col·loquen la primera pedra 
de la nova residència d'avis 

L'obra amb 12 milions d'euros, és la major inversió pública feta al territori en els darrers anys

infrastructures

ciutat

CaraCterístiQues de 
La residÈnCia d’avis 
projeCtada aL poLíGon 
vaLLetes 2

L’edifici assistencial es projecta com 
un edifici aïllat, format per 5 nuclis 
o unitats d’habitacions, 2 en planta 
baixa i 3 en planta primera, una ala de 
menjadors i una ala per al centre de dia. 
Es tracta d’un edifici eminentment ho-
ritzontal, totalment diferent de l’actual 
que està estructurat verticalment, que 
optimitza les circulacions dels profes-
sionals i els usuaris reduint al màxim 
els desplaçaments verticals. Els dos 
nuclis d’habitacions, el menjador i el 
centre de dia, que es troben en planta 
baixa tenen accés directe a una àmplia 
àrea enjardinada. En aquest sentit, 
tant l’alcalde com la consellera van 
remarcar la qualitat del servei que es 
dóna als avis i a les seves famílies, un 
servei que “serà òptim amb la nova 
residència”, va destacar l’alcalde.
En un futur, s’ha previst la possible 
ampliació d’aquest edifici, en una 
fase posterior, amb una nova planta 
pis, que incorporaria fins a 3 unitats 
d’habitacions addicionals.
Així, aquesta part assistencial de 
l’edifici de la Residència d’Avis està 
dimensionada, en la primera fase 
actual en 160 places de residència i 50 
de centre de dia; i en una segona fase 
futura: fins a 256 places de residència 
i 50 de centre de dia.
La inversió d’aquesta primera fase, ac-
tualment en execució de la Residència 
d’Avis arriba als 12 milions d’euros, de 
manera que suposa la major inversió 
pública realitzada al territori en els 
darrers anys. 



40 revista amPosta  ·  Núm. 874  ·  AGOST 2014

ciutat

convenis

Conveni entre 
Federació de 
Comerç i el 
Departament 
d’Empresa i 
Ocupació
La Federació de Comerç d’Amposta i 
el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya, 
a través del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM), han signat al saló de plens 
de l’Ajuntament d’Amposta el conve-
ni de col·laboració que té per objectiu 
contribuir a promocionar i reforçar 
l’activitat comercial i així consoli-
dar la seva posició competitiva. El 
conveni estableix l’interès en aquest 
aspecte que comparteixen el Depar-
tament d’Empresa, la Federació de 
Comerç i l’Ajuntament d’Amposta, 
de manera que totes tres parts han 

subscrit el document per la consoli-
dació del centre comercial a cel obert 
de la ciutat i la seva dinamització a 
través de les diverses activitats que es 
duen a terme durant l’any, com són la 

campanya de rebaixes, les fires “Fora 
Estocs”, el concurs d’aparadors, o les 
jornades de dinamització i seminaris 
destinades als comerciants. 

En la signatura del conveni hi 

han estat presents 
l’alcalde d’Ampos-
ta, Manel Ferré, la 
regidora de Comerç, 
Rosita Pertegaz, la 
presidenta de FECO-
AM, Helena Jiménez 
i el director general 
de comerç, Josep 
Maria Recasens. La 
presidenta de FE-
COAM ha aprofitat 
per agrair el suport 
del Departament 
d’Empresa i molt 
especialment el que 
la Federació rep per 
part de la regido-
ra de Comerç de 
l’Ajuntament, Rosita 
Pertegaz. Per la seva 
banda, l’alcalde ha 
posat en valor el 

comerç de proximitat de la ciutat 
d’Amposta, i concretament les polí-
tiques públiques de dinamització del 
comerç que es duen a terme des de 
l’Ajuntament d’Amposta. 

unes 300 famílies d’Amposta 
que actualment reben ajudes 
alimentàries podran adquirir 

productes frescos de primera neces-
sitat al Mercat Municipal de la ciutat 
gràcies al conveni que han signat la 
FUSSMONT (Fundació de Serveis 
Socials del Montsià) i l’Associació 
de Venedors del Mercat.

En aquest sentit, la Fundació apor-
tarà 25.000 euros a l’entitat, i aques-

ta els destinarà a adquirir aliments 
dels comerços del Mercat Municipal 
que pertanyen a l’associació.

Gràcies a aquest conveni, les 
famílies usuàries de Serveis Socials 
d’Amposta, en funció de les neces-
sitats que s’estableixin per part dels 
professionals que en fan el segui-
ment rebran uns vals de diferents 
imports per poder anar al Mercat 
Municipal a adquirir els productes 

bàsics i frescos de les parades del 
mercat que tinguin el distintiu de 
l’Associació de Venedors. D’aquesta 
manera, es facilita també una certa 
rutina de normalitat en aquestes 
famílies que passen dificultats eco-
nòmiques però que podran realitzar 
una activitat comuna com fer la 
compra al mercat.

El president de l’Associació, Martí 
Gavaldà, ha valorat positivament 

una iniciativa que “permet que les 
persones puguin sentir-se integrades 
en el dia a dia, i nosaltres, des de 
les nostres parades, procurarem 
que se sentin bé i a gust al mercat, 
proporcionant-los una situació de 
normalitat”. També en aquest sentit, 
l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, ha 
destacat que es tracta d’una qües-
tió de solidaritat “però també de 
dignitat humana, ja que permetem 
que les famílies tinguin garantits els 
productes frescos i a l’hora tinguin la 
possibilitat de realitzar una activitat 
tan habitual com anar a comprar”, 
l’alcalde també ha posat en valor 
la tasca que fan els professionals 
de l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Amposta, que “són 
un exemple de bon funcionament i 
que a més posen en marxa aques-
tes iniciatives que permeten que 
l’Ajuntament tingui un marcadíssim 
caràcter social”. 

Finalment, la regidora de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, Laia 
Subirats, ha remarcat que gràcies 
a aquest conveni es garanteix una 
dieta completa i equilibrada a les 
famílies que passen més dificul-
tats “especialment als infants que, 
d’una banda ja acollim al menjador 
social infantil que funciona durant 
els mesos d’estiu, i de l’altra, ara 
podran també tenir a casa els pro-
ductes frescos”. La regidora també 
ha destacat que amb aquest conveni 
no només s’ajuda a les famílies amb 
dificultats econòmiques, sinó que, a 
més, es dóna a conèixer l’oferta del 
Mercat Municipal, “de manera que 
tots en sortim guanyant”.

La iniciativa ha estat fruit del tre-
ball conjunt amb les àrees de Comerç 
i de Governació, que s’encarrega del 
Mercat. 

Al voltant de 300 famílies necessitades 
podran adquirir productes frescos al Mercat

Conveni entre la Fundació Serveis Socials montsià i l'Associació de Venedors
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ciutat

inauguracions comercials

CoCo boutiQue. al carrer elisabets a la zona comercial del centre ha obert 
portes la botiga de roba Coco boutique, un outlet on podem trobar peces de vestir 
a partir de 3 euros cadascuna. una aposta low cost. 

ManFer seX sHop. per a comiats de solter, festes i trobades de tupper 
sex a la carretera simpàtica ha obert portes el sex shop Manfel. 

L'essÈnCia sHop. obertura d’un establiment al carrer Miquel Granell on 
s’hi poden trobar productes naturals de tot tipus per a la cura del cos. també s’hi 
fan massatges i tractaments i es pot demanar informació sobre les classes de 
ioga. 

HtM boXes. al passatge júpiter ha entrat en funcionament HtM boxes, 
on els conductors poden disposar d’un box en lloguer per fer qualsevol tipus de 
manteniment o petita reparació del seu vehicle. 

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

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

turisme

formació

un tànDem De tècniQues a catalunya ràDio

Les nostres companyes Maite subirats i eva Casanova, les tècniques de Cultura i 
turisme respectivament, van participar el passat 25 de juny al programa Meteomauri 
de Catalunya ràdio que dirigeix i condueix el conegut meteoròleg Francesc Mauri. 
Concretament, van fer la secció Meteoescapades en el que van donar a conèixer la 
campanya promocional “La Ciutat del riu”. Gràcies a la magnífica intervenció radio-
fònica de les dues, és segur que moltes persones vindran a visitar la nostra ciutat. 

famtriP a temPs De terra

els tècnics de les oficines de turisme del territori, inclosa amposta, van realitzar el 
dia 30 de juny un famtrip a la fica temps de terra, a la vall de Cabiscol on van poder 
veure quines són les novetats que presenta aquest recurs turístic de cara a aquesta 
temporada d’estiu. 

Durant el mesos de juny s’han 
presentat al públic els darrers 4 
programes dels projectes realitzats 
pels alumnes dels dos cursos de 3er 
d’ESO de l’Institut de Tecnificació, i 
els dels dos cursos de 3er d’ESO del 
Col·legi Sagrat Cor, que han rebut 
formació en emprenedoria dins el 
programa “Be an Enterpreneur”.

“Be an Enterpreneur”, és un pro-
grama creat per la Fundació escola 
Emprenedors i en virtut del conveni 
signat amb l’Ajuntament d’Amposta, 
i desenvolupat per Amposta Em-
presa, que s’imparteix a diversos 
col·legis i Instituts de la  ciutat. 

Els programa “Be an enterpre-
neur”, ensenya als estudiants a pen-
sar de forma innovadora i creativa, 
fomenta entre d’altres valors l’auto-
estima dels estudiants, a treballar 
en equip, desenvolupar activitats 
d’expressió oral i comunicació en 
públic, desenvolupar capacitats de 
gestió i lideratge d’un projecte, la 
resolució de problemes, a acceptar 
i compatir les crítiques, aprendre a 
pensar de forma global i internacio-
nal, i l’ús actiu de l’anglès i les noves 
tecnologies durant tot el programa. 

El programa aprofundeix molt 
en desenvolupar els projectes ide-
ats pels estudiants en un entorn 
cooperatiu i col·laboratiu entre els 
alumnes, apartant.-se de l’entorn 
competitiu, el programa no premia 
els projectes, sinó que valora l’esforç 

del grup en desenvolupar una idea 
i dur-la a terme, no hi ha premis, 
sinó la satisfacció de presentar-los 
en públic i de rebre una formació 
divertida, diferent i basada en un 
joc que els aporta coneixements 
formatius en un entorn allunyat de 
les classes formals.

Els projectes presentats, varen ser 
extraordinaris, sobretot per la seva 
desbordant originalitat, imaginació 
i l’ús actiu de les noves tecnologies 
en tots ells. 

Cal recordar, que els programa 
en dos anys d’aplicació a Amposta 
ha crescut de forma important a la 
nostra ciutat, passant de dos progra-
mes el curs 2012 a cinc programes 
el curs 2013, i a set programes el 
2014, preveient ampliar l’oferta 
formativa del programa durant els 
propers cursos lectius. 

Els alumnes de 3er d’ESO de l’Institut de Tecnificació i 
del Sagrat Cor presenten els projectes del programa de 
la Fundació Escola d’Emprenedors “Be an enterpreneur”
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ciutat

ensenyament

L’alumne Èric Matamoros de 3r 
d’ESO  de l’Institut Ramon Berenguer 
IV és premiat pel text “Tentasidiosis” 
en la categoria juvenil, com a relat 
més votat pel públic.

El Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques (CSIC) ha fet públics 
els guanyadors de la quarta edició 
del certamen de relats científics 
Inspiraciència. El certamen de relats 
científics atorga 20 guardons.

Adreçat a alumnes d’entre 12 i 
17 anys i a públic adult, en la seva 
edició de 2014 el concurs ha rebut al 
voltant de mig miler de textos escrits 
en català, castellà, euskera o gallec. 
El jurat ha concedit de 18 guardons 
repartits en un primer premi i una o 
vàries mencions com a finalistes per 
a cada llengua i categoría (juvenil o 

adult). S’han atorgat dos premis del 
públic als relats més votats a través 
de la pàgina web del certamen.

Inspiraciència és una iniciativa 
del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques (CSIC) que 
compta amb el finançament de la 
Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) i amb  la 
col·laboració de Biblioteques de 
Barcelona, l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès, la Escuela de 
Escritores, l’Editorial Galàxia, la 
Asociación de Escritoras e Escritores 
en Lingua Galega i la Asociación de 
Escritores de Euskadi.

L’acte de lliurament dels guardons 
va tenir lloc el dijous 26 de juny a 
la Biblioteca de la Sagrada Família 
de Barcelona. 

L’alumne Èric Matamoros del Ramon 
Berenguer IV és guardonat pel CSIC

inauguració exposició 
batxillerat d’arts 
de l’institut ramon 
berenguer iv

És el final del curs acadèmic 2013-
2014 des de l’Institut Ramon Beren-
guer IV i des del Departament de 
Visual i Plàstica estem orgullosos de 
presentar l’Exposició de la promoció 
2012- 2014 del batxillerat d’Arts.

Hem treballat junts dos anys; fent 
projectes, dibuixant, fent fotografies, 
vídeos, estudiant i evolucionant.

El batxillerat artístic és una de les 
especialitats que pot triar l’alumnat 
en acabar 4t d’ESO, són uns estudis 
on la persona que el tria sent aquella 
opció com una decisió que impregna 

la seva vida.
Les persones que hi ha darrera 

del Departament d’Arts han facilitat 
eines i recursos perquè aquests joves 
estudiants donen una materialitat 
als diferents projectes. Hem obert 
finestres reals i virtuals encoratjant 
l’expressió artística en les seves 
diferents vessants. En aquest punt 
m’agrada recordar al professor de 
la Bauhaus: Johannes Itten, ell deia 
que la feina d’un professor és com la 
d’un jardiner, el potencial està en la 
pròpia llavor, però és necessari regar, 
alimentar i tenir cura que aquesta 
llavor es desenvolupe, i des del 
nostre departament sentim aquest 
compromís.

Ara, en el  moment del comiat, 
és quan ens fem més conscients del 
camí recorregut i felicitem el nostre 
alumnat pel treball realitzat. 

joan antoni sánchez 
Forcadell, guanyador de 
la fase territorial dels i 
jocs Florals escolars de 
Catalunya
El passat 30 de maig es va celebrar, 
a la sala d'actes dels Serveis Terri-

torials d'Ensenyament, el lliurament 
dels premis de la fase territorial dels 
I Jocs Florals Escolars de Catalunya. 
Joan Antoni Sánchez Forcadell, 
alumne de l'INS Ramon Berenguer 
IV d'Amposta, va resultar guanyador 
en la fase territorial en la categoria 
de segon cicle d'ESO i finalista en 
la fase nacional amb la narració "La 
guerra de la consciència". 

dues alumnes de l’ins 
ramon berenguer iv 
guanyen un premi de 
periodisme.

Les alumnes Laia Haro i Anna Roig 
de l'INS Ramon Berenguer IV han 
estat guardonades en la 4a edició del 
concurs "Tu opines", amb uns textos 
sobre la independència i sobre el riu 
Ebre respectivament, convocat per 
l'INS Cristòfor Despuig de Tortosa i 
Periodisme Juvenil. 

El certamen d'enguany consistia en 
un article d'opinió sobre la indepen-
dència, el riu Ebre o el poeta Gerard 
Vergés (mort el passat 23 d'abril).

A l'acte de lliurament dels premis, 
celebrat el passat 13 de juny al 
mateix centre educatiu, va assistir 
bona part del jurat: professorat de 
llengua catalana, la comissió de la 
biblioteca de l'INS Cristòfor Despuig, 
la direcció de Periodisme Juvenil, 
el periodista Josep Baubí, Núria 
Mora (directora de Ràdio Tortosa) 
i una representant del Col·legi de 
Periodistes de les Terres de l'Ebre. 

Noves Instal·lacions

C/ Barcelona, 60 -  T.+34 977 703 013  ·  F. +34 977 701 446
43870 AMPOSTA (Tarragona)

www.tourlineexpress.com

Correus electrònics 
de la revista amposta
redacció: premsa@amposta.cat
publicitat: revista@amposta.cat
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el IV Plenari de la Xarxa Pe-
rifèrics va tenir lloc aquesta 
vegada a les terres de l’Ebre, 

a Amposta, amb la presència de més 
de 60 membres.

Va estar presidit per l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferrer, la dele-
gada territorial de Benestar Social i 
Família, Manolita Cid i el Subdirector 
General de drogodependències del 
Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, Joan Colom 
i la Regidora de Serveis Socials 
de l’Ajuntament d’Amposta, Laia 
Subirats.

Després de donar comptes de la 
memòria de la Xarxa Perifèrics des 

del juny de 2013 fins al juny de 2014 
i repassar les noves incorporacions 
a la mateixa, que han estat 5, dos 

entitats, un consell comarcal i dos 
institucions, es va aprovar l’Ajunta-
ment d’Amposta com a nova secre-

taria actual de la Xarxa.
Vam comptar amb l’experiència 

i llarga trajectòria del psicòleg Al-
fonso Ramírez de Arellano, Jefe del 
Servicio de Prevención Comunitaria 
del Área de Bienestar Social de la 
Diputación de Huelva, que ens va 
parlar de “Las infraestructuras en 
la Prevención”.

Alfonso Ramírez va posar èmfasi 
en la necessitat de treballar per 
trencar els motllos que separen les 
intervencions preventives en els 
diferents àmbits (drogues, trastorns 
alimentaris, violència de gènere, 
etc.) ja que la majoria dels continguts 
serien compartits, i formen part dels 
malestars adolescents, amb l’objec-
tiu de detectar conductes i/o relaci-
ons que podrien ser problemàtiques 
en un futur. Ocupant així l’espai 
buit que separa en l’actualitat les 
intervencions preventives universals 
dels abordatges assistencials quan 
ja s’ha desenvolupat un problema.

Punts claus a tenir en compte 
per treballar com a  professionals 
de la prevenció: Hem de saber com 
transmetre els nostres continguts 
preventius, fer-los atractius. Hem 
de saber entusiasmar. Hem de 
comunicar i entusiasmar tant a la 
població general com als polítics. 
Hem de ser capaços d’analitzar de 
forma sistèmica les situacions. Hem 
de gestionar bé els protagonismes i 
les competències.

Tots aquests aspectes son impor-
tants per al tècnic de prevenció més 
enllà dels coneixements sobre els 
programes preventius.

En la taula de experiències es van 
presentar la Guia de recomanacions 
per a la prevenció comunitària a càr-
rec de María Estrada, de la Subdirec-
ció General de Drogodependències 
del Departament de Salut de la Ge-
neralitat, el programa JPS: l’educació 
per a la salut entre iguals en l’àmbit 
comunitari, a càrrec de tècnics dels 
departaments de Joventut i Preven-
ció del Ajuntament de Tarragona i el 
Projecte d’intervenció comunitària 
de l’Ajuntament d’Amposta a càrrec 
de Anna Palacios i Marita Ramírez. 

ciutat

Prevenció comunitària

El IV Plenari va reunir a més de 60 tècnics de serveis socials

Amposta serà la seu en els propers 
dos anys de la Xarxa Perifèrics
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aPASA i Dincat van presentar 
dijous dia 17 de juliol les guies 
de salut “Quan estic malalt...

escolta’m” i “La salut de les persones 
amb discapacitat intel·lectual: què 
hem de tenir en compte?”, dues 
publicacions que tenen l’objectiu 
de garantir l’accés del col·lectiu als 
serveis sanitaris i millorar la qualitat 
de l’atenció que rep en hospitals i 
centres d’atenció primària. L’acte de 
presentació de les guies a Tarragona 
i les Terres de l’Ebre ha tingut lloc al 
Casal Municipal d’Amposta. 

“Quan estic malalt...escolta’m” 
és la guia adreçada a persones amb 
discapacitat intel·lectual i les seves 
famílies. El llibret, amb textos en 
lectura fàcil i il·lustracions, conté 
orientacions per fer més fàcil l’ús 
dels recursos sanitaris, a més d’al-
gunes recomanacions per estar més 
sans (què cal fer abans d’anar a la 
consulta, en el moment de ser-hi i 
després de la visita al metge, con-

sells per a una dieta i uns hàbits 
saludables, la importància de les 
revisions periòdiques, etcètera). S’ha 
de tenir en compte que els principals 
problemes de salut del col·lectiu són 
l’obesitat, la falta d’exercici físic i 
el consum de substàncies, i que les 
persones amb discapacitat utilitzen 
els serveis sanitaris menys del que 
seria desitjable, tot i tenir 

una major predisposició, segons 
dades de l’estudi Sèneca sobre en-
velliment i discapacitat intel·lectual. 

“La salut de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual: què hem de 
tenir en compte?” és la guia dirigida 
als professionals sanitaris (metges, 
infermers i auxiliars clínics). La 
publicació detalla quins són els 
principals problemes de salut, tenint 
en compte que és un col·lectiu que 
té més risc 

de presentar patologies mèdiques 
en comparació amb les persones sen-
se discapacitat. A la guia es detallen 

entitats

Apasa i Dincat presenten dues 
guies de salut per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

Adreçades al col·lectiu de preofesionals sanitaris

soliDaritat

la botiga Del riu amb la lliga contra el càncer

La botiga del riu va organitzar el passat 4 de juliol el dia solidari, on tots els beneficis 
anaven destinats a la Lliga contra el Càncer. La imatge correspon a l’entrega dels 
diners recaptats que es va fer el 9 de juliol amb la presència de la presidenta de la 
Lliga Contra el Càncer d’amposta, rosa Guillamon i membres de la junta. 

Guanyador del sorteig 
del dinar del Centre 
obert juvenil
Ja hi ha guanyador del dinar per 
a dues persones al restaurant la 
Gramola i ha recaigut en el com-
prador del número 0074. El Centre 
Obert Juvenil din-@miks d’Am-

posta agraeix la col·laboració del 
restaurant on cada any ens cedeix 
de manera gratuïta un dinar per 
a dues persones per tal de poder 
sortejar-lo entre aquelles persones 
que volen col·laborar en el cost 
de les activitats del casal de juliol 
que ofereix el centre i els ajuden 
mitjançant l’aportació de 2 euros 
per butlleta. 

els tipus de malalties més comunes 
(cardiovasculars, respiratòries, neu-
rològiques, digestives, etcètera), una 
relació dels trastorns mèdics més 
freqüents en les síndromes genèti-
ques i consells per als professionals 
sobre com atendre una persona amb 
discapacitat intel·lectual, que inclo-
uen un conjunt d’estratègies de ma-
neig (com presentar-se i mostrar-se 
proper a la persona, parlar clar i 
sense presses, utilitzar un llenguat-
ge simple, dirigir-se a ell/a durant 

la visita, escoltar, tractar el pacient 
d’acord amb la seva edat, etcètera). 
La guia vol ser un document de refe-
rència per als professionals perquè 
millorin l’atenció i perquè tinguin 
coneixement de les particularitats 
del col·lectiu i, en conseqüència, 
puguin aplicar certes adaptacions 
en la pràctica clínica diària. 

Les dues guies formen part de la 
campanya de Dincat “Enganxa’t als 
drets. Defensar-los és reconèixer les 
nostres discapacitats”, que inclou el 
dret a la salut, i que vol fer visible com 
les polítiques d’austeritat aplicades 
per les diferents Administracions 
estan comportant un retrocés en 
els drets del col·lectiu i les seves 
famílies. 

S’han editat els llibrets gràcies a 
la feina del servei de discapacitat in-
tel·lectual de l’Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt-Girona i ha comptat 
amb el suport del departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya 
i del Ministeri de Sanitat, Igualtat i 
Serveis Socials. 

Els del 64 anem pels 50

Com cada any la gent que fa 50 anys es 
reuneix per tal de fer una trobada i un sopar de 
germanor, és per això que comuniquem a tota 
la gent que aquest any 2014 compleix els 50 
anys, nascuts a Amposta, que viuen a Amposta, 
que són amics d’Amposta, a tots, que es posin 
en contacte amb la comissió organitzadora a 
través del correu electrònic los50del64@gmail.
com i ens facin saber el nom, telèfon, adreça 
electrònica i el col·legi on van cursar els estudis 
primaris, els que no hagin cursat els estudis aquí 
a la ciutat només cal que ho indiquin.
Esperant les vostres respostes us agraïm el 
vostre suport.
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La instal·lació Static explosion 
de l’artista catalana Anna Dot 
(Vic, 1991) ha guanyat la 

tretzena edició del Premi Biennal 
d’Art Ciutat d’Amposta (BIAM) que 
organitza l’Ajuntament d’Amposta 
i Lo Pati - Centre d’Art Terres de 
l’Ebre i dirigeix l’artista ampostí 
Manel Margalef. El jurat va donar 
a conèixer el nom de la guanyadora 
ahir a la tarda durant la inaugura-
ció de l’exposició de la Biennal i 
ha escollit aquesta obra, entre les 
setze seleccionades “per la seva 
complexitat narrativa, la tensió 
implícita en el concepte i l’acurada 
instal·lació en l’espai, elements que 
la converteixen en una obra de gran 
impacte i projecció.” Concretament, 
"Static explosion" pretén reproduir 
una escena determinada que es re-
peteix cada nit com si es tractés d’un 
fenomen màgic. Per fer-ho, l’autora 
ha utilitzat dos espills rectangulars 
penjats arran de terra, vidres trencats 
escampats al davant, que volen ser 
joies creades al disparar contra la 
finestra de casa, i tres fotografies 
plantades al terra, amb un peu de 
foto en anglès per dotar l’obra d’un 
cert discurs narratiu. La guanyadora 
Anna Dot és  graduada en Belles 
Arts per la Universitat de Barcelona, 
cofundadora del col·lectiu Morir de 
Frío i escriu crítica d’art.

Juntament amb l’obra d’Anna 
Dot que ha estat la guanyadora de 
la BIAM 2014, el jurat integrat per 
Marina Vives, crítica, editora i cap 
de redacció de la revista A*Desk; 
Álvaro de los Ángeles, curator 

independent i docent a la UPV 
(Universitat Politècnica de Valèn-
cia); Pedro Maisterra, director de 
la galeria Maisterravalbuena de 
Madrid; Manuel Segade, comissari 
i investigador independent; i Manel 
Margalef, director de la Biennal, 
ha volgut també fer una menció 
especial a quatre artistes més dels 
setze que han estat seleccionats 
per a l’exposició col·lectiva que fins 
al 30 d’agost es podrà visitar a Lo 
Pati-Centre d’Art de les Terres de 
l’Ebre. Es tracta de Mar García Al-
bert per l’obra "Presente contínuo"; 
Cristina Garrido, per "To whom it 
may concern"; Mariona Moncunill, 
per "Forest, Forest"; i David Mutiloa, 
per "Can you Feel it?" El jurat també 
ha volgut destacar la qualitat de tots 
els projectes presentats en l’edició 
d’enguany.

certament consoliDat
El Premi Biennal d’Art Ciutat d’Am-
posta, dotat amb 4.000 euros, és 
un dels certàmens més consolidats 
del panorama estatal i català que 
ha esdevingut un aparador de l’art 
emergent i alhora un termòstat 
de la creació contemporània. En 
total, en aquesta nova edició de la 
Biennal –la segona que s’organitza 
baix l’aixopluc de Lo Pati- s’hi han 
presentat 160 artistes provinents 
d’arreu de l’Estat, entre els quals 
el jurat n’ha seleccionat setze per a 
l’exposició que es va inaugurar ahir 
i que es podrà veure fins al proper 
30 d’agost a Lo Pati-Centre d’Art de 
les Terres de l’Ebre. 

art

L'artista Anna Dot guanya la tretzena 
Biennal d'Art Ciutat d'Amposta

L'obra guanyadora, juntament amb la resta de seleccionades, es podran veure fins al 30 d'agost a Lo Pati
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cultura

museu De les terres De l'ebre

La xarxa territorial de museus i 
equipaments patrimonials de 
les Terres de l’Ebre, està duent 

a terme entre el 18 de juliol i el 28 
de setembre una exposició conjunta 
sota el nom “Ebre,Art&Patrimoni. 
Exposició Col·lectiva d’Escultura 
Sonora” que estarà present de ma-
nera simultània a tots els museus 
i equipaments patrimonials que 
formen part d’aquesta xarxa. 

Els museus i equipaments patri-
monials que participen són: Museu 
de Ceràmica Popular de l’Ametlla de 
Mar (Ametlla de Mar), Museu de les 
Terres de l’Ebre (Amposta), Museu 
de Tortosa (Tortosa), Museu de la 
Pauma (Mas de Barberans), Centre 

d’Interpretació 115 Dies (Corbera 
d’Ebre), Centre d’Interpretació de 
la Terrissa de la Galera (La Galera), 
Centre d’Interpretació de l’Art Rupes-
tre Abrics de l’Ermita (Ulldecona) i 
Centre d’Interpretació del Ferrocarril 
(Móra la Nova). A aquest primer 
conjunt d’equipaments, s’afegeixen 
als que formen part del Consorci 
del Museu de les Terres de l’Ebre: 
Centre d’Interpretació de la Cultura 
dels Ibers Casa O’Connor (Alcanar), 
Parc Arqueològic de la Carrova 
(Amposta), Centre d’Interpretació 
de la Serra de Montsià (Freginals), 
el Centre d’interpretació de la Serra 
de Godall (Godall), el Centre d’In-
terpretació Viure al Poble (Masden-

verge), Museu de la Mar de l’Ebre 
(Sant Carles de la Ràpita) i Centre 
d’Interpretació de la Vida a la Plana 
(Santa Bàrbara). 

Entre els artistes que hi participen 
podem trobar autors amb una carrera 
consolidada, com poden ser Núria 
Arias, Antoni Blanc, G. Bel, Josep 
Cerdà, Joan Escudé, Per Kristiansen, 
Vicent Matamoros, Antònia Ripoll, 
Martí Ruids o Marta Vidal, mentre 
que d’altres són artistes que estan 
iniciant la seva trajectòria dins del 
món de l’escultura i que provenen, 
majoritàriament de l’Escola d’Art 
d’Amposta o de la Universitat de 
Barcelona tenint tots ells algun 
vincle personal o creatiu amb les 
Terres de l’Ebre, i són Itziar Badenas, 
Daniel Cortijo, Berta Esteve, Andreu 
Garcia, Ruth Gisbert, Jacint Hierro, 
Sarah Pujol-Galceran, Jordi Verdès  
i Yoliztli Villanueva.

L’escultura sonora, és una discipli-
na artística que més enllà de la seva 
experiència creativa, permet gaudir 

de l’obra amb altres sentits, espe-
cialment l’oïda pel so que emeten, 
però també del tacte, a través dels 
materials amb els que es constru-
eixen (metall, fusta, pedra, fibres 
vegetals, plàstics, ceràmica, etc). 
A més, moltes d’aquestes escultures 
són interactives, és a dir, l’especta-
dor ha d’activar-les o interactuar 
amb elles, ja sigui percudint-les, 
acaronant-les, tocant-les, etc. Com 
diu Josep Cerdà: "L’Art Sonor, és 
un camp artístic interdisciplinari la 
definició del qual es troba oberta. 
Exploracions del so des d’altres 
camps no musicals han anat de-
senvolupant instal·lacions, perfor-
mances i esdeveniments sonors, 
passant per la poesia sonora, fins a 
l’arquitectura acústica i el disseny 
sonor, o els treballs de preservació i 
creació en relació del paisatge sonor 
i el patrimoni cultural immaterial, i 
un llarg etcètera de recerques amb 
un peu en la ciència i l’altre en l’art".

El projecte, produït pel Servei 
d’Atenció Museística que realitzen 
el Museu de les Terres de l’Ebre i el 
Departament de Cultura, compta 
amb la participació i l’assessora-
ment del Laboratori d’Art Sonor de 
la Universitat de Barcelona. Aquest 
és un equip punter a nivell mundial 
en aquesta disciplina, amb multitud 
d’intervencions en diversos països 
d’Europa, Àsia i Amèrica. Els mem-
bres d’aquest grup, Josep Cerdà, 
Vicent Matamoros i Martí Ruiz, han 
impartit un curs i han assessorat als 
artistes participants en aquest pro-
jecte en la creació de la seva obra i 
l’adaptació de les mateixes als espais 
on s’han d’exposar, a més de partici-
par amb la preparació d’escultures 
per a diversos dels espais que hi 
participen.  Així mateix, la Fundació 
ONCE, col·labora en la transcripció 
de les carteles al Braille i en la difu-
sió del projecte, i el centre d’Art Lo 
Pati amb la cessió de la Residència 
d’Artistes de Balada.  

Exposició d'escultures 
sonores al Museu 

Forma part de la primera exposició col·lectiva multimuseu

Inauguració 
de l’exposició 
Mequinensa” de 
Jesús Moncada
El Museu de les Terres de l’Ebre 
acollirà fins al 28 de setembre, 
l’exposició “Mequinensa” produïda 
amb fotografies realitzades entre 
1969 – 1971 pel destacat escriptor 
català del segle XX Jesús Moncada 
abans que el poble desaparegués sota 
les aigües del pantà de Riba –Roja. 

Al segle XX a l’Ebre, l’aprofitament 
de la força hidràulica es va imposar 
als aprofitaments més tradicionals.  
Tant és així que es construïren el 

salt de Flix (1948), les preses de 
Mequinensa (1964) i Riba –roja 
(1967). Els tres embassaments, amb 
una capacitat de 1.754 hm3  i una 
superfície inundada de 10.012 ha, 
han permès laminar les tràgiques 
riuades al tram final de la vall però 
han comportat altres contrapartides 
com la retenció dels sediments o el 
sacrifici que van haver de patir els 
veïns  de Faió i Mequinensa, obligats 
a abandonar casa seva i traslladar-se 
a nous nuclis que no estaven del tot 
construïts.

En aquesta mostra fotogràfica, es 
presenta visualment el món literari 
de Moncada i els principals elements 
que l’inspiren. En la seva obra més 
destacada,  "Camí de Sirga", –Pre-
mi Joan Crexells de narrativa de 
1988 i Premi Crítica Serra d’Or de 
novel·la 1989– recrea els darrers 
anys d’existència de l’antiga vila de 

Mequinensa. Segons declaracions de 
l’alcaldessa de Mequinensa, Magda 
Godia, a "El Periódico", Moncada 
volia transmetre, tant en la seva obra 
com a les seves fotografies,  “l’ànima 
del poble quan ja estava agonitzant 
per a què no s’oblidés mai”. 

“La gent que vivíem allà estàvem 
tan ofuscats pel que passaria que 
no érem conscients que aquelles 
parets es destruirien. Però ell vivia a 
Barcelona, tenia la perspectiva de la 
distància i l’ànima d’artista. Un dia 
d’agost vingué a Mequinensa i em 
digué: "Xiqueta, demà ens alçarem 
d’hora que m’has d’acompanyar". 
I diumenge de matí, anà amb una 
càmera fotogràfica i gairebé va 
fotografiar pedra per pedra, porta 
per porta, carrer per carrer”, afirmà 
Rosa Maria Moncada, germana del 
novel·lista, en una entrevista a la 
revista "El Temps".

L’exposició, produïda pel Museu 
Etnològic de Barcelona, ha estat 
abans exposada a Mequinensa, el 
Centre Cultural Octubre de València, 
al Centre Cultural de Born i la Bi-
blioteca Jaume Fuster de Barcelona. 
El muntatge original consta de 35 
fotografies de gran format, a més 
de poemes, llibres i altres materials 
vinculats a l’obra de Jesús Moncada. 

A més, per a l’ocasió, el Museu 
de les Terres de l’Ebre ha incorporat 
la instal·lació Mequinensa (1952), 
un gran mural fotogràfic de 12 x 
2’5m de la façana fluvial del poble 
Mequinensa just en el moment que 
s’inicià el projecte de construcció 
dels embassaments a l’Ebre, i que 
un cop finalitzada l’exposició serà 
cedida pel museu a l’ajuntament de 
Mequinensa per a que l’exposi de 
forma permanent als espais patri-
monials d’aquella població. 
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cultura

música

Acaba un mes 
de juny intens 
en activitats i 
concerts a la Fila
La Coral Aquae de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta amb la seva 
participació a l’Aplec de Corals de 
les Terres de l’Ebre organitzat per 
l’Orfeó Ulldeconenc posa fi a un mes 
que ha estat intens i molt actiu en 
quant a activitats i concerts. 

El mes de juny és conegut a la 
Fila per la seva varietat d’activitats 
musicals i culturals, així com acollint 
diferents festivals, tant de teatre com 
de dansa i actes diversos d’altres 
escoles i entitats de la ciutat. 

El dissabte 7 de juny, la Trobada 
de Bandes Juvenils de Catalunya 
“Ciutat d’Amposta” va encetar aquest 
mes, que en la seva 16ena edició va 
acollir a més de 250 músics de sis 
bandes de juvenils, arribades des de 
diferents poblacions i que represen-
tant a les seves respectives escoles 
van compartir música i escenari, 
mostrant la qualitat musical i la 
formació que des d’aquestes escoles 
s’està duent a terme. 

A la setmana següent, en concret 
el 13 de juny, la Banda de Música 
de la Fila oferia un concert al barri 
del Centre, en el marc de les festes 
que organitza l´Associació de Veïns 
d´aquest barri i que donen el tret 
de sortida a les festes d´estiu de 
la capital del Montsià. El repertori 
escollit van ser peces de la música de 
principi de segle, incloses al CD que 
es va presentar oficialment durant 
la VI Festa del Mercat a la Plaça i 
que durant les edicions anteriors 
d’aquestes festes, els músics de la Fila 
han estat interpretant en diferents 
moments d’aquesta consolidada 
festa. Així, es van poder escoltar 
estils musicals com el fox-trot, la 
masurka, la polka, el rag time, algun 

tango i també, pas-dobles i sarsuela, 
entre d’altres. 

Per continuar i celebrar la cloen-
da del curs escolar 2013/2014, es 
van organitzar les “SET” per Sant 
Joan, tota una setmana on es pot 
participar de les diferents activitats, 
tallers i audicions que tenen una gran 
afluència de participants. A més, els 
alumnes les esperen amb il·lusió, ja 
que no només assenyalen el final de 
l’activitat formativa a la Fila, sinó 
que a més, són variades i divertides. 

Totes les tardes, des del dia 16 al 
20 de juny i al carrer Miralles, les 
activitats no van parar i d’aquestes 
es poden destacar la pintada de 
murals, el gran enigma (gimcana), 
karaoke, cursa de cotxes teledirigits. 
Pel que fa als tallers, agrair a Jordi 
Príncep, de l’Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta (ETCA) amb seu a la 
Fila, per mostrar i ensenyar algunes 
tècniques del món del malabarisme 
i de l’acrobàcia, sense oblidar l’en-
senyament d’expressivitat corporal. 

També fer un agraïment a l’Esco-
la de Ball “Quick Dance”, dirigida 
per Rita Moya, que va tenir molt 
aprenents de passos de ball i de 
coreografies de cançons de moda. 

L’últim taller i amb una gran 
afluència d’assistents, va estar di-

rigit per Artur Gaya, integrant del 
grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut 
de Ferreries, al qual s’ha d’agrair la 
seva col·laboració i l’aportació dels 
seus coneixements del vers cantat 
a través d’unes classes magistrals. 
Durant el taller, va estar acompanyat 
per músics de la Fila, que dies abans 
havien estat assajant amb professors 
de l’Escola de Música, la interpreta-
ció d’aquesta música tan tradicional 
de les nostres terres. 

Totes aquestes activitats tenien 
com a punt final cada tarda les 
audicions de les diferents aules 
d’instrument i que tenen com a 
protagonistes als alumnes de l’Escola 
de Música de la Fila, mostrant als 
assistents la tasca realitzada durant 
tot aquest curs. 

I a les 13.30 h a la Plaça de l'Es-
glésia va tenir lloc el cant comú 
que estava format per les següents 
cançons: “el rossinyol”, “Canticorum 
Iubilo”, “Senyor Sant Jordi”, acabant 
amb “els segadors” . Després d’aques-
ta interpretació tots els cantaires es 
van dirigir cap a l’Ermita dela Pietat 
d’Ulldecona on tots junts van gaudir 
d’un dinar de germanor. 

I per acabar el mes de juny, el diu-
menge 29 la Coral Aquae de la Unió 
Filharmònica d’Amposta es va des-

plaçar fins la població 
veïna d’Ulldecona per 
participar en l’Aplec 
de Corals de Terres 
del’Ebre que aquest 
any organitzava l’Or-
feó Ulldeconenc. 

En aquesta edició 
el format de l’aplec 
tenia un fort caire 
sòcio-cultural i un 
cop arribades les 6 
corals participants a 
Ulldecona es van tras-
lladar fins l’església on 
les esperava la coral 
amfitriona, l’Orfeo Ull-
deconenc, per poder 
fer un assaig de les 
cançons que més tard, 
a migdia, formarien 
part del Cant Comú. 

Havent acabat l’assaig les corals 
van anar fent un recorregut per 
alguns dels llocs emblemàtics de 
la ciutat, com són: l’Ajuntament, la 
Casa de Cultura, l’Antic Molñi d’oli 
de la Cooperativa, la Casa de l´Enco-
manda, Casa O´Callaghan i el Teatre 
Municipal “Orfeó Montsià”, on a 
cadascun d’aquest punts i després 
de rebre una explicació històrica i 
cultural, la coral que corresponia a 
aquell lloc interpretava el repertori 
que havia preparat. El lloc d’actu-
ació de la Coral Aquae de la Unió 
Filharmònica d’Amposta va estar la 
Casa de l’Encomanda. 

I a les 13.30 h a la Plaça de l'Es-
glésia va tenir lloc el cant comú 
que estava format per les següents 
cançons: “el rossinyol”, “Canticorum 
Iubilo”, “Senyor Sant Jordi”, acabant 
amb “els segadors” . Després d’aques-
ta interpretació tots els cantaires es 
van dirigir cap a l’Ermita de la Pietat 
d’Ulldecona on tots junts van gaudir 
d’un dinar de germanor. 

Així aquestes Jornades Musicals 
que van començar el dia 28 de juny 
acabaran amb un concert-cloenda, 
fruit del treball d’aquesta setmana i 
que tindrà lloc el dissabte, 5 de juliol 
a les 17 h a l’Auditori de la Fila i que 
estarà obert a tothom. 
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El diumenge dia 20 de juliol es va ce-
lebrar al Pavelló Poliesportiu d’Am-
posta la Copa Alfaro de Taekwondo, 
on els més petits del TKD Alfaro en 
categoria pre-infantil i infantil van 
fer una exhibició de combats, tren-
caments i tècnica, conjuntament a 
representants del Taekwondo Aten-
cia de Vinaròs.

Al finalitzar el campionat els 
taekwondistes Cristian Ferré i Ge-
nis Gisbert, van rebre una menció 

especial per part de l’Ajuntament 
d’Amposta, representat per l’alcalde, 
Manel Ferré, i el regidor d’esports, 
Francesc Paz, on van destacar la 
seva trajectòria esportiva en aquests 
últims anys i animant-los a continuar 
amb els èxits aconseguits fins ara, i 
desitjant-los molta sort en la nova 
experiència que van a emprendre 
els dos, ja que a partir de la prope-
ra temporada han estat becats pel 
Consell Esportiu Català i la Fede-
ració Catalana de Taekwondo per 
continuar la seva carrera esportiva 
i d’estudis al Centre d’Alt Rendiment 
de Sant Cugat del Vallès. Els hi van 
fer entrega d’un obsequi pels mèrits 
esportius i per haver representat a la 
ciutat d’Amposta per arreu del país. 

taekwonDo

celebració de 
la copa alfaro

volta ciclista a tarragona

el passat dissabte 7 de juny, amposta va acollir la sortida de la 
segona etapa de la volta ciclista a la província de tarragona. 

els 125 participants, van sortir a les 11:00h del mati de la 
plaça del mercat, per recórrer els 85 km de recorregut per la 
comarca del Montsià que constava l’etapa amb final a Freginals. 
 el guanyador va ser Hèctor abad de l’equip probike. 

Al mes de juny es va celebrar el I 
Trofeu Ciutat d’Amposta de judo 
al pavelló poliesportiu de la nostra 
ciutat, organitzat pel Club Judo 
Amposta amb col·laboració de 
l’Ajuntament d’Amposta, Àrea d’Es-
ports d’Amposta i Turisme  Esportiu 
Amposta. Durant el trofeu va estar 
present el Regidor de l’Àrea d'Es-
ports, Paco Paz, i el coordinador de 
l’àrea d’Esports, Josep Vallès.

El citat Trofeu va comptar amb un 
total de 35 judoques competidors 
en les categories de Benjamí i Aleví 

repartits entre els clubs Club Judo 
Amposta, Judo Sana Perpetua, Club 
Judo Olèrdola i Club Judo Benicarló.

La trobada es va iniciar a les deu 
del matí amb un entrenament i 

jocs per a patufets i prebenjamins 
que a l’hora va servir d’escalfament 
pels competidors. Un cop finalitzat 
aquest entrenament els competidors 
es van dividir en categories i pes, 

juDo

i trofeu ciutat 
d'amposta

repartint-se entre el dos tatamis per 
dona inici a la competició.

Va ser una competició dinàmica on 
els combats es feien constants sense 
interrupcions i de manera fluida 
greu. Es va realitzar pel sistema de 
lliga exceptuant una categoria on es 
va fer en lliga creuada amb semifinals 
i finals. Els judoques van exhibir un 
nivell de judo molt bo. 

Per part del Club Judo Amposta 
vancompetir en benjamins Natalia, 
Alex, Kang i Oscar i Marc; en alevins-
Pau, Xavier, Isabel i Eric, obtenint 
pòdium pràcticament tots. Natàlia 
Campiona en Benjami femení -30,  
Oscar (2n), Alex (3r) i Marc (5è) 
tost en Benjami +39, Kang (2n) en 
Benjami -38, Isabel (2a) en Aleví 
+47, Eric (2n) en Alevi +47 i Xavier 
i Pau (3s) en Alevi -46

Un cop fetes les fotos de rigor i 
acomiadats els clubs convidats que 
van començar a marxar del lloc vam 
procedir a la cerimònia de pas de 
grau dels judoques ampostins els 
quals han completat una excel·lent 
temporada on han participat en la na 
Lliga del Mediterrani i la seva Final, 
en trofeus a Tarragona, en la Copa 
Ebrenca, en Trofeu Ne Waza del Club 
Judo Tàrraco, en el X Trofeu Ciutat 
de Manresa, obtenint pòdiums en 
totes les categories. 

ciclisme




