
 La previsió inicial és assolir els 50.000 visitants 
i els 4,5 milions d’euros de volum de negoci

L’Ajuntament 
congela els 
impostos i els 
preus públics 
per al 2015
Alguns preus públic porten 
quatre anys congelats

Cultura
Celebrades les desenes 
Jornades Micològiques 
organitzades pel Museu de 
les Terres de l’Ebre
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La tercera mostra Expocick va fer gaudir a petits i no tant petits

Tot a punt per a 
una nova edició 
de Fira Amposta

Ciutadans
APASA presenta un 
projecte d’arts escèniques 
protagonitzat per persones 
amb discapacitat intel·lectual

Inauguració el centre tecnològic 
d’investigació de materials compòsits
Amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació

Grans resultats dels esportistes 
del Club APASA als Special Olympics
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L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, el regidor de Joventut i 
Polítiques Actives d’Ocupació, 

Eros Esquerré, i la coordinadora de 
Joventut del Departament de Benes-
tar Social i Familia a les Terres de 
l’Ebre, Tere Marcelino, van inaugu-
rar el dimarts dia 4 de novembre la 
III edició de la Fira d’Emancipació 
Juvenil d’Amposta. La fira està 
enfocada a joves d’edats compreses 
entre 16 i 29 anys, que ja han acabat 
la seva etapa formativa i necessiten 
una inserció al món laboral amb la 
major brevetat possible, o bé també 
a joves que volen tornar a reprendre 
la seva formació en el punt en què es 

van quedar, sigui quin sigui.
Els assistents van poder trobar 

una mostra dels agents que hi ha a 
la població d’Amposta encarregats 
de donar servei a la joventut.

En aquesta edició de la fira, hi 
tindrà un gran pes el nou fons 
de Garantia Juvenil. Aquest fons 
proporciona subvencions per a la 
contractació de joves, ja sigui amb 
contractes de formació combinada al 
lloc de treball, contractes indefinits 
o bé en contractes de pràctiques. 
Aquesta iniciativa ve promoguda per 
la Generalitat de Catalunya i també 
pel Servei d’Ocupació, i va dirigida, 
a joves entre 16 i 29 anys. Dins de 

la mateixa fira hi haurà xerrades 
informatives i es podran realitzar les 
inscripcions a la Garantia Juvenil.

Per acabar, també els joves també 
podien trobar tots els programes que 
actualment té en marxa l’Ajuntament 
d’Amposta, com Joves per l’Ocupació 
i Fem Ocupació, apostant per formar 
a joves sense graduat escolar, i do-
nar-los-hi l’oportunitat de realitzar 
pràctiques a més de les 100 empreses 
prospectades, les quals el 62% han 
acabat contractant-los.

El regidor de Joventut i Polítiques 
Actives d’Ocupació, Eros Esquerré, 
animava als joves a assistir asse-
gurant que “sabem que tenen una 
situació complicada, sabem que 
ells mateixos estan preocupats per 
aquesta situació, i per part nostra 
intentarem orientar-los cap a un 
itinerari formatiu o laboral, per 
iniciar així el seu projecte de vida, i 
emancipar-se”. 

Ajuntament d’Amposta 
977 700 057

Oficina de Turisme d’Amposta
Adreça: Av. Sant Jaume, 1 
Telèfon: 977 703 453
Fax: 977 702 324
Correu electrònic: turisme@amposta.
cat

Urgències
Tel. 112
Servei permanent les 24 h. Gratuït.
Urgències sanitàries, d’extinció d’incen-
dis i salvaments, de seguretat ciutadana 
i de protecció civil

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

Guàrdia Civil 
Tel. 977 700 051

Policia local Amposta 
Tel. 977 700 114

Bombers
Tel. 085

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

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

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

Atenció Ciutadana
Tel. 012
Serveis i actuacions de la Generalitat 
de Catalunya. Temes d’interès ciutadà i 
de caràcter general 
Gestió telefònica de tràmits
Disponible les 24h del dia tots els dies 
de l’any 
Número de telèfon que cal marcar: des 
de Catalunya: 012. Fora de Catalunya: 
902 400 012. Des de l’estranger: 00 34 
902 400 012. 

Amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

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

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

SEMPRE A MÀ JOVENTUT

La fira està enfocada a joves d’edats compreses entre els 16 i 29 anys

Amposta celebra la 3a 
Fira d’Emancipació Juvenil

L’Àrea de prevenció 
comunitària treballa 
amb els instituts el Dia 
Mundial sense Alcohol
La regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Amposta, a través 
de l’àrea de Prevenció Comunitària 
ha treballat amb els instituts de la 
ciutat el Dia Mundial sense Alcohol, 
que se celebra el dia 15 de novembre i 
amb motiu del qual s’han dut a terme 
diverses activitats de prevenció del 
consum en els més.

La primera activitat va tenir lloc el 
divendres dia 14 de novembre amb 
un taller de còctels sense alcohol a 
l’Institut Montsià dirigit als alumnes 
dels cicles formatius en el que tam-
bé hi van participat els alumnes de 
l’escola d’adults.

Dilluns 17 va tenir lloc la repre-
sentació de l’obra de teatre “No em 

ratllis!” a l’Institut Ramon Berenguer 
IV que fa referència al consum i al no 
consum de diverses drogues així com 
a les conductes de risc associades. 
Aquesta obra dóna pas posteriorment 
a un debat teatral al qual els joves 
són convidats a participar activament 
i on els assistents han pogut reflexi-
onar sobre les situacions plantejades 
i exposar els seus dubtes.

D’altra banda, el següent cap de 
setmana es realitzaven controls 
d’alcoholèmia dins la campanya 
“Alcohol al cap no cap!”, per part de 
la policia local municipal i els mos-
sos d’esquadra, amb la finalitat de 
sensibilitzar els conductors sobre els 
riscos del consum d’alcohol a través 
de la informació i assessorament per 
part dels cossos policials. 

Publicitat a la Revista Amposta: 
608 093 400
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Ciutat

FIRA AMPOSTA

La Fira de Mostres obrirà les 
portes de la seva 54a edició 
el proper divendres dia 5 de 

desembre i els seus més de 5.000 
metres quadrats d’exposició restaran 
oberts al públic fins al dilluns dia 8. 

La previsió inicial és la d’assolir 
els 50.000 visitants en tots els dies 
de fira, una xifra que es va assolir en 
la darrera edició superant les previ-
sions inicials que es tenien al 2013.

La inauguració anirà a càrrec del 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
Josep Maria Pelegrí. En els quatre 
dies de Fira, la ciutat es converteix en 
un aparador dels sectors econòmics 
més actius del territori i esdevé punt 
de trobada amb els clients potencials. 

La Fira, que ha superat ja el mig 
segle d’història s’ha convertit en 
una mostra multisectorial, tot i que 
conserva una part important de la 
seva essència donat que manté la 
mostra ramadera i de maquinària 
agrícola amb la que va néixer. En 
aquest sentit, els 30.000 metres qua-
drats d’exposició acullen en aquesta 
edició al voltant de 150 expositors, 
que es reparteixen entre el recinte 
interior i exterior, de manera que 
se’n poden trobar 80 en els 5.000 
metres interiors i 70 expositors més 
als 25.000 metres exteriors. 

Per aquesta edició, amb l’objectiu 
de seguir posant a l’abast tant de les 
empreses com dels visitants l’oportu-
nitat de participar a Fira Amposta, 

s’han abaixat els preus dels estands 
per a expositors un 8% i també 
s’han arrodonit a la baixa els preus 
de les entrades, de manera que es 
podia accedir a tot el recinte i a les 
activitats que s’hi duien a terme per 
un preu de 2 euros. 

A banda de l’exposició, Fira 
Amposta suposa tradicionalment 
per a la ciutat la celebració de les 
seves festes d’hivern donat que en 
aquests dies s’ofereix un programa 
complet d’activitats lúdiques, cultu-

rals i divulgatives amb conferències, 
demostracions i homenatges. Entre 
les activitats previstes cal destacar 
el concurs de paelles, que celebrarà 
enguany 45 anys des dels seus inicis, 
i en l’àmbit educatiu, en el marc de 
l’entrega de les Beques a l’excel·lència 
Universitària, es presentarà la publi-
cació dels treballs que van obtenir el 
primer premi i l’accèssit en la darrera 
convocatòria dels Premis de Recerca 
de Batxillerat Ciutat d’Amposta.

El programa es completa amb un 

seguit d’activitats a la pista eqüestre 
a càrrec de l’Associació d’Amics del 
Cavall.

Per tal de fer més accessible als 
visitants i als expositors tota la in-
formació de Fira Amposta, l’empresa 
ampostina Insertnet ha desenvolupat 
una aplicació gratuïta per a telèfons 
mòbils i tauletes en sistema operatiu 
Android amb informació sobre les 
activitats, les empreses i la història 
d’una de les fires amb més tradició 
de les Terres de l’Ebre.

La dada de volum de negoci va 
quedar en la passada edició al voltant 
dels 4’5 milions d’euros, de manera 
que en aquesta ocasió es preveu man-
tenir aquesta xifra. Per calcular-la 
es comptabilitzen les operacions 
comercials que es realitzen fins a 6 
mesos després d’haver-se celebrat 
la Fira. 

Amposta enllesteix la 54a 
edició de la Fira de Mostres

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural inaugurarà la fira el divendres cinc

Programa Fira 
Amposta 2014

DIVENDRES, 5 DE DESEMBRE
DIA DEL VISITANT I DEL NEN

 11h Obertura del recinte firal
 12h Concentració a la plaça del 

Mercat de les autoritats invitades a la 
inauguració de la 54a Fira Ramaderia i 
de Maquinària Agrícola per sortir en co-
mitiva cap al recinte firal, acompanyats 
de La Lira Ampostina.

 12:30h Inauguració oficial de la 54a 
Fira de Mostres d’Amposta a càrrec de 
l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya. Tallada 
de cinta inaugural, signatura al llibre 
d’Honor i parlaments.

 17:30h acte cloenda jornades empre-

nedoria DARP
 18:15-21h Mostra d’olis de qualitat del 

Baix Ebre-Montsià. Característiques 
de Tast

 18:15h inscripcions i lliurament de do-
cumentació. Presentació de la jornada 
a càrrec del sr. Juan Fco. Martínez Ruiz, 
director de l’ECA.

 18:30h Presentació d’olis de qualitat 
del Baix Ebre-Montsià, a càrrec del 
sr. Josep M. Audí Vallespí, membre 
del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges 
d’Oliva de Catalunya

 19h Pràctica de tast d’olis de qualitat 
del Baix Ebre-Montsià

 21h Cloenda de la jornada, a càrrec de 
la sra. Marina Soler Villarroya, secretà-
ria de la DOP Oli del Baix Ebre-Montsià

 Durant tot el dia, les atraccions situ-
ades a la Fira oferiran preus populars 
de 1’5€.
 
DISSABTE, 6 DE DESEMBRE 

 10.30h. Lliurament dels Premis als 

Estudis. Organitza: Càmara Arrossera 
del Montsià. Auditori de la Fira

 11:00h Obertura del recinte firal
 12:00h A la pista poliesportiva exterior, 

Exhibició d’ensinistrament caní a càrrec 
del centre d’ensinistrament Takoda 
Terres Ebre.
Acte seguit, desfilada canina d’adopta-
bles de l’Associació d’Engrescats.
Organitza: Associació d’Engrescats.

 17:30h A l’auditori, xerrada l’ètica 
com a guia d’actuació a APASA a càrrec 
de membres de l’Espai de Reflexió 
Ètica en serveis socials de l’entitat. 
Després es farà un reconeixements 
als esportistes participants als Jocs 
Specials Olympics 2014. Organitza: 
APASA
 
DIUMENGE, 7 DE DESEMBRE
DIA DE LA COMARCA

 11:00h Celebració del 44è Concurs de 
Paelles. Lloc: Davant escola capacitació 
agrària

DIA DE LA COMARCA AL 
CONSELL COMARCAL DEDICAT A 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

 12:00h Rebuda autoritats al Consell 
Comarcal

 13:15h Visita estand del Consell 
Comarcal 

 10:00h a 13:00h 5a Trobada d’Intercan-
vi de Plaques de Cava, amb la col·labo-
ració dels Col·leccionistes de plaques de 
cava de les Terres de l’Ebre. Edició d’una 
ampolla de cava de tirada limitada de 
Noa Roca, més placa commemorativa 
de la trobada. Hall de l’Auditori de la Fira

 13:00h Lliurament de Premis del 44è. 
Concurs de Paelles. Auditori de la Fira.

 19:00h Lliurament de les Beques a 
l’Xxcel·lència Universitària. Auditori de 
la Fira. Acte seguit,
Presentació de la publicació del premi i 
de l’accéssit del VII Premi de Recerca a u
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FIRA AMPOSTA

Batxillerat “Ciutat d’Amposta”.

DILLUNS, 8 DE DESEMBRE
 11:00h Obertura del recinte firal
 11:00h A la pista poliesportiva exterior, 

Gymcana popular canina a càrrec de 
Jonny Dogs Tortosa. Organitza: Asso-
ciació d’Engrescats. Preu inscripció 
3€. Obsequi per a tots els participants.

 17:30h A l’auditori, xerrada Ja hem 
arribat! A càrrec Jesús Serrano Mon-
jardín. Organitza: Amics del Camí de 
Sant Jaume de l’Ebre

ACTES FORA DE PROGRAMA
 Del 4 al 21 de desembre, de 19 a 21h 

Al saló d’exposicions La Pedrera (av. 
Alcalde Palau, 56) exposició Terra de 
Colors, olis de Josep Bahima.
DIVENDRES, 5 DE DESEMBRE

 18h al pavelló poliesportiu,sala 1, inici 
de les 24 hores de futbol sala. Organitza: 
Club Futbol Sala Montsià
DISSABTE, 6 DE DESEMBRE 

 00h Al pavelló poliesportiu,sala 1, con-
tinuació de les 24 hores de futbol sala. 
Organitza: Club Futbol Sala Montsià

 15:30h Al camp de tir, pistola stan-
dart-fira amposta. Organitza: Club de 
Tir Montsià

 16h-20h A la sala de ball de La Lira, III 
Copa de Fires de partides ràpides d’es-
cacs. Organitza: Club Escacs Amposta

 18h Al pavelló poliesportiu,sala 1, final 
de les 24 hores de futbol sala. Organitza: 
Club Futbol Sala Montsià
DIUMENGE, 7 DE DESEMBRE

 11h Al pavelló poliesportiu-sala 1, 
presentació dels equips club bàsquet 
Amposta. Organitza: Club Bàsquet 
Amposta

 15,30h Futbol sala SUB23. FS Ampos-
ta-Delta Sporting

 17h Presentació dels equips de Futbol 
Sala Amposta. Organitza: Futbol Sala 
Amposta 

Com es prepara aquesta 54ena edició 
de Fira Amposta?

Amb un gran esforç, il·lusió i 
confiança, procurant ser fidels als 
resultats i la tradició dels 54 anys 
consecutius de Fira. En aquests 

moments es fa difícil preparar un 
esdeveniment que aplega tants sec-
tors diferents: expositors d’interiors, 
d’automòbils i maquinària, d’ani-
mals; firaires; atraccions...

Quines són les principals novetats?
Aquest any la inauguració serà el 

dia 5 al matí, a càrrec del conseller 
d’Agricultura i Medi Ambient, el 
senyor Pelegrí. La comitiva partirà 
des de la plaça Ramon Berenguer IV, 
acompanyada per la Lira.

El divendres cinc de desembre serà 
gratuït per a tothom com a dia del 
visitant; així mateix, també serà el 
dia del nen i les atraccions tindran 
un preu popular de 1,50 euros. Els 
firaires s’instal·laran de nou a l’avin-
guda Sebastià Juan Arbó.

Novetat serà també la mostra d’olis 
de qualitat del Baix Ebre i el Montsià 
que tindrà lloc el mateix divendres 
des de les 6 h de la tarda fins les 9 
h de la nit.

Hi haurà nous expositors, tant de 
cotxes i maquinària com expositors 
interiors, que presentaran al públic 
els seus productes. 

Es continua apostant per la part rama-
dera com un dels principals atractius?

Per suposat, aquest sector sempre 
ha estat important. Se celebra un 
concurs entre tots els participants 
i els guanyadors reben un trofeu.

La incorporació, en les darreres 
edicions, de l’Associació Amics del 
Cavall, els clubs hípics i les associaci-
ons i exhibicions canines, han donat 
una nova i actualitzada dimensió a 
la presència dels animals a la Fira.

És complicat organitzar una fira de les 
característiques de Fira Amposta en 
temps de crisi?

Sí, ho és, però l’Ajuntament sem-
pre ha apostat per aquesta fira i el 
seu model.

Pensem que l’expositor fa un 
gran sacrifici d’inversió i de temps 
per venir a Fira Amposta, per això 
intentem cuidar-lo; encara que, en 
aquest temps de crisi es fa complicat 
organitzar una fira de mostres tan 
àmplia. És per això que agraïm a 
tots els expositors, associacions, 
firaires, atraccions i personal que 
facin possible que la fira arribi a la 
seva 54ena edició.

Continua responent el públic de la 
ciutat i de les Terres de l’Ebre a aquest 
esdeveniment?

Sí, sense dubte. Esperem que 

aquest any, com que el divendres 
és festa local i l’entrada gratuïta, la 
gent d’Amposta s’animarà a venir 
i a gaudir de tot el que els oferim. 
A més esperem els visitants de les 
comarques properes durant el llarg 
cap de setmana perquè ja saben que 
al pont de la Puríssima està la fira 
a Amposta.

Quin serà el cost de l’entrada?
Ja l’any passat vam fer entrada 

popular. Hi ha entrada reduïda de 
1 euro per a jubilats i carnet jove i, 
la general, de 2 euros. 

Es realitzen també molts actes dintre 
i fora de la Fira. Quins en destacaria?

El dia cinc es fa la cloenda de les 
jornades d’emprenedoria del DARP 
i la Mostra d’olis de qualitat.

Dissabte dia sis es lliuren els 
premis a l’estudi de la Càmara Ar-
rossera. L’associació engrescats fan 
una exhibició d’ensinistrament caní 
i una desfilada canina d’adoptables. 
A més tindrà lloc la xerrada que fa 
anualment APASA.

El diumenge dia set, la regidoria 
d’Ensenyament lliura les beques a 
l’excel·lència i així mateix presenta 
la publicació del premi al treball de 
recerca de batxillerat.

El dilluns dia vuit, els amics del 
camí de Sant Jaume de l’Ebre fan 
una xerrada. Hi haurà també una 
gimcana popular canina.

L’associació d’amics del cavall 
faran demostracions diàries en totes 
les seves variants, com ja és habitual.

Altres activitats consolidades són: 
el 44è concurs de paelles i la 5ena 
trobada de col·leccionistes de plaques 
de cava.

No oblidem els nombrosos actes 
esportius que es realitzen durant 
els dies de fira.

Continua plantejant-se la construcció 
d’un nou pavelló Firal

Aquest projecte està aturat degut 
a la situació econòmica general, però 
no hem renunciat a recuperar-lo tan 
bon punt sigui possible.

Quin sol ser el nombre d’expositors i 
el volum de negoci

Estem sobre els 250 expositors, 
xifra que esperem confirmar també 
aquest any 2014.

El volum de negoci dels dos últims 
anys ha estat de quatre milions i mig 
d’euros, quantitat que considerem 
es podrà assolir també en aquesta 
edició. 

“Procurem ser fidels als resultats 
i la tradició del 54 anys de Fira”

ENTREVISTA A MANEL FERRÉ AIXENDRI, REGIDOR RESPONSABLE DE FIRA AMPOSTAu
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L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, i el conseller d’Empresa 
i Ocupació, Felip Puig, van 

inaugurar el Cetecom, el centre 
tecnològic del compòsit de les Terres 
de l’Ebre..

L’edifici, que compta aproxima-
dament amb 900 metres quadrats 
útils, està situat al parc tecnològic de 
l’Oriola d’Amposta, en una parcel·la 
de 55.000 metres quadrats i compta 
amb el suport d’Acció 10, organisme 
del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya, 
també hi ha donat suport la Diputació 
de Tarragona i s’ha realitzat amb fons 
del FEDER (Fons Europeu de Desen-
volupament Regional). La inversió 
total en la construcció de l’edifici i 
l’adquisició dels equips de investiga-
ció ha estat d’1.800.000 euros, dels 
quals 1 milió s’han aportat a través 
del Fons de Reindustrialització amb 
els que s’ha adquirit la maquinària, 
i els 800.000 restants s’han aportat 
a través del FEDER i l’Ajuntament 
d’Amposta. 

El centre està dedicat a la recerca, 
el desenvolupament i la investigació 
de materials compòsits, la transfe-
rència tecnològica té aplicacions, 
entre altres, en el sector nàutic i 
eòlic.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha destacat la importància de les 
inversions en investigació i desen-
volupament de materials industrials 
com el compòsit i explicat que l’ad-
ministració ha de donar a aquestes 
iniciatives “l’empenta inicial ne-
cessària per a que aquest projecte 
comenci a caminar fins que sigui 
viable per sí sol”, al mateix temps, 
Ferré ha destacat el llarg recorregut 
que té en l’actualitat la investigació 
en els materials compòsits en el 
sector automobilístic, per exemple, 
donada la darrera Directiva Europea 
que obliga a la reducció de les emis-
sions de CO2 dels vehicles. L’alcalde 
ha acabat assegurant que aquesta “és 
una gran oportunitat per a la ciutat 
i continuarem apostant”. 

Per la seva banda, el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, 
ha remarcat que Catalunya compta 
amb sis grans centres tecnològics 
per “estructurar una aposta que ens 
faci ser unes competitius a Europa 
i acomplir el nostre propòsit fona-
mental que és que a tot Catalunya 
hi hagi més indústria, per tant més 
economia i més empreses, perquè 
això significa més ocupació i més 
benestar i cohesió social”.

UN CENTRE ESTRATÈGIC
El Cetecom aposta per l’excel·lència 
i té com a objectiu desenvolupar la 
investigació, la transferència tec-
nològica i la formació i assajos, de 
manera que esdevingui un referent 
en el desenvolupament d’activitats 
d’R+D+i (recerca, desenvolupament 
i investigació) i alhora sigui un centre 
d’excel·lència en el camp dels mate-
rials compòsits que inclou materials 
com la fibra de carboni, fibra de vidre 
o els termoplàstics reforçats.

El resultats que s’obtinguin aniran 
orientats a multitud de sectors ja 
que el gran punt fort rau en el seu 
potencial d’aplicacions a tota mena 
de produccions industrials a mercats 
com l’eòlic, automoció, ferroviari, hi-
dràulic, nàutic i marítim, aeronàutic, 
mobiliaris interiors o la construcció.

Es tracta de sectors industrials que 
requereixen una constant innovació 
tecnològica i científica d’alt valor 
afegit i que configura un mercat amb 
un gran potencial de creixement en 
els propers anys.

El projecte del Centre Tecnològic del 
Compòsit, per tant, suposa involucrar 
el territori en el desenvolupament tec-

nològic d’un sector estratègic, i molt 
innovador, especialitzat en la trans-
ferència de tecnologia i coneixements 
entre el món científic, l’empresa, la 
universitat i la pròpia societat.

La missió del centre, en definitiva, 
és que el coneixement generat per les 
aplicacions tecnològiques investiga-
des, sigui transferit a l’empresa i a 
la societat, garantint a la indústria 
nacional una posició d’avantguarda 
i una major competitivitat dintre del 
sector dels compòsits. 

El conseller d’Empresa i Ocupació i l’alcalde 
d’Amposta inauguren un centre d’investigació

Cetecom és un centre d’R+D+I en el camp dels materials compòsits para la producció industrial

La dada
Els mercats eòlic, 
automoció, ferroviari, 
hidràulic, nàutic i marítim, 
aeronàutic, el mobiliari o 
la construcció es veuran 
beneficiats per les 
investigacions

TALLER MECÀNIC DELTAMOTOR. El carrer Barcelona d’Amposta, 
acull   des del passat mes d’octubre un nou establiment dedicat a la reparació 
d’automòbils. La foto mostra un moment de la inauguració de Deltamotor; amb 
el propietari i les autoritats assistents. 

INAUGURACIONS COMERCIALS
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Ciutat

EMPRENEDORS

L’auditori de la ciutat d’Amposta 
acollia divendres dia 21 de 
novembre al matí la primera 

Jornada de Franquícies de la ciutat, 
una jornada de treball amb l’objectiu 
de facilitar el contacte entre franqui-
ciadors i emprenedors que volen ini-
ciar la seva empresa amb un sistema 
de franquícia, i franquiciadores de 
diferents sectors d’activitat.

Com a part del projecte Amposta 
Emprèn, la regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament d’Amposta, i avalats 

per PIMEC i l’Associació de Fran-
quiciadors d’Espanya ha organitzat 
l’esdeveniment per primer cop a 
la ciutat i que ha comptat amb la 
presentació de fins a 8 models de 
franquícies.

La jornada ha comptat amb la pre-
sència de les autoritats municipals, 
els representants de PIMEC, Xavier 
Vallhonrat (President de l’Associa-
ció de Franquiciadors d’Espanya), i 
representants d’entitats financeres 
locals i ha estat oberta a qualsevol 

emprenedor que hi volgués assistir.
La Regidoria de Comerç de la 

ciutat d’Amposta s’està sensibilitzant 
en promoure la creació d’un teixit 
empresarial i comercial de qualitat 
i digne d’una ciutat com Amposta, 
capital de comarca i referent a les 
Terres de l’Ebre.

L’objectiu és donar a conèixer les 
alternatives que ofereix el sistema 
de franquícies a qui s’interessa per 
endegar un projecte propi que li 
permeti realitzar-se com a empresari, 
minimitzant els riscos i aprofitant 
l’experiència dels franquiciadors.

La franquícia no és una fórmula 
màgica, tal com s’ha explicat en les 
primeres presentacions de la jorna-
da, sinó que s’ha de veure com un 
plantejament molt seriós de col·labo-
ració entre dues parts -franquiciador 
i franquiciat- per obtenir uns resul-
tats bons per ambdós. 

Amposta acull la primera 
Jornada de Franquícies

Com a part del projecte Amposta Emprèn

El passat mes de novembre, els dies 
14, 15 i 16, a l’Auditori Municipal 
va tenir lloc la III mostra de cliks, 
Expoclick, un riu de cliks. Durant 
tres dies, aquest famós element, que 
fa disfrutar a petits i no tant petits, 
va sorprendre als nostres infants. 

La mostra va constar de 16 dio-
rames, que representaven diferents 
punts històrics, montats per profes-
sionals i col·leccionistes d’aquesta 
joguina, vinguts inclús, de fora del 
nostre país. També els seus assistents 
van poder comprar exemplars inèdits 
o de segona mà portats expressa-
ment per tendes especialitzades en 
la matèria. 

Una de les activitats que fomentar 
la fira, és la participació dels infants 
del nostre poble, donant-los-hi 
l’oportunitat de montar els seus 

pròpis diorames. 
Durant el transcurs de l’esdeveni-

ment, es van poder comptabilitzar 
més de 5.300 assistents, fet el qual vol 
agraïr l’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament d’Amposta, organitzadora 
de la mostra. 

Des de l’Ajuntament d’Amposta, 
es va voler agraïr la feina comissari, 
Andreu Borràs Callarisa, i a la seva 
família, per la iniciativa, i el suport 
de manera continua e incondicional 
en aquest projecte, el qual sense ells, 
seria totalment impossible. 

III Mostra 
Expoclick

COL·LECCIONISME

Primera jornada de 
formació al voltant 
del Bullying
La psicòloga Elena Garrido va rea-
litzar dimecres dia 5 de novembre 
al vespre la primera de les dues 
jornades de formació sobre el bu-
llying, ciberbullying i psicopaties a 
la xarxa orientades als professionals 
que estan en contacte amb alumnes 
de secundària. Garrido, una de les 
principals expertes en aquesta matè-
ria a Catalunya, va impartir el passat 
12 de novembre la segona jornada 
de formació.

A la sessió hi van assistir professors 
i membres dels equips directius dels 
centres de secundària de la ciutat 
d’Amposta, membres dels cossos de 
seguretat dels Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local, i també els professionals 
dels Serveis Socials municipals. La 
iniciativa d’aquesta formació està 
liderada per les regidories d’Ensenya-
ment i de Serveis Socials i està em-
marcada en les diverses accions que 
venen realitzant-se cada any en els 
projectes que impulsa l’Ajuntament 
d’Amposta amb l’objectiu de preve-
nir conductes que puguin suposar 
situacions angoixants per l’alumnat.

La regidora de Serveis Socials, Laia 
Subirats, ha destacat que aquestes 
jornades de formació “ens perme-
ten oferir als professionals les eines 
necessàries per identificar i afrontar 
les situacions d’assetjament i po-
der-hi posar solucions. La infància i 
l’adolescència i la seva protecció són 
les nostres principals prioritats.” 

PREVENCIÓ
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L’Ajuntament d’Amposta no 
celebrarà aquest 2014 cap ple 
extraordinari per aprovar les 

modificacions de les ordenances fis-
cals, ja que tots els impostos i preus 
públics per al 2015 seran exactament 
els mateixos que l’any anterior. La 
congelació de totes les ordenances 
fa que no sigui necessària la seva 
aprovació.

Tal com ha explicat la regidora 
d’Hisenda, Isabel Ferré, la voluntat 
de l’equip de govern, donada la 
situació econòmica que ja fa temps 
que patim, és per damunt de tot 
“no augmentar la pressió fiscal 

als ciutadans però mantenir tots 
els serveis que prestem i amb la 
mateixa qualitat”. En aquest sentit, 
la proposta de l’equip de govern ha 
estat la de congelar totes les taxes 
i preus públics que no augmenten 
ni tan sols el percentatge que cor-
respon a l’IPC interanual. De fet, 
alguns preus públics porten ja més 
de 4 anys congelats, com les llars 
d’infants, l’obertura d’establiments, 
l’impost de vehicles o la piscina 
municipal.

En el cas concret de la taxa de re-
collida d’escombraries, queda també 
congelada per als ciutadans, tot i que 

L’Ajuntament d’Amposta congela els 
impostos i els preus públics per al 2015

No es celebrarà cap ple extraordinari per modificar les ordenances fiscals

Ciutat

AJUNTAMENT

Automòbils Cajigos SL 
SERVEI OFICIAL PEUGEOT 

AGENT DE VEHICLES NOUS 
CONCESSIONARI DE PEUGEOT MOTOCYLES 

Automòbils Cajigos SL / Carrer Ermengol d’Asp, 9-13 / 43870 Amposta / Telèfon : 977 70 13 18 / Fax : 977 70 38 27  

C.I.F. B-43871612 / Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona T.378, L.28, Secc. 2a, F.59, H.5996. 

https://www.facebook.com/automobilscajigos 

 
AUTOMÒBILS CAJIGOS COL·LABORA AMB CREU ROJA 
Revisa el teu vehicle GRATIS i ajuda als nens sense recursos 

 
 
 
Automòbils Cajigos dota de suport escolar i berenar a nens amb baixos recursos familiars per cada vehicle que 
vingui al nostre taller a revisar la climatització del 10/11/2014 fins 15/01/2015. Peugeot Espanya acaba de signar 
un conveni amb Creu Roja, per tal d’ajudar a aquesta institució en la seva tasca social sota el lema: Una entrada 
al taller = Un somriure d’un nen@. 
 
Creu Roja és una institució que celebra aquest any el seu 150è aniversari, amb una trajectòria i un prestigi 
reconeguts, amb un bagatge important en accions dirigides a la inclusió social i educativa de nens d’arreu. 
Aquesta campanya Peugeot en la que participa Automòbils Cajigos -com a Servei oficial adherit- ve 
acompanyada d’una oferta per aquells qui visitin el nostre taller per realitzar un control dels anomenats 
d’hivern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Només pel fet de portar el teu vehicle –independentment de la marca que sigui- al nostre taller, estem 
col·laborant en aquesta campanya solidària. El control d’hivern és totalment gratuït i inclou la revisió dels 
següents equips: 
 
. Aire acondicionat 
. Bateria 
. Líquid refrigerant 
. Escombretes i líquid neteja parabrises 
. Enllumenat i senyalització 
. Estat i pressió de neumàtics 
 
 
 

US ANIMEM A PARTICIPAR ACTIVAMENT D’AQUESTA ACCIÓ I ACONSEGUIM 
“TREURE UN SOMRIURE A L’HIVERN” 

Segons l’informe de UNICEF,  Report Card num. 11 realitzat per la consultora Innocenti “Benestar infantil en els països rics” 
(publicat a l’abril de 2013), Espanya es posiciona en el penúltim lloc en benestar infantil. 
   
En el context d’aquesta situació, ens trobem amb famílies en situacions de pobresa i exclusió social i, per tant, amb nens i nenes 
que pateixen a la vegada aquesta situació.  
 
La nostra ajuda va dirigida a:  
 
. Famílies que no són capaces d’afrontar despeses derivades de l’escolarització dels seus fills, afectant directament al seu rendiment 
acadèmic i ocasionant un alta tassa d’absentisme i fracàs escolar. 
 
. 2,3 milions de nens vivint per sota del llindar de pobresa amb conseqüències directes de malnutrició infantil. 
 
L’objectiu Peugeot i per tant també el d’Automòbils Cajigos és contribuir a reduir l’absentisme escolar i millorar les competències 
escolars bàsiques, proporcionant material  escolar i berenar als nens i adolescents que participin dels programes d’assistència 
educativa tant de Serveis Socials, Centres Educatius i Creu Roja dins de l’Estat Espanyol. 

l’Ajuntament suportarà un augment 
del 6% en la prestació d’aquest servei. 
La taxa de recollida d’escombraries 
es va reduir un 5% l’any passat i un 
10% l’anterior.

L’IBI TAMBÉ CONGELAT
Pel que fa a l’IBI, que és l’impost 
municipal més important, també 
queda congelat i es pagarà el mateix 
import que l’any passat, ja que fins al 
2013 s’aplicava l’augment correspo-
nent a la revisió cadastral de 2003. 
En aquest cas concret, l’ajuntament 
no ha sol·licitat una nova revisió 
cadastral, ja que s’ha fet un estudi 
previ que situa els valors per sobre 
dels de fa deu anys.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha assegurat que la congelació de les 
ordenances suposa mantenir la pro-
posta de l’equip de govern en quant 
no augmentar la pressió fiscal als 
ciutadans “en moments tan durs per 
a les economies dels postres veïns”. 
Ferré ha afegit que es mantenen 
també les bonificacions a les famílies 
nombroses, als aturats que vulguin 
fer ús de la piscina municipal, i que 
segueixen vigents les dues modalitats 
del Pla de Suport a les Famílies, el 
que presta ajudes als jubilats amb 
les pensions més baixes i el nou pla 
aprovat al 2014 que inclou persones 
a l’atur sense prestacions compensa-
tòries i amb fills a càrrec. 

L’AJUNTAMENT 
FINALITZA L’ANY 
AMB 353.000 EUROS 
DE SUPERÀVIT QUE 
DEDICA MINORAR 
DEUTE
La sessió ordinària del ple de 
l’Ajuntament d’Amposta correspo-
nent al mes de novembre ha servit 
per donar compte de la liquidació 
del pressupost de l’any 2013, en 
el qual les arques municipals han 
finalitzat amb un superàvit de 
353.000 euros de romanent en 
termes de la SEC’95. Tal com ha 
explicat l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, aquest romanent es dedica-
rà en la seva totalitat a amortitzar 
el préstec i, per tant a “minorar el 
deute de l’Ajuntament de manera 

que tindrem uns comptes encara 
més sanejats”.
D’altra banda, en aquest ple s’ha fet 
una modificació de crèdit a partir 
de romanent de tresoreria que 
ascendeix a 111.000 euros que es 
dedicaran a fer millores a la ciutat, 
en gran part referents a l’enllume-
nat i el mobiliari urbà.
Ja en l’apartat de mocions, ha 
quedat aprovada per unanimitat 
una moció del PSC rn defensa de 
les polítiques de lluita contra la 
violència vers les dones i també 
una altra d’ERC sobre la llicència 
esportiva espanyola única que 
s’ha qualificat com “una mostra 
més de l’acció recentralitzadora 
de l’Estat Espanyol”. Els grups de 
CiU i ERC han aprovat amb el vot en 
contra del PSC i l’abstenció de PxC 
la proposta de l’ANC de situar una 
bandera estel·lada amb màstil a la 
Plaça Ramon Berenguer IV de la 
ciutat. 
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Ciutat

PROMOCIÓ

El Centre de Convencions de Port 
Aventura es va omplir el dijous 
dia 20 de novembre en la 25a 

Nit del Turisme organitzada per la 
Diputació de Tarragona. Més de 500 
persones vinculades al sector turístic 
públic i privat de la Costa Daurada i 
les Terres de l’Ebre es van aplegar a la 
celebració, que la Diputació organitza 
a través del Patronat de Turisme. 
Durant l’acte, es van lliurar els pre-
mis Costa Daurada i Jordi Cartanyà, 
que reconeixen diferents iniciatives 
impulsades en benefici del sector.

El premi Jordi Cartanyà 2014, 
que distingeix material de promoció 
turística editat durant aquest any, 

ha estat atorgat a la campanya “La 
Ciutat del Riu” d’Amposta. L’audio-
visual premiat presenta tot allò que 
el turista pot trobar al municipi 
d’Amposta i al seu voltant, mostra 
de forma dinàmica els atractius i 
activitats que es poden dur a terme 
en aquest entorn natural i, a més, 
promou Amposta com a destinació 
de turisme esportiu. Amposta té el 
segell de DTE (Destinació de Tu-
risme Esportiu) des de l’any 2012, 
certificant-se en la modalitat de pol 
d’excel·lència de Rem en aigües tran-
quil·les. Les instal·lacions del Centre 
de Tecnificació de Rem i el Club 
Nàutic garanteixen unes condicions 

òptimes per als entrenaments de rem 
en sec i en aigua. A més, Amposta és 
la seu d’entrenament de nombroses 
equips internacionals de rem.

RECOLLIDA DEL GUARDÓ
L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
recollia el guardó de mans del presi-
dent de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet. “La ciutat del riu” ha 
estat una producció de Filmsnòma-
des que han codirigit els ampostins 
Santi Valldepérez i Jaume Moya 
de Juan a través de l’Ajuntament 
d’Amposta en un treball conjunt de 
les regidories de Turisme, Cultura i 
Mitjans de Comunicació. 

Amposta guanya el premi Jordi Cartanyà 
per l’espot promocional La Ciutat del Riu

En la 25a Nit del Turisme organitzada per la Diputació de Tarragona

Ionut Richea, de l’Institut 
de Tecnificació ha estat 
seleccionat per participar 
en el programa de la 
URV “Talent jove”
Es tracta d’un programa d’alta exi-
gència formativa i científica, que 
planteja l’adquisició de coneixements 
científics de nivell superior al progra-
ma escolar de batxillerat i aporta una 
formació complementària i avançada 
per cultivar i potenciar el talent cien-
tífic dels alumnes. La referència pels 
continguts i el nivell formatiu venen 
definits pel Batxillerat Internacional.

La URV inicia aquest programa 
amb una acció pilot relacionada 
amb la Física i les Matemàtiques. El 
programa es desenvoluparà al llarg 
dels dos cursos de batxillerat.

En aquestes sessions es debatran 
les qüestions conceptualment més 
dificultoses, els exercicis més difícils 
de plantejar, i les pràctiques més 
complicades de realitzar. Mitjançant 
Moodle, entre setmana es farà el 
seguiment del curs, realitzant ac-
tivitats complementàries, resolent 
dubtes, i preparant l’activitat del 
següent dissabte.

Per participar-hi cal haver superat 
amb qualificacions iguals o superiors 
a 8,5 la Física i les Matemàtiques de 
4rt d’ESO i superar una prova de 
nivell en les dues matèries, que va re-
alitzar la URV el passat 5 d’octubre. 

RECONEIXEMENT

FORMACIÓ

Els alumnes de la UEC 
d’Amposta visiten la 
Pastisseria Alemany 
Jiménez

El passat divendres, 17 d’octubre, i en 
el marc de l’assignatura de Formació i 
Orientació Laboral, els alumnes de la 
Unitat d’Escolarització Compartida  
van realitzar una visita formativa 
a la Pastisseria Alemany-Jiménez.

La Unitat d’Escolarització Com-
partida ofereix atenció socioedu-
cativa a alumnes de l’ESO que, per 
diferents motius, no poden continuar 
cursant estudis als seus respectius 
instituts. És un centre Educatiu de 
titularitat municipal; tot i regint-se 
que mitjançant un conveni signat 

entre l’Ajuntament de la ciutat –Re-
gidoria d’Ensenyament- i la Direcció 
General d’Ordenació Educativa.

La UEC-Amposta desenvolupa Pro-
grames de diversificació curriculars 

específics per a alumnes amb inadap-
tació al medi escolar i risc d’exclusió 
social. Aquests programes tenen una 
organització on els continguts propis 
de l’etapa es treballen en relació amb 

activitats de tipus pràctic vinculades 
amb diferents oficis.

Per això, tot i aprofitant la proximi-
tat d’una data tan assenyalada com la 
Diada de Tots Sants, els alumnes van 
poder gaudir d’un taller d’elaboració 
de panellets i d’altres productes de 
pastisseria, sota la tutoria i supervi-
sió de Miguel Jiménez.

Durant la visita, que va tenir una 
durada aproximada d’una hora i 
mitja, els alumnes van conèixer tota 
la història del negoci, les habilitats 
i competències que ha de posseir 
una persona que es vulgui dedicar 
a aquest ofici, els productes emprats 
i les activitats que desenvolupen.

En general, el taller va tenir una 
bona acollida per part dels alum-
nes, que a posteriori van realitzar 
un treball de recerca sobre aquesta 
professió. 
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Les corones d’advent estaran exposades 
als comerços participants a partir 
del 5 de desembre de 2014 i durant 
tota la campanya de Nadal-Reis 2014-2015

Els propers 29 i 
30 de desembre 
de 17:30 h. a 
20:00 h. 
FECOAM, 
convida als més 
petits als tallers 
al carrer 
d’activitats 
nadalenques que 
trauran els follets 
de FECOAM 
per diversos llocs 
d’Amposta.

Publicitat
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SOLIDARITAT

ENTITATS

L’entitat APASA, que atén a 140 
persones amb discapacitat in-
tel·lectual de les comarques de 

l’Ebre, ha presentat aquest divendres 
dia 21 de novembre la companyia 
Sensacions, un projecte de teatre i 
arts escèniques que duen a terme 43 
persones amb discapacitat que són 
usuaris del Centre Ocupacional de 
l’Àngel. La companyia escenificarà el 
proper mes de gener un espectacle 
titulat “El boletaire indecís”.

Es tracta d’una espectacle mul-
tidisciplinari i multisensorial de 
creació pròpia protagonitzat pels 
43 actors i actrius amb discapacitat 
intel·lectual que compartiran el seu 
treball artístic damunt l’escenari 

de l’Auditori Municipal d’Amposta 
convertit en un bosc. La història ens 
endinsa en un viatge entranyable 
que ens fa reflexionar i sentir sobre 
les potencialitats, les frustracions, 
les limitacions o discapacitats de 
l’ésser humà, però sobretot sobre 
les infinites possibilitats del treball 
conjunt en un marc de suports i

d’intervenció social integrat.
El muntatge combina escenes de 

teatre amb dansa, poesia, màgia, 
música, sentiments, efectes visuals, 
projeccions, moviment... per tal de 
donar a conèixer la realitat de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual o 
diversitat funcional. És el resultat del 
treball creatiu que estan realitzant 

al Centre Ocupacional l’Àngel amb 
el compromís de l’equip de professio-
nals i a través de les arts escèniques 
i l’estimulació multisensorial.

“El boletaire indecís” és una 
experiència escènica que endinsa 
a l’espectador en un ambient d’estí-
muls multisensorials i que no deixa 
a ningú indiferent.

APASA és la representant a l’Estat 
espanyol d’ ISNA (Associació Interna-
cional d’Snoezelen) i en aquest pro-
jecte artístic s’han fusionat diverses 
disciplines artístiques amb elements 
d’estimulació multisensorial que es 
venen treballant amb els usuaris de 
l’entitat.

Per dur a terme aquest projecte, 

la Cia. Sensacions compta amb la 
col·laboració l’Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta. l’EtcA i amb el suport de 
l’Ajuntament d’Amposta i del Depar-
tament d’Ensenyament i Departa-
ment de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya.

Per tal de poder aconseguir el 
finançament, APASA promociona 
aquest projecte mitjançant el portal 
de micromecenatge VERKAMI.COM, 
es tracta d’una plataforma que ajuda 
a fer possible la realització de projec-
tes artístics, com el que organitza el 
Centre Ocupacional l’Àngel-APASA. 
Per això, es fa una crida a la col·la-
boració de totes aquelles persones, 
empreses i institucions que vulguin 
ajudar en fer-ho possible i que rebran 
a canvi una sèrie de recompenses.

Les representacions es duran a 
terme el 29 de gener a les 10:30, el 30 
de gener a les 15:30 i el 31 de gener 
a les 17:00h a l’Auditori Municipal 
d’Amposta. Des de la web apasa.
org es pot accedir a la plataforma 
VERKAMI.COM i també qui vulgui 
aconseguir entrades pot fer-ho a les 
diferents biblioteques del territori 
així com al mateix Centre Ocupaci-
onal l’Àngel. 

APASA presenta un projecte d’arts 
escèniques protagonitzat per persones 
amb discapacitat intel.lectual

L’espectacle “El boletaire indecís” s’escenificarà el proper mes de gener

Presentat el 
calendari a benefici 
de la Lliga contra el 
càncer 
Vint-i-set dones que participen als 
Grups d’Ajuda Mútua de la Lliga 
Contra el Càncer de les Comarques 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, 
que han superat o han estat diagnos-
ticades amb un càncer de mama 
són les protagonistes del calendari 
2015 de la Lliga. Aquesta iniciativa 
ha comptat amb la col·laboració de 
la fotògrafa cambrilenca Àngels Ma-
tamoros, guanyadora d’una menció 
als premis Lux 2014, Raffel Pagès 
by Sandra d’Amposta en l’apartat 

de maquillatge i perruqueria, i de 
l’Estudi Ruth Heras de disseny en 
joies i complements. 

La delegada de la Lliga a Amposta, 
Maria Rosa Guillamón, ha assegurat 
que ha estat una idea molt enriqui-
dora, que més enllà de fer possible la 
recollida de fons per la Lliga, també 
vol animar i encoratjar a les dones 
afectades per un càncer de mama.

La perruqueria Raffel Pagès by 
Sandra d’Amposta va acollir la pre-
sentació del calendari a Amposta, 
més endavant es repetirà a Reus i 
Tarragona. 

La Lliga ha realitzat una edició 
de 2.000 calendaris que es podran 
adquirir al preu de 10 euros en les 
presentacions que es realitzen i 
adreçant-se a les 122 delegacions 
que l’entitat té al territori. 
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fecoam.org
Campanya Nadal-Reis 2014-2015

FECOAM
Federació de Comerç d’Amposta

BONES 
FESTES

Repartits en 6 premis 
de 500 € cadascun

Gràcies per visitar els
establiments de FECOAM

Publicitat
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PERSONES

Ciutadans

INICIATIVES

Els alumnes del 
Sagrat Cor alliberen 
“Pedres Felices” a la 
ciutat
Els alumnes d’infantil i els de primer 
i segon de primària del Col·legi Sa-
grat Cor repartiran diverses “pedres 
felices” per la ciutat d’Amposta. Amb 
aquesta activitat, es pretén celebrar 
l’època de l’Advent, un temps im-
portant per als catòlics, en els que 
es preparen per a la celebració del 
naixement de Crist. En aquest sentit, 
amb l’objectiu de compartir felicitat, 
els alumnes de l’escola s’han unit a 
aquesta iniciativa impulsada des del 
bloc “Encenent la imaginació”.

Una “pedra feliç” és un element 
de la natura que es decora i després 
s’allibera en algun altre lloc de l’en-
torn per a que algú altre la pugui 
trobar i així, d’alguna manera, ale-
grar el dia a les persones del nostre 
entorn, de vegades desconegudes, 

però amb les que compartim espais 
comuns Les setmanes prèvies a les 
vacances de Nadal, per tant, qualse-
vol persona d’Amposta es pot topar 
amb una d’aquestes pedres felices 
i en pot fer el que vulgui, ja sigui 
quedar-se-la, regalar-la a algú altre, 
canviar-la d’ubicació o deixar-la allà 
on era. Si algú es troba una pedra feliç 
pot compartir una foto i enviar-la a 
mireiacaballebellot@gmail.com. 

Fa 25 anys els món canvià radi-
calment. La desfeta de la URSS 
significà una nova era; a Polònia 

havia sorgit “Solidarnosc”, fundat 
per Lech Valesa; un papa polonès, 
Joan Pau II, havia ocupat la càtedra 
de sant Pere; Gorbachov i Reagan es 
donaven la ma; efectivament s’obria al 
davant nostre tot un mirall de noves 
possibilitats. El 9 de novembre queia 
definitivament el mur de la vergonya, 
el mur de Berlín. El desembre del 89 
esclatava la Revolució albanesa, amb 
la mort del dictador. 

El Dr. Pujol, Don Tomàs, com 
se’l coneixia, vivia tots aquells fets 
històrics amb gran interès, ell que 
havia viscut la Dictadura de Primo 
de Rivera, que visqué amb il·lusió 
la proclamació de la República, la 
proclamació de l’efímera República 
Catalana, que patí el terratrèmol de 
la Guerra Civil, combatent com a 
tinent metge a la Batalla de l’Ebre, 
ell que havia estat empresonat i 
perseguit per la dictadura, ell que 
estimava com ningú la llibertat, ell va 
poder veure aquells esdeveniments 
internacionals des d’aquest gran 
poble, Amposta, que ell estimava 
tant, el seu poble d’adopció. Recordo 
perfectament aquells dies trepidants 
de finals del 89, Don Tomàs ja no es 
trobava bé, però cada dia devorava 
el diari i les noticies a la tele, fins a 
l’últim moment. 

La nit del 26, després de estar 
reunida tota la família per la tradi-
cional celebració de sant Esteve, va 
empitjorar, malgrat el tractament 
que seguia. Als voltants de les 6 de 
la matinada del dia 27 ens va deixar 
per sempre més, sense cap queixa, 
content -tal com ens va dir- perquè 
s’havia pogut acomiadar de tots els 
fills i néts. 

Amb ell moria una època i una 
Medicina que no tornarà més, el que 
avui en diem la medicina heroica. 
Medicina que a Amposta va tenir 
molts protagonistes a més del Dr. Pu-
jol, com els doctors Forcadell, Albiol, 
Barrena, Ferraz, Margalef, Lorente, 
Aiguabella... i tants d’altres, metges 
de capçalera que estaven dia a dia al 
servei del poble, tant si era festa com 
si era de nit, amb molt pocs mitjos, 
i sols, molt sols davant el malalt. I 
al darrere d’ells sempre unes dones 
sacrificades que consolaven, que 
rebien i atenien als pacients a casa, 
que ajudaven als seus marits. 

La Clínica Arrossera, un projecte 
comú de tot el poble, de l’Ajuntament, 
de la Càmara Arrossera, de la “Obra 
Social 18 de julio”, dels Sindicats Ar-
rossers d’Amposta, de Sant Carles, de 

Sant Jaume i de La Cava, encapçalat 
i liderat tot el procés pel Dr. Tomàs 
Pujol, fou un avenç mèdic i sanitari 
a Amposta i comarca de primera 
magnitud. Llavors els metges-herois 
ja no es trobaren sols, havia un servei 
amb una infraestructura que els res-
guardava, uns especialistes que bai-
xaven de Tortosa com els Drs. Lluch i 
Borràs (Cirurgia i Ginecologia), Drs. 
Delsors i Font (Oftalmologia), Dr. F. 
Renau (Otorrinolaringologia), Dr. E. 
Martí (Odontologia), Dr. J. Renau 
(Anàlisis clíniques), Dr. V. Canicio 
(Digestiu), Dr. Homedes (Tisiologia), 
o que vivien al poble com el propi Dr. 
Margalef (Pediatria) i el Dr. Pascual 
(Odontologia). També cal recordar 
als metges adjunts de les poblacions 
veïnes, que pertanyien a la Arrossera 
i atenien als socis d’aquells pobles: 
els Dr. Torné i Barea, de La Ràpita, 
els Dr. I. Canicio i R. Espasa, de 
Sant Jaume, i el Drs. Bonet, Martí i 
Castelló, de La Cava i Jesús i Maria.1 

La Clínica beneficià als pacients, 
donava seguretat a uns i a altres. 
Quants ampostins van gaudir dels 
seus serveis? Quants deuen la vida i la 
salut a l’Arrossera? Des de llavors els 
infants naixien amb més garanties 
tant per a ells com per a les seves 
mares. Nomes cal recordar que en el 
quinquenni 1945-1949 es van aten-
dre 24.872 consultes de Medicina 
General, 4022 de Pediatria, i 2580 
de Ginecologia i Cirurgia, a més de 
2492 intervencions quirúrgiques. Les 
monges i els practicants tampoc es 
quedaren curts posant injeccions: 
83.046 en aquest mateix període.2

Serveixi aquest escrit com a petit 
recordatori i homenatge al Dr. Tomàs 
Pujol Font en el 25 aniversari de la 
seva mort i a tots aquells metges, 
practicants, infermers, comadrones, 
auxiliars i a les monges de la Comu-
nitat de Carmelites Descalces que es 
desvivien pels ampostins i la gent 
del Delta que juntament amb tots 
aquells homes decidits, la majoria 
arrossaires del Delta, van fer possible 
aquest pioner projecte cooperatiu. 

Penso que seria una bona idea 
posar un recordatori o una placa 
als jardins o al mateix hospital en 
memòria de tots aquells ampostins 
i sanitaris que van fer possible la 
Clínica Arrossera, embrió de l’actual 
Hospital Comarcal, i en celebració 
dels 70 anys de la seva fundació, que 
tot just es compleixen aquest 2014. 

Notes
1. Dades extretes de les Memòries 
anuals que editava la Clínica.
2. ídem.

25 aniversari de la mort 
del Dr. Tomàs Pujol i Font

DR. ANTON PUJOL BERTRAN

El Dr. Tomàs Pujol amb la seva dona, Anna Bertran, al parc de la Clínica. Any 1954.

Inauguració del monument al Dr. Tomàs Pujol, per Joan Mª Pujals, conseller de 
la Generalitat, i Joan Roig, alcalde d’Amposta, amb l’assistència de na Montser-
rat, germana de Don Tomàs. 1994.
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NATURA

Les Jornades Micològiques de les 
Terres de l’Ebre han arribat a 
la seva desena edició en aquest 

any 2014 que, gràcies a les pluges 
dels inicis de la tardor ha estat ex-
cepcional en quant a la proliferació 
de bolets.

El Museu de les Terres de l’Ebre 
acull i organitza aquestes jornades 
amb la col·laboració de l’Associació 
Micològica de les Terres de l’Ebre 
“Bitxac”.

Són unes jornades, que ocupen 
tot un cap de setmana, en les que es 
troben tant neòfits, aficionats, com 
experts per tal d’aprendre i compartir 
coneixements.

El divendres 17 d’octubre, després 
de la inauguració oficial de les Jor-
nades a la sala d’actes del Museu de 
les Terres de l’Ebre, que estava plena 
a de gom a gom, es van fer dues 
conferències, la primera sota el títol 
“Bolets que es mengen i bolets que 
es confonen” a càrrec del Dr. Jaume 
Llistosella, professor titular de la 
facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona i la segona “Secs o en 
conserva, mengem bolets tot l’any”, a 
càrrec de Manolo Arrufat vicepresi-

dent de l’Associació “Bitxac”.
Aquestes jornades pretenen incre-

mentar el coneixements micològics 
que tenim sobre el nostre territori 
i divulgar i valoritzar el fascinant 
món dels bolets entre totes aquelles 
persones de les Terres de l’Ebre que 

hi estiguin interessades. En aquest 
sentit, s’incentiva la participació ciu-
tadana en les activitats programades, 
especialment en el III Testing de 
Biodiversitat de les Terres de l’Ebre 
i en la mostra micològica, ja que 
els ciutadans poden portar dissab-
te la tarda bolets recollits per ells 
mateixos, que seran examinats pels 
micòlegs de les jornades i passaran 
a formar part de la mostra micolò-
gica. Els bolets recollits i identificats 
al llarg del cap de setmana incre-
mentaran les dades incloses dins 
l’inventari de bolets de les Terres de 
l’Ebre que des de la seva fundació 
està realitzant l’Associació “Bitxac”. 

Entre els conjunt d’activitats que 
es van realitzar destaquen les dos 
conferències de divendres i la tercera 
edició del Testing de Biodiversitat de 
les Terres de l’Ebre que se celebrava 
dissabte, obert a tothom que hi va 
voler participar i ajudar, mitjançant 
la fotografia de fongs en el camp, a 
incrementar el coneixement de la 
biodiversitat de les Terres de l’Ebre.

Com cada edició, les jornades 
incloïen també una extensa mostra 
on el visitant podia conèixer la rica 
biodiversitat de bolets que podem 
trobar al territori i participar en 
una de les tres visites guiades pro-
gramades. 

Celebrades les desenes 
Jornades Micològiques

Organitzades pel Museu de les Terres de l’Ebre

CIMENA

Cinema al Pati 
aborda el fenomen 
de la violència 
contra les dones 
durant
Cinema al Pati és un cicle d’activitats 
al voltant de la creació cinemato-
gràfica i de com es vincula amb els 
diferents àmbits creatius, la inter-
venció social i el diàleg amb l’entorn. 
En col·laboració amb les àrees de 
serveis socials i atenció a la dona de 
l’Ajuntament d’Amposta i el Consell 
Comarcal del Montsià i la Fundació 
Privada Montsià, Cinema al Pati: 
una mirada universal al fenomen de 
la violència contra les dones aborda 
esta problemàtica des d’un punt 
de vista internacional i amb segell 
d’autor, programant tres pel·lícules 
(dos de ficció i un documental) que 
aborden diversos casos de violència 
contra les dones arreu del món, un 
taller dirigit a professionals i una 

performance inaugural.
Les projeccions es van comple-

mentar amb debats (un conduit per 
Assumpta Eixarch, antropòloga so-
cial experta en temes d’immigració, 
i l’altre per Jordi Cadena i Judith 
Colell); un taller adreçat a professi-
onals, que entén el teatre com una 
eina d’intervenció social, a càrrec de 
Bienve Borràs, actriu i professora de 
l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta; 
i una acció poètica a càrrec de l’ar-
tista multidisciplinària Mariaelena 
Roqué, acompanyada per la soprano 
Ilona Shneider.

La inauguració del cicle va tenir 
lloc el divendres dia 21 de novembre 
i va comptar amb les intervencions de 
la regidora de Serveis Socials, Laia 
Subiratsm la presidenta de l’Àrea 
d’atenció a les persones del Consell 
Comarcal del Montsià, la directora 
dels Serveis Territorials de Benestar 
i Família de la Generalitat de Catalu-
nya a les Terres de l’Ebre, Manolita 
Cid i la coordinadora de l’Institut 
Català de les Dones, Carme Valls, 
que va ser l’encarregada de llegir el 
manifest. 

“Buda, l’illa del 
Delta” esdevé 
documental 
interactiu a través del 
seu propi espai web
Coincidint amb el 150è aniversari 
de l’entrada en funcionament del 
far de l’illa de Buda, Filmsnòmades 
presenta un projecte de documental 
interactiu, disponible al web www.
budafilm.com, i que serà plenament 
operatiu a partir de la primavera 
de 2015.

El documental interactiu con-
tindrà entrevistes, fotografies, 
recreacions tridimensionals, textos 
i fragments del documental “Buda, 
l’illa del Delta”, coproduït amb TVC 
i TVE. De moment, el documental 
interactiu convida a escollir com es 
vol accedir a l’illa de Buda i a tenir 
una visió de conjunt dels diferents 
elements temàtics que es proposen.

El projecte, actualment en fase de 

producció, es podrà consultar en tres 
idiomes (català, castellà i anglès). El 
documental interactiu “Buda, l’illa 
del Delta” és una coproducció entre 
Filmsnòmades i terres, i compta 
amb el suport de la Diputació de 
Tarragona, el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, l’IDECE, l’Ajuntament de 
Deltebre i la Confraria de Pescadors 
Verge del Carme de Sant Carles de 
la Ràpita. El documental interactiu 
compta també amb la col·laboració 
de TVC, TVE, el Museu de les Terres 
de l’Ebre, l’Arxiu Històric Comarcal 
del Baix Ebre i Argadelsa.

El documental interactiu convi-
darà l’usuari a posar-se en la pell 
d’un investigador que rep una au-
torització especial per investigar a 
l’illa de Buda. A partir d’aquí, l’usuari 
disposarà d’un mapa, una llibreta de 
notes i diferents recursos gràfics i au-
diovisuals que li permetran conèixer 
la història de l’indret, i també la del 
delta de l’Ebre.

Per a aquest documental interac-
tiu, es recomana la navegació amb 
les plataformes Google Chrome, 
Safari i Firefox. 
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El passat dia 13 de novembre 
es va presentar el nou curs de 
l’Antena del Coneixement de 

la URV a Amposta. La inauguració 
va estar a càrrec de Jordi Tous, 
vicerector d’Universitat i Societat, i 
de José Nos, regidor d’Ensenyament 
d’Amposta, i va contar amb la presèn-
cia dels responsables de les Antenes, 
Josepa Garreta i Xavier Martinez, i 
de les coordinadores de l’Antena a 
Amposta, Cinta Montañes i Sra. Mar 
Villalbí. Els parlaments destacaren 
les novetats en el Campus Extens 
de la URV i les noves activitats que 
preparà l’Antena d’Amposta. 

A continuació es va donar pas a 
l’activitat que obre aquest nou curs 
el Taller de Supervivència Financera. 
Dirigit pel Dr. Jordi Andreu i per 
Xema Cardona el taller pretén donar 
a conèixer, al llarg de quatre sessions 
entre el mes de novembre i desembre, 
de forma senzilla i intuïtiva, quin és 

el funcionament del món financer, tot 
mostrant alguns secrets que poden 
ajudar a mantenir, incrementar i 
gestionar més adequadament els nos-
tres diners amb una millor presa de 

decisions econòmiques. El curs esta 
adreçat a emprenedors, a empresaris 
i a aquelles persones que pensen que 
el seu futur pot estar en l’empresa.

TAST DE LES ACTIVITATS 
EN PREPARACIÓ 
En l’acte també és va avançar la 
programació del nou curs. Així entre 
les activitats ja consolidades que es 
venen fent cal destacar una nova 
edició de Biografies Ampostines, el 
mes de gener de 2015, on contarem 
com a protagonistes amb Joan Roig, 
Lolin la Toia, Manuel Batallà i la 
família Parrot. Posteriorment al mes 

de març hi haurà una nova edició de 
Els romans ens visiten!, activitat con-
junta amb l’IES Ramón Berenguer IV. 
Quant a noves activitats, i de cara 
al bon temps, aquest any iniciarem 
una sèrie de visites amb Descobrir 
la ciutat, que de la mà d’una perso-
na coneixedora del lloc ens portarà 
aquesta any a visitar El Llar, el Pont 
Penjant, Temps de Terra i el Museu de 
les Terres de l’Ebre. Finalment estan 
en preparació un parell de tallers, un 
d’ells sobre horts urbans ecològics i 
l’altre sobre elaboració de licors. La 
informació l’anireu trobant al web i 
al facebook del museu. 

Cultura

CURSOS

Inauguració del nou curs de 
l’Antena del Coneixement de 
la URV a Amposta i Taller de 
Supervivència Financera

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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Cultura

Va ser  per a mi un plaer estar 
a Amposta el 31 d’octubre de 
2014,  donant a conèixer el 

meu dotzè fill literari. Gràcies a Joa-
na Serret, directora de la Biblioteca 
Sebastià Juan Arbó d’Amposta, per 
presentar-me el poemari “Sospirs”, 
cosa que va fer amb professionalitat, 
des del cor i l’ànima, que no tothom 
ho sap fer. Va realçar la seva prò-
pia visibilitat, en pro de la veu i la 
presència d’una altra dona i dels 
seus poemes de “Sospirs”.  Joana va 
desplegar un cúmul de riques apre-
ciacions, cap a mi i el meu “Sospirs” 
amb paraules belles, literàries i de 
cor. Fa molts anys que conec a Joana 
i agraeixo sempre les seves bones 
atencions, i la nostra complicitat 
de dona, compartida, també, el seu 
recolzament i el seu suport.

Malgrat ser la nit de la castanya-
da, la Sala d’Adults de la Biblioteca 
Sebastià Juan Arbó  era plena de 
públic amant de l’art i la poesia.  
Aquesta presentació va crear ex-
pectació, i no es pot explicar amb 
paraules i el que no va assistir, s’ho 
va perdre, però no del tot, ja que 
aquesta mateix esdeveniment es 
realitzarà en altres poblacions del 
voltant.  Va recitar Teresa Silva un 
poema de l’autora dedicat a Am-
posta i Tere Gisbert, presidenta de 
l’Associació de Mestresses de Casa 
d’Amposta, va llegir dos poemes de 
“Sospirs”, ambdues components de 
“Poetes de l’Ebre” Associació poètica 
que presideixo.

Gràcies infinites també a Cristò-
fol Pons, director de la Coral Sant 
Jordi i de l’Associació de Voluntaris 
d’Amposta, i que gustosament hi 
formo part, juntament amb els amics 
“Poetes de l’Ebre” i en general, per 
la defensa i la fusió de les Arts, una 
mirada ampla cap al futur i la pau, 
del nostre voltant i del nostre cor 

.Gràcies per un gran treball que ha 
preparat per a acompanyar-me, un 
esforç que no té preu, en el món tant 
materialista que estem vivint.  Tot 
sigui per la unió de les arts, sense 
l’art el món no té futur. Gràcies a 
tots en general. 

Cristòfol em dedica unes paraules 
entranyables i inoblidables i part 
de la coral, van escenificar i inter-
pretar poemes, paraules, el silenci, 
de penombra i de misteri. Preparat 
amb molta il·lusió, la col·laboració a 
la presentació de  “Sospirs” sempre 
des de la senzillesa. Amb l’actuació 
de la coral St. Jordi de l’AVA (As-
sociació de Voluntaris d’Amposta) 
una petita cançó basada amb un 
poema de Joaquim Maideu i música 
de Santi Riera. Van crear un clima 
de tranquil·litat com a preludi a 
l’acte literari.  

Dones voluntàries van interpretar 
els poemes següents que aquests 
dies havien estat  “descobrint” amb 
emoció:  La font del cor, Fusos, Amb 
les paraules, Enmig, Emocions.

“Un treball rigorós i emocional-
ment intens, les rapsodes es van 
integrar de l’essència de cadascú 
d’aquests poemes”  Interpreta-
ren:  Mercè, Marisol, Clarissa, 
Paquita i Araceli sota la direcció de 
Laura Cuadros. Les dues actrius de 
mim foren Míriam i Eva. Ma.Cinta 
acompanyava rítmicament amb les 
xin-xines i Ma. Dolores amb el pal 
de pluja. I l’ajudant de direcció de 
la coral Carme Pérez.

“Des de la llibertat i l’amistat que 
ens uneix” s’han permès fer-me un 
gran regal amb la seva intervenció, 
m’ha fet emocionar i plorar d’ale-
gria.  “La unió de les arts toca el 
més profund de l’ésser humà”

Considero a Amposta com la meva 
ciutat, fa molts anys què Amposta 
em va enamorar, la seva gent, el 

suport per la Cultura.  /Un dia vaig 
arribar a Amposta, / dia clar i as-
solellat /i aquesta ciutat preciosa / 
em va obrir les seves portes/ que no 
tenien ni en tenen ni pany ni clau/...

Aquesta atenció tant especial que 
em va dedicar Amposta, amb Joana 
i Cristòfol i tots els que varen parti-
cipar, serà una fotografia perenne 
que romandrà al cor, sentir l’estima i 
la valoració del que sóc i el que faig 
és una sensació que no sentia des 
d’abans que la meva mare va perdre 
la noció del temps.

Fa uns quinze anys que m’agrada 
escriure de tot, encara que no en 
sé... Aquí el mèrit, dels que suporten 
aquesta dèria meua, sobre tot la po-
ètica. Crec que el dia a dia és poesia, 
els paisatges són poesia i els carrers 
i el riu, i les places i les muntanyes, 
i els núvols i el cel, el sol i el mar, 
tot el que acariciem amb la mirada 
fins a l’horitzó és poesia, jo hi veig 
poesia, la vida l’hem de veure amb 
poesia, perquè la vida és bellesa, les 
arts són bellesa, els cors humans que 
bateguen són poesia, amb la poesia 
és més suportable la vida... Dins de 
nosaltres tenim poesia, només hem 
de descobrir-la, sentir-la. Tots i totes 
som poesia, per reivindicar de la 
forma més bella la justícia i la pau, 
que com a éssers humans sensibles 
que som, ens mereixem...

El  poeta amic Tomàs Camacho 

va dir sobre el llibre “Sospirs” que 
té una sensibilitat poètica, amb 
arrels en el romanticisme poètic i 
connexió social. Elements estètics 
japoneitzants en els poemes més 
com “Sospirs”. Com a mínim tres 
eixos temàtics: amor, paisatge, 
situació social.

El poeta i també amic Albert Guiu 
diu de “Sospirs” que és una mirada 
intima i elegant de l’autora, que tots 
i totes ens podem sentir identificats.

Jo espero que per a qui llegeixi el 
poemari “Sospirs” sigui més que un 
sospir, que li deixi una empremta a 
la seva sensibilitat, que li faci pen-
sar, somiar, reflexionar i dibuixar 
somriures dolços als llavis per temps 
indefinit.

Espero que us agradi aquest 
“Sospirs”. Un estol de “Sospirs” 
que aixequen el vol al cel de la 
poètica i de totes les sensibilitats 
humanes que alberguen els cors 
que estimen les paraules i la poesia 
especialment perquè com diu l’amic 
i poeta de Vilafranca del Penedès 
Santi Borrell, Som Poesia. Així va 
titular unes jornades poètiques que 
va organitzar a la seva població, on 
també va anar “Sospirs” de la mà 
de Santi, que va qualificar de gran 
el petit poema “Silenci”.

Va acabar la vetllada, com no, amb 
un refrigeri de panellets i brindant 
amb cava, atenció de la Biblioteca. 

Presentació del poemari 
“Sospirs” a Amposta

GLÒRIA FANDOS

LLETRES

Jesús Serrano 
guanya el Concurs 
literari del Consell 
Comarcal

 
El dimarts 18 de novembre es van 
entregar els guardons corresponents 
al VIIè concurs de Relats Breus, 
Poesia i Pintura que, com cada any, 
convoca el Consell Comarcal del 
Montsià. Aquest cop i per segona 
vegada consecutiva, l’ampostí Jesús 
Serrano ha resultat el guanyador 

en l’apartat corresponent al Relats 
Breus amb un text titulat “Queixals 
Modernistes” on s’exposen els pen-
saments vitals i els afers amorosos 
d’un peculiar i estrafolari personatge 
fruit dels temps que ens ha tocat 
viure i que es distrau col·leccionant 
tots els queixals del seny que pot 
arribar trobar.

Jesús és el pare literari de Miquelet 
Setencàrrecs i de la granota Teresina 
i, durant els darrers anys ha acon-
seguit guanyar alguns dels diferents 
concursos literaris d’aquesta mena 
que fomenten l’art de l’escriptura 
arreu de tot el territori català. 
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El dilluns dia 24 de novembre, 
a la seu de SGAE Catalunya, la 
Federació de Grups de Teatre 

Amateur de Catalunya lliurava els 
seus guardons anuals que reconei-
xen a entitats, grups i persones que 
defensen, difonen o treballen pel 
teatre amateur. 

La 12a edició premia les inicia-
tives que al llarg de l’any anterior 
han destacat per la seva dedicació 
al teatre amateur. La Coordinadora 
del Baix Ebre i Montsià, de la que 
formen part membres del grup de te-
atre d’Amposta Terra Baixa, ha estat 
reconeguda en la categoria d’entitat 
per aconseguir la unió entre els seus 
grups i l’enfortiment de l’ambient 
teatral a les Terres de l’Ebre, així 
com per la seva col·laboració amb 
les activitats de la Federació. 

La Federació de Grups Amateurs de 

Teatre de Catalunya va decidir crear 
l’any 2003 els Premis Arlequí amb 
la finalitat de reconèixer i premiar a 
aquelles persones i entitats que, en la 
seva trajectòria destaquessin per la 
promoció del món del teatre d’afici-
onats o amateur, part molt important 
del teixit associatiu de Catalunya. 

Fins al moment, s’han premiat per-
sonalitats tan destacades com Sergi 
López, Marta Romagosa, Andreu Bu-
enafuente, Toni Albà, Ricard Salvat, 
Lluís Soler, Josep M. Pou, Joan Pera, 
Esteve Polls, Domènech Reixach i 
Montserrat Carulla així com grups 
com La Cubana i Dagoll-Dagom, 
entre d’altres. 

SOBRE LA FEDERACIÓ
La Federació de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya va ser fundada 
el novembre de 1985 i agrupa el 
gruix de grups i entitats locals que 
desenvolupen activitats relacionades 
amb el teatre amateur. Actualment, 
la composen 286 entitats -algunes 
amb més de 125 anys d’existència- 
que abasten un col·lectiu de 12.000 
persones. 

L’any 2010, la Federació va rebre la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya. 

Cultura

ENTREVISTA

En forma part el grup de teatre ampostí Terra Baixa

La federació de grups de teatre premia 
la coordinadora del Montsià i Baix Ebre

EXPOSICIÓ

JOSEP MARÍN. PINTOR, ESCULTOR I POETA
Divendres dia 14 de novembre es va inaugurar a la sala d’exposicions de la Fundació 
Catalunya La Pedrera, una exposició de pintures de Josep Marín, pintor escultor i 
poeta que es va poder visitar fins al dia 23 de novembre.
El pintor Josep Marín, de Santa Maria de Martorelles ha exposat a diferents indrets 
de Catalunya i la península, i ha participat a certàmens internacionals com la Fira 
Internacional alemanya Frankfuter Buchmesse o laFeria Internacional de Arte 
MAC, a Marbella. 

D E L  4  A L  2 1  D E  D E S E M B R E  D E  2 014 
F U N DAC I Ó  CATA LU N YA - L A  P E D R E R A  (AV.  A L CA L D E  PA L AU, 5 5 )

I N AU G U R AC I Ó:  4  D E  D E S E M B R E  A  L E S  2 0 : 0 0  H .
H O R A R I :  D I À R I A M E N T  D E  18 : 0 0  A  2 0 : 3 0 H .

Les Terres de l’Ebre es 
projecten a Barcelona 
en el segon Eufònic Urbà
Eufònic Urbà torna a l’Arts Santa 
Mònica de Barcelona els dies 11, 12 
i 13 de desembre com una extensió 
urbana del festival Eufònic-Arts 
Sonores i Visuals a les Terres de 
l’Ebre, amb un recull de les millors 

accions, instal·lacions i actuacions 
audiovisuals que van tenir lloc a 
la darrera edició el passat mes de 
setembre, així com el resultat de 
les diverses residències artístiques 
i intervencions comissariades per 
Eufònic. Tres dies intensos que 
serviran per projectar les Terres de 
l’Ebre a la capital del país i donar a 
conèixer moltes creacions gestades al 
territori o creades expressament per 
a la tercera edició d’Eufònic.

Eufònic és un espai de trobada en-
torn a les pràctiques contemporànies 
vinculades a les arts sonores i visuals 
en la seva més àmplia accepció, i que 
té com a principi vertebrador donar 
visibilitat a algunes de les propostes 
més innovadores en el camp de la 
investigació sonora, la creativitat 
col·lectiva, la multidisciplinarietat 
i els visuals d’avantguarda, la mú-
sica electrònica i la comunicació 
interactiva, apostant pel territori i 

el diàleg entre tradició i contempo-
raneïtat. Una experiència oberta i 
multidisciplinària que posa l’accent 
en l’experiència i el descobriment, 
i que en la segona edició d’Eufònic 
Urbà ofereix un tast d’algunes de les 
millors propostes que han passat pel 
festival, aprofundint en el diàleg i el 
vincle entre disciplines i mostrant 
alguns dels fruits que han donat 
el pas per les Terres de l’Ebre dels 
artistes convidats. 

FESTIVAL
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BIBLIOTECA

XERRADES

“Vaig fer la maleta 
un dia de juny”
Cinta Arasa guanya el premi Enric 
Valor amb la novel·la ‘Vaig fer la 
maleta un dia de juny’.

La novel·la de caire juvenil està  
ambientada l’any 1909 durant la 
Setmana tràgica de Barcelona. El 
viatge comença a una Barcelona a 
punt d’esclatar. La Setmana Tràgi-
ca posa de manifest les esquerdes 
profundíssimes de la societat ca-
talana de l’època. L’Eulàlia i el seu 
pare emprenen un viatge que per 
a l’Eulàlia és iniciàtic. No només 
és un desplaçament físic, sinó que 
li suposa la presa de consciència 
de la complexitat del món, molt 
diferent de la realitat que ella veia 
des de la seva casa de la part alta 
de Barcelona.

A Anglaterra l’Eulàlia descobreix 
la base de la riquesa burgesa de 

principis de segle:  les condicions de 
vida i de treball de la classe obrera. 
L’Oliver, un treballador anglès de la 
seva edat, s’encarrega d’obrir-li les 
portes de l’altra cara del mateix món 
on viuen tots dos, de maneres tan 
diferents. Mentre, Barcelona crema 
i s’autodestrueix en una lluita que 
només té vençuts. Quan l’Eulàlia i el 
seu pare tornen a casa és impossible 
que la vida de l’Eulàlia continuï sent 
la mateixa que la de la nena que va 
fer il·lusionada la maleta per marxar 
a Anglaterra unes setmanes. 

La novel·la fou presentada per 
l’escriptor , poeta i professor ebrenc 
Albert Guiu. La Sala d’Adults de la 
biblioteca, tot i ser un dissabte al matí 
va estar plena d’estudiants de 4rt 
d’ESO de l’Institut Berenguer IV, amb 
la seva professora Vanessa Geira.

Tot un goig escoltar als dos escrip-
tors i veure al jovent interessat per la 
temàtica de la novel·la presentada. 

JOANA

Kinesiologia: 
salut integral de la 
ment al cos

 
La xerrada impartida pel Terapeu-
ta i Kinesiòleg Arnau Hernández, 
ens parlà de quina manera estan 
relacionats l’estrès, les emocions i 
pensaments, i la salut física.

L’estrès és un mecanisme natural 
que permet tot organisme viu adap-
tar-se a les circumstàncies que el 
permeten viure. Des d’una persona 
a una cèl·lula, tots tenim la capacitat 
de generar estrès.

A mesura que avancem en l’evolu-
ció natural ens trobem en maneres 
més sofisticades de gestionar aquesta 
resposta d’estrès. Quan apareixen 
els rèptils aquests compten amb 
les emocions primàries. Amb els 
mamífers apareixen les emocions 
socials. I els humans tenim, a més 
a més, els pensaments.

Davant una situació estressant 

que supera la meva capacitat de 
superació, poden sorgir bloquejos 
emocionals (inconscients) que 
determinin una manera de pen-
sar (limitant, amb negativitat). 
Aquests bloquejos situen l’individu 
en un estrès crònic que suposa un 
desgast energètic de tot l’organis-
me. Aquest desgast afecta la salut i 
vulnerabilitza l’individu a tot tipus 
d’infermetats.

La recuperació de la salut passa 
per canviar la resposta emocional i 
mental davant allò que visc. El pro-
blema és que la resposta emocional 
és anterior a la ment i condiciona 
aquesta.

La kinesiologia permet disminuir 
la intensitat de les emocions sentides 
i dóna, així, més força a les decisions 
conscients per canviar.

A la Sala d’Adults de la Biblioteca es 
reuní un grup d’oients , interessats en 
el tema i amb una activa participació 
a la xerrada. 

JOANA

Tom Carr realitza la 
conferència inaugural 
del curs a Esardi

L’artista plàstic Tom Carr va pro-
nunciar el passat dijous dia 6 de 
novembre a la tarda la conferència 
inaugural del curs de l’Escola d’Art 
i Disseny d’Amposta al vestíbul de 
la Biblioteca. La xerrada, orientada 
a explicar la seva experiència als 
alumnes de l’Escola portava el títol 
“1-2-3”, un títol en el que es posen 
les tres bases que, segons va explicar 
Carr són la clau de l’èxit: reconèixer 
el propi talent, treballar intensament 
i aprofitar les oportunitats o crear-les.

Sota aquestes premisses l’artista 
va oferir una explicació del seu tre-
ball, principalment pel que respecta 
a les intervencions artístiques en els 
espais urbans i a la creació a través 
de la llum mitjançant projeccions 

plenes de color que transformen 
l’espai i el reinterpreten.

En els seus treballs en l’àmbit de 
l’art públic, Tom Carr ha realitzat, a 
banda d’escultures que interactuen 
amb el paisatge, projeccions a l’exte-
rior i instal·lacions de llum en llocs 
com la façana de l’església de Cada-
qués, la Seu Vella de Lleida i altres 
països com Alemanya o Singapur.

De mare valenciana i pare esta-
do-unidenc, Tom Carr té obra ex-
posada al Jardí de les Escultures de 
Barcelona, al costat de la Fundació 
Miró. La seva obra ha estat present, 
entre altres, a l’Espacio Caja Burgos 
(Burgos, Castella i Lleó) o al Departa-
ment d’Art de la Belmont University 
(Estats Units).

Doctor en Belles Arts per la Uni-
versitat de Barcelona, compagina la 
seva activitat creativa professional 
amb la docència a l’Escola Massana 
de Barcelona i també ha impartit 
cursos a la School of Visual Arts de 
Nova York. 
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JOSEP VALLDEPÉREZ
 I LLEIXÀ
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Abans del 
conreu de 
l’arròs

F
ins que no es va intro-
duir el conreu de l’arròs 
a meitats del segle XIX, 
l’agricultura més corrent 
de la zona era la de secà, ja 

que als aiguamolls de delta de l’Ebre 
els gèneres que es recollien apart de 
la pesca, eren salicòrnies, regalèssia 
i sangoneres. Aquesta espontània 
producció contribuïa a mantenir 
“econòmicament”, a moltes llars del 
territori, hom la majoria d’aquests 
recol·lectors compaginaven aquesta 
tasca amb altres treballs extra que 
els hi subministraven quelcom més 
de possibles. 

En aquell temps existia una 
disgregació de poblament molt 
generalitzat, totes les masies i ca-
setes de camp estaven habitades, 
però, tanmateix, alguns pobles com 
Amposta ja es postulaven amb una 
certa emergència, on el seu creixe-
ment demogràfic tornava a tenir 
un impuls força significant, el qual 
proporcionalment era causat per 
l’activitat comercial i industrial que 
s’havia generat al poble, ja que era el 
lloc on es trabucaven i manipulaven 
els diferents productes vinguts del 
Delta i de la garriga.

Per a la manipulació dels produc-
tes del Delta, obrava una fàbrica 
de sabó i un altra d’extracció de 
suc de regalèssia, les sangoneres 
les venien vives als corresponents 
intermediaris o farmàcies, mentre 
que per a moldre les olives recollides 
de les garrigues, intervenien alguns 
molins d’oli. Aquestes indústries, 
tanmateix estimulaven a crear uns 
altres negocis que es sustentaven de 
manera directa o indirecta d’aquest 
actiu fabril. 

Tot i que l’activitat industrial 

d’Amposta tenia una certa “in-
fluència”, a les afores del poble 
també hi figurava un altre tipus 
d’indústria que es dedicava a la 
producció de calç, carbó vegetal...; 
uns actius empresarials que també 
contribuïen en el desenvolupament 
d’aquesta Vila, per tant, hem de 
considerar que molt abans de que 
el conreu de l’arròs es convertís en 
el producte agrari per excel·lència, 
la gent d’aquesta terra ja havia 
experimentat un altra manera de 
guanyar-se les garrofes. 

Per cert! L’expressió guanyar-se 
les garrofes, és una frase molt 
vernacular de la terra; durant els 
segles XVIII, XIX i meitat del XX, la 
garrofa fou un dels productes més 
valorats i rentables del territori, 
una circumstància que a motivat a 
expressar aquesta locució quan algú 
és retribuït pel seu treball.

Malauradament a aquest arbre 
lleguminós, ja no se li dóna el 
protagonisme que es mereix; un 
menyspreament que em sembla 
errat, perquè estic convençut de 
que la garrofa, en un futur no molt 
llunyà tornarà a ser el fruit de 
l’abundància, molt més que altres 
fruits que es poden desenvolupar a 
moltes parts del món i, amb excés! 

El garrofer, apart de que és un 
arbre poc costós de mantenir, el 
seu hàbitat és molt reduït, només 
és productiu prop del litoral, un 
confinament que pot ser molt decisiu 
alhora de transferir una demanda 
en alça, fomentada per un consum 
variat i universal. Per tant, una nova 
conversió dels garroferars, seria el 
més pertinent que podrien fer els 
propietaris de finques que miren al 
mar; això sí! Per assegurar millors 
guanys, la manipulació i venda, 
s’hauria de fer sense la intervenció 
d’intermediaris.

Tornant al fil de la qüestió! Val a 
dir que els treballs que es realitzaven 
a les terres de secà, no sempre eren 
flors i violes, les terres es tenien que 
desermar i guaretar, un treball que 
requeria d’un esforç quasi titànic, ja 
que per diverses raons, no sempre 
es podia valdre’s d’un animal de tir, 

havien feines que només es podien 
fer amb l’aixada de cavar soques o 
d’eixartigar...

Quan un camp era desforestat i 
desermat per a ser cultivable, els 
arbres, arbusts i tot tipus d’herbes, 
se reciclaven; dels arbres s’aprofita-
va la fusta que era bona, per a fer 
qualsevol utensili o complement i, 
la resta del arbre, juntament amb 
els arbusts més vigorosos servien 
com a llenya, entretant, les rames 
més primes i l’herba, s’enfeixaven 
en gavells i es cremaven colgats de 
terra a les clarianes. Aquest pro-
cediment tenia un doble propòsit, 
la de netejar el camp de brossa i la 
d’aprofitar la terra socarrimada per 
sembrar llegums, (guixes, llenties, 
cigrons...) ja que les lleguminoses 
es desenvolupen molt bé entre la 
cendra i la terra cremada. No obs-
tant, la funció de cremar els gavells 
soterrats, també es realitzava quan 
s’esllemenaven les oliveres, garro-
fers, vinyes... 

Les muntanyes del territori ens 
testimonien que, sistemàticament 
s’havien treballat d’antic, només cal 
veure la gran quantitat de marges de 
pedra en sec què, fins quasi bé a la 
carena les escalonen. Aquests aban-
calaments tan empinats no es varen 
fer per caprici, l’escassetat d’un espai 
mitjanament pla era el causant de la 
transformació d’aquest medi, ja que 
la majoria de les planes i valls fèrtils, 
feia molt de temps, potser segles, que 
es treballaven i tenien propietaris 
ben arrelats, amb la qual cosa, els 
pagesos menys eminents, amb el 
propòsit de treure’ls-hi quelcom 
de profit, varen creure convenient 
empinar-se a guanyar terreny als 
pendents de les muntanyes. 

El desermat i abancalament de 
les muntanyes, no fou una tasca 
fàcil, probablement fou una feina 
molt més dificultosa que la que es 
va dur a terme al Delta, perquè, tot 
i que xafar el fang fins als genolls 
és molt esgotador i adust, trepitjar i 
treballar un sòl pedregós i empinat, 
potser encara ho sigui més. 

La paradoxa de la qüestió està, en 
què al principi del conreu de l’arròs, 

es varen produir moltes infermetats 
relacionades amb la insalubritat de 
les aigües estancades, motiu que 
va donar peu a que, l’historia oral 
i escrita magnifiqués les penúries 
i misèries viscudes per la gent del 
Delta, però, si ho analitzem amb 
profunditat i, ens recordem de les 
històries que ens contaven els vells 
pagesos, ens adonarem que molts 
dels treballs que es duien a terme per 
aquestes muntanyes, superaven en 
dificultat a les de la Ribera (Delta). 
Els savis arguments narrats pels 
nostres iaios, eren molt concisos i 
explícits. Els esforços no pagaven 
la pena.

Era normal que aquells esforços 
no cubiquessin! La laboriositat que 
comportava conrear uns terrenys 
esquerps i costeruts on només es 
podien treballar amb la força dels 
braços i les cames no compensava, 
perquè a la Ribera, malgrat els pro-
blemes d’insalubritat i els sobrehu-
mans esforços, al final de la collita 
el rendiment inclinava la balança. 
Els beneficis obtinguts d’aquests 
bancals, eren la mínima expressió 
del que s’obtenia dels arrossars o 
dels camps més espaiosos d’oliveres, 
garrofers, vinyes..; en definitiva! 
Una descompensació econòmica i 
laboral, que no pagava la pena.

A aquestes contrades, l’agricultu-
ra de subsistència ja fa unes quantes 
dècades que ha desaparegut la 
qual, com moltes altres activitats 
extingides, es mereixen un profund 
reconeixement, ja que la seva con-
tribució ha estat fonamental per a 
la consolidació de la nostra societat. 

La mecanització del camp ha es-
tat imminent i irreversible, la seva 
participació a suplantat i simplificat 
uns treballs que, antigament foren 
excessius i brutals, però, al mateix 
temps, també ens prevé d’unes 
altres qüestions! L’Era Macro, és el 
resultat d’un sistema globalitzat, 
una condició que, malauradament 
també incrementa l’eventualitat de 
que l’agricultura convencional des-
apareix-hi; per tant, la locució! “El 
peix gran es menja al peix menut”, 
està més vigent que mai. 

El germà gran

El meu germà és el germà gran, i 
jo trobo que això és jugar amb un 
avantatge sense cap mèrit,perquè 
per més que m’entesti jo mai no seré 
més gran que ell ni tan solament el 
copsaré,i malgrat que cinc anys no 
són una diferència desmesurada, 
quan aquests cinc anys destrien un 
adolescent d’un xiquet, marquen 
prou.

De petit (quan jo ho era encara 

més) ell m’empipava:
-Jo sí,però tu no
-Va,jo també
-No, tu no. Jo sí
-Jo també!
-No, tu no
-Sí! jo sí!
-Bé,d’acord, tu sí. Però jo no.
-No?
-No, jo no
-Doncs jo tampoc
-Això no pot ser. Si jo no,tu sí

A dia d’avui encara no sé a què es 
referia quan ell sí que ho era sempre 
que jo no ho fora. Només sé que volia 

ser com ell. Suposo que intentava 
que no m’exclogués del seu entorn, 
al menys encara no.

El meu germà, el germà gran, a 
més d’empipar-me també sap entre-
tenir-me. Quan m’explica que la vida 
és màgia i nosaltres mags em trenco 
el cap perquè jo em veig incapaç de 
fer res fabulós, més bé és limitat 
tot, i prou.

Molt de tant en tant em conta 
històries de coses que li han succeït 
i el meu repte és esbrinar quin tros 
és cert i quin no. Però me’n surto. 
Perquè malgrat la franquesa amb 

que em mira un somriure imper-
ceptible voleteja en els seus  ulls, i 
jo sé que està pensant “què fàcil ets 
d’enganyar”
Mentre jo penso “què poc en saps 
de mentir” 

YOLANDA LLAMBRICH

Correus electrònics 
de la Revista Amposta
Redacció:premsa@amposta.cat
Publicitat: revista@amposta.cat
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Amposta, des de fa més de mig 
segle, enceta el darrer mes 
de l’any amb la seva Fira, 

una cita del públic amb els sectors 
productius de la ciutat. Resulta 
innegable el caràcter lúdic de Fira 
Amposta, que s’ha convertit en la 
millor excusa per celebrar unes 
festes a l’hivern, per donar el tret 
de sortida de la campanya de Na-
dal, tant pel que respecta al comerç 
de la ciutat, com per als ampostins 
que gaudeixen del pont del desem-
bre als carrers lluïts amb l’enllu-

menat nadalenc i aprofiten per 
planificar les primeres compres.
Fira Amposta, a diferència d’altres 
certàmens de les seves caracte-
rístiques, ha tingut la capacitat de 
no perdre l’essència de les seves 
primeres edicions, i manté en una 
part important de la seva superfície 
d’exposició, la presència del sector 
ramader i agrícola que la va crear i 
impulsar en els seus primers anys 
de camí.
A ningú se li escapa que han estat i 
són anys molt difícils per al sec-
tor primari, i també per a altres 
models d’empresa. Tot i amb això, 
podem estar satisfets de la respos-

ta que sempre té Fira Amposta per 
part de l’empresariat, que entén la 
fira com una oportunitat de negoci, 
però també com un espai en el que 
cal participar per continuar fent 
d’Amposta una ciutat de referència 
comercial, cultural i de serveis en 
el nostre entorn.
Haver superat els embats més 
forts de la crisi mantenint l’oferta 
i els bons resultats en quant a 
l’assistència de públic ens ha d’ani-
mar a encarar els propers anys 
amb la seguretat de que un esforç 
constant i tenaç per part de tots 
ens permetrà encarar el futur amb 
bones perspectives. 

aguaita.cat
@aguaitacat
L’@ajamposta destina el superàvit 
de 353.000 euros del 2013 a mino-
rar el deute

TEDxAmposta
@TEDxAmposta
Inscripcions tancades! S’han esgo-
tat les entrades per al TEDx Am-
posta 2014. A la tarda obrim llista 
d’espera. Us mantenim informats.

marfanta.com
@marfanta
L’entitat APASA d’#Amposta pujarà 
als escenaris amb la companyia 
teatral Sensacions

Josep Antoni Obalat
@JObalat
Museu de les Terres de l’Ebre 
#amposta amb Guillem Alemany 
Corzo-Els verins de la natura, un 
perill i una oportunitat 

Infomakis
@InfoMakis
Amposta: L’alcalde defensa la ple-
na legalitat i els avantatges per als 
usuaris de l’adjudicació del trans-
port adaptat http://infomakis.
com/?p=52972 

Diputació Tarragona
@Dipta_cat
L’alcalde d’Amposta @manelfer-
rem rep el Premi Jordi Cartanya 
Litoral. #25NitTurisme 

Amposta Comercial
@ampostacomerc
Més negocis destacats al portal 
Amposta Comercial.

Eulàlia Ferrer
@laliferrer
La violència contra les dones a 
Egipte, l’Índia i aquí mateix al 
#CinemaalPati d’#Amposta @
centreartlopati #Ebre 

Infomakis
@InfoMakis
L’Àrea de prevenció comunitària 
d’Amposta treballa amb els insti-
tuts el Dia Mundial sense Alcohol

Publicitat a la Revista Amposta: 
608 093 400
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Presentació d’Adam 
Tomàs com a candidat a 
l’alcaldia
He volgut aprofitar aquest número de 
la Revista Amposta, tot i sortir una 
mica de la formalitat, per presen-
tar-me d’una manera més personal i 
propera a vosaltres, com a candidat 
a l’Alcaldia de la nostra ciutat per 
a les properes eleccions municipals 
del 2015. 

Vaig nàixer a la Clínica Arrossera 
d’Amposta el 1972 i tinc 42 anys. 
Sóc fill del barri del Grau, del carrer 
Orient, concretament, tot i que actu-
alment sóc veí del barri de l’Acolli-
dora, on visc amb la meva dona i la 
meva filla, a les quals m’estimo més 
que res al món. 

M’estimo Amposta, per això com-
pro al poble, al mercat i a les botigues, 
i també per això sóc soci d’algunes 
entitats del poble, perquè considero 
que és una manera de retornar part 
del que percebo con a regidor al teixit 
associatiu de la ciutat, que tanta im-
plicació té en el dia a dia i en el gran 
dinamisme que sempre hem tingut 
com a poble. Així, sóc soci del Club 
Futbol Amposta, de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer, de 
Creu Roja, del Club Vespa i del Club 
Montbike BTT, entre d’altres. 

De formació, sóc enginyer indus-
trial mecànic, però com que la vida 
dóna moltes voltes, vaig acabar 
derivant la meva professió cap a la 
docència i actualment faig de pro-

fessor de cicles formatius a l’Institut 
Montsià d’Amposta, on tinc plaça 
definitiva. Potser alguns dels vostres 
fills o néts són alumnes meus.

Des de l’any 1999, estic vinculat 

a Esquerra d’Amposta, on 
vaig incorporar-me com a 
independent, fins a l’any 
2003, en què vaig fer-me 
militant d’ERC pel seu posi-
cionament contrari al PHN. 
També vaig ser director 
territorial de l’actual Depar-
tament de Benestar Social i 
Família, una etapa de la qual 
vaig gaudir molt, perquè em 
va permetre millorar l’estat 
del benestar al nostre poble 
i al territori. 

L’any 2011, vaig encapça-
lar per primer cop la llista 
d’Esquerra d’Amposta a les 
eleccions municipals i vam 
obtenir sis regidors. Com ja 
he dit abans, encapçalaré la 
candidatura per segon cop 
l’any vinent, amb l’objectiu 
de canviar els resultats 
electorals del nostre poble 
dels darrers 28 anys, en què 
CiU ha guanyat les eleccions 
municipals.

Treballar per Amposta es 
pot fer de moltes maneres, 
des de les entitats, des de la 
individualitat participant a 
la vida social i cultural, des 
del lloc de treball i també 

des de l’Ajuntament. Per a mi, ser 
regidor és i serà un mitjà per acon-
seguir que Amposta i, per tant, la 
vida dels meus veïns i veïnes, sigui 
millor cada dia. 

Tribuna

Qui no te feina el gat 
pentina
Aquest refrany encaixa perfectament 
en l’actitud del Cap d’ERC d’Amposta, 
que seguint fil per randa, la tònica de 
tota la legislatura, es dedica a generar 
polèmica i treure punta de temes que 
no en tenen, i després quan l’equip 
de govern explica correctament amb 
documentació i informes dels tècnics 
quina és la situació real, sense en-
ganyar a la gent i no frivolitzant... 
s’acaben tots els temes.

Això ve a col·lació de la darrera 
sortida de to d’ERC d’Amposta (I 
van...), en quan no accepta que 
l’AJUNTAMENT utilitze una FUN-
DACIÓ, que és pròpia i per tant 
pública al 100% (encara que porti 
el nom de FUNDACIÓ PRIVADA 
SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ, 
FUSSMON, i que es dedica a la gestió 
de l’actual RESIDÈNCIA D’AVIS i de 
3 CENTRES DE DIA), per a la gestió 
del transport adaptat dels usuaris 
dels CENTRES DE DIA.

Que més lògic, que aquesta fun-

dació FUSSMONT, gestione també el 
transport dels seus usuaris!!

Bé, el Cap d’ERC, qüestiona aquest 
encàrrec de gestió de l’AJUNTA-
MENT A LA FUSSMONT, perquè 
aquesta no realitza TOT el servei 
amb mitjans propis ... però, ja se li va 
explicar, per activa i per passiva, que 
el cost del servei era més elevat si la 
FUSSMONT el feia tot directament 
(ja que tenia que adquirir un vehicle i 
contractar personal), que no pas si el 
treia a licitació, a més a més, amb la 
voluntat de que es pogués presentar 
a la mateixa l’ASSEMBLEA LOCAL 
DE CREU ROJA, que té vehicle i 
personal propi.

Aquesta licitació s’ha fet, i s’ha 
adjudicat a una empresa per un preu 
inferior, 39.000 euros/any, davant 
43.500 euros si el feia totalment la 
FUSSMONT. 

Per cert, la CREU ROJA no es va 
presentar a la licitació perquè tam-
poc li sortien els comptes, malgrat 
l’interès de la regidoria de Serveis 
Socials.

El Sr. Adam Tomàs en el seu afany 
de criticar a l’equip de govern s’ha 
tornat a passar de frenada, perquè 
feia una roda de premsa abans de 
rebre un informe de l’ajuntament 

(a instàncies seves) on queda ple-
nament justificat que l’encàrrec de 
la gestió del servei del Transport 
Adaptat a la FUSSMONT s’ajusta 
a la legalitat pels motius següents:
1.- La part més important del servei, 
l’Organització i COORDINACIÓ , la 
realitza directament la FUSSMONT, 
tal i com ho explica a l’informe la DI-
RECTORA de la RESIDÈNCIA D’AVIS
2.- El servei es presta amb EFICÀCIA, 
EFICIÈNCIA i a plena satisfacció dels 
usuaris, segons informe de l’Àrea de 
Serveis Socials i segons l’alta valora-
ció tècnica que ha fet el Departament 
de Benestar Social i Família.
3.- Per raons d’Economia, ja que és 
més econòmic i s’estalvien diners 
amb la LICITACIÓ, i si no fos així, 
el preu s’hauria de repercutir en una 
quantitat més elevada a l’usuari, cosa 
que no diu o amaga el cap d’ERC.

El més greu de tot és que, un cop 
té aquest informe a les seves mans 
i malgrat els certificats aportats, es 
ratifica en la seva postura, en decla-
racions posteriors a la ràdio.

Com en tantes ocasions li ha pogut 
més la crítica fàcil, la demagògia i el 
populisme que no pas acceptar que 
l’opció que acaba triant i executant 
l’equip de govern, a més a més 

d’ajustar-se a la legalitat és la millor 
possible tant per a l’Ajuntament com 
per a la FUSSMONT (que, per cert 
gestionarà també la nova RESIDÈN-
CIA D’AVIS i el CENTRE DE DIA, i 
el seu servei de transport ... QUE 
TAMBÉ HO QÜESTIONARÀ? com 
qüestiona la CONSTRUCCIÓ DE LA 
RESIDÈNCIA A AMPOSTA) i el més 
important és que és el millor possible 
per als usuaris.

Com deia al principi, en la molta 
feina que tenim, mentre uns es pas-
sen el dia asseguts al bar (i sense 
acudir a l’obertura de pliques per 
adjudicar OBRES i SERVEIS que 
després critiquen), els altres ens 
dediquem a governar i a vetllar pels 
interessos de tots els ciutadans, com 
hem intentat fer tota la legislatura, 
perquè és el nostre deure i la nostra 
obligació...i ho continuarem fent 
malgrat perdem molt de temps i 
esforços en aclarir les polèmiques 
d’ERC i que després no queden en 
res... què hi farem.

AQUESTA DEU SER LA MANERA 
D’ENTENDRE LA POLÍTICA PER 
PART D’ERC D’AMPOSTA... quina 
llàstima! 

MANEL FERRÉ

No importa quina sigui la mida de l’anunci, veus com la publicitat a la Revista Amposta sempre es llegeix
Truca: 608 093 400
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Sí, podem pagar menys 
impostos a Amposta 
El veí d’Amposta que ha vist com 
en els darrers anys el seu sou s’ha 
congelat o reduït (per no parlar dels 
aturats i d’aquells que ja no tenen 
ingressos per poder viure amb un 
mínim de dignitat)... El botiguer que 
cada dia ha d’obrir les portes del seu 
comerç i tirar endavant comptant 
només amb el seu esforç...El jubilat 
que cobra una pensió minsa i, a més, 
ha d’ajudar els seus fills a arribar a 
final de mes...Tots ells no es merei-
xen haver d’afrontar, damunt, una 
pressió fiscal municipal asfixiant.

No parlo d’opinions sinó de reali-
tats objectives. Amposta és un mu-
nicipi que té la mitjana més elevada 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI), 
és a dir la contribució, del conjunt de 
municipis de més de 10.000 habitants 
de les Terres d l’Ebre. Això és fruit de 
les pujades encobertes dels últims de 
10 anys, amb prop del 100% d’aug-
ment. Podem reduir aquesta pressió 
fiscal desproporcionada? Sí, podem 
fer-ho i ho farem. Podem fer-ho, a 
més, sense afectar la qualitat dels 
serveis municipals, retallant despesa 
supèrflua perfectament prescindible 
en uns moments com aquests encara 
molt marcats per la crisi econòmica. 

Com fer-ho? El canvi 
serè que proposo defensa 
reduir un 10% l’impost 
de l’IBI a tots els ampos-
tins i ampostines, així 
de clar. Això representa 
al voltant de mig milió 
d’euros. Podem fer-ho 
sense tocar ni un cèn-
tim d’euro d’inversions 
socials però eliminant 
la despesa de 100.000 
euros en gratificacions 
als càrrecs de confiança 
i de comandament de 
l’Ajuntament (fer bé la 
feina no necessita cap 
gratificació com sabeu 
tots aquells que treballeu 
de valent, cada dia, per 
poder sortir endavant). 
Així mateix, estic con-
vençut que també podem 
estalviar en consum 
energètic dels equipa-
ments municipals (si fem 
les auditories pertinents 
tal i com defenso); crear 
una central de compres 
per unificar tota la despesa corrent, 
entre d’altres mesures, i també que 
paguin els prop de 260.000� que es 
deuen de contribució per Futuro 
Ciudad. Tenim camí per recórrer 
si hi ha una determinació ferma i 
rotunda en aquest sentit.

Amposta no és només un conjunt 
d’edificis articulats al voltant d’un 

nucli urbà. Amposta és, sobretot, 
els valors que assumim i exercim 
tots els ampostins i ampostines. 
Vull una Amposta on cap ciutadà 
quedi abandonat a la seva sort -que 
no hi hagi ningú sense un mínim 
d’ingressos econòmics- per poder 
viure dignament. Una ciutat lliure 
de pobresa, socialment cohesionada 

i que tingui uns serveis municipals 
d’excel·lència. Per fer-ho possible 
ara (ara, no d’aquí a un any) és el 
moment de treure el peu de l’acce-
lerador impositiu i reduir la pressió 
fiscal municipal per aconseguir que 
els ampostins i ampostines guanyin 
així uns recursos econòmics que es 
necessiten com l’aire que respirem. 
Sense demagògia (dient que tot és 
senzill) però també sense afirmar 
-com sovint fa el govern munici-
pal- que no hi ha alternatives a les 
retallades i a l’augment de la pressió 
fiscal perquè això tampoc no és 
veritat. Aquests diners públics que 
ara es destinen, entre d’altres, a 
gratificacions d’alts càrrecs i també 
els que obtindrem optimitzant els 
recursos i estalviant en despesa 
municipal, nosaltres els adreçarem a 
fomentar plans municipals d’ocupa-
ció, i reforçar les polítiques socials. 
Vull una Amposta sense aturats, i 
sense cap ampostí angoixat perquè 
no pugui arribar a final de mes. Un 
sol aturat (més encara en el cas que 
hagi esgotat ja tota la prestació per 
desocupació i no tingui ingressos 
per poder donar benestar material 
a la seva família) és una vergonya 
col·lectiva i un menyspreu a aquest 
somni d’una Amposta líder en benes-
tar que nosaltres desitgem. Per fer-ho 
possible cal, també, un canvi serè.  

FRANCESC MIRÓ MELICH , CANDIDAT 
PEL PSC A L’ALCALDIA D’AMPOSTA

Arreglar el camí de 
Miralles  poc,tard i 
malament
Fa anys ja que els veïns reclamen 
que arreglin el camí,per això diem 
que tard.

Al voltant de 7.000e.ha gastat 
l’ajuntament de C.I.U en “arreglar”el 
camí,una vergonya.

Només en il·luminar la façana de 
l’ajuntament ens gastarem més de 
20.000e.I això ni és necessari ni ho 
ha demanat ningú.Arreglar el car-
rer major al voltant de 200.000e.I 
podríem posar molts més exemples 
per demostrar que amb el pressupost 
d Ámposta destinar només 7.000e.
és ridícul.

I per acabar, malament perquè 
només una part del camí esta as-
faltada(fins la casa del germà de 
l’alcalde),quina casualitat.

És millor i més econòmic arreglar 
les coses una vegada bé,que anar 
fent “parches”com fa l ájuntament 
de C.I.U.

Esperem que d’aquí sis mesos 
aquesta manera de treballar sigui 
només un mal record.  

Tribuna

Això és el que veuen els veïns del carrer salònica.Ens van fer arribar les seves queixes i ho arreglarem.Natros treballem 
pel poble i la seva gent i ho demostrem amb fets.

Nota informativa PXC-
Plataforma Ampostina

A tots els ciutadans d Ámposta que 
hagin de fer-se una ressonància i els 
enviïn a reus, que sàpiguen (encara 

que no li diguin) .Que poden fer-se 
aquesta ressonància a Tortosa

Desde fa al voltant de dos anys 
que la màquina no funciona sempre 
ś ha pogut anar a Tortosa,sempre. 
El tràmit és molt simple.

Si algú vol anar a Reus, recordar 

que tots els desplaçaments per qües-
tions mèdiques fora de les terres de 
l’Ebre es pagan

El tràmit també és molt simple
Qualsevol dubte, si volen que els 

acompanyem,estem al seu servei. 
Telf.675685137. 
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ESPORTISTES

RESULTATS 
PER ESPORTISTES

 Josep Mª Picot
200m atletisme. Or

 Josep Mª Picot
Llançament de pes 2Kg. Or

 David Picot
200m atletisme. Bronze

 David Picot
Llançament de pes 2Kg. Bronze

 Jordi Giménez
200m atletisme. Bronze

 Jordi Giménez
Llançament de pes 4Kg. Bronze

 Ivan Quesada
100m atletisme. Argent

 Ivan Quesada
Llançament de pes 3Kg. Argent

 Anna Foz
80m atletisme. Or

 Anna Foz
Llançament de pes 2Kg. Bronze

 Arantxa Heraix
80m atletisme. Plata

 Arantxa Heraix
Llançament de pes 2Kg. Bronze

 MªJosé Melich, Sunni Verdiell i 
Josefa Elvira Torné
200m atletisme. Bronze

 Sergi Eiximeno, Xavi Fuster i 
Joaquim Granell
Petanca Cicle Mig. Argent

 Laia Verge
25 m crol. Argent

 Laia Verge
25m esquena. Bronze

 Elvira Caballé
25 m crol. Bronze 

 Elvira Caballé
25m esquena. Bronze 

Els 15 esportistes del Club l’Àn-
gel-APASA han estat rebuts pel 
delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarès, que acom-
panyat de la directora territorial de 
Benestar Social i Família, Manolita 
Cid, i de la representant territorial 
de l’Esport, Cinta Espuny, ha volgut 
reconèixer el mèrit d’haver aconse-
guit un excel·lent palmarès en els 
Jocs Special Olympics de Barcelona.

Concretament, els esportistes del 
club l’Angel-APASA d’Amposta acon-
seguiren 3 medalles d’or, 5 medalles 
d’argent i 11 medalles de bronze. Els 
guardonats han estat Josep Ma Picot, 

David Picot, Jordi Gimenez, Ivan 
Quesada, Anna Foz, Arantxa Heraix, 
Ma José Melich, Sunni Verdiell, 
Josefa Elvira, Sergi Eiximeno, Xavi 
Fuster, Joaquim Granell, Fernando 
Monllau, Laia Verge i Elvira Caballe.

Durant l’acte, els esportistes han 
estat acompanyats pel director-ge-

rent d’APASA, Ignasi Monllau, i el 
representant del Club Esportiu l’Àn-
gel-APASA, Manel Pech, a més d’al-
guns dels seus familiars. A l’acabar 
l’acte s’ha obsequiat als esportistes 
participants i als seus entrenadors 
amb unes medalles commemoratives 
de l’ocasió. 

El delegat del Govern 
rep els representants 
ebrencs als Jocs 
Special Olympics

Publicitat a la Revista Amposta: 
608 093 400

Grans resultats 
dels esportistes 
del Club APASA 
als Special 
Olympics
Els resultats han estat molt posi-
tius, millorant els pronòstics i els 
resultats d’altres edicions, assolint 
3 medalles d’or , 3 medalles d’ar-
gent i 6 medalles de bronze en la 
modalitat d’atletisme. En petanca 
1 medalla d’argent i 1 de bronze, i 
en la modalitat de natació 1 meda-
lla d’argent i 3 de bronze. 
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Esports

MOTOCRÒS

El passat diumenge 16 de no-
vembre a les instal·lacions 
de l’Àrea Can Taulé (Súria), 

gestionades pels Amics de la Moto 
Valls de Torroella es va disputar, la 
darrera cursa de la Lliga Catalana 
de Motocròs 2014, en les categories 
grans.

Amb diferent sort en els resultats 
obtinguts, pels representats del 
nostre Club a la classificació de la 
cursa, amb conseqüències sobre el 
resultat final del Campionat. En la 
categoria MX1, David Rodriguez 
Pagà va aconseguir la victòria en les 
dues manegues disputades, resultat 
que li va servir per guanyar la cur-
sa i sumar els punts suficients per 
adjudicar-se el Campionat amb un 
domini contundent, 7 victòries de 
les vuit manegues disputades. Un 
Campionat ben merescut per al pilot 
rapitenc del Moto Club Amposta. 

En MX2, una averia elèctrica 
durant la tercera volta de la sessió 
d’entrenaments cronometrats, deixa-
va fora de cursa a Lluís Dauden Serra, 
el pilot que s’ha mantingut durant tot 
el Campionat en posicions de podi, no 

ha tingut la possibilitat de defensar 
la tercera plaça de la classificació 
provisional amb la que arribàvem a 
aquesta cursa, i finalment s’ha hagut 
de conformar amb la 7a. posició. 
Isaac Fontanet Carbó va ser l’altre 
pilot que ens va representar en la 
categoria, aconseguint la 17a. plaça 
final a la cursa, el mateix resultat que 
ha assolit en el Campionat. 

Aquesta cursa posa punt i final, a 
aquesta Lliga Catalana de MX en les 
categories grans. 

PREMSA MOTO CLUB AMPOSTA

David Rodríguez guanya el 
Campionat de Catalunya 

A la darrera cursa de la Lliga 2014

Genís Gisbert 
medalla d’or al 
Campionat de 
Catalunya Júnior
El passat diumenge 9 de novembre, 
es va celebrar al Pavelló de la Mar 
Bella de Barcelona, el Campionat 
de Catalunya junior de Taekwon-
do, edició del 2015, on el TKD 
Alfaro d’Amposta, va presentar a 
4 competidors i on Genís Gisbert 
Casanova va guanyar la medalla d’or 
en categoria semi pesat, guanyant 
els seus combats fàcilment, i Xiau 
Pau Geira es va penjar la medalla 
de bronze en categoria superlleu-
ger, perdent la semifinal contra el 
Campió d’Espanya de la categoria, 
el gironí Ramon Ruiz.

També van participar Andrea Gu-
tiérrez en categoria lleuger perdent 
en primera ronda. I també Cristian 
Ferré en categoria superlleuger, que 
també va caure eliminat en primera 
ronda. Des d’aquí donar molts ànims 
i a continuar lluitant per a pròxims 
esdeveniments. 

TAEKWONDO

ESGRIMA

OR I BRONZE ALS 
CAMPIONATS DE CATALUNYA 
D’ESPASA M17

El passat dissabte, 22 de novembre, dos 
alumnes de la Sala d’Esgrima Amposta 
i de l’Institut de Tecnificació van obtenir 
medalla d’or i de bronze en el Campio-
nat de Catalunya d’esgrima, modalitat 
espasa, M17.
Cal destacar l’excel·lent treball de Yerai 
Gil Barberà, 1r de batxillerat, que va rebre 
el guardó com a 1r classificat,  de mans 
del sr. Manel Ferré, alcalde d’Amposta.  
D’altra banda, el Regidor d’esports, 
Paco Paz, va fer el corresponent 
lliurament a Gerard Gonell Tomàs com 
a 3r classificat. 



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 878  ·  DESEMBRE 2014 25

FUTBOL

EFAC ALMACELLES  2 
CF AMPOSTA  3

Victòria molt important a 
que aconseguia l’Amposta 
a terres lleidatanes

Alineació: Diego, Jonathan, Moha, 
Marcel (Cristo min. 27), Reales, 
Barrufet, Sergio(Víctor min 50), Marc 
Vernet (Versiano min 83), Becerra, 
Gustavo, Callarisa.
També a la banqueta: El porter Alex 
Iniesta, Òscar i Ferrando.
Entrenats per Antoni Teixidó, assistit 
per Edu Marín.

L’Amposta es desplaçava a Alma-
celles buscant una victòria que 
donés empenta de cara a pròxims 
compromisos.

Era l’Almacelles qui s’avançava 
al marcador per mediació de Teje-
dor passada la mitja hora de partit. 
L’Amposta ho ha intentat, però sense 
èxit tot i que l’equip a estat ben posat 
al terreny de joc.

Arribaria el descans. La segona 
part ha estat molt frenètica en in-
tensitat i gols.

L’Amposta tindria més la pilota i 
el domini del partit.

Al quart d’hora de la represa era 
el capità Gustavo qui marcaria el 
gol de l’empat en un llançament de 
falta directa.

L’Almacelles al contracop sorpre-
nia per banda dreta de la defensa 
ampostina i era Stephane qui ano-
taria pels lleidatans. Era el 2-1 al 
marcador.

Dos minuts ha durat l’alegria per 
als locals, era Becerra qui marcaria 
el gol de l’empat, culminant una 
ràpida jugada personal i batent al 
porter local Ballesteros.

Els aficionats locals reclamaven i 
de valent un penal dintre de l’àrea 
visitant. Així com un gol anul·lat per 
fora de joc.

Ja sobre el temps reglamentar el 
juvenil Versiano era el protagonista. 
El jove jugador s’internava dintre de 
l’àrea i era Chiné qui provocava el 
penal. El jugador local era expulsat 
per doble groga.

Gustavo llençava el penal i 
transformava el definitiu 2-3 al 
marcador. 

CF AMPOSTA 2
UD VILADECANS  2

Empat just al marcador 
pel que s’ha vist aquesta 
tarda sobre la gespa del 
municipal ampostí
Alineació: Àlex Iniesta, Marcel(Ver-
siano min. 77), Moha(Víctor min.46), 
Jonathan, Reales, Barrufet (Fer-
rando min. 83), Sergio (Cristo min. 

53), Marc Vernet, Becerra, Gustavo, 
Callarisa.
També a la banqueta: Gerard, Òscar.
Entrenats per Antoni Teixidó. Assistit 
per Edu Marín.

Abans de començar el partit, s’ha fet 
un reconeixement als participants 
del centre esportiu l’Àngel Apasa 
que van participar el passat cap de 
setmana als Special Olímpics de 
Barcelona i Calella. Des de l À́ngel 
Apasa es faria arribar uns obsequis 
al Club Futbol Amposta que recolliria 
el Sr. Jordi Pérez, president del club.

Els primers 30 minuts a estat de 
clar domini visitant. Al minut 20 
arribaria el primer gol del Viladecans 
per mediació de Yeray.

Després el domini del joc s’ha igua-
lat. Callarisa d’un extraordinari cop 
de cap a sacada de corner empataria 
el partit passada la mitja hora de joc.

Poc ha durat l’alegria al municipal 
ampostí. Dos minuts després era 
Miguel que tornaria a avançar als 
visitants al marcador.

Arribaria el descans.
A la represa l’Amposta ha tingut 

més la pilota i el seu joc ha estat 
més directe.

Quan faltaven deu minuts per les 
acaballes del partit, Barrufet anota-
ria el definitiu gol de l’empat a dos 
gols al marcador.

Ja sobre el temps reglamentari 

Becerra ha tingut ocasió d’avançar 
als locals però el porter Dani Lledó 
s’ha fet amb la pilota.

També el Viladecans ha tingut una 
ocasió de gols ja al temps de des-
compte, però els defenses ampostins 
neutralitzarien la jugada.

Així arribaria el final del partit, 
amb molt de desgast pels jugadors 
dels dos conjunts. 

UD TORREDEMBARRA  1 
CF AMPOSTA  1

Just empat al marcador 
en una molt bona segona 
part de l’equip ampostí

Alineació:Àlex Iniesta, Marc Vernet,-
Víctor, Jonathan, Reales, Ferrando 
(Marcel min.58), Sergio (Cristo min. 
63), Callarisa, Becerra, Gustavo, Dani 
Bel (Versiano min. 72)
També a la banqueta: Gerard, Oscar 
i Obi.
Entrenats per Antoni Teixidó, assistit 
per Edu Marín.

El Torredembarra era qui dominava 
en el joc els primers minuts de par-
tit, creant problemes a la defensa 
ampostina i ocasionant molt perill 
a la porteria avui defensada per 
Àlex Iniesta.

Tot i els intensos atacs dels Tor-
redembarra, l’Amposta ha tingut 
dues clares ocasions, una de Becerra 
que pararia Ambrós i l’altra de Calla-
risa, que creuaria massa la pilota a 
l’esquerra de la porteria local.

Arribaria el descans. El Torredem-
barra tornaria a sortir ben posat i al 
minut 52 era Recasens qui anotaria 
el primer gol del partit.

Després del gol local l’Amposta 
ha mostrat un altre ritme, el joc s’ha 
igualat i podrien triangular més la 
pilota i aprofitar els espais que dei-
xaven els tarragonins.

Ja quan faltaven 15 minuts pel 
final, era Callarisa qui amb una 
gran jugada personal donaria una 
assistència a Becerra que igualaria 
el partit.

A la següent jugada era el local 
Domínguez qui seria expulsat per 
veure la segona groga, el Torredem-
barra es quedava en 10.

L’Amposta ha avançat línies i pron-
te arribarien les ocasions, Callarisa 
estavellava la pilota al travesser amb 
un sensacional cop de cap.

Versiano també tindria l’oportu-
nitat de fer una centrada al centre 
de l’àrea local però la pilota sortiria 
per la línia de fons.

Les últimes ocasions eren pel 
Torredembarra. El porter ampostí 
Iniesta ja al temps afegit,es lluïa 
baix els pals i treia una pilota prop 
l’esquadra quant els seguidors locals 
ja cantaven el gol.

L’àrbitre Marcos Fernandez del 
col·legi Barcelona 1, xiularia el final 
d’un partit en força ocasions de gols 
per l’Amposta. 

CF AMPOSTA 2
CF REDDIS  0

Victòria del Club Futbol 
Amposta contra un rival 
directe a la classificació, 
davant de molta afluència 
de públic ja que es feia 
la presentació del futbol 
base
Alineació:Iniesta, Marc Vernet, Victor, 
Jonathan, Reales, Barrufet, Sergio 

Esports

Abans del partit contra el Viladecans es va fer un reconeixement als esportistes 
d’APASA que van participar als Special Olympics.

u
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(Cristo min 45), Callarisa (Obi min 81), 
Becerra, Gustavo (Ferrando min 88), 
Versiano (Marcel min 45).
També a la banqueta: Gerard, Òscar, 
Moha.
Entrenats per Antoni Teixidó, assistit 
per Felipe Fumadó.

El Reddis ha portat més el ritme del 
partit, tenint més la pilota però sense 
ocasionar gaire perill a la porteria 
defensada per Iniesta.

A la primera ocasió del partit 
per part dels locals,Victor Calsina 
rematava de cap una falta treta per 
Gustavo, i feia pujar el primer gol 
al lluminós de l’estadi. Era el minut 
7 de partit.

El Reddis tenia la pilota i l’Amposta 
intentava crear contracops. A pocs 
minuts pel final de la primera part es 
reclamaria un penal sobre Becerra. 
L’àrbitre no assenyalaria res i treia 
targeta groga al davanter ampostí 
per protestar.

Arribaria el descans. A la represa 
el guió no canviava massa, però 
l’Amposta estirava línies.

Becerra culminant dos contracops 
ha tingut dues ocasions de gol, una 
s’estallaba al pal i l’altra sortia fre-
gant el pal esquerre de la porteria 
defensada per Guillem.

Quan faltaven deu minuts per 
acabar el partit Callarisa era agafat 
dintre l’àrea visitant, s’assenyalava 
penal. El capità Gustavo transfor-
mava la pena màxima i donava 
tranquil·litat a la graderia que s’ha 
bolcat amb l’equip.

Tres punts molt importants els 
aconseguits avui al municipal am-
postí, on es disputava l’últim partit 
sobre l’actual gespa artificial, ja que 
el proper dia 9 de desembre comen-
çaran les obres del canvi de la nova 
superfície.

Amb aquest resultat el CF. Am-
posta s’enlaira fins a la novena plaça 
a la classificació del grup segon de 
primera catalana. 

Esports

ESPORT I SALUT

Des de l’àrea d’esports i l’àrea 
de prevenció comunitària del 
Ajuntament d’Amposta, con-

juntament amb l’Agrupació Barça 
Jugadors, es va organitzar el 29 
d’octubre de 2014 una jornada per 
fomentar la pràctica esportiva com 
a factor de protecció davant el con-
sum problemàtic de drogues, així 
com l’adquisició d’hàbits saludables.

La jornada es va realitzar a l’edifici 
universitari, i va constar de dues 
activitats.

En primer lloc, una xerrada en 

la que van participar l’exjugador 
del FC Barcelona, Antoni Pinilla, el 
tècnic d’esports i la tècnica de pre-
venció, amb l’objectiu de promoure 
els beneficis de l’esport i animar els 
assistents a practicar-lo, a la que van 
assistir alumnes del cicle superior 
del Institut de Tecnificació i alumnes 
de l’Escola Universitària de la salut 
i l’esport.

Antoni Pinilla fou l’exjugador 
del primer equip del FC Barcelona 
que protagonitzava la jornada amb 
la intenció de transmetre les seves 

vivències i contribuir al foment de 
l’esport i a la prevenció de conductes 
de risc entre els més joves

Més tard va tenir lloc el taller adre-
çat a nens i nenes de clubs esportius, 
amb l’objectiu de prevenir les conduc-
tes de risc entre joves esportistes. En 
aquest, Pinilla parlava del diferents 
valors del futbol com la constància, el 
treball, la tolerància o la frustració; 
així com el fair play , el respecte i 
el sentit crític.

El programa «Enganxa’t a l’esport» 
es va engegar l’any 2006 i compta 
amb la implicació del Departament 
de Salut i la Fundació La Caixa 
i l’assessorament de la Fundació 
Esportsalut. 

L’Agrupació Barça Jugadors és 
una entitat que uneix els jugadors 
de futbol del FC Barcelona. Els seus 
objectius són promoure els valors 
pedagògics i socials del futbol. Es 
va fundar al 1959. 

Enganxa’t a l’esport, 
jornada de prevenció 
de conductes de risc

u
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CARBONERS 14 
TAUS 16

Els Taus d’Amposta 
s’emporten un 
disputadíssim matx 
davant el Terrassa per 
mantenir-se en posicions 
de play-off

Els Taus d’Amposta es van desplaçar 
a Terrassa per disputar la cinquena 
jornada de lliga davant el tercer 
classificat, els Carboners de Terrassa, 
situats a un punt dels ebrencs.

Els primers compassos del partit 
van posar en evidència que seria un 
matx molt igualat, disputat i molt 
treballat pels dos equips. Molta 
lluita i brega entre els XV egarencs 
i ebrencs. Poques ocasions. Era 
evident que qui comentés menys 
penalitzacions i estès més encertat 
amb els xuts a pals, s’emportaria el 
matx. I així va ser.

Primer cop de càstig contra dels 
del Montsià i transformació dels del 
Vallès: 3-0. Primer cop de càstig dels 
Carboners i transformació dels Taus: 
3-3. Els equips sabien de la dificultat 
de superar les defenses rivals i cada 
oportunitat creada per mitjà d’in-
fraccions en el joc, se sol·licitava els 
xuts a pals. Fruit d’aquesta dinàmica 
s’arriba a un 9-6 al minut trenta i tots 
els punts fruit de conversions a pals.

En aquest punt, els Taus aconse-
gueixen trenar un jugada en diver-
ses fases de “rucks i pick and go” i 
aconsegueixen perforar la defensa 
terrassenca i dipositar l’oval a la línia 
de marca. La posterior conversió 
situa un 9-13 per als Taus al descans.

El segon temps va tenir el mateix 
guió que a la primera part. Lluita 
i defensa per part dels dos equips. 
Els Carboners, però, van aconseguir 
posar-se al davant al marcador al 
convertir una marca 14-13, però no 
van convertir els dos punts extra. 
A falta de 15 minuts per al final, 
Guinness, autor de tots els punts 
dels Taus, va sumar els tres punts 
definitius al marcador, després d’un 
gran xut des de gairebé el mig del 
camp, que situava el, a posteriori, 14-
16 final. Els Taus s’emporten 4 punts 
de Terrassa que els situen segons a 
la classificació, molt ajustada, de la 
Segona B catalana. Al capdavant, 
el Sitges, amb un punt més i proper 
rival dels ampostins el dissabte 15 

de novembre a les 17h. al Serengeti 
Stadium. 

TAUS 19
SITGES B 18

Los Taus d’Amposta van 
guanyar al líder Sitges 
B amb un xut de “Ripo” 
sobre el xiulet final i el 
corresponent esclat i 
deliri del públic present al 
Serengeti

Comencem pel final. Los Taus, des-
prés d’un partit molt intens, arriben 
al darrer minut de joc per sota el 
marcador (16-18) i amb un jugador 
menys al terreny de joc, per l’expulsió 
merescudíssima del 10 ebrenc Tom. 

La davantera ampostina recupera 
la pilota després d’una touche (sa-
cada de banda) i forma ràpidament 
un maul (formació ofensiva on varis 
jugadors s’agafen entre sí i avancen 
cap a la línia de marca, amb la pi-
lota protegida) al mig del camp. La 
davantera ebrenca, incrustada al 
maul, comença a caminar, a avançar 
amb molta força i cortage, guanyant 
metres i metres davant una gra-
deria –plena a rebentar- embogida 
i empentant als jugadors als crits 
de “Taus, taus, taus”.....L’equip, amb 
l’alè dels aficionats al clatell, avança 
destructorament, aproximant-se a la 
línia de marca. La grada s’esfonsa. 
Los Taus tenen l’oval ben guardat 
dins del maul. Veiem el banderí 
que assenyala la línia on depositar 
la pilota a 5 metres. El Sitges comet 
una infracció, ben assenyalada per 
l’àrbitre, al atacar el maul antiregla-
mentàriament. 

Los Taus demanen xutar a pals. 
Ripo, que uns minuts abans havia 
fallat un xut exacte, torna a agafar 
la responsabilitat. Respira, al compàs 
dels espectadors de l’estadi. Agafa 
aire. Impacta la pilota amb el seu 
peu dret. L’oval bola camí de la vic-
tòria. Travessa els pals en el mateix 
moment en què la graderia esclata i 
l’àrbitre xiula la fi del matx.

Èxtasi, bogeria col·lectiva, abra-
çades, triomf somiat. Respecte!!! 
Ràpidament, passadís a un gran 
Sitges que va estar molt a prop de 
la victòria. 

Aquest partits, fa poc, els Taus els 
perdien per escassa diferència. És la 

sort? És el treball? És la passió? És 
la intensitat? No ho sabem, però la 
sisena victòria consecutiva de la tem-
porada no és ja fruit de la casualitat. 
Gràcies a tothom que va ser present 
a l’estadi. Força Taus!!

Proper partit, dissabte 22, a les 
16.30 a la Foixarda, davant el BUC.

Destaquem l’homenatge als mem-
bres del Col·legi l’Àngel-APASA gua-
nyadors de 18 medalles als Special 
Olympics. 

BUC 20 
TAUS 18

Primera derrota dels 
Taus al campionat
Los Taus d’Amposta van caure, per 
un ajustat 20-18, al mític estadi de la 
Foixarda, davant el BUC. Una fruixa 
primera part dels ebrencs (17-3), 
sense voler treure mèrit al BUC, va 
ser la clau de la primera desfeta de 
la fase regular, tot i que los Taus van 
tenir el xut per empatar el partit al 
minut final.

Los Taus se presentaven líders en 
solitari al mític estadi de la Foixarda 
per enfrontar-se a un dels equips 
degans de Catalunya, el Barcelona 
Universitari Club, fundat l’any 1929. 
Al davant, el BUC C, reforçat per varis 
jugadors del B i A, i sobretot, per un 
magistral Andrei Kovalenko, veterà 
jugador de rugby d’origen ucraïnès, 
37 cops internacional per Espanya i 
màxim anotador de la Divisió d’Ho-
nor Espanyola, entre altres mèrits. El 
10 barceloní va portar la batuta, el 

ritme del partit sense despentinar-se. 
Per la seva banda, davant d’aquest 
joc, els Taus només podien aplaudir. 

Així va ser. Els ampostins van 
sortir adormits i el BUC va aprofitar 
les primeres accions del partit per 
posar-se al davant al marcador en 
dos assajos consecutius i una sola 
transformació (12-0). La tímida 
reacció ebrenca va arribar amb un 
cop de càstig transformat per Guin-
nes (12-3). El BUC, però mantenia 
els ampostins lluny de la seva línia 
de marca, gràcies, com hem dit, al 
magnífic joc de peus de Kovalenko, 
que deixava en orris tots els metres 
guanyats per la davantera. El joc de 
mans dels Taus era inexistent i nova-
ment els universitaris aconseguien la 
tercera marca del partit i arribaven 
al descans amb un còmode 17-3.

A la segona part els Taus van 
aconseguir, lentament, canviar el 
guió i la dinàmica del matx. Se van 
posar 17-13 després de transformar 
un cop de càstig i un assaig i la cor-
responent transformació. A manca 
de 10 minuts el marcador reflexava 
un 20-13 a favor dels locals. Els 
Taus no van abaixar la guàrdia i a 
la darrera jugada del matx, guanyen 
la melée i aconsegueixen l’assaig. 
20-18. Si transformen la conversió 
el partit acabaria en empat. Aquest 
cop, però, la fortuna no somriu als 
ampostins. La pilota no entra els tres 
pals i el BUC s’emporta la victòria en 
un partit net, vistós i equilibrat. Els 
Taus van creure en la victòria massa 
tard. Felicitar al BUC, equip al que 
mai hem vençut i donar les gràcies 
pel tracte rebut a la Foixarda. 

Esports

RUGBI

Capilla en plena acció. FOTO MARIANO CEBOLLA
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CREU ROJA i 

SERVEIS SOCIALS

diumenge, 21 de desembre 2014
a les 17.00 h. a la FILA 

Alumnes de l'Escola de Teatre i CIRC D'AMPOSTA

Escola de Dansa JACQUELINE BIOSCA

Gimnàs ALFARO

I la visita del PARE NOEL

Organitza: Col·laboren: Amb el suport de:
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