
Esports
Pluja de medalles per 
als tiradors del Club 
Sala Esgrima Amposta

 Durant tot el 2015 se celebra el centenari de la 
col·locació de la primera pedra del pont 

 S’estrenarà “Fum de caliquenyo”, el primer musical 
creat i interpretat íntegrament a les Terres de l’Ebre
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Aquesta edició s’acompanya amb un suplement especial dedicat als camàlics

Cultura
La Biblioteca celebra el 
10è aniversari del Dia 
de la Llengua Materna

Multitudinària manifestació 
en defensa de la festa dels bous
Milers de persones omplen els carrers de la ciutat convocats 
per l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les TTE

El Pont Penjant 
protagonista 
de la Festa del 
Mercat a la Plaça

L’Ajuntament tanca el 2014 amb 
un superàvit de 2 milions d’euros
Es dedicaran a fer inversions no previstes inicialment
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El Departament de Benestar 
Social i Família, per mitjà de 
la Secretaria de Família, ha 

organitzat a Amposta una jornada per 
donar a conèixer i implementar a la 
Catalunya Central els acords inclosos 
en el manifest final del 7è Congrés 
Nacional de la Gent Gran (CNGG), 
celebrat el passat més d’octubre a 
Món Sant Benet.

La iniciativa s’adreça als delegats 
que varen participar en el congrés, 
als representants de les entitats de 
persones grans de les Terres de l’Ebre, 
així com als treballadors socials i 
tècnics que treballen en l’àmbit de la 
gent gran des dels ens locals.

La sessió ha començat amb la 
benvinguda del president del Con-
sell Comarcal del Montsià, Joan 
Martín, i la inauguració a càrrec de 
la directora territorial de Benestar 
Social i Família, Manolita Cid. Per la 
seva banda, la secretària de Família 
del Departament, Dolors Gordi, s’ha 
encarregat de la cloenda.

Es tracta del cinquè d’un reguitzell 
d’actes postcongressuals que s’aniran 
succeint arreu del país fins el mes de 
juliol, previs a la constitució de les 
comissions de seguiment territorials 
que vetllaran durant els propers anys 
pel compliment dels compromisos 
adoptats, fins a la celebració del 
proper CNGG previst pel 2018.

sEmpRE a mà gEnt gRan

ConvEni

Benestar Social i Família 
presenta el programa “Bon 
tracte a les persones grans”

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

FaRmàCiEs dE gUàRdia 
9 de maig: Farmàcia Pujol
17 de maig: Farmàcia Salom
24 de maig: Farmàcia Vergés
31 de maig: Farmàcia Vidal
7 de juny: Farmàcia Albella
14 de juny: Farmàcia Ferré

Jornada per donar a conèixer els acords del 7è Congres Nacional de la gent gran

La fase postcongressual actual ha 
de permetre garantir la coordinació 
i el seguiment actiu de les accions 
que s’estan duent a terme, unes ac-
cions que tenen la voluntat de donar 
compliment als acords que es van 
assolir en el 7è Congrés Nacional i 
que han de marcar l’agenda política 
en l’àmbit de les persones grans fins 
a la propera edició.

En el marc d’aquestes jornades es 
presenta alhora el programa “Bon 
Tracte a les Persones Grans” que 
impulsa el Departament de Benestar 
Social i Família en col·laboració amb 
l’Obra Social “la Caixa”.

Alguns dels acords i conclusions 
del manifest final del 7è CNGG (ad-
junt) tenen a veure amb l’Estat del 
Benestar, l’atenció a les persones, els 
maltractaments a les persones grans, 
el creixement sostenible i productiu, 
la reforma del sistema públic de 
pensions, el pacte entre generacions, 
l’acció comunitària, la participació 
i representació política, la carta de 
drets i deures de les persones grans o 
el paper del Consell de la Gent Gran 
de Catalunya. 

El passat 18 de febrer va tenir lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i la Fundació Pere Mata de les Terres de l’Ebre, 
amb la presència de Meritxell Ruiz i Gené Gordó, directora i subdirectora generals 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament. 
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La 7a Festa del Mercat a la Plaça 
d’Amposta s’iniciarà el proper 
divendres dia 15 de maig i ja 

està tot enllestit per als tres dies 
de recreació històrica en els que la 
ciutat està immersa en la vida, els 
costums i la història que va marcar 
la seva configuració actual a principis 
del segle XX.

En aquesta 7a edició, la Festa del 
Mercat pren el principal emblema 
de la ciutat, el Pont Penjant, com a 
protagonista de la celebració, ja que 
durant tot el 2015 se celebra el cen-
tenari de la col·locació de la primera 
pedra del pont. En aquest sentit, el 
pregó de l’acte oficial d’obertura, que 
tindrà lloc el dissabte dia 16 al mig-
dia, anirà a càrrec de José Eugenio 
Ribera, l’enginyer responsable del 
projecte del pont i que serà interpre-
tat per l’actor ampostí Àngel Miñana. 
En acabar el pregó, a la Plaça Santa 
Susanna on hi ha el bust a l’aclalde 
Joan Palau, obra d’Innocenci Soria-
no-Montagut, es farà un homenatge 
a l’alcalde que fou impulsor i artífex 
de la construcció d’un pont que, per 
les seves característiques i sistema 
constructiu va suposar una obra 
pionera a tot l’estat, els descendents 
de l’alcalde Palau estaran presents 
a aquest acte.

D’altra banda, com a cloenda de la 
Festa del Mercat, el diumenge a la nit 
tindrà lloc un espectacle al mateix 
pont en el que la música, el circ, la 
llum i els focs d’artifici posaran el 
punt i final a aquesta edició de la Fes-
ta i a més, servirà com a acte central 
dels actes de celebració del Centenari 
del Pont Penjant que s’estan duent a 
terme durant tot aquest any 2015.

noUs EspECtaClEs i més FUnCions
Les entrades per als espectacles de 
pagament es posaran a la venda el 
dimecres dia 6 de maig als baixos 
de l’Ajuntament de 10 del matí a 1 
del migdia.

Pel que fa als espectacles d’aquesta 
edició de la Festa del Mercat, es re-
noven, com ja és habitual, els guions 

dels espectacles de cabaret i la sar-
suela. En aquesta ocasió el cabaret 
Ampolino, que ja celebra 5 anys a la 
ciutat també tindrà com a temàtica 
central la primera pedra, i s’ampliarà 
amb 12 números de circ, música i 
cant en directe i cinc funcions en 
tots els dies de la festa. Es calcula 
que unes 2.000 persones van assistir 
a l’Ampolino en l’anterior edició, de 
manera que és ja un dels espectacles 
més consolidats de la festa.

Pel que fa a la sarsuela, si fins ara 
es recuperava una obra del gènere 
preexistent, aquest 2015 l’àrea de 
Cultura i Festes ha impulsat la creació 
d’una obra original dels germans Si-
món, que n’han escrit expressament 
la música i el llibret titulat “Fum de 
caliquenyo”. Es tracta del primer mu-
sical creat i interpretat íntegrament 
a les Terres de l’Ebre.

Les varietés del Casino oferiran 
als assistents el mateix espectacle 
que l’any anterior ja que, a causa del 
poc aforament del local del Casino 

Recreatiu i Instructiu, les varietés es 
renoven cada dos anys.

Tornaran també els espectacles de 
carrer, aquests totalment gratuïts, 
com la recreació del mercat de fa 
100 anys del que la regidora Mar 
Panisello ha volgut destacar que “és 
el cor de la Festa del Mercat, i les 
dones que el representen hi posen 
tota la il·lusió i el talent”.

Altres espectacles de carrer es 
realitzaran per segona vegada, com 
l’arribada del Circo Mozzarel·la 
amb els seus números a la Plaça 
del Castell. Els balls i la música són 
una constant de la Festa que té les 
seves arrels en la cultura popular 
de la ciutat.

Els camàlics, ofici tradicional que 
fou motiu de l’homenatge de Santa 
Llúcia, han tingut també el seu espai 
en aquesta Festa del Mercat ja que 
el cartell representa un camàlic de 
l’arròs i el model de la fotografia 
és nét d’un dels últims camàlics 
ampostins. 

Ciutat

FEsta dEl mERCat a la plaça

La Festa del Mercat a la Plaça tindrà el 
Pont Penjant com a principal protagonista

Durant tot l’any se celebra els centenari de la col·locació de la primera pedra

les dades del 2014
12.000 persones van 
visitar les parades i el 
recorregut
3.000 espectadors als 
espectacles en locals 
socials
1.000 persones 
col·laboren activament 
en algun acte
600 participants a la 
cursa enigmàtica 
200 menús servits 
durant les Jornades 
Gastronòmiques
97 parades omplien el 
circuit del casc antic
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Ciutat

FEsta dEl mERCat a la plaça

El president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet; l’al-
calde d’Amposta, Manel Ferré, 

i la regidora de Cultura d’aquest mu-
nicipi, Mar Panisello, van presentar 
dimarts dia 28 d’abril a la Diputació 
de Tarragona la Festa del Mercat a 
la Plaça, que tindrà lloc a Amposta 
els propers dies 15, 16 i 17 de maig. 

Enguany aquesta cita coincideix amb 
la commemoració dels 100 anys de 
la primera pedra del Pont Penjant 
del municipi.

La Festa del Mercat a la Plaça 
aplega cultura popular, tradició i 
recreació històrica, gràcies a una 
gran plataforma de participació ciu-
tadana. Enguany aquesta iniciativa 

arriba a la seva 7a edició, carrega-
da de novetats i amb l’objectiu de 
renovar-se i reinventar-se. Basada 
en l’època de primers de segle XX, 
aquesta celebració va néixer l’any 
2009 en el marc de la commemora-
ció del Centenari del títol de Ciutat 
d’Amposta, i amb el temps s’ha conso-
lidat, aglutinant el treball, la il·lusió 
i el compromís de moltes entitats i 
ciutadans d’Amposta. 

El president de la Diputació de Tar-
ragona, Josep Poblet, ha assegurat 
que col·laborant amb celebracions 
com la que avui presentem la Dipu-
tació vol contribuir “al manteniment 
i recuperació de la nostra història, 
patrimoni i tradicions”. Així mateix, 
ha assegurat que iniciatives com 

aquesta “ens permeten posar en valor 
els elements forts del passat, i enfor-
tir la nostra personalitat col·lectiva”. 
En definitiva, ha assegurat Poblet, La 
Festa del Mercat a la Plaça “es tracta 
d’un acte d’afirmació i cultura”.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
que ha donat les gràcies a la Diputa-
ció de Tarragona “per obrir-nos les 
portes de casa vostra”, ha explicat 
que la Festa del Mercat a la Plaça 
compta des dels seus inicis “amb 
la implicació de tots els ciutadans 
del municipi i amb una important 
afluència visitants”. D’altra banda, 
Ferré ha manifestat que la celebració, 
totalment consolidada, “esdevé un 
important homenatge a les nostres 
arrels i tradicions”. 

La Diputació de Tarragona 
dóna suport a la Festa 
del Mercat a la Plaça

L’empresa Grupo Maestrat ha arribat a un acord amb l’empresa de bricolatge Leroy Merlin, de tall nacional. 
L’acord estableix un seguit de muntatges a les diferents tendes que la firma LEROY MERLIN te a tot el territori nacional.
Es realitzaran muntatges de carpa fixes, on es faran exposicions de mobles de jardí durant tota la temporada d’estiu.
 
És una gran notícia que afecta a una empresa de les nostres terres.
 
Pel qual la felicitem!
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FEsta dEl mERCat a la plaça

Programa del 7è 
Mercat a la Plaça
del 15 al 17 de maig

divEndREs, 15 dE maig

tarda
 16.30 h: obertura del mercat de pa-

rades de queviures i oficis tradicionals, 
pels carrers del nucli antic d’amposta.
obert fins les 22 h.

 18:00 h: lliurament dels premis del 
4r concurs d’aparadors de la Festa del 
mercat. 1r Premi: 150 €. 2n Premi: 100 
€. 3r Premi: 50 €; i premi al millor espai 
públic de 150 €.
organitza: Àrea de comerç de l’ajunta-
ment d’amposta.

 19:00 h: acte de lliurament de l’es-
pecial “revista amposta” dedicat als 
camàlics, amb motiu de l’exposició 
“Força i pes”. 
organitza: Àrees de comerç i cultura 
de l’ajuntament i museu de les Terres 
de l’Ebre.
lloc: Sala d’actes del museu.

 20:00-21:00 h: anem a ballar a la Plaça 
de l’aube. Demostració de diverses 
coreografies i balls de primers de segle 
XX, a càrrec dels alumnes de l’escola de 
ball Quick Dance amposta. 

 21.00 h: anem tots a ballar
Ball popular per a tothom.
Ball del fanalet, de la granera, etc.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta.

nit
 21:00 h: concentració dels grups parti-

cipants a la Gimcana nocturna “Enigma 
106: qui estigui lliure de culpa.. que llenci 
la primera pedra!”, organitzada pel grup 
“les marfantes”. Joc de pistes adreçat 
a totes les edats en què s’ha d’esbrinar 
un enigma proposat relacionat amb 
amposta a primers de segle XX. 
inici de la cursa: 21:30 h, Plaça del 
mercat (Plaça ramon Berenguer iV) 
d’amposta.
inscripcions i sorteig públic dels grups: 
dissabte 9 de maig les 19 h, a la Plaça 
del mercat. 

 22:00-24:00 h: anem tots a ballar. 
Taller gratuït de xarleston en parella i 
tango argentí. nit de milonga.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta.

 22:00 h: “only Jazz”, by cristian Serret 
(“lo Furo”). a continuació, a les 23 h, 
cremat de benvinguda.
organitza: Bous per la Festa.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 22:30 h: “Jotaret”, un espectacle 
transgressor nascut de la fusió entre 
la jota i el cabaret. a càrrec de Guardet 
i la rondalla, grup de dansa Paracota, 
rondalla de corda “cantem al llar” i 

Grup Sanfaina.
lloc: Sala de ball de la lira ampostina.
Entrada: 3 € (senzilla) i 5 € (parella). 
Venda anticipada a la lira ampostina.

 22:30 h: amPolino “la primera 
pedra”. 5 anys del cabaret a amposta
Teatre musical - comèdia. 
lloc: auditori de la unió Filharmònica.
companyia: Dh company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la Fila.

dissaBtE, 16 dE maig

matí
 9:00 h: carretó capllaçat.

organitza: Bous per la Festa.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 10:00 h: obertura del mercat de pa-
rades de queviures i oficis tradicionals, 
pels carrers del nucli antic d’amposta.
obert fins les 22 h.

 10:00 h: Diana pels carrers del mer-
cat, a càrrec del grup de dolçainers i 
tabaleters Sanfaina. 

 11:00 h: Demostracions i tallers de 
balls amb els alumnes del centre de 
l’Àngel, i oberts a la participació del 
públic.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta i alumnes del col·legi de 
l’Àngel.

 11:00 h: arribada a amposta de 
Francisco de Villamediana (president 
del casino ampostino) amb calesa 
tirada per cavalls, acompanyat de les 
cupletistes, per a obrir un any més el 
casino per a l’espectacle de Varietés.
lloc: av. de la ràpita i carrers d’amposta 
fins als quatre cantons.
companyia: Dh company.
col.labora: amics del cavall d’amposta. 

 11:30 h: Photocall amb el “burro” lolo.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 11:30 h:Sortida des de la seu de la 
Fila en cercavila de la Banda de música 
la unió Filharmònica d’amposta i la 
coral aquae de la Fila, fins a la Plaça 
de l’ajuntament.

 12:00 h: Signatura de llibres per mont-
se Soriano-montagut, autora de “Posant 
veu i paraules al silenci”, a la parada de 
Gavina llibreria, al c/ major, 21.

 12:00 h:acte d’obertura de la Festa 
del mercat a la Plaça 2015, presidit per 
l’Hble. Sra. Joana ortega, vicepresi-
denta del Govern de la Generalitat i 
per l’il·lm. Sr. manel Ferré montañés, 
alcalde d’amposta. Pregó de la Festa, a 
càrrec de José Eugenio ribera Dutaste, 
enginyer del Pont Penjant d’amposta, 
personatge interpretat per l’actor Àngel 
miñana.
lloc: Plaça de l’ajuntament.

 12:15 h:Toc d’inici de la Festa, amb el 
grup de dolçainers i tabaleters Sanfaina. 
cant de l’himne “oh! amposta”, de 
Joan Suñé (1919), a càrrec del cor la 

lira ampostina, la coral aquae de la 
Fila i la coral Sant Jordi d’amposta, 
acompanyades per la Banda de mú-
sica la unió Filharmònica d’amposta, 
dirigits per carles royo. lloc: Plaça de 
l’ajuntament.
a continuació, a la Plaça Santa Susan-
na, homenatge a l’acte de col·locació 
de la primera pedra del Pont Penjant, 
amb motiu del seu centenari, realitzat 
l’any 1915. 

 12:30 h: anem a fer el vermut a la Plaça 
de l’aube, amb balls de festa.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta.

 13:00-14:15 h: VErmouTH DanZaT 
i alTrES VariETÉS “Pablito i Pilarin” 
(basat en peces de Joan Suñé), amb 
teatre, música i varietats.
lloc: Saló del casino recreatiu i ins-
tructiu d’amposta
companyia: Dh company
Guió i direcció: Joan Guijarro 
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

tarda
 16:30 h: Jocs de taverna, partides de 

cartes, dòmino i escacs.
oberts a la participació del públic en 
general.
lloc: cafè republicà, av. de la ràpita, 2 
(zona dels Quatre cantons).

 16:30 h: TarDE DE TanGo i milonGa 
a la PlaÇa DE l’auBE

 16.30 h. Taller de tango
 17.30h. representació de teatre i ball 

“ĺampostí pobre i bailarin”
 18.30 h. Taller de milonga
 19.30h. milonga 

lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta 

 17:00-18:00: cinEma muT, amb la 
projecció de la pel·lícula “l’herència de 
l’avi Gisbert” (2013), dirigida per Jordi 
Galo i produïda per Filmsnòmades i 
ajuntament d’amposta.
lloc: Teatre d’El casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

 17:00-18:15 h: VErmouTH DanZaT 
i alTrES VariETÉS “Pablito i Pilarin” 
(basat en peces de Joan Suñé), amb 
teatre, música i varietats.
lloc: Saló del casino recreatiu i ins-
tructiu d’amposta
companyia: Dh company
Guió i direcció: Joan Guijarro 
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).
17:00-20:00 h: Passejades en carro i 
cavall per carrers d’amposta, per a 
menuts i grans, a càrrec d’amics del 

cavall d’amposta. 
lloc de sortida i arribada: cruïlla av. 
ràpita - c/ corsini.

 17:30-18:30 h: circ moZZarElla. 
recreació de l’arribada d’un circ de prin-
cipis de segle XX a la ciutat. Espectacle 
itinerant de circ per a tots els públics, a 
càrrec d’alumnes de l’Escola de Teatre 
i circ d’amposta (Etca) i la Banda de 
l’Escola de música de la unió Filharmò-
nica d’amposta. amb números de circ 
clàssics i música en directe.
Guió i direcció: Jordi Príncep. Direcció 
musical: Sinto Gisbert.
recorregut: c/ Sant Josep, c/ major i 
plaça de l’ajuntament, a les 17.30 h
actuació: Plaça del castell, a les 18 h.

 18:00 h: arribada del pagès amb carro 
i matxo, carregat de verdura fresca de 
Temps de Terra.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 18:00 h: Signatura de llibres per mont-
se Soriano-montagut, autora de “Posant 
veu i paraules al silenci”, a la parada de 
Gavina llibreria, al c/ major, 21.

 18:00-20:00 h: Programa de TV “1món.
cat” de la Xarxa de Televisions locals 
de catalunya.
Programa en directe des de la plaça de 
l’ajuntament, conduït per clara Tena, 
amb entrevistes i reportatges sobre la 
Festa del mercat a la Plaça, amb con-
nexions mòbils en diferents espectacles 
i activitats de la Festa.
organitza: XTVl i canal Terres de l’Ebre, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta.

 18:00-19:30 h: ruta guiada “De quant 
els sacs d’arròs es carregaven a mans. 
Visita guiada a l’exposició “Força i pes. 
Els camàlics de l’arròs d’amposta i als 
espais de treball dels camàlics”.
lloc de trobada: museu de les Terres 
de l’Ebre
monitor: Josep Segarra. Serveis Edu-
catius i Turístics del mTTE.
organitza: ajuntament d’amposta i 
museu de les Terres de l’Ebre

 18:00 h: musical “fum de caliquenyo” 
(2015, guió de miquel Simón i música de 
Tomàs Simón), a càrrec dels alumnes 
dels tallers de teatre, cant i ball del 
musical. Dirigit per Jacqueline Biosca 
i Tomàs Simón.
lloc: Teatre-auditori la lira ampostina.
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la lira.

 18:00 – 18:30 h: Tertúl·lies a la barberia 
Garriga, a càrrec del grup de “clients” de 
la barberia. Escenificació de converses 
sobre música, festes, futbol, obres i 
altres temes de la vida quotidiana a 
la ciutat.
lloc: parada de la barberia Garriga, al 
carrer major.
19:00-20:00 h: 4r campionat de morra 
infantil i partides obertes per a totes les 
edats, amb premis tradicionals. 
organitza: Els Tres Gats Blaus. col·la-
bora: morràpita.
lloc: cafè republicà, av. de la ràpita, 2 
(zona dels Quatre cantons).

Ciutat
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PRIMER
ELS DE 
CASA

FEM FORA LA

CASTA
# R E C U P E R E M A M P O S T A

PLATAFORMA
AMPOSTINA

Germán Ciscar
CANDIDAT PER AMPOSTA

EsPAis grATuïTs DE ProPAgANDA ElECTorAl
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 19:00-20:00: cinEma muT, amb la 
projecció de la pel·lícula “l’herència de 
l’avi Gisbert” (2013), dirigida per Jordi 
Galo i produïda per Filmsnòmades i 
ajuntament d’amposta.
lloc: Teatre d’El casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

 20:30 h: amPolino “la primera 
pedra”. 5 anys del cabaret a amposta
Teatre musical - comèdia. 
lloc: auditori de la unió Filharmònica.
companyia: Dh company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la Fila.

nit
 21:30 - 23:00 h: El Ball de Festa major, 

amb l’actuació de la banda de música la 
unió Filharmònica d’amposta, dirigida 
per carles royo, i dels alumnes del 
taller de balls de principis del segle 
XX, realitzat per l’escola de ball Quick 
Dance, amb repertori de l’època.
lloc: Plaça de l’aube.

 22:00 h: musical “fum de caliquenyo” 
(2015, guió de miquel Simón i música de 
Tomàs Simón), a càrrec dels alumnes 
dels tallers de teatre, cant i ball del 
musical. Dirigit per Jacqueline Biosca 
i Tomàs Simón.
lloc: Teatre-auditori la lira ampostina.
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la lira.

 22:30 - 23:30 h: lo Pont (sainet local), 
a càrrec de Guardet i la rondalla i el grup 
de dansa Paracota.
lloc: Placeta del cara-sol (c/ corsini).

 23.00 h: Ball DE mÀScarES al 
casino.
Ball amb repertori musical de l’època. 
inclou una màscara, cava i dolços. 
lloc: Saló del casino recreatiu i ins-
tructiu d’amposta
companyia: Dh company
Direcció: Joan Guijarro 
Preu: 10 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

 23:00-24:00 h: Tres, dos, un.... acció!. 
Espectacle musical i de dansa dedicat 
al cinema d’època.
organitza: cafè republicà.
lloc: cafè republicà, av. de la ràpita, 2 
(zona dels Quatre cantons).

 23:00 h: amPolino “la primera 
pedra”. 5 anys del cabaret a amposta
Teatre musical - comèdia. 
lloc: auditori de la unió Filharmònica.
companyia: Dh company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la festa: Punt 

d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la Fila.

 23:00- 02:00 h: anem tots a ballar.
nit de milonga. Ball del fanalet, de la 
granera, etc. 
Ball popular per a tots els públics, a 
càrrec de l’escola de ball Quick Dance.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: Escola Quick Dance.

 24:00 h: Festa del cremat, organitzada 
per Bous per la Festa.
i música en directe, amb ball amenitzat 
per “cadenza”.

lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

diUmEngE, 17 dE maig

matí
 9:00 h: carretó capllaçat.

organitza: Bous per la Festa.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 10:00 h: obertura del mercat de pa-
rades de queviures i oficis tradicionals, 
pels carrers del nucli antic d’amposta. 

obert fins les 22 h.
 10:00 h: Diana pels carrers del mer-

cat, a càrrec del grup de dolçainers i 
tabaleters Sanfaina. 

 10:30 h-13:00 h: a què vols jugar? Els 
jocs tradicionals a amposta. 
Estacions de jocs i tallers diversos 
repartits pel recinte del castell (el 
rellotge; olla barrejada; xòrlit; estirar 
corda; guerra de cavalls; birles; bous; 
jotes; escacs; etc., i jocs d’altres cultu-
res), a càrrec d’alumnes dels col·legis 
d’amposta, on faran exhibicions dels 

FEsta dEl mERCat a la plaça

Ciutat
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La Força de 
l’esquerra

1   Impuls econòmic per generar ocupació. Destinarem 500.000€ anuals per a plans 
d’ocupació   municipals. 

2Rebaixarem des del 1er any un 10% l’IBI, la contribució, per arribar en 4 anys al 20%

3 Lideratge territorial. L’Amposta líder a l’Ebre que volem és l’Amposta de les persones.

4Transport públic urbà gratuït. Incrementarem la freqüència de línies directes de connexió 
amb el Montsià i la resta de les Terres de l’Ebre

5Suport a la pagesia. Pla de millora camins municipals.  Rebaixarem l’IBI de la rústica

6Millorarem carreteres i accessos a la ciutat

7 Suport als emprenedors. Suport al comerç local, els hi posarem les coses fàcils als 
comerciants

8 Crearem l’oficina d’atenció a les persones, que tothom senti el suport de l’Ajuntament. 
Treballarem braç a braç amb entitats socials que ajuden els veïns

9 Crearem el Conservatori de Música i Dansa i la regidoria de música. Impulsarem cicles 
formatius d’art i disseny. Espai d’interacció cultural

10   Amposta ha d’estar present en els Jocs del mediterrani 2017 

1 1 Multiplicarem x10 l’import de les beques de transport per a universitaris i les ampliarem 
a Màsters. Programa progressiu de gratuïtat per a llibres escolars

12 Convenis de patrocini amb totes les entitats, clubs i associacions tot millorant la seva 
sostenibilitat econòmica

13 Impuls al turisme per generar ocupació. Fires i festes gratuïtes

14 Els edificis emblemàtics, Sindicat, antic col·legi monges... passaran a ser de titularitat 
municipal, per fer-hi activitats les associacions i la nostra gent gran

1

Propostes pel canvi serè
EsPAis grATuïTs DE ProPAgANDA ElECTorAl
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diferents jocs.
Jocs oberts també a la participació del 
públic en general. 
Direcció i coordinació: manel Estellé.
Hi participen: tots els col·legis d’ampos-
ta, club de Birles amposta, agrupació 
de Penyes Taurines de les Terres de 
l’Ebre, Grup de dansa Paracota, institut 
de Tecnificació Esportiva, club d’Escacs 
amposta i aPaSa-centre l’Àngel.
lloc: recinte del castell d’amposta.
i per amenitzar els jocs, actuacions de:
la Banda de l’Escola de música de la lira 
ampostina, dirigida per Eric Benito i el 
cantador Guardet i la rondalla.

 11:00-13:00 h: Passejades en carro 
i cavall per carrers d’amposta, per a 
menuts i grans, a càrrec d’amics del 
cavall d’amposta. 
lloc de sortida i arribada: cruïlla av. 
ràpita - c/ corsini.

 11.00h. Dia DEl linDY HoP. Demos-
tracions i tallers de ball amb els alumnes 
del centre de l’Àngel i tothom qui vulgue 
participar.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta 

 11:00-12:00 h: arriben les caramelles 
amb la Fila, interpretades per la coral 
infantil, coral aquae i grup de músics de 
la unió Filharmònica d’amposta.
lloc: recorregut pels carrers del mer-
cat, al nucli antic.

 11:30 h: Espectacle de jota i cant ar-
riben les plegadores de garrofes, pels 
carrers i places del mercat. 
a càrrec del grup de dansa Paracota, 
el grup Sanfaina i la rondalla de corda 
“cantem al llar”.

 11:30-13:00 h: ruta guiada “De quan 
amposta tenia un camp de futbol a les 
Quintanes. cent anys d’història del club 
de Futbol amposta”.
lloc de trobada: museu de les Terres 
de l’Ebre
monitor: Àngel montes. club de Futbol 
amposta
organitza: club de Futbol amposta, 
ajuntament d’amposta i museu de les 
Terres de l’Ebre

 11:30 h: Photocall amb el “burro” lolo.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 12:00 h: Signatura de llibres per mont-
se Soriano-montagut, autora de “Posant 
veu i paraules al silenci”, a la parada de 
Gavina llibreria, al c/ major, 21.

 12:00- 13:00 h:ESPEcTaclE DE TE-
aTrE a la PlaÇa maJor
Escenificació de “recordant centena-
ris”, a càrrec del grup de teatre de la 
Festa del mercat. Guió i direcció: Elvira 
Tomàs Blanch. llum i so: musics & 
classics. 
lloc: Plaça de l’ajuntament.
Espectacle patrocinat per FEcoam, 
Federació de comerç d’amposta

 12:30 h-13:00 h: concert de la Big Band 
de la Fila, dirigida per Àlex rodríguez.
lloc: Taverna de la Fila (carrer ma-
jor-carrer Sant roc).

 12.30 h: Vermut i ball amb música dixy.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 

amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta. 

 13:15-13:45 h: concert-vermut amb 
la Bigband de la Fila, dirigida per Àlex 
rodríguez.
lloc: Taverna de la Fila (carrer ma-
jor-carrer Sant roc).

 13:15-13:45 h: Tertúl·lies a la barberia 
Garriga, a càrrec del grup de “clients” de 
la barberia. Escenificació de converses 
sobre música, festes, futbol, obres i 
altres temes de la vida quotidiana a 
la ciutat.

lloc: parada de la barberia Garriga, al 
carrer major.

 13:00-14:15 h: VErmouTH DanZaT 
i alTrES VariETÉS “Pablito i Pilarin” 
(basat en peces de Joan Suñé), amb 
teatre, música i varietats.
lloc: Saló del casino recreatiu i ins-
tructiu d’amposta
companyia: Dh company
Guió i direcció: Joan Guijarro 
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

tarda
 16:30 h: acte d’homenatge al sr. Joa-

quín Fibla maigí, amb el descobriment 
de la placa commemorativa.
lloc: camp municipal de Futbol.
organitza: Àrea d’Esports de l’ajunta-
ment d’amposta.

 16:30 h: Jocs de taverna, partides de 
cartes, dòmino i escacs.
oberts a la participació del públic en 

FEsta dEl mERCat a la plaça

Ciutat

ESPECTACLE DE TEATRE 
A LA PLAÇA

Diumenge 17 de maig, a 
les 12 h del migdia

Escenificació de «RECORDANT CENTENARIS», a 
càrrec del grup de teatre de la Festa del Mercat. 

Guió i direcció: Elvira Tomàs Blanch. 
Producció de so: Musics & Classics.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

Espectacle patrocinat per

Federació de Comerç d’Amposta
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EsPAis grATuïTs DE ProPAgANDA ElECTorAl

Ciutadans,  el  proper 24 de Maig, hi  han eleccions per elegir els nostres representants al govern municipal. 
El Partit Comunista del Poble de Catalunya  ( P.C.P.C. )  fidel  hereu dels fonaments ideològics del  P.S.U.C. 
ens  hi  presentem.  I  o fem amb una divisa clara: les eleccions per a natros no son la finalitat , sinó al   
contrari , un mitja per portar la veu de les classes populars a les institucions, fer sentir aquestes veus i donar 
visibilitat al projecte dels treballadors i les treballadores.
  

Tenim clar, que el nostre  projecte es a dir l´instauració del socialisme-comunisme no es visualitzarà  
clarament i es podrà aplicar  en la seva integritat, fins que no tinguem el poder , tant a nivell municipal, com 
autonòmic i estatal i el fet de la nostra participació electoral,  l’entenem com un front de lluita mes en el procés 
d’acumulació de forces per aconseguir aquest  fi.

El nostre objectiu en la mesura que aconseguim quotes de poder, es ficar les institucions, en aquest  cas 
l’ajuntament  al servei del poble i solucionar en base les nostres possibilitats , econòmiques , administratives 
i legals, totes les demandes racionals que el poble ens faci arribar. Per fer això  possible implementarem els  
mecanismes necessaris i adients .

Les línees  bàsiques del nostre programa i els principis fonamentals de la nostra actuació política municipal 
estan basats en les següents postulats :

GESTIO PUBLICA  de totes les prestacions municipals. CAP PRIVATITZACIÓ, cada concejal s’ha de 
guanyar el pa asumin totes les funcions i responsabilitats en la seva area corresponent. En cas de per força 
major es requereixen els serveis d’una empresa privada, es contractarà en concurs obert i en cap cas podrà 
estar vinculada als membres del govern municipal ni als seus familiars.

TRANSPARENCIA i PARTICIPACIO  CIUTADANA.  Totes les àrees municipals rendiran comptes de les 
seves actuacions i seran fiscalitzades mitjançant assemblees sectorials periòdiques mensuals  (sanitat, 
educació , urbanisme, treball, etc....)articulant-se els mitjans de participació popular mes adients . Aixi mateix 
els pressupostos municipals hauran d’especificar en detall, a quina partida concreta va cada euro 
pressupostat.  Es faran referèndums municipals per qüestions d’importància vital per la població.

S’establirà un mínim de 200 firmes  de ciutadans empadronats al municipi per poder presentar propostes als 
plens municipals i poder votar com un concejal mes. Els plens municipals seran públics i televisats .

DEFENSA DELS INTERESOS DELS CIUTADANS.  Natros volem que tothom tingué un treball digne,que la 
sanitat, la educació  la, cultura , siguen publiques gratuïtes i de qualitat.  Volem que tots els treballadors i 
treballadores tinguem una vivenda digna. Volem acabar a les nostres terres en lo perill que representen les 
obsoletes centrals nuclears que ens envolten, avançant progressivament en d’instal•lació d’energies 
alternatives. Volem un riu Ebre viu que permeti el manteniment de la plataforma deltaica i la continuació del 
nostre desenvolupament agrari i pesquer, i no volem pagar milers de milions d’euros per operacions 
fraudulentes i especuladores com el ̀ `CASTOR´´.

Es per això que des de l’ajuntament, lluitarem i col•laborarem amb totes les organitzacions, plataformes i 
persones, ficant al seu abast  els nostres serveis jurídics i la nostra força política per aconseguir aquest 
objectiu.

ETICA I HONESTEDAT.  A l’ajuntament no si va per enriquir-se, si va a servir als ciutadans que ens han elegit  
Tots els representants municipals així com els fills i la seva parella, tan al entrar a exercir el seu càrrec  com al 
sortit, hauran de fer declaració del seus bens.

Els salaris seran els mateixos que els d’un obrer qualificat, i l’horari serà de 7´30 hores de dedicació 
exclusiva, 5 dies a la setmana. Es suprimiran els assesors politics.

Els comunistes estem convençuts que el futur es del comunisme, mes l’historia no la fa una organització per 
forta i ben organitzada que sigue, l’historia la fan els trebelladors-res i les mases popular, que fan  seva la 
opció d’avançar decididament cap la transformació social. Salut i endavant.

 Partit Comunista del Poble de Catalunya 
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general.
lloc: cafè republicà, av. de la ràpita, 2 
(zona dels Quatre cantons).

 16:30 h: Taller de ball lyndy Hop i ball 
obert a tothom.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta 

 17:00-18:00 h: circ moZZarElla. 
recreació de l’arribada d’un circ de prin-
cipis de segle XX a la ciutat. Espectacle 
itinerant de circ per a tots els públics, a 
càrrec d’alumnes de l’Escola de Teatre 
i circ d’amposta (Etca) i la Banda de 
l’Escola de música de la unió Filharmò-
nica d’amposta. amb números de circ 
clàssics i música en directe.
Guió i direcció: Jordi Príncep. Direcció 
musical: Sinto Gisbert.
recorregut: c/ Sant Josep, c/ major i 
plaça de l’ajuntament, a les 17.30 h
actuació: Plaça del castell, a les 18 h.

 17:00-20:00 h: Passejades en carro 
i cavall per carrers d’amposta, per a 
menuts i grans, a càrrec d’amics del 
cavall d’amposta. 
lloc de sortida i arribada: cruïlla av. 
ràpita - c/ corsini.

 17:00-18:00: cinEma muT, amb la 
projecció de la pel·lícula “la consulta 
del doctor Forcadell” (2014), dirigida per 
Jordi Galo i produïda per Filmsnòmades 
i ajuntament d’amposta.
lloc: Teatre d’El casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

 18:00 h: amPolino “la primera 
pedra”. 5 anys del cabaret a amposta
Teatre musical - comèdia. 
lloc: auditori de la unió Filharmònica.
companyia: Dh company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la festa: Punt 

d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la Fila.

 18:00-20:00 h: Ball del país a les eres 
del carasol, amb concurs de cantadors. 
Participen: Guardet i la rondalla, grup 
de dansa Paracota, la rondalla de corda 
cantem al llar i el grup Sanfaina.
lloc: Plaça del cara-sol (c/ corsini).

 18:00 h: arribada del pagès amb carro 
i matxo, carregat de verdura fresca de 
Temps de Terra.
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 18:30-19:00 h: cantada de rondalles 
i de l’himne oh! amposta, a càrrec 
d’alumnes de 2n de Primària del col·legi 
Sagrat cor, acompanyats del grup de 
músics del col·legi.
lloc: Plaça de l’ajuntament.

 19.00 h: representació de teatre i ball 
“ĺampostí pobre i bailarin”.
lloc: Plaça de l’aube.
organitza: c.B.E. amposta Quick Dance, 
amb la col·laboració de l’ajuntament 
d’amposta 

 19:00-20:00: cinEma muT, amb la 
projecció de la pel·lícula “la consulta 
del doctor Forcadell” (2014), dirigida per 
Jordi Galo i produïda per Filmsnòmades 
i ajuntament d’amposta.
lloc: Teatre d’El casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de 
l’ajuntament).

 19:00 h: musical “fum de caliquenyo” 
(2015, guió de miquel Simón i música de 
Tomàs Simón), a càrrec dels alumnes 
dels tallers de teatre, cant i ball del 
musical. Dirigit per Jacqueline Biosca 
i Tomàs Simón.
lloc: Teatre-auditori la lira ampostina.
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la lira.

 20:00-21:00 h:concert-serenata a 

càrrec de la Banda de l’Escola de música 
de la lira ampostina, dirigida per Eric 
Benito, amb repertori de primers de 
segle XX. lloc: Placeta del “cara-sol” 
(c/ corsini).
20:00 h: amPolino “la primera pedra”. 
5 anys del cabaret a amposta
Teatre musical - comèdia. 
lloc: auditori de la unió Filharmònica.
companyia: Dh company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul 
de l’ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’informació de la Festa (Plaça de l’ajun-
tament) i taquilla de la Fila.

nit
 22:00 h: Festa del cremat, organitzada 

per Bous per la Festa.
i actuació d’only Jazz by cristian Serret 
(“lo Furo”).
lloc: Taverna “lo Torill”, cruïlla c/ ma-
jor-c/ Sant Josep.

 22:30 h: ESPEcTaclE DE commE-
moració DEl cEnTEnari DEl PonT 
PEnJanT i DE cloEnDa DE la Vii 
FESTa DEl mErcaT, “El BaTEc DEl 
PonT”.
lloc: avinguda alcalde Palau (carrer 
del Pont).
Direcció: Etca, Escola de Teatre i circ 
d’amposta.
organitza: Àrea de cultura i Festes de 
l’ajuntament d’amposta.
Espectacle amb pirotècnia

aCtivitats paRal·lElEs 
a la FEsta
TAllErs PEr A lA FEsTA
Per preparar la Festa del mercat 2015, 
l’Àrea de cultura de l’ajuntament ha 
organitzat
juntament amb diferents col·lectius 
els següents tallers durant els mesos 
anteriors:

 TallEr D’inDumEnTÀria i com-
PlEmEnTS DE la FESTa. Sala del 
vestíbul de

la Biblioteca.
 TallEr DE BallS DE PrinciPiS DE 

SEGlE XX. Escola de ball Quick-Dance.
 TallErS DEl muSical «Fum 

DE caliQuEnYo» (Ball, TEaTrE i 
canT).
Escola de Dansa Jacqueline Biosca.

 TallEr DE cal·liGraFia moDEr-
niSTa. Esardi

àREa inFantil dE la plaça dE l’aUBE
 Zona d’activitats per a xiquets i xique-

tes: atraccions, tallers i activitats.
Dissabte 16: De 11 h a 13 h i de 17 a 20 
h: Jocs d’abans, a càrrec de l’Esplai 
Piquerol d’amposta.
Diumenge 17: De 11 h a 13 h i de 17 a 20 

FEsta dEl mERCat a la plaça

Ciutat

CRÈdits dEl 
mUsiCal “FUm dE 
CaliQUEnYo”

EQUIP DE GUIÓ I DIRECCIÓ:
miquel Simón: Guió
Jacqueline Biosca: Direcció teatral 
, cos de ball i indumentària
Tomás Simón: compositor de les 
peces musicals i de cant. Director 
del cor i cant, i de l’orquestra
maria Pons : Escenografia i 
il·luminació

ACTORS
Saoro: Jordi casanova
Paquita: imma Baz
Saoret: Àngel miñana
Sebastià: cristòfol Pons
Fina: ma Joan martí
maria: mariPau medina
Sr. Joan: cebrià Forcada
Sra. cinta: alícia rosa
Joanet: David Pedro castellà
mdm. Violette: melanie martín
Ximo: Toni Borràs
Pere: Kim Smits
roseta: Eva Talarn
Sra. carmen: anna Plazas
Sr. miralles: Paco roca

COS DE BALL
mª José adell, carmen Barranco, 
m. cinta España, marisa Fabregat, 
raquel Fernández, Júlia idiarte, 
anna roca, Susanna Sancho, 
montse Serra, anna Turón, anna 
Xertó, ana Eva Zaragoza.

ORQUESTRA
Flauta: manolita Pérez
oboè: núria Fernández
clarinet: Dani Tomàs
Saxo alt: Josep Subirats
Saxo tenor: agustí roé
Trompeta: Paula Solà
Trompa : aïda Beltri
Trombó: Jaume Solà
Violoncel: marta Estellé
Fagot: llorenç monfort
Baix: Quique Pellicer
Piano: Tomàs Simón
Bateria: adrià Subirats

Director: Tomàs Simón

Fum de 
caliquenyo
la Festa del Mercat a la Plaça 
d’Amposta comptarà enguany amb 
l’estrena d’un espectacle sense 
precedents a Amposta i les terres 
de l’Ebre. Després de mesos de 
treballs de gestació i guió per part 
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
d’Amposta juntament amb un equip 
artístic format per professionals de 
la ciutat, ja estan tots els assajos en 
marxa des que va començar l’any 
2015, a l’Escola de Dansa Jacqueline 
Biosca d’Amposta.
Fum de caliquenyo és una obra de 
teatre musical en dos actes que, per 
encàrrec de l’Ajuntament d’Amposta, 
ha escrit J. Miquel simón per ser 
representada durant la Festa del 

Mercat a la Plaça del proper mes de 
maig (dies 16 i 17). El projecte compta 
amb la participació d’altres artistes i 
professionals destacats de la música, 
el cant, la dansa i l’escenografia: la 
composició de les peces musicals i 
de cant ha estat realitzada pel músic i 
compositor ampostí Tomàs simón, qui 
dirigeix també els tallers de cant de 
solistes i cors, així com la direcció mu-
sical. la direcció teatral i coreogràfica 
va a càrrec de Jacqueline Biosca, i el 
projecte i direcció escenogràfica és 
a càrrec de Maria Pons. 
El fil argumental (aprofitant que 
enguany es celebra el centenari 
d’aquest esdeveniment) agafa com a 
punt de partida el dia en que es posa 
la primera pedra del Pont Penjat (15 
d’agost de 1915) i s’estira al llarg dels 
dies posteriors a aquesta data per 
mostrar-nos les tribulacions d’un jove 
pagès enamorat que veu com la seva 
estimada li és arrabassada, a desgrat 

i amb el vistiplau del seu pare, pel fill 
capriciós d’un terratinent autoritari.
A partir d’aquí, la trama es desenvo-
lupa a través de diàlegs punyents i 
cançons carregades d’ironia i cinisme 
que, sota l’aixopluc musical i d’una 
escenografia innovadora, en boca 
d’uns personatges entranyables però 
dotats de gran personalitat, conver-
teixen l’obra en un calidoscopi d’in-
dividus antagònics que no amaguen 
les seues misèries i traspuen alhora 
tendresa i “mala llet”. 
Musicalment, l’obra està estructu-
rada en diversos números musicals i 
coreogràfics que realcen el caràcter 
dramàtic de cada escena, embol-
callant cada instant de l’atmosfera 
idònia, i que acompanyen la trama 
argumental protagonitzada per 15 
actors principals. Qui sap, potser ens 
trobem davant del fenomen artístic 
de la temporada, del West side story 
ebrenc.
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h: tallers infantils relacionats amb la 
temàtica de la Festa del mercat, a càrrec 
de l’associació de Voluntaris d’amposta.

ExposiCions
 VEsTÍBul DE l’AJuNTAMENT
 lES aVanTGuarDES

1a experiència d’alliberament gràfic 
per a la 7a Festa del mercat a la Plaça. 
Exposició realitzada pels alumnes de 
2n de Gràfica Publicitària d’Esardi, 
de reinterpretació de la tipografia 
d’avantguarda. l’estil Werkman ha estat 
realitzat a partir del Taller de tipografia 
de fusta i metall, recreant la professió 
de primers de segle XX, amb l’estimable 
col·laboració de la impremta ampostina 
i l’impressor José m. Pons.

 aProPanT-noS
una mostra fusió d’artesania i disseny, 
a partir del treball pedagògic i pràctic 
realitzat conjuntament pels alumnes de 
2n de Gràfica Publicitària d’Esardi i les 
artesanes del museu de la Pauma del 
mas de Barberans. S’hi podran conèixer 
les peces artesanals fetes en aquest 
projecte tan enriquidor, així com tot el 
procés de treball realitzat. 
Direcció / coordinació de les dues ex-
posicions: Sefa Villalbí, professora de 
Gràfica Publicitària d’Esardi, Escola 
d’art i disseny d’amposta.
Horari de visita al vestíbul de l’ajunta-
ment: Del 15 al 17 de maig, en horari 
del programa de la Festa del mercat 
(de 10 a 22 h).
Del 18 de maig a l’1 de juny, de 9 a 14 h.

 sAlA EXPosiCioNs FuNDACiÓ 
CATAluNYA-lA PEDrErA 
av. alcalde Palau, 55 (antiga sala caixa 
Tarragona)
Exposició d’aquarel·les de cano
inauguració: dijous 14 de maig a les 20 h.
oberta al públic del 14 al 24 de maig.

 MusEu DE lEs TErrEs DE l’EBrE
carrer Gran capità, 34
Dijous, 14 de maig, a les 19.30 h:

 Xerrada “El ball de la jota. un patrimoni 
etnomusical de les Terres del’Ebre”, 
amb música i cançó en directe, a càrrec 
de lluís-Xavier Flores abat (Espai de So) 
i la rondalla dels Ports.
lloc: Sala d’actes del museu de les 
Terres de l’Ebre
organitza: ajuntament d’amposta, mu-
seu de les Terres de l’Ebre i Espai de So.
Grup de recerca etnomusical.

 Jornada de portes obertes al museu de 
les Terres de l’Ebre, en l’horari següent:
Dissabte dia 16 de maig d’11 a 14 h. i de 
17.30 a 20 h.
Diumenge dia 17 de maig d’11.30 a 14 h.
lloc: museu de les Terres de l’Ebre
organitza: ajuntament d’amposta i 
museu de les Terres de l’Ebre

 Exposició “cent anys del club de 
Fútbol amposta”
Data: Del 27 de març al 31 de maig de 
2015
lloc: Vestíbul del museu de les Terres 
de l’Ebre
organitza: c. F. amposta, ajuntament 
d’amposta i museu de les Terres de 
l’Ebre
col·labora: arxiu Històric de Tarragona, 
arxiu comarcal del montsià

Exposició “Força i pes. Els camàlics de 
l’arròs d’amposta”
Data: Prorrogada fins el dia 24 de maig 
de 2015
lloc: Sala d’exposicions temporals del 
museu de les Terres de l’Ebre
organitza: museu de les Terres de l’Ebre 
i ajuntament d’amposta
Col•labora: Cambra Arrossera del 
montsià

altREs aCtivitats
 TEMPs DE TErrA–lA VAll 

DE CABisCol
Partida l’ametller s/n. www.tempsde-
terra.com 
minitranshumància, que es farà el 16 de 
maig a les 17:00 hores i el 17 de maig a les
11:00 h. l’activitat és gratuïta i el lloc de 
trobada és al mercat de la terra dintre 
de la Vall de casbiscol.
Transport amb carro i venda de verdures 
fresques fins a la Taverna «lo torill» (c/ 
Sant Josep).

 TAVErNEs i FoNDEs Als CArrErs 
DE lA FEsTA DEl MErCAT

 la FonDa DEl múSic, de la societat 
musical la lira ampostina (Placeta del
cara-sol, c/ corsini): actuacions en 
viu a càrrec de professors i alumnes 
de l’E scola de música de la lira, amb 
interpretació de repertori de principis 
de segle XX, durant els dies de la Festa.
Exposició d’instruments i fotografies 
de la Societat.
menús, menjars i begudes tradicionals 
a la Fonda, durant els dies de la Festa.

 la ParaDa i la TaVErna DE la 
Fila (carrer major i carrer Sant roc): 
a la taverna de la Fila, al carrer major i 
Sant roc es serviran menjars i begudes 
durant els tres dies de la Festa. Hi haurà 
una petita exposició de fotografies i 
instruments antics i també podreu 
adquirir el cD de la música de la Festa 
del mercat, gravat per músics de la unió 
Filharmònica d’amposta.

 alTrES TaVErnES DE la FESTa:
menús i plats tradicionals d’amposta i 
les Terres de l’Ebre i servei de begudes.
la TaVErna DEl Ball (Plaça de 
l’aube)
l’arGEPSEr (c/ corsini - campari)
PaSTiSSEria PouS (c/ major)
caFÈ rEPuBlicÀ (av. de la ràpita)
caSa PEPiTa (c/ major, enfront del 
casino)
TaVErna «lo Torill» (c/ Sant Josep)
la PEPa (c/ Sant Josep)

CEntREs soCiosanitaRis 
i EdUCatiUs 

 ACTiViTATs DE lA rEsiDÈNCiA 
D’AVis D’AMPosTA
Dimarts 12 Taller de confecció de biju-
teria de l’època.
Dimecres 13 Taller d’ornamentació del 
centre.
Dijous 14 Taller de cuina. Panoli
Divendres 15 Dinar de germanor amb 
residents, usuaris del cD, familiars, 
personal i usuaris del cD de Sant Jaume 
d’Enveja.
Dissabte 18 maTí: Passejada pels car-
rers de la Festa del mercat i vermouth 
a la tasca.

Diumenge 19 Projecció de la pel·lícula 
de cine mut produïda per Filmsnòma-
des i dirigida per l’ampostí Jordi Galo, 
“l’Herència de l’avi Gisbert”.

 ACTiViTATs DEl CENTrE DE DiA DE 
MAlAlTiEs NEuroDEgENErATiVEs
Dimarts 12 Taller de confecció de biju-
teria de l’època.
Dimecres 13 Taller de cuina. Panoli
Dijous 14 Decoració del centre amb 
fotografies de l’època.
Divendres 15 Berenar de germanor per 
als usuaris del cD i els treballadors del 
centre. Projecció de la pel·lícula de cine 
mut produïda per Filmsnòmades i dirigi-
da per l’ampostí Jordi Galo, “l’Herència 
de l’avi Gisbert”.

 ACTiViTATs DEls CENTrEs 
ENsENYAMENT
Participació dels col·legis i instituts 
d’amposta en els jocs tradicionals de 
la Festa del mercat que es realitzen 
al recinte del castell el diumenge dia 
17 al matí.
col·legi Sagrat cor: divendres dia 15, a 
partir de les 11 h, mercat a la Plaça a
l’escola.

 ACTiViTATs DE lEs llArs 
D’iNFANTs MuNiCiPAls
La Gruneta
Dilluns 11: inauguració a càrrec de 
l’autoritat. Primera pedra del pont. Tots 
els alumnes, vestits per a l’ocasió, faran 
una visita guiada pel centre.
Dimarts 12: Taller de construcció i 
esmorzar d’època: pa,oli i sal.
Dimecres 13: elaboració i degustació de 
les coques de panoli. continuem fent el 
taller de construcció.
Dijous 14: taller de fang i de construcció.
Divendres: festa major amb música, 
ball i esmorzar a la plaça. Tots vestits 
d’època.
La Sequieta
al llarg de la setmana es treballaran els 
oficis de cosidores, pescadors i gran-
gers. Es farà una taller de construcció 
del pont penjant i unes sessions del ball 
del punxonet.
El divendres 15 de maig es farà la gran 
Festa major amb pares, mares i fami-
liars, amb berenar i ball tots vestits per 
a l’ocasió.

ComERços
 4r Concurs d’aparadors

Els comerços i establiments d’amposta 
col·laboren amb la Festa, amb apara-
dors i espais ambientats en l’amposta 
de primers de segle XX.
Es convoca el 4t concurs d’aparadors, 
amb un 1r premi de 150 €, un 2n premi 
de 100 €, un 3r premi de 50 € i un premi 
de 150 € al millor establiment públic. 
a partir de la valoració del jurat dels 
aparadors dels comerços inscrits a 
l’Àrea de comerç, l’acte de lliurament 
del Premi es realitza en els comerços 
guanyadors el divendres 15 de maig,
a les 18 h.

JoRnadEs gastRonÒmiQUEs 
dE la FEsta dEl mERCat
restaurants d’amposta i del Poble 
nou del Delta participen en aquestes 
Jornades de gastronomia tradicional, i 

ofereixen durant tot el cap de setmana 
menús i plats ben diversos. 
www.turismeamposta.cat

 Entre pa i pa
Horari: obert de dilluns a dissabte de 
8:30 h a 13 h i de 19 h a 24 h; diumengede 
19 h a 24 h.
c/ Tarragona, 4. amposta
Tel. 977 70 76 54
Entrepà de la setmana
“clotxa”: ceba, tomàquet, all i sardina 
de casco escalivats.
Preu 5 € iVa inclòs

 Lo Pati d’Agustí
Horari: obert tots els dies, excepte 
dimarts.
c/ Ebre, 10. Poblenou del Delta
Tel. 977 05 30 00
agustivane@hotmail.com
Entrants
Esqueixada de bacallà, musclos al 
vapor, croquetes de “cocido” i bunyols 
de bacallà
Plat (tot fet a la llenya)
arròs tot pelat o arròs a la marinera 
o Paella mixta o arròs negre o Fideuà
Postres
crema catalana o menja blanc o Pastís 
de xocolata o mel i mató
Beguda
Vi negre Do Terra alta (X Tu) o vi blanc 
o rosat de la rioja (Vivanco)
Preu 25,50 € iVa inclòs (mínim 2 per-
sones)

 l’antic
Horari: obert divendres i dissabte tot el 
dia; dilluns, dimarts, dijous i diumenge
obert al migdia; dimecres tancat.
av. de la ràpita, 128. amposta
Tel. 977 70 55 19
restaurant-lantic@hotmail.com
Entrants
amanida de tomàquet amb sardina 
de casco o Esqueixada de bacallà o 
Sardineta en escabetx
Primer Plat
Sopa de peix o Sípia amb fesols o Sopa 
bruta
Segon Plat
rostit de pollastre o Bacallà amb sam-
faina o Guatlles amb escabetx
Postres
Pa amb vi i sucre o menjar blanc
Beguda
Vi, aigua i cafè
Preu 20 €/persona iVa inclòs (mínim 
2 persones)

 Temps de Terra
Horari: obert dissabte i diumenge de 
9 a 21h.
Partida ametller, s/n. amposta
Tel. 977 09 08 94
amposta@tempsdeterra.com
www.tempsdeterra.com
Entrants
amanida Temps de Terra i crema de 
verdures de temporada
Primer Plat
arròs de verdures amb costella de porc
Segon Plat
carn a la brasa amb guarnició
Postres
Pastisset de la iaia
Beguda
Vi Frisach i aigua
Preu 25 €/persona iVa inclòs

FEsta dEl mERCat a la plaça

Ciutat



14 REvista amposta  ·  NúM. 883  ·  MAig 2015

Per una bona gestió

Una bona gestió significa treballar per i per al

poble, perquè els ciutadans d’Amposta tinguin la

ciutat que es mereixen. Aquella per la que lluiten

a diari. Així, mantindrem un municipi cuidat, amb

les seves respectives reformes quan siguin

oportunes, no aprofitant cap campanya electoral. 

Una bona gestió és mirar al futur. I aquest

apunta als nens i joves. Per això, treballarem

perquè tots els centres docents i culturals de la

ciutat, ja siguin col·legis, escoles de música,

centres d’esport, rebin les ajudes necessàries per mantenir i millorar les seves

instal·lacions, així com els recursos que requereixin. L’educació és una de les bases,

però també ho és la sanitat i els serveis socials. Per això, una bona gestió cuidarà

aquests dos pilars de l’estat. Farem el possible i demanarem les ajudes necessàries per a

millorar la sanitat a Amposta. A nivell atenció primària i hospitalari. A més, enfortirem

els serveis socials i les ajudes a la dependència. I podrem demanar les ajudes perquè no

estem a favor de la independència, moltes vegades usada com a cortina de fum perquè

no es vegin altres problemes més importants. La unió ens fa més forts i així ho

demostrarem.

Una bona gestió comporta l’aposta per aquells ciutadans que elegeixen Amposta per

a aventurar-se amb nous negocis, com empreses, en Pimes i autònoms i emprenedor.

Amposta estarà oberta per a rebre noves idees i negocis, amb la creació dels respectius

llocs de treball que això significa. Una bona gestió és potenciar els nostres recursos. I un

dels més preuats és el nostre riu Ebre. La seva cura i millora serà un dels nostres

objectius. Volem potenciar totes les seves qualitats i avantatges sempre en benefici del

propi riu i de tots aquells treballadors de la terra que el necessiten.

Una bona gestió es basa també en rebaixar els impostos i en eliminar despeses

innecessàries per a invertir aquests diners en temes vitals per a la població, com poden

ser ajudes a aturats, a gent gran sense recursos i necessitada.

Una bona gestió és fer tot el possible per a controlar la immigració, aquella que es

dóna de forma il·legal i que causa problemes de convivència als ciutadans. Volem una

immigració controlada i que garanteixi el respecte als nostres valors i costums.

I parlant de costums, parlant de tradicions. Una bona gestió és defensar el que és

nostre. I aquí el que és nostre són els bous. I nosaltres sempre els hem defensat. No ens

hem aprofitat de cap moment electoral. Apostem per la festa, en totes les seves

modalitats i a tots els nivells. Els bous són cultura, tradició. Així, farem que no

existeixin impediments per a desenvolupar la nostra festa. I és més, donarem a conèixer

la nostra forma d’entendre els bous. Que coneguin com els vivim aquí, a Amposta, a les

Terres de l’Ebre. Seguim en moments difícils, però una bona gestió farà que Amposta

continuï creixent. Pel benestar social, el treball, l’economia, el cultura, els esports...

necessitem el vot dels ampostins. Per una Amposta ben gestionada.

EsPAis grATuïTs DE ProPAgANDA ElECTorAl
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Ciutat

aJUtamEnt

L’Ajuntament d’Amposta ha 
liquidat el pressupost de 2014 
amb un romanent de tresoreria 

de 5.049.970’58 euros. El resultat 
pressupostari que és la magnitud 
que compara els ingressos líquids i 
les obligacions o despeses reconegu-
des arriba a la xifra de 2.313.342’98 
euros, de manera que les finances 
municipals han tancat el 2014 amb 
superàvit.

Pel que fa a l’estalvi nét, s’ha situat 
en el darrer exercici en 1.777.460’63 
de manera que la capacitat de finan-
çament de l’Ajuntament actualment 
és de gairebé 2 milions d’euros com-
plint tots els requisits de la regla de 
la despesa i l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. En termes SEC, és a 
dir, segons els Sistema Europeu de 
Comptes que només comptabilitza 
els imports realment ingressats la 
corporació disposa de 750.000 euros 
d’aquests gairebé 5 milions d’euros 
que es podran utilitzar en noves 
accions.

Pel que fa al deute viu es troba 
actualment acotat en un 65% quan 
la llei permet arribar a una ràtio 
del 110%, tenint en compte també 
que l’Ajuntament compleix amb 

el període mig de pagament als 
proveïdors, es podrà utilitzar una 
part d’aquest romanent per a, d’una 
banda, amortitzar préstec i per al 
pagament de factures pendents dels 
exercicis anteriors. També es podran 
fer noves inversions que no estaven 
previstes inicialment, i en aquest 
sentit, l’alcalde d’Amposta, Manel 

L’Ajuntament tanca el 2014 amb un 
superàvit de 2 milions d’euros

la inversió per càpita d’Amposta en millores és de les més elevades de Catalunya

Conveni amb la 
Diputació

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
i el president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet, van signar 
el passat dimarts dia 28 d’abril un 
conveni al palau de la Diputació pel 
qual la Diputació atorga una subven-
ció a l’Ajuntament per a la millora 
de la xemeneia del Molí d’Adell i del 
seu entorn, i d’altra banda, per al 
cobriment lateral de les dues pistes 
poliesportives cobertes de la ciutat, 

de la manera que esdevindran to-
talment tancades i en podran fer ús 
les entitats i equips esportius de la 
ciutat. Per a cadascuna de les dues 
actuacions es fan aportacions de 
diverses administracions, de ma-
nera que per a la rehabilitació de la 
xemeneia del Molí d’Adell i actuació 
al seu entorn s’aporten 262.884,75 
euros del FEDER i 282.915,95 de 
la Diputació mitjançant el conveni 
signat el dia 28. Per al tancament 
perimetral de les pistes cobertes de 
la zona esportiva la Diputació de Tar-
ragona aportarà 217.084,05 euros i 
l’Ajuntament d’Amposta 12.815,95. 

Ferré, i la regidora d’Hisenda, Isabel 
Ferré, han anunciat que s’invertiran 
200.000 euros en la urbanització del 
carrer Terol per acabar el tancament 
de la zona esportiva i educativa 
d’Amposta ja que és una via que es 
troba entre l’Institut de Tecnificació 
i l’Institut Montsià i que connecta 
el carrer França on hi ha la piscina 
municipal i la sala d’esgrima amb 
el passeig del Canal Marítim. L’obra 
es podrà adjudicar en les properes 
setmanes i es preveu que estigui 
ja finalitzada al setembre per a la 
tornada a les aules dels estudiants.

L’alcalde ha remarcat que aquesta 
inversió es realitzarà a més a més de 
les ja pressupostades per aquest any 
2015 i que inclouen el tancament 
total de les pistes de futbol sala o 
la rehabilitació de la xemeneia del 

Molí d’Adell i l’arranjament de tota 
l’Avinguda Dr. Pujol. “Podem fer 
més inversions gràcies a que fem, 
com sempre, una molt bona gestió 
dels recursos municipals, realitzant 
uns pressupostos molt prudents 
amb els ingressos i sent extrema-
dament curosos amb les despeses”, 
ha recordat l’alcalde que ha situat 
la contenció de la despesa en un 
percentatge d’un 10% menys del 
que s’havia pressupostat inicialment 
i que ha assenyalat que tenint en 
compte el pressupost consolidat de 
l’Ajuntament d’Amposta incloent-hi 
el de la Societat Anònima Municipal 
de l’Hospital Comarcal i de la Fun-
dació de Serveis Socials, la inversió 
per càpita d’Amposta és de les més 
elevades de Catalunya ja que se situa 
al voltant dels 600 euros. 
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La regidora de Comerç de 
l’Ajuntament d’Amposta, Rosita 
Pertegaz, ha fet públiques les 

dades de balanç de l’àrea entre les 
que destaquen els 101.493 euros en 
bonificacions a diferents comerços 
i negocis que han obert a la ciutat 
durant l’any 2014 i als que s’ha 
assessorat des d’Amposta Empresa. 
En total, des de que es van aprovar 
les bonificacions en les llicències 
d’obertura d’establiments i llicèn-
cia d’activitats a les empreses que 
s’implanten a la ciutat des de l’any 
2011, l’import de les bonificacions 
atorgades per l’Ajuntament d’Am-
posta ha arribat fins als 200.000 
euros. Les empreses reben un 50% 
de bonificació d’entrada i, en funció 
del nombre de llocs de treball que 
crea, aquesta bonificació pot arribar 
fins al 90%.

Pel que fa específicament al co-
merç de la ciutat, tant la regidora 
com l’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, han explicat que amb l’ob-
jectiu d’impulsar la instal·lació de 
nous comerços a la zona del casc 
antic de la ciutat que s’ha remodelat 
recentment, es durà a terme un pla 
de promoció dels locals disponibles 

al carrer Major i els seus voltants per 
estimular el sector. 

D’altra banda, en referència al 
comerç ja implantat a la ciutat, des 

Ciutat

aJUntamEnt

L’Ajuntament d’Amposta ha bonificat més de 100.000 
euros a la implantació d’empreses el darrer any

Es durà a terme un pla de promoció per a la implantació de nous comerços al casc antic

Signatura de 
convenis amb Creu 
Roja, Càritas I Siloé

Les entitats socials de la ciutat que 
distribueixen aliments a les perso-
nes més necessitades han signat els 
seus convenis anuals amb l’Ajun-
tament d’Amposta que, a través 
de l’àrea de Serveis Socials dóna 
suport a aquestes tres entitats per 
realitzar programes d’ajuda alimen-

tària, menjadors socials o ajudes a 
transeünts. L’import que es dedica a 
aquestes ajudes des de l’Ajuntament 
d’Amposta augmenta d’any en any 
ja que, segons ha afirmat l’alcalde 
d’Amposta, Manel Ferré “som especi-
alment sensibles amb el patiment de 
moltes famílies de la ciutat i mentre 
encara estiguem patint els efectes 
de la crisi econòmica cal donar tot 
el suport possible a les entitats que 
fan aquesta tasca”. Concretament, les 
subvencions a ONG’s han passat de 
75.000 euros l’any 2013 a 123.000 
euros l’any 2015. 

de la regidoria s’han posat en marxa 
noves accions de promoció com són 
els cursos d’aparadors i el concurs 
d’aparadors de la Festa del Mercat 
a la Plaça en el que es premien els 
millors aparadors dedicats a la festa 
i es realitzen dues fires Foraestocks a 
l’any en les que els comerciants posen 
les rebaixes al carrer coincidint amb 
les campanyes de rebaixes d’hivern 
i d’estiu. En aquest sentit, la fira 
Foraestocks d’hivern s’ha traslladat 
en les darreres edicions a la Plaça 
del Mercat i té lloc coincidint amb 
el dissabte de la Festa de la Carxo-
fa per aprofitar les sinèrgies entre 
el Mercat Municipal i l’atracció de 
visitants que suposa la festa gastro-

nòmica que també es va traslladar 
al dissabte per a que coincidís amb 
una jornada en la que els comerços 
estiguin oberts.

Pel que fa a les ajudes directes, 
l’Ajuntament d’Amposta aporta mit-
jançant un conveni de col·laboració 
3.800 euros anuals a la Federació 
de Comerç d’Amposta i 2.000 a l’As-
sociació de Restauradors per a que 
puguin realitzar les seves pròpies 
activitats de promoció.

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha remarcat que “som conscients de 
que el comerç requereix una especial 
dedicació perquè és clarament un 
sector clau en l’economia productiva 
de la ciutat”. 

 Contractes de 
 manteniment
 Comunitats
 Garatges
 Màquines industrials
 Nova instal·lació
 Reparació d’aire 

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143
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Ciutat

aJUntamEnt

S’ha fet públic a Amposta el con-
veni de col·laboració signat per 
la Universitat Rovira i Virgili 

(URV) i l’Ajuntament d’Amposta, 
pel tal de continuar promovent el 
coneixement i la innovació sobre 
temes relacionats amb l’economia, 
principalment de les Terres de l’Ebre. 
L’acord té una vigència de dos anys 
prorrogables en què l’Ajuntament 
ampostí es compromet a aportar 
10.000 euros anuals perquè la Cà-
tedra d’Economia Local i Regional 
(CELIR) de la URV, amb seu al cam-
pus Terres de l’Ebre, pugui promoure 
la seva tasca. Segons el director de 
la Càtedra, Juan Antonio Duro, el 
conveni subscrit entre les dues ad-
ministracions públiques permetrà, 
“reforçar els objectius que ens vam 
marcar quan vam crear la Càtedra el 
2011, com són la formació, investi-
gació multidisciplinar, transferència 
i divulgació de tot allò relacionat 
amb l’economia més propera, per 
tal de donar eines i coneixement als 
agents locals perquè puguin actuar 
en conseqüència i millorar la situació 
econòmica del territori, en aquest cas 
de les Terres de l’Ebre, alhora que 
reforça el paper de la CELIR com a 
agent dinamitzador socioeconòmic 
en clau territorial”. 

Per la seva part l’alcalde d’Ampos-
ta, Manel Ferré, ha redundat en el fet 

que “la URV és la nostra universitat 
de referència i tota la col·laboració 
que des de l’Ajuntament d’Amposta 
puguem oferir sempre serà en bene-
fici de la ciutat i del territori”. Final-
ment, el director del campus, Azael 
Fabregat, ha remarcat la importància 
del suport de les administracions 
locals “per tal que la Càtedra pugui 

continuar desenvolupant la seva tas-
ca”. Fins ara les dues administracions 
que ja formaven part de la CELIR, 
a les qual es suma ara l’ajuntament 
ampostí, són la Diputació de Tar-
ragona i l’Ajuntament de Tortosa, 
representants de les quals han estat 
presents avui en l’acte protocol·lari 
per donar a conèixer la nova adhesió.

Les activitats de la Càtedra es 
centren en la formació, investigació, 
transferència i divulgació i busca 
resultats aplicables en el territori, 
principalment de les Terres de l’Ebre. 
El resultat dels estudis, anàlisis 
i recerques realitzats es difonen 
mitjançant cicles de conferències, 
jornades o debats. 

La URV i l’Ajuntament signen un conveni per 
reforçar el treball de la Càtedra d’Economia Local

Els objectius són dotar als ens locals d’eines i coneixements per a que puguin millorar la situació econòmica

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, 
ha fet pública la sentència del jutjat 
de Tarragona en la que es desestima 
la causa contra l’Ajuntament d’Am-
posta per les incompatibilitats de 14 
treballadors. 

El jutjat de primera instància 
ja va arxivar la causa que havia 
presentat el regidor de PxC per un 
suposat tracte de favor a funcionaris 
municipals als que es va concedir la 
compatibilitat per realitzar una sego-
na activitat professional. Davant el 
sobreseïment de la causa, el mateix 
regidor va traslladar la informació a 
la subdelegació del govern espanyol a 
Tarragona que va decidir interposar 
el recurs al contenciós administratiu. 
Ara, la nova sentència desestima 
el recurs entenent que ha aplicat 
correctament la llei “tal com sempre 

ha dit l’equip de govern i com també 
recolzava l’informe de la Direcció 
General de l’Administració local”, 
ha dit l’alcalde Manel Ferré.

En aquest sentit, l’alcalde ha re-
cordat que ja es va mostrat tranquil 
en el seu moment perquè tenia la 
seguretat de que s’havia actuat cor-
rectament aplicant la llei Catalana 
d’incompatibilitats, que no és tan 
restrictiva com l’espanyola. Ja amb 
la denúncia per tracte de favor a 
l’arquitecte municipal l’alcalde es 
va mostrat convençut de que s’havia 
actuat correctament i la jutge de pri-
mera instància va arxivar la causa i 
ha afirmat sentir-se també tranquil 
davant les posteriors denúncies del 
regidor de PxC d’una banda, per 
haver retirat multes de trànsit su-
posadament de manera irregular ja 

que “el procediment també ha estat 
correcte en tot moment”; i de l’altra 
pel cobrament de dietes. En aquest 
punt Manel Ferré ha aclarit que no 
cobra dietes, només quilometratges 
i algun àpat i que en tots els decrets 
per al cobrament de desplaçaments 
de tot el personal de l’Ajuntament 
hi figura l’informe de la Intervenció 
municipal, de manera que estan 
degudament fiscalitzats com pertoca 
per part dels funcionaris. “Mai he 
cobrat quilometratges a títol personal 
ni tampoc de partit com s’assegura”, 
ha sentenciat l’alcalde.

En quant a la causa de les compa-
tibilitats dels treballadors municipals 
l’alcalde ha recordat que s’ha aplicat 
correctament la llei i ha volgut ex-
pressar la satisfacció de tot l’equip de 
govern perquè la sentència especifica 
que hi ha una llei d’incompatibilitats 
pròpia de l’àmbit català que és la 
que ha estat aplicant l’Ajuntament 
d’Amposta. A més, perquè aquesta 
sentència dissipa qualsevol indici 
de sospita per que s’hagi afavorit a 
determinats treballadors i demostra 
que es compleix la llei fil per randa, i 

en darrer terme, perquè l’alcalde ha 
vist recolzada la decisió d’haver apli-
cat la norma catalana que és la que 
pertoca en el nostre àmbit i també 
la que més beneficia als treballadors 
de l’Ajuntament.

D’altra banda, Manel Ferré ha la-
mentat el posicionament del principal 
partit de l’oposició, ERC, en tot el 
procediment, ja que davant la darrera 
moció de PxC sobre aquesta qüestió 
es va abstenir, segons ha assegurat 
l’alcalde “perquè quan visualitzen que 
poden erosionar i fer mal a l’equip de 
govern i a l’alcalde els importa ben poc 
quins són els seus principis” i ha afegit 
que d’altra manera no s’entén que un 
partit sobiranista es pugui alinear 
amb PxC en una qüestió que, de fons, 
tractava d’aplicar el marc legal propi 
de Catalunya o bé l’espanyol.

Finalment, Manel Ferré, ha mos-
trat la seva confiança en que el mateix 
acabarà passant amb les denúncies 
sobre les multes de trànsit i sobre 
les dietes, que les causes s’acabaran 
desestimant i que llavors des d’ERC 
aplaudiran que des de l’Ajuntament 
s’hagi actuat correctament. 

L’Audiència Provincial dóna la 
raó a l’Ajuntament en el cas de les 
incompatibilitats de 14 treballadors
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“Sí als Bous!”. Sota aquest 
lema els taurins ebrencs 
van omplir Amposta el 

diumenge dia 19 d’abril. Segons l’orga-
nització s’han unit a la marxa 10.000 
persones i segons fonts policials han 
estat gairebé 5.000. Tot i el ball de 
xifres, el recolzament rebut ha superat 
totes les expectatives de l’Agrupació 
de Penyes i Comissions Taurines de 
les Terres de l’Ebre. Els taurins han 
reclamat “llibertat i respecte”. Es con-
sideren castigats per l’opinió pública 
i assenyalats pels animalistes. Estan 
cansats de la incomprensió i de les 
crítiques i han dut a terme una expres-
sió sense precedents de la seva força. 
L’Agrupació taurina se sent enfortida 
per seguir lluitant per les temptes amb 
públic o els bous a la mar, entre altres.

Emoció, festeig i molta música. 
Aquests han estat els ingredients 
per convertir una manifestació en 
defensa de la tradició taurina a les 
Terres de l’Ebre en la gran festa 
de l’afició als bous del territori. La 
resposta ha causat una explosió de 
sentiments d’un sector de la societat 
catalana que se sent injustament 
castigat i assenyalat. “Els bous són 
també catalans”, han cridat. També 

centenars de banderes catalanes 
amb un bou imprès volien fer arribar 
aquest missatge a tot el país.  

Des de la prohibició de les corrides 
de toros a Catalunya, els defensors 
dels correbous han estat sempre al 
punt de mira. Any a any han de lluitar 
per evitar polèmiques. Des de que 
es va aprovar la llei de blindatge de 
la tradició ebrenca fins als darrers 
casos, que justament han quedat en 
un buit legal d’aquesta normativa, 
els taurins es veuen sempre en 
el focus mediàtic per presumptes 

males praxis, enfrontaments amb els 
animalistes, o l’etern debat sobre el 
respecte i la cura del bou.

Amb la mobilització del passat 
diumenge pretenien ser notícia per 
un altre motiu i ho han aconseguit. 
La demostració de força de l’afició no 
té precedents. La resposta dels afici-
onats ha superat les expectatives de 
l’Agrupació de Penyes i Comissions 
Taurines de les Terres de l’Ebre que 
l’ha convocat. Més de 50 penyes han 
estat representades i n’han vingut 
també del País Valencià i l’Aragó.

QUatRE pEtiCions al govERn
La marxa ha arrencat des del Pave-
lló firal d’Amposta i ha recorregut 
l’Avinguda de la Ràpita fins a la Plaça 
de l’Ajuntament. Les penyes han 
anat entrant a la plaça al final de la 
mobilització entre victorejos i molts 
aplaudiments. L’espai s’ha quedat 
petit per acollir els milers de partici-
pants. Al final, s’ha llegit el manifest 
amb què l’Agrupació taurina ebrenca 
ha fet quatre exigències al Govern. 

Volen solucions “immediates” per 
a la celebració dels bous a la mar que 
es fan a les Cases d’Alcanar i que han 
quedat en un buit legal dins la llei 
dels correbous i una defensa clara 
de les modalitats de bou capllaçat 
i embolat. També que es faci una 
revisió de les taxes que es paga en 
cada celebració amb bous al Col·legi 
de Veterinaris perquè s’adaptin a la si-
tuació econòmica actual dels pobles. 
Demanen que arribi aviat la resposta 
de la conselleria de Cultura perquè la 
festa dels bous sigui declarada com 
element festiu i patrimonial d’inte-
rès nacional. “Estem farts que ens 
toregin”, ha ironitzat Santo Albiol, 
tresorer de l’Agrupació. 

El Cas d’alFaRa dE CaRlEs
Per últim, s’ha exigit una solució 
ràpida per a la celebració de les 
temptes, una activitat pròpia de les 
ramaderies, amb presència de públic. 
El problema ha afectat greument 
la població d’Alfara de Carles, la 
Baxi Ebre, al cor del parc natural 
dels Ports, on dues ramaderies han 
patit la prohibició de fer-les. Porten 
un any i mig amb aquest litigi que 
els ha obligat a perdre una de les 
seves principals fonts d’ingressos. 
Àngela Mur, propietària de la ra-
maderia Mur d’Alfara de Carles, ha 
recordat que s’està destruint “el mitjà 
de vida dels animals”. La ramaderia 
ha hagut de reduir caps de bestiar, 
acomiadar personal i reduir despeses 
per poder mantenir correctament 
els 160 animals, aproximadament, 
que encara té. “Estem malvivint per 
mantenir l’explotació”, ha assegurat 
Mur. Justament l’entrada de la penya 
taurina d’Alfara de Carles a la plaça 
de l’Ajuntament d’Amposta ha estat 
un dels moments més emotius de la 
manifestació. “Ens sentim amb molt 
suport. Que deixin tot aquest cap de 
setmana i vinguin a fer-nos costat és 
molt emocionant i toca la fibra”, ha 
assegurat Mur. 

Tot el territori s’uneix per defensar a 
Amposta la tradició dels bous

la resposta va superar totes les expectatives i l’afició se sent reforçada

Ciutat

REivindiCaCió

Ara mateix, la plaça de l’Ajun-
tament, està retronant amb 
la música de les xarangues, la 

percussió de les diferents Batukes i 
els crits ensordidors de tots i cadas-
cun de vosaltres, reclamant respecte 
per les nostres tradicions, cultura i 
manera de ser.

Felicitats per la demostració de 
força, cohesió i respecte amb gent 
vinguda de totes les Terres de l’Ebre 

i molts vinguts de més enllà de les 
nostres Terres per reclamar allò 
que alguns ens volen pendre i que 
si estem així d’units no ho aconse-
guiran. Mai!

Aquesta manifestació i l’èxit que 

ha tingut gràcies, en molt bona part, 
al treball incansable dels dirigents i 
membres de l’Agrupacio de Penyes i 
Comisions Taurines de les Terres de 
l’Ebre els quals en pràcticament un 
mes de temps, han sigut capaços de 

movilitzar aquestes 10.000 persones 
que han sortit al carrer per reclamar 
respecte a les nostres tradicions, que 
com bé deia una de les innumera-
bles pancartes qui perd les seves 
tradicions, perd la seva identitat. 
I la identitat és allò que no es pot 
perdre mai perquè forma part tant 
de l’individu com de la col·lectivitat 
a la qual pertany.

Ara esta tocan la Rondalla amb 

Enhorabona gent dels bous
JOSEP GARRIGA

u
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el versador Guardet al capdavant 
i se m ésta posant la pell de gallina 
de sentir-lo.Aixó és una altra mostra 
de Tradicio conservada gracies a la 
memoria colectiva i que també ens 
defineix com a diferencia ciltural 
i els Bous a les nostres terres es lo 
mateix ; tradició i cultura, que hem 
de preservar costi el que costi i pesi 
a qui pesi.

És trist que a una societat com la 
catalana que tant lluita per preservar 
les diferències tant culturals, tradici-
onals com de costums de tots aquells 
que han arribat i estan arribant a esta 
nació multicultural; no faci, si més 
no, el mateix en aquelles manifestaci-
ons tradicionals i culturals d’aquells 
que han format part d’ella mateixa 
des de fa segles (actes taurins de les 
Terres de ĺ Ebre). Sí senyors, fa segles 
que són tradició els correbous i que 
per l’opinió d’alguns que ni tan sols 
han vist mai cap correbou es vulgui 
eliminar aquesta festa nostra que tan 
ens enriquex com a societat.

Aquest respecte que demanem, per 
la nostra tradició, té a més un reforç 
pel fet que aquesta festa tan nostra, 
ha estat evolucionant constantment 
en referència al benestar animal del 
qual tant la legislació vigent com (i 
sobretot) pels mateixos aficionats es 
té un tracte molt i molt curós amb 
els animals que són objecte de les 
diferents exhibicions a tot el territori.

Podeu estar tranquils, ciutadans 
de la resta de Catalunya, que els 
animals que participen als correbous 
de les Terres del Ebre en cap moment 
estan maltractats i només us volem 
convidar a que vingueu a veure’ls i 
constatareu “in situ” tot allò que aquí 
estic exposant que és ni més ni menys 
que la realitat dels correbous a les 
nostres Terres i a més us adonareu 
del component social que tenen totes 
i cadascuna de les modalitats. 

Bou capllaçat amb l’esmorzar 
posterior amb els amics i familiars, 
bous a la plaça amb els berenars “de 
cassola” dalt dels carros i palcos, 
bous embolats amb el sopar a la 
mateixa plaça de carros, l’arribada 
del bou per tota la població amb la 
quantitat de gent als carrers de la 
nostra ciutat, que dóna el tret de 
sortida de les Festes Majors i per fi i 
una cosa que sempre he admirat que 
és tres diumenges abans de festes 
el muntatge de la plaça de carros i 
palcos que és quan la gent es fa el 
raconet on pasarà bona part de les 
festes veient els bous en companyia 
dels seus.

Veniu a les poblacions de les Terres 
del Ebre, observeu, participeu (si 
voleu) i entendreu el perquè de la 
nostra defensa de tot plegat. 

dEClaRaCions

Ciutat

u

L’alcalde d’Amposta defensa el 
funcionament de l’Hospital Comarcal

Transmet un missatge de tranquil·litat a la ciutadania

L’alcalde d’Amposta, Manel 
Ferré, ha comparegut per 
explicar en què va consistir 

l’escorcoll que durant el dia d’ahir es 
va dur a terme a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta i després a l’Ajuntament, 
i també per transmetre un missatge 
de tranquil·litat a la ciutadania.

L’alcalde ha explicat que se’l 
va requerir com a representant 
de l’Hospital i de la FUSSMONT, 
i que la documentació que es va 
demanar per part dels agents de 
la Guàrdia Civil i del personal de 
jutjat eren contractes, factures i 
actes dels Consells d’Administració 
i del patronat de la FUSSMONT. “En 
principi no hi havia motiu per venir 
a l’Ajuntament, però en saber que 
les actes es custodien aquí, van re-
querir venir també a consultar-les”, 
ha explicat l’alcalde que també ha 
afegit que es demanaven les actes 
des de l’any 2007 fins l’actualitat, 
i que part de la documentació que 
es requeria no es troba a Amposta 
sinó a la central del grup SAGESSA 
a Reus ja que la gerència la fa el 
grup. La Guàrdia Civil, segons ha 
explicat Ferré, va clonar el disc dur 
d’un dels ordinadors de l’Hopital i 

també va demanar les auditories de 
comptes que es realitzen anualment, 
de l’Ajuntament van requerir-ne les 
actes de FUSSMONT.

D’altra banda, Manel Ferré ha re-
cordat que la investigació realitzada 
ahir forma part del cas INNOVA, 
referit a “l’època en que el tripartit 
governava a l’Ajuntament de Reus, 
a INNOVA i també a SAGESSA, són 
fets produïts en èpoques anteriors i 
als que en el seu moment s’hauran 
de demanar explicacions” i ha afegit 
que tot el procés del registre d’ahir 
es va fer amb la màxima correcció, el 
màxim respecte i total col·laboració.

Manel Ferré ha recordat que du-
rant el dia d’ahir va estar a disposició 
de la secretària judicial i facilitant 
tota la informació requerida, i ha 
afegit que “volia atendre ahir mateix 
als mitjans de comunicació, però 
havia d’estar al costat de la meva 
gent que són els treballadors de 
l’hospital i els de l’Ajuntament”, a 
més, ha afirmat taxativament que 
“no he estat ni detingut, ni retingut, 
ni tan sols imputat en cap moment 
malgrat les informacions interessa-
des que es van difondre durant el 
dia d’ahir”, en aquest sentit, l’alcalde 

ha lamentat l’actitud de “certa gent 
que es va dedicar durant el dia a 
intoxicar amb aquesta informació 
falsa” i també ha agraït les trucades 
i missatges de suport rebuts. Manel 
Ferré ha explicat que malgrat la seva 
experiència en l’àmbit de la política 
“mai havia viscut una precampanya 
com aquesta”

Pel que fa al curs de la investigació 
del cas INNOVA, l’alcalde ha volgut 
transmetre un missatge de tran-
quil·litat a la ciutadania d’Amposta, 
assegurant que ell mateix i el seu 
equip de govern “som gent correcta 
i honesta, que hem actuat sempre 
dins de la legalitat i que treballem 
en defensa de les institucions que, 
en última instància, són un bé per 
als ciutadans”. 

“no he estat ni detingut, 
ni retingut, ni tan 
sols imputat malgrat 
les informacions 
interessades que es 
van difondre”

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400
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Els passats dies 16 i 17 d’abril 
vam celebrar la 3a Jornada 
de Recreació Històrica “Els 

romans ens visiten”. Aquesta edició 
tingué un format diferent respecte 
els anys anteriors. Com a novetat, el 
divendres es va programar un taller 
de teatre a càrrec de l’Escola de Teatre 
i Circ d’Amposta sobre la reconstruc-
ció històrica dirigit als alumnes de 
batxillerat de l’IES Ramón Berenguer 
IV i als del cicle superior de Guia, 
Informació i Assistència Turística 
de l’Institut Montsià. 

Però el tret de sortida, com ja es 
habitual, foren les visites guiades per 
l’àmbit del món romà de l’exposició 
permanent “Les Terres de l’Ebre: de la 

prehistòria a l’edat mitjana”, adreça-
des als escolars. Aquest any ens vam 
centrar en explicar com eren i com 
es feien les restes arquitectòniques 
(com teules, antefixes, fragments 
de mosaics i estucs) i els elements 
estructurals que conformaven els 
seus habitatges. 

Completant la programació de les 
visites de dijous i el taller de teatre de 
divendres, tingueren lloc dues confe-
rències. La primera fou una mica més 
general i va anar a càrrec de Magi 
Seritjol, coordinador del reconegut 
festival internacional Tarraco Viva, 
especialitzat en la divulgació histò-
rica d’època romana. Ens va parlar 
sobre l’urbanisme romà, com eren 

Ciutat

divUlgaCió

3a Jornada de Recreació 
“Els Romans ens visiten”

Recinte del Castell d´Amposta, 13 de Juny de 2015

Exposició del 
Batxillerat d’Arts

El passat dijous 9 d’abril la promoció 
2013-2015 d’alumnat de batxillerat 
d’Arts de l’ Institut Ramon Berenguer 
IV va inaugurar al vestíbul de la Bibli-
oteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta 
una exposició amb una selecció de 
treballs realitzats durant els dos cursos 
d’aquest batxillerat. L’acte va estar 
presidit pel director dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament, Antoni Martí, 

pel regidor d’Ensenyament, Pep Nos 
i per la directora de l’Institut Ramon 
Berenguer IV, Lucrècia Bernaltes. 

La mostra, que a la inauguració va 
comptar amb una nombrosa assistèn-
cia de públic, presenta un recull de 
treballs en diferents tècniques, for-
mats i amb diversitat de temàtiques, 
reflex de les inquietuds creatives 
dels joves de la nostra comarca que 
s’inicien en el llenguatge artístic. 

Aquesta mostra anual compta ja 
amb una trajectòria consolidada sent 
enguany la setzena exposició que es 
presenta al públic. 

EnsEnYamEnt

els carrers, els edificis i les cases. 
La segona conferència la va impar-
tir l’arqueòloga Judit Ralda sobre 
l’estudi que va fer al Museu sobre 
les monedes romanes excavades al 
jaciment de la Vil·la de la Carrova. 

Cal donar les gràcies a les prop de 
400 persones (principalment esco-
lars) que van participar o assistir a les 
activitats d’aquest any. A més, volem 
destacar molt positivament les confe-
rències –per aportar un contacte més 
directe amb els alumnes i persones 
interessades en el tema i apropar-nos 
a les formes de vida a les ciutats ro-
manes d’una manera engrescadora, 
divertida i anecdòtica– i els dinàmics 

tallers de reconstrucció històrica 
de l’Escola de Teatre i Circ – que a 
partir de fragments teatrals d’autors 
romans, van ajudar als alumnes a 
submergir-se en la cultura romana 
d’una manera lúdica i didàctica–. 

Per últim, cal destacar, una edició 
més, el gran esforç que s’ha fet des 
de l’organització, formada per l’IES 
Ramon Berenguer IV, l’Antena del 
Coneixement de la URV, l’Ajunta-
ment d’Amposta i el Museu de les 
Terres de l’Ebre, i a les institucions i 
entitats col·laboradores entre les que 
destaquen la Diputació de Tarragona, 
l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i 
l’IES Montsià. 
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ConvoCatÒRia

Ciutat

Tal com es preveia, el vespre 
i nit d’aquest passat dissabte 
2 de maig, van ser perfectes 
per a caminar sota la lluna 

plena al delta de l’Ebre, a la 9a edició 
de la Caminada que organitza des de 
l’Associació Cultural les Set Piques 
d’Amposta.

En la caminada es van inscriure 
725 persones, majoritàriament de 
les Terres de l’Ebre, però també n’hi 
havia de comarques veïnes com el 
Maestrat, Baix Camp, Tarragonès, 
Matarranya i altres d’una mica 
més lluny, de poblacions de la resta 
de Catalunya i País Valencià. Els 
participants podien triar entre dos 
recorreguts, un de 12 Km i l’altre de 
16,5 Km, segons les ganes de caminar 
que tinguessin.

Puntualment a les 8 del vespre 
es va donar el tret de sortida de la 
Caminada des del Poble Nou del 
Delta, seguint pel camí del Través, 
enfilant cap al mirador de l’Embut i 
entrant al “filtre verd” per un camí 
obert de fa un mes pel voltant de 
l’Encanyissada. 

Després els “caminadors” van 
seguir per asfalt uns 500 metres per 
anar en direcció a La Tancada, però 
abans d’arribar a aquesta llacuna es 
van desviar cap a la carretera del 
Poble Nou al Trabucador arribant a 
l’avituallament (Km 7). 

Des d’aquest punt la ruta seguia 

en direcció al “poblet”, però ho van 
fer paral·lels a la carretera pel camí 
del Mig fins a arribar a l’alçada del 
Poble Nou on els participants van 
escollir entre fer el recorregut curt 
(només quedava 1 Km per acabar) 
o seguir per l’itinerari llarg (encara 

els quedaven 5,5 Km). 
Els que van seguir caminant, van 

continuar pel camí del Mig fins a ar-
ribar a la pantena de l’Encanyissada 
creuant la carretera i seguint per un 
camí paral·lel a aquesta, gairebé a 
tocar de l’Encanyissada, fins a entrar 

el Poble Nou pel cementiri.
En arribar a la pista poliesportiva 

de Poble Nou, els participants van 
poder descansar, comentar com 
havia anat tot plegat, esperar a 
companys de caminada que encara 
no havien arribat i recuperar una 
mica de forces amb el pica-pica que 
els havia preparat l’organització amb 
una mica de música per fer encara 
més bon ambient.

Com a novetat d’enguany, Les Set 
Piques van organitzar el mateix dia 
la 1a Mostra de Productes i Serveis 
Turístics de les Terres de l’Ebre, que 
va comptar amb 10 expositors amb 
productes com ara arrossos, vins, mel, 
oli, sabons naturals, joies i bijuteria, 
llibres i activitats turístiques i de lleure. 

Per a acabar, l’Associació Cultural 
Les Set Piques, organitzadors de 
l’esdeveniment, van voler donar les 
gràcies a tots els inscrits per la seva 
participació, a l’Ajuntament d’Am-
posta i Poble Nou del Delta, Protecció 
Civil i Creu Roja d’Amposta, a patro-
cinadors i col·laboradors i a tots els 
voluntaris que desinteressadament 
van posar moltes hores de feina per 
a senyalitzar el recorregut, vigilar 
les cruïlles, repartir l’avituallament, 
preparar el pica-pica,... tot plegat 
molta feina per aconseguir que tot 
sortís el millor possible en aquesta 
novena edició de la Caminada amb 
lluna plena pel delta de l’Ebre. 

Més de 700 persones inunden 
els camins del Delta caminant 

sota la lluna plena
ASSOCIACIÓ CULTURAL LES SET PIQUES

XX MOSTRA CATALANA 
DE BONSAI
l’auditori universitari Terres de l’Ebre 
d’Amposta fou l’escenari escollit per 
a la XX Mostra Catalana de Bonsai, un 
esdeveniment que va tenir lloc de l’1 al 
3 de maig i que, a més d’una exposició 
amb exemplars molt vistosos i inte-
ressants, hi va haver demostracions 
de ishitzuki, una conferència sobre 
aquest estil i diversos tallers de bon-
sai. la mostra també va comptar amb 
una fira de bonsai i s’hi va celebrar 
l’Assemblea Anual de la Coordinadora 
Catalana de Bonsai. 

aFiCions
Venda de terra

165 hectàrees
300.000 metres cúbics
400 metres quadrats

Posar-se en contacte al 
telèfon 659 048 060

Correus electrònics 
de la Revista Amposta
Redacció:premsa@amposta.cat
Publicitat: revista@amposta.cat
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Entitats

PAELLA DE MANS UNIDES
les voluntàries de Mans unides d’Amposta van organitzar un any més la Paella 
solidària de l’entitat, en la que centenars de persones van compartir un dinar per 
lluitar contra la pobresa i la fam al món.
Des del col·lectiu es vol donar les gràcies a totes les persones que van assistir 
a la paella, així com a tots els comerços i establiments que gràcies a les seves 
aportacions van fer possible la celebració. 

Concurs de fotografia 
“Ets d’Amposta si...”
L’edifici Terres de l’Ebre de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns 
d’Amposta fou en aquesta ocasió el 
lloc escollit per a l’entrega de premis 
del segon concurs de fotografies “Ets 
d’Amposta si...” en el que a través 
de les xarxes socials, principalment 
Facebook, centenars de persones han 
compartit durant diverses setmanes 

les seves fotos familiars. Si en la 
primera convocatòria, els premis de 
la qual es van entregar al pub Llar 
d’Amposta, es tractava de compartir 
una foto de quan eren petits, els usu-
aris del grup Ets d’Amposta havien 
de publicar en aquesta ocasió foto-
grafies amb una disfressa. Com en 
l’anterior edició, molts comerços de 
la ciutat van col·laborar aportant els 
premis i el local es va omplir amb un 
bon nombre de persones que havien 
participat en el concurs. 

Exposició en 
benefici d’APASA
La sala d’exposicions de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera va acollir 
una exposició sobre àngels en be-
nefici de l’entitat Apasa d’Amposta. 
L’exposició es va poder veure del 
17 d’abril al 2 de maig a la Sala 
d’exposicions Catalunya Caixa, 
Fundació La Pedrera

“Àngels” fou una exposició benè-
fica d’Art Internacional per recap-
tar fons per APASA la Residència 

l’Àngel d’Amposta. S’anomenava 
així com a homenatge a la feina 
que han realitzat durant tant de 
temps com a centre dedicat a les 
persones amb discapacitats. 

S’hi van unir artistes de Japó, 
Estats Units, Principat de Mònaco, 
Bèlgica, Itàlia i França al costat 
dels artistes de Saragossa, Bar-
celona i locals per donar suport a 
l’art i donar l’oportunitat al públic 
d’adquirir obres cotitzades per sota 
del seu preu de mercat, només per 
a aquest esdeveniment i per una 
bona causa. 

Apasa signa un conveni amb la 
Universitat de Santa Paula, 
Costa Rica, per imartir cusos 

d’especialització en el Màster d’Aten-
ció Primerenca de la Universitat.

Apasa és l’entitat de referencia a 
l’estat espanyol en Estimulació Mul-
tisensorial i Snoezelen. Des de l’any 
2005 forma part d’ISNA (Internatio-
nal Snoezelen Association). Apasa té 
professionals certificats per a poder 
oferir la capacitació internacional i 
reconeguda per ISNA en Estimulació 
Multisensorial i Snoezelen, a més 
forma part de la Junta Directiva 

d’aquesta organització que aglutina 
a professionals i entitats de 35 països 
dels 5 continents.

Des de l’any 2005 Apasa organitza 
tant congressos d’aquesta temàtica 
d’àmbit estatal com imparteix capa-
citació a professionals de tot l’estat 
espanyol, sobretot de l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual, atenció pri-
merenca com també molt en el món 
de les persones grans amb demències 
i Alzheimer. Són moltes les instituci-
ons que estan canviant estructures i 
funcionaments des de la mirada que 
ofereix la intervenció Snoezelen. 

Destacar que al nord d’Europa 
són molts ja els països que ofereixen 
l’atenció Snoezelen 24 hores, des de 
la que es tracta d’oferir una atenció 
global a la persona que doni major 
benestar i qualitat de vida a partir de 
les interaccions i entrades sensorials 
que ofereix qualsevol activitat de la 
vida diària si es dóna amb la sensi-
bilitat i metodologia d’intervenció 
adequada.

Des de l’any 2013 Apasa imparteix 
a la Universidad de Santa Paula 
(Costa Rica) un curs d’Especialitza-
ció en Estimulació Multisensorial 
i Snoezelen en el marc del Màster 
d’Atenció Primerenca. La Universi-
dad Santa Paula és una institució 
d’educació superior, dedicada a la 
docència, la investigació i l’acció 
social en les àrees d’Audiología, Te-
ràpia de Llenguatge, Teràpia Física 
(fisioteràpia), Teràpia Ocupacional, 
Teràpia Respiratòria, Màsters en 
Cures Pal·liatives, Estimulació Pri-
merenca, en Rehabilitació Funcional 
de la Persona Adulta Gran, en Teràpia 
Física (fisioteràpia), en Rehabilitació 
Esportiva i en Teràpia Física en Re-

habilitació Neurològica.
Aquest curs consta de 3 mòduls de 
formació teòrico pràctica i té una 
durada de 200 hores. En aquests 3 
anys s’han impartir 4 generacions 
diferents del curs. Hi ha passat pro-
fessionals de tota Costa Rica (met-
ges, infermeres, mestres d’educació 
especial, mestres escola ordinària, 
fisioterapeutes, terapeutes ocupaci-
onals, psicòlegs, etc.).

Destacar de forma especial que 
l’Hospital de Niños de San José, 
Hospital infantil referent a tot 
centreamérica ha instal·lat una 
Sala Snoezelen (inaugurada per la 
Vicepresidenta del país) i, 25 dels 
professionals (metges, infermeres, 
fisioterapeutes, mestres, terapeutes 
ocupacional) s’han capacitat en 
aquesta metodologia i estan sent 
pioners en quant a la intervenció 
en nens amb important afectacions 
(Unitat del Nen cremat, Unitat 
d’oncologia,. Etc.) i estan obtenint 
i baremant resultats espectaculars 
de millora en la qualitat de vida i 
benestar emocional del nen amb 
importants patologies. 

Signatura d’un conveni entre 
Apasa i la Universidad Santa 
Paula (Costa Rica)
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Quatre joves artistes de les 
Terres de l’Ebre -Roser Arqués 
de Deltebre; Elena Blesa i Mi-

guel Bustos de La Sénia; i Rebeca 
Royo de Tortosa- exposen des de 
dissabte, 18 d’abril a Lo Pati-Centre 
d’Art Terres de l’Ebre les propostes 
artístiques que van presentar a la 
convocatòria #ebrergent i que van 
ser seleccionades d’un total de 19 
projectes. L’exposició col·lectiva es 
va inaugurar amb la presència del 
director General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, Toni Reig; 
l’alcalde d’Amposta Manel Ferrer, 
el director de Lo Pati, Vicent Fibla; 
la curadora i crítica d’art, Cèlia del 
Diego; i l’artista i tècnica en dinamit-
zació cultural, Pili Lanau, totes dues 
membres del jurat de la convocatòria. 
L’acte inaugural es va completar amb 
una actuació d’Ensemble Topogràfic,  
un projecte musical de dansa i mú-
sica que connecta amb la filosofia 
ebrergent i que acaba de treure disc.

#ebrergent art jove i emergent de 
les Terres de l’Ebre és una proposta 

de nova creació que naix de la fusió 
dels programes Art Jove (impulsat fa 
nou anys per la Direcció General de 
Joventut del Departament de Benes-
tar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya), i Art Emergent (ins-
taurat per Lo Pati el 2012) que pretén 
donar suport als artistes emergents 
del territori en la producció i difusió 
de les seues creacions. Els projectes 
seleccionats en aquesta edició abor-
den temes diversos, des del pas del 
temps a la crisi econòmica, passant 
pel tercer paisatge o la història de 
Teresa Pla Messeguer, “La Pastora”, 
el maqui hermafrodita dels Ports. 
Les tècniques utilitzades també són 
variades: la fotografia, la il·lustració 
o la instal·lació.

ElEna BlEsa CáBEz
L’artista presenta un gran gràfic al 
mur central de Lo Pati on plasma les 
dades de l’atur, de la població activa 
i de l’evolució del nombre d’empreses 
de La Sénia des del 1980 al 2012. El 
1980 perquè va ser l’any que la seua 

mare va venir de Madrid a treballar 
a La Sénia i el 2012 perquè va ser 
l’any que el seu germà va marxar 
fora a treballar. “La meua generació 
és l’única que s’ha criat i ha crescut a 
La Sénia. Els meus pares van venir a 
treballar i nosaltres arribats a l’edat 
adulta hi haurem de marxar”, apun-
ta. En aquest sentit Blesa contrasta 
les dades objectives del gràfic amb 
un audio d’hora i mitja on amics i 
coneguts seus expliquen perquè han 
hagut de marxar fora.

migUEl BUstos
L’autor presenta un llibre de 36 
pàgines amb il·lustracions a dos 
tintes i imprès manualment que 
il·lustra sense pràcticament cap 
text (només una petita explicació 
al final) una part de la història de 
Teresa Pla Messeguer “La Pastora”, el 
maqui hermafrodita d’Els Ports que 
va nàixer a Vallibona el 1917 amb 
una malformació congènita sexual. 
“M’interessava explorar el rebuig 
social que va experimentar aquesta 

persona en un moment en què la 
societat no entenia ni acceptava 
aquestes diferències i encara menys 
en un ambient rural”. A la sala de Lo 
Pati es poden veure i fullejar quatre 
exemplars d’aquest llibre.

RosER aRQUés
Es tracta d’una sèrie de setze foto-
grafies preses en diferents indrets 
del Delta de l’Ebre però que posen 
el focus en allò que Guillés Clement 
va anomenar tercer paisatge. Ter-
renys urbanitzats abandonats “orfes 
d’intenció”, segons l’autora, “on es 
poden observar breus i insospitades 
aparicions de la naturalesa.”

REBECa RoYo
L’autora presenta tres fotografies 
de gran format, dos d’elles d’espais 
urbans de Tortosa i una del Delta 
on intenta plasmar “com un espai 
es transforma al llarg del temps 
però continua sent el mateix”. Els 
collages els ha construït a partir de 
fotos antigues cedides per l’Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre i que ella ha 
tornat a fotografiar en l’actualitat per 
superposar present i passat.

Aquesta exposició col·lectiva estarà 
a Lo Pati fins al 6 de juny i a partir del 
mes de setembre s’organitzaran xer-
rades i debats al voltant de la mostra, 
ja que l’objectiu d’aquest nou pro-
grama és també fomentar la vessant 
pedagògica, així com itinerar a altres 
municipis de les Terres de l’Ebre. 

aRt

EsCola dE tEatRE i CiRC

Quatre joves artistes de les Terres 
de l’Ebre exposen a Lo Pati

seleccionats en una nova convocatòria de #ebrergent

Dia Mundial del Circ
El passat 18 d’abril Amposta va ce-
lebrar, per segon any consequtiu, el 
Dia Mundial del Teatre, de la mà de 
l’Escola de teatre i circ d’Amposta. 
Ens sumaven d’aquesta manera als 
actes de commemoració organitzats 
per l’Associació de professionals de 
circ de Catalunya, que en aquesta 
data van tenir lloc a més de seixanta 
poblacions d’arreu del país. 

A Amposta la jornada va consistir 
en la realització d’un “Taller de circ 
al carrer” a càrrec de l’EtcA, que 
va omplir la plaça Berenguer IV 
d’estructures i aparells de circ amb 
els que poder provar diferents dis-
ciplines com el funambulisme amb 
cable, la bola d’equilibri, equilibris-
me amb rulo, hula-hoops, xanques, 
malabars, etc. 

La cloenda de la festa va estar 
protagonitzada per la pallassa Pepa 
Plana, premi de Cultura 2014, que 
va llegir el manifest del Dia Mundial 
del Circ. A l’acte van assistir-hi també 
la Sra. Mar Panisello, regidora de 
Cultura de l’Ajuntament d’Amposta 
i el Sr. Ferran Bladé, director dels 

Serveis Territorials de Cultura a les 
Terres de l’Ebre.

L’EtcA es prepara ja per encarar 
la recta final del curs, en la que en-
tre les activitats que durà a terme, 
estarà la participació a la VII Festa 
del Mercat a la Plaça i la celebració 
de la Mostra d’espectacles de l’EtcA 
que tindrà lloc el 13 de juny.

sant JoRdi
Per Sant Jordi els alumnes del Curs 
de Conta contes II, emmarcat en els 
Cursos d’hivern de l’EtcA, i amb la 
col·laboració de la Regidoria d’En-
senyament d’Amposta, van prota-
gonitzar narracions de contes a les 
escoles de la població. 

Al llarg de tota aquella setmana 

l’EtcA es va desplaçar a totes les es-
coles d’Amposta per explicar el conte 
que cadascun dels alumnes havien 
estat preparant durant el curs de 25 
hores de duració i que es va realitzar 
entre el mes de març i abril.

El proper 30 de setembre comen-
çarà un nou “Curs de Contacontes” 
que arriba a la seva tercera edició. 
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una vegada més la Biblioteca 
d’Amposta va commemorar 
amb èxit el Dia Internacio-
nal de la Llengua Materna, 

proclamat per la Unesco el 21 de fe-
brer de 2000, per promoure la unitat 
en la diversitat i comprensió interna-
cional a través del multilingüisme i el 
multiculturalisme . Les llengües són 
els instruments més poderosos per a 
la preservació i el desenvolupament 
del patrimoni cultural. 

Des del primer any comptem amb 
la col·laboració de la Isabel Obradós, 
del Consorci de Normalització Lin-
güística, al Consell Comarcal del 
Montsià, la qual acompanayada del 
seus alumnes, vestits amb vestits 
típics dels seu país, dirigí unes pa-
raules, explicant la seva tasca docent 
i agraint l’oportunitat de participar 
a aquesta Diada; Júlia Idiarte, pro-
fessora de l’Escola d’Art i Disseny 
Esardi, dirigí unes paraules al públic, 
la qual acompanyada per l’artista i 
professora Antònia Ripoll, aquest any 

acompanyaren el seu alumnat , qui 
van plasmar en dibuixos i pintures 
el sentiment del acte que s’estava 
celebrant en aquell moment. Elena 
Cabrera, professora de francès acom-
panyà a un nombrós grup de petits 
aprenents de la llengua francesa, 
explicà la tasca que desenvolupa 
l’Escola de Cultura i Llengües de les 
Terres de l’Ebre. També vam agraïr 
les paraules que van pronunciar la 

responsable de Punt Òmnia, Lidia 
Corbera , qui va participar amb un 
gran Panell, al·lusiu a la temàtica 
del acte , d’igual manera que ho van 
fer Rosa Solé , directora del col·legi 
Agustí Barberà; Ma. José Roda del 
Miquel Granell i vam comptar amb 
altres Planells del col·legi Consol 
Ferré. 

L’acte començà amb les paraules 
de Joana Serret, presidint l’acte la 

Regidora de Cultura Mar Panisello 
i Montserrat Ingla, de la Secretaria 
de Política Lingüística de les Terres 
de l’Ebre.

Després dels parlaments els alum-
nes recitaren, llegiren textos cadas-
cun amb la seva llengua materna.

El cantaautor Toni Subirana acom-
panyat d’un altre músic va posar 
la nota musical amb un recital de 
cançons del món, amb l’aplaudiment 
de tots els presents.

Els tastos van estar elaborats per 
cuineres nouvingudes d’Argèlia, 
Índia i Marroc. 

Gràcies a tots els col·laboradors 
que fan possible que a la Biblioteca 
Sebastià Juan Arbó es continuï tre-
ballant per a poder arribar a tots els 
nostres lectors i ciutadans.

Actualment a la nostra ciutat hi ha 
un total de 3.497 estrangers residents 
de 61països diferents. Informació 
que ens facilita cada any Adela Ortí.

Com cada any una tarda més per 
recordar. 

Cultura

La Biblioteca va celebrar 
el 10è aniversari d’un Dia 

molt emotiu
JOANA

Dia internacional de la llengua Materna

BiBliotECa

Revetlla de 
Sant Jordi 
a la Biblioteca
La nit abans de la Diada de Sant Jordi, 
la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó d’Amposta, es vestí de Gala amb 
unes actuacions totes elles especial, 
amb un color i varietat que van fer 
que fos una tarda-nit diferent.

Vam gaudir de la presentació de 
la col·lecció de 4 contes “El Montsià 
de Bàrbara i Jaume” de l’autora 
Núria Ibàñez, presentats per Jesús 
Serrano. Van intervindre amb una 
teatralització David Comuñas i Eva 
Ortiz. I es va presentar la Jota a 
Bàrbara i Jaume”. Música popular 
i la lletra d’Arturo Gaya i ballada 
magistralment per Cristòfol Pons i 
Pili Cano.

David Comuñas “Eqhes DaBit, es 
exposà il·lustracions puntillistes del 
llibre “Mentides a mà alçada”, un 

recull de 40 relats i poesies il·lustrats.
Vam lliurar el IV Premi de Nar-

rativa Breu “Ciutat d’Amposta”. Re-
sultant guanyador del mateix Josep 
Igual de Sant Carles de la Ràpita amb 
la seva obra “Música secundària”, 
valorat en 2.000 euros i Joan Carles 
González de Mataró-Barcelona. amb 
l’obra “Fos en negre”, com a accèssit 
valorat en 700 euros.

Es va presentar i regalar a tot el 

públic assistent un Punt de llibre 
commemoratiu del Centenari del 
Pont Penjant d’Amposta, creat i dis-
senyat per Melanie Martín Villalba, 
alumna de l’Escola d’Art i Disseny 
Esardi.

Com a cloenda, “Hoy es siempre 
todavia”, un recital poètico-musical 
sobre el poeta Antonio Machado, ens 
va emocionar, captivar..Les arpes de 
Pilar i Ma. del Mar Anglès, el clarinet 

de Laia Haro, , la guitarra de Rodri, 
l’acordió i la veu de Maria Gallego i la 
recitació perfecta dels poetes Tomás 
Camacho i Rafael Haro. Tot un gust 
per als sentits.

Una nit on els participants i tots 
els assistents van manifestar la seva 
alegria en formar part d’aquesta nit 
màgica anterior a Sant Jordi. 

JOANA 
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BiBliotECa

Sílvia mayans amb 
el club de lectura

L’autora Sílvia Mayans va estar amb 
el Club de Lectura Cafè-Tertúlia, ja 
que en aquesta ocasió es parlava de 
la seva novel·la “Cap llàgrima sobre 
la tomba”, finalista Premi Canya-
meres 2012. 

 “Corre l’any 1975. Elíades Bel, un 
barceloní amb arrels a les Terres de 
l’Ebre, ho deixa tot per anar a viure 
a Arnes, un poblet de la Terra Alta, 
amb l’esperança d’envoltar-se de pau 
i tranquil·litat. 

Per sort o per desgràcia, la seva 
vida es capgirarà i la trobada casual 
del cadàver del Severino Gil l’invo-
lucrarà en una trama d’insospitades 

Trobada amb Cinta 
Arasa, autora de 
“Missió Trobairitz”
El passat divendres 10 d’abril va tenir 
lloc a la Sala infantil de la Biblioteca 
la trobada amb Cinta Arasa, autora de 
la novel·la infantil Missió Trobairitz, 
publicada per Animallibres.

La novel·la, recomanada per a 
lectors a partir de 8 anys, ens explica 

la història d’un grup de gates i gats 
que viuen una de les seves vides amb 
les trobairitz medievals, les dones 
poetes que acabaren competint amb 
peu d’igualtat amb els trobadors al 
segle XII.

L’acte, que estava organitzat pel 
Pla d’Igualtat i va comptar amb la 
col·laboració de la Biblioteca, estava 
emmarcat dins les actuacions del Dia 
de la Dona, ja que aquest llibre és un 
gran al·legat a favor de la igualtat de 
dones i homes. 

“50 racons amb 
encant del Baix Ebre 
i montsià”
“Cinquanta racons am encant del 
Baix Ebre i Montsià”, ens portarà de 
visita pel nostre patrimoni, natural, 
etnogràfic, o arquitectònic. Podem 
descobrir paratges desconeguts del 
nostre territori, des de la plana al 
Delta, i de l’Ebre als Ports, passant 
per les serres del Montsià, Godall o 
Cardó. Aquesta terra privilegiada 
compta amb dos grans espais na-
turals el Parc Natural dels Ports de 
Tortosa-Beseit i el Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. Reserva de la Biosfera 
per la UNESCO

Totes les sortides són relativament 
fàcils, pensades per anar amb tots els 
membres de la família, tant nens com 
avis. A la majoria es pot anar amb 

vehicle, a peu o bicicleta, sent moltes 
d’elles el principi d’excursions molt 
més llargues, per als més agosarats.

Amb una breu descripció del lloc i 
la seua història, un plànol per saber 
arribar-hi, i diverses recomanacions, 
esperem que tothom pugui gaudir de 
tots els nostres racons amb encant.

El llibre fou presentat per Rafel 
Català d’Edicions Dalmau, i per 
l’autor ebrenc Emigdi Subirats. Cinta 
Montañés i Àlex Farnós, autors del 
llibre ens van explicar amb detall 
la seva aventura per fer aquesta 
recomanable i interessant guia. Una 
presentació enriquidora, emotiva 
i que ens despertà la curiositat a 
tots els oients. El fons de la nostra 
Col·lecció Local guarda un nou tre-
ball d’aquest dos ampostins, que en 
altres ocasions ens han regalat els 
seus treballs.  

JOANA

“Hija de la guerra”
És el títol de la segona obra publicada 
per l’autor ebrenc Baltasar Gimeno. 
Una novel·la on deixa constància no 
només de la història d’una època sinó 
de la seva pròpia i la de tots nosaltres, 
fills de la guerra, amb el propòsit 
de seguir creixent i preparant-se 
com autor per a properes entregues 
literàries.

El relat és històrica i de ficció, ens 
endinsa en una realitat desconeguda 
i sorprenent per a molts de natros, 
hereus d’una societat espanyola mar-
cada per la Guerra Civil. Fets durs i 
traumàtics, no exempts d’esperança 

i afany de superació.
Baltasar a la seva presentació va 

estar acompanyat de Magda Barrac-
hina, qui li va presentar el llibre i de 
l’artista ampostina Ma. Joan Martí 
qui ens va delitar amb una tria de 
lectures.

Al començament de l’acte, Baltasar 
ens va sorprendre en unes seqüències 
de una sèrie televisiva que fa tretze 
anys vam rodar “Marc i Marta”, de 
l’autora Estela Ferré i Xavier Giner. 
Tot un gust tornar a recordar aquells 
temps on vaig conéixer per primer 
cop a Baltasar Gimeno, tot un artista 
a la pantalla i ara amb la literatura..  

JOANA

connexions amb el passat. 
L’Elíades haurà de treure l’entre-

llat d’un misteri que l’afecta perso-
nalment, movent-se entre Tortosa, 
Vall-de-roures i Gandesa. Sort que 
comptarà amb l’ajuda inestimable 
de la Susi i lo Margalló, els seus 
nous amics a la contrada, per poder 
deslliurar-se de la persecució d’un 
personatge misteriós i del tinent Es-
trada, així com d’un sèrie de malsons 
que el porten de corcoll”.

La Sílvia d’arrels valencianes i ca-
talanes, ha estat sempre interessada 
per les llengües i les cultures d’arreu. 
Després d’uns anys vivint a l’estran-
ger, l’any 2005 torna a Barcelona i 
comença a escriure.

El 2009 es trasllada a Arnes, a 
la Terra Alta, on publica contes i 
poemes amb el pseudònim Ginger 
Cayenna, en llibres col·lectius: “L’ar-
breda ebrenca” (2010), “Poesia a la 
frontera” ( 2011) i el que no us podeu 
perdre “ Tren de Val de Zafán” (2011), 
que amb el títol “El darrer tren”, signa 
amb aquest pseudònim.  

JOANA

Publicitat a la Revista Amposta: 
608 093 400
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JOSEP VALLDEPéREz
 I LLEIXà
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Geològicament, el terme municipal 
d’Amposta és força variat, compren 
un vast territori que va des de les 
terres baixes i llacoses de la desem-
bocadura del riu Ebre, fins pujar a 
una cota més elevada i rocosa on 
apareixen terrasses conglomerades 
del Pliocè, elevacions del Cretaci, 
i d’altres formacions orogràfiques 
suavitzades per escalonats bancals 
amargenats amb pedra en sec. 

No obstant, podem manifestar 
obertament, en què l’antic nucli 
urbà es trobava entre dues aigües, 
perquè, la seva ubicació a sobre del 
darrer estimball rocós del marge 
dret del riu ha esdevingut que, 
durant la protohistòria, una bona 
part d’aquest roquer estès encer-
clat per l’aiguabarreig del mar i el 
riu, on també confluïen, les aigües 
sorgides dels bufadors de la zona 
dels Xiribecs, Valletes, etc, per tant, 
hem de concebre, un poblat mariner 
i! Fluvial.

En aquell temps el Delta apareixia 
a partir de la zona de l’Abeurador 
o Arenals, més o menys per on es 
localitza la Sèquia Mare; a uns 1’50 
Km, en direcció a Sant Jaume d’En-
veja, en canvi! El sector del raval dels 
Gemecs, Alfacs, Campet, Xiribecs, 
etc, era ocupat per aquestes aigües 
que circumdaven part de l’antic 
poblat d’Amposta.

Científicament està demostrat, 
en què part dels aiguamolls de la 
desembocadura de l’Ebre, ja fa uns 
quants milers d’anys que existeixen, 
per tant, hauríem d’admetre, en què 
a un espai amb aquestes caracte-
rístiques, s’hauria generat si més 
no, una ocupació humana, força 
singular; una circumstància que 
hom ens suggereix cercar, tot el que 
encara s’amaga sota els fonaments 
d’aquest enigmàtic emplaçament.

Efectivament, l’heterogeneïtat 

geològica i biològica d’aquest in-
dret, probablement hauria suscitat 
a que s’hagués desenvolupat una 
secular simbiosi amb la comesa de 
la gent, on els costums i activitats, 
haurien estat tant miscel·lànics 
com el propi medi; una alternativa 
què, per obvietats topogràfiques, no 
s’ho podien permetre els pobladors 
d’interior, la qual cosa m’indueix a 
suggerir, en què les repercussions 
etnogràfiques causades per aquesta 
diversitat geomorfològica i mediam-
biental, s’haurien de contemplar; 
més què res, per entendre millor la 
idiosincràsia d’aquests pobladors de 
la desembocadura de l’Ebre.

El perquè hem de concebre una 
idiosincràsia diferent en la gent que 
habitava aquest indret, ho formula 
la pròpia geomorfologia, la qual 
no tan sols es limita en un entorn 
deltaic, al sud i sud-oest d’Amposta, 
apareix una vall molt destacable 
que, és encaixonada per la serra de 
l’Antic, flanc occidental del Mont-
sià, Montsianell, coll del Cabiscol 
o Montsenye, Favaret, les Tosses... 
Aquesta depressió, ocupa la major 
part de les terres “secanes” del ter-
me municipal d’Amposta, les quals 
estan distribuïdes en partides, l’Ori-
ola, els Comunets, Tapà, Ametllers, 
Cubilans, Mas d’en Carrasca, etc.

Els sediments transferits des 
d’aquestes serres i turons perime-
trals, són els causants del colma-
teig d’aquesta vall, els quals, són 
arrossegats pels pendents del sòl, 
i, sobretot, pels barrancs de Valle-
tes, Núvols, Miralles o la Tina, el 
dels Corbs i el de la Rota. Podríem 
al·legar, en què aquesta planúria, 
és quelcom semblant a un delta, la 
diferència està, en què el sediment 
no l’ha rebut del riu, ni del mar. 

Tot i així s’ha de precisar, en què 
aquesta depressió, és un dels corre-
dors principals per on circulen bona 
part de les aigües subterrànies que 
descendeixen des del Port de Besseit 
i, d’altres punts d’aquesta geografia, 
una circumstància que si més no ha 
permès, l’aflorament de torberes i 
ullals on, la roca mare és interfe-

rida per la falla del riu (contrafort 
septentrional del Montsià).

Aquest cabalós aqüífer, en con-
junció amb les temperatures més 
fredes del inici postglacial, foren els 
principals artífexs de la formació de 
les torberes, on la seva participació 
ha estat essencial per a la carbo-
nització dels vegetals amuntegats 
al fons d’aquestes aigües fredes i 
desoxigenades; és per això que, 
l’acumulament més significant de 
torba, es localitza per la zona que va 
des dels ullals de Baltasar o Tusquets 
fins al Campo i la Figuerola. 

Apart de la copiositat hídrica, val 
a dir que d’aquesta vall, també s’han 
de destacar unes altres caracterís-
tiques, no pas menys interessants, 
per què com a recollidora de tots 
els nutrients escorreguts des de les 
muntanyes adjacents, s’ha de tenir 
esment, d’un significatiu desenvo-
lupament de la massa forestal, on, 
arbres com les alzines, roures, pins, 
etc, haurien prosperat amb una gran 
vivacitat, per tant, és molt factible, 
en què també aquí, s’originés una de 
les primeres grans desforestacions 
del territori. 

La introducció i cognició dels 
metalls, (coure, bronze i el ferro) va 
conduir, a que la gent del territori 
fiqués en funcionament, un seguit de 
foneries i forges que hom requerien 
d’un considerable volum i, consum, 
de combustible, (carbó vegetal) que 
cóm és lògic, l’haurien d’aconseguir 
de llocs propers com aquesta vall, 
per tant, ens hem d’aventurar a 
considerar, en què s’hauria originat 
una indiscriminada desforestació 
d’aquest territori, on el sòl desfores-
tat, posteriorment s’hauria aprofitat 
per a la conversió de nous cultius 
(oliveres, vinya, etc), i sobretot! Per 
augmentar la producció cerealista 
que, ja era present des del neolític. 
(Poèticament, alguns clàssics ro-
mans descrivien als cereals, com els 
daurats fruits de la deessa Ceres) 
-Ora Marítima, d’Avié-.

Els testimonis arqueològics que 
casualment ens ha desvetllat aques-
ta abundosa vall, confirmen un 

poblament disseminat de diferents 
períodes, on els seus habitants hau-
rien rebut els corresponents influxos 
culturals, mitjançant el poblat més 
ben comunicat i estructurat de la 
desembocadura del riu (Amposta). 

D’aquests tipus d’establiments 
disseminats, casualment me’n he 
trobat uns quants, però, n’hi ha un de 
molt especial, que el vaig localitzar 
a la segona quinzena de setembre 
del 2.008. Aquest assentament està 
ubicat al costat mateix del camí del 
Tapà, aproximadament a uns 3’50 
Km, sud-oest d’Amposta, allí, a un 
bancal de tarongers m’aparegué 
una gran quantitat de fragments 
de ceràmica feta a mà, mesclada 
amb abonyegats còdols de ferro 
fusionat sense forjar i de diferents 
mides; una peculiaritat que si més 
no m’indicava, en què possiblement 
es tractava d’un lloc, específicament 
dedicat a la fusió de minerals extrets 
a peu de muntanya. El Montsianell 
està molt a prop d’aquest jaciment i, 
pels seus voltants apareixen moltes 
pedres ferruginoses, les quals, ben 
bé podrien ser apropiades per a 
convertir-les en ferro o altre tipus 
de metall; tot és qüestió de fer-los-hi 
els pertinents anàlisis.

Per altra banda, dóna la sensació, 
en què l’estacionalitat d’aquesta 
“factoria”, hagués coincidit amb 
dues etapes, la del bronze final i, el 
ferro primer, ja que una bona part 
de la ceràmica, ens especifica unes 
característiques molt semblants a les 
del període del bronze final, però 
tanmateix, l’aparició del ferro fos, 
contradiu aquesta lectura, la qual 
cosa ens evidència, una excepcio-
nalitat força interessant.

Aquesta paradoxa, només es 
podrà avenir, a partir del moment 
en què es dugui a terme, les per-
tinents i convenients excavacions 
arqueològiques del indret, que cóm 
és de racional suggeriment, s’hau-
rien d’efectuar sense trigança, ja 
que estic convençut, de que aquest 
jaciment pot ser una eina molt es-
claridora alhora d’especificar una 
cultura o societat en transició. 

Entre dues 
aigües

CommEmoRaCió

Celebració del 
Dia Internacional 
de la Dansa

El parc dels Xiribecs es va omplir de 
música i de dansa en la celebració del 
Dia Internacional de la Dansa que va 
tenir lloc el diumenge dia 19 d’abril.

L’Escola de Dansa de Maria Lozano 
i la Unió Filharmònica van oferir als 

assistents un magnífic espectacle que 
sobre la base del ballet “El llac dels 
Cignes” amb la música en directe, 
va omplir les graderies del parc i 
l’escena amb més d’un centenar de 
ballarins i un públic molt nombrós. 
La celebració del Dia Internacional de 
la Dansa és una iniciativa que ja està 
plenament consolidada a la ciutat i 
en la que nens i nenes de totes les 
edats s’uneixen per mostrar els seus 
progressos en ballet clàssic i també 
contemporani. 



32 REvista amposta  ·  NúM. 883  ·  MAig 2015

Butlletí d’informació local
Fundat l’any 1958

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

Director: manel Ferré montañés. 
Sotsdirectora: rosita Pertegaz lafont

Redacció: manel ramon Ferré, Jordi 
Galo Baranco, maite Subirats argentó, 
Joana Serret Fabra, Teresa Valldepérez 
cabrillana. 
a/e: premsa@amposta.cat 

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

Disseny i maquetació: Frederic Solé
Impressió: Digital image (Querol 
Edicions Sl)
Dipòsit Legal: T.1645-Vii-7

Tots els articles i/o comunicats adreçats 
a la revista amposta, han de portar el 
nom, cognoms, adreça i Dni del seu 

autor i hauran d’estar enviades 
necessàriament per correu electrònic a: 
premsa@amposta.cat o revista ampos-
ta, plaça Espanya 2-4, 43870 amposta
la revista amposta no s’identifica amb 
les opinions expressades pels signants 
dels articles que es publiquen en aques-
ta revista

En record del 
tio obdulio
Sempre que ens deixa algú proper a 
nosaltres, evidentment que la tristor 
ens envaeix fins al més profund 
del nostre cor. La vida, per sort o 
per desgràcia, qui sap, és així, en 
qualsevol cas tots naixem per mo-
rir i d’aquí no s’escapa ningú. Però 
el més important és el que queda, 
l’empremta que deixes, els records, 
la bondat, la tendresa, i com no per 
als aficionats als bous, la saviesa.

Lo tio Obdulio, per els que els 
varem conèixer de prop i varem 

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

Amb la ciutat immersa en la 
campanya electoral us fem 
arribar la darrera revista 

Amposta d’aquesta legislatura, en 
uns dies tindran lloc les eleccions 
municipals i tant en portada com a 
l’interior la revista portarà la infor-

mació sobre els resultats electorals 
i la formació del nou consistori sorgit 
de les urnes el 24 de maig. informar 
és, al final, la nostra raó de ser.
Aquest mitjà, amb més de 50 anys 
d’història, té com a principal objectiu 
ser una crònica de la vida social, 
cultural i esportiva de la nostra 
ciutat. El valor de la revista Ampos-
ta ve donat principalment pel seu 

caràcter local, i cal tenir en compte 
que la informació que s’hi publica 
molt difícilment es podria difondre a 
través d’altres mitjans que, pel seu 
abast territorial o pel seu caràcter 
privat, seleccionen la informació 
amb uns altres criteris. En la nostra 
llarga història han estat moltíssims 
els col·laboradors i membres de la 
redacció que en un moment o altre 

han aportat contingut a la revista 
Amposta, han col·laborat des de 
les seves entitats o a títol personal i 
sempre s’ha procurat donar cabuda 
a tots els continguts. 
Els temps són complexos i les opini-
ons lliures, però més enllà del soroll 
del voltant i de les circumstàncies 
cal seguir mantenint allò que ens fa 
únics i singulars. 

compartir amb ell tantes tardes de 
bous, no podrem oblidar mai tot això 
esmentat anteriorment. Ell, amb 
els seus coneixements taurins, amb 
la seva tranquil·litat i amb la seva 
responsabilitat, amb el seu camió 
impecable per portar los corros del 
Xarnego allí on fos, el varen fer un 
home digne de respecte per molt 
bons aficionats, i quan dic aficionats 
ho dic en majúscules. 

Un home que tot i suportar moltes 
de les bromes que de vegades li fèiem 
els que més confiança en ell teníem 
en qualsevol moment, això sí sempre 
amb el respecte corresponent, no va 
perdre mai la compostura amb nin-
gú , guanyant-se així el carinyo i el 
respecte unànime de tots, de grans 
i de joves. Ell sempre enraonava 
amb tothom.

Quants de camins de pols, als cor-
rals, quantes matinades al ras, quin 
fart d’aguantar....però allí estava lo 
tio Obdulio per demanar-li qualsevol 
favor a l’hora que fos, on ell et respo-
nia amb la seva particular i graciosa 
socarroneria . “On Déu sagrat”.

Estic escrivint aquestes quatre 
ratlles i és que no me surten més 
paraules ja que l’emoció m’envaeix 
d’haver tingut el plaer com a afici-
onat als bous i com a persona, de 
conèixer a un home d’aquesta di-
mensió i aquesta categoria humana, 
un reflex del que mols hauríem de 
prendre nota.

Per sempre Obdulio mai t’oblida-
rem. Adéu amic. Tots l’estimàvem. 

 CARLOS VALLDEPéREz

Crònica d’una mort 
anunciada
Fa uns quants anys, pocs, va aparèi-
xer la matèria comuna per a tots els 
batxillerats anomenada Ciències per 
al món contemporani (CMC). Recor-
do el treball desenvolupat dintre del 
Departament de Ciències experimen-
tals per concretar a nivell d’aula els 
seus objectius, continguts, activitats 

i la metodologia per gestionar-ho i 
aconseguir el nostres propòsits.

Recordo també que, tot i triar una 
editorial en concret, vam decidir 
treballar el que vam establir com a 
unitat 0: explicar el perquè d’aquesta 
assignatura, la relació entre ciuta-
dans, ciència i tècnica, el caràcter 
ambivalent de la tecnologia, la seva 
universalitat, etc.

En aquesta unitat introductòria, 
s’explicaven les diferències entre 
saber (estar prop de la veritat), opinar 
(creure que) i opinar justificadament 
(amb arguments). 

El proper curs, amb la LOMCE, 
aquesta matèria desapareix del 
currículum comú.

Molts dels nostres batxillers, 
amb un nivell de cultura destacada 
i exigible en una societat moderna, 
deixaran de preguntar-se sobre la 
nostra espècie i l’univers, sobre el 
fixisme versus l’evolució, la relació 
de la salut amb els estils de vida, 
dels avenços de la biotecnologia i 
l’enginyeria genètica, dels proble-
mes bioètics que plantegen, de la 
petjada ecològica i la sostenibilitat 
mediambiental, dels nous materials i 
els cicles de producció, del món de la 
informació i la comunicació global...

Es perd, una vegada més, l’oportu-
nitat que l’alumne pugui reflexionar 
sobre el seu entorn, qüestionar el 
que sap o creu saber, i cercar una 
visió global i crítica de la natura i la 
condició humana en l’actual context 
de la societat del coneixement.

En definitiva, perdran la possibili-
tat d’opinar justificadament i poder 
decidir lliure i responsablement 
sobre aquestes qüestions que ens 
afecten a tots i en tots els àmbits.

Això sÍ, sempre podran recórrer 
a programes de televisió on uns 
opinadors professionals els diran el 
què és correcte o no.

Amposta, a 23 de març de 2015, 
any internacional de la llum. Segle 
XXI. 

DEPARTAMENT DE CIèNCIES DE 
L’INSTITUT RAMON BERENGUER IV

Ara poden adquirir 
altra volta el sifó de 
tota la vida, es tant 
senzill com trucant 
al telèfon: 977 702 835, 
o si voleu passant pels 
nostres magatzems

COMERCIAL PERIS S.L. 
Ctra. Nac. km. 1.080
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Per una nova Amposta

Volem construir una nova Amposta 
per poder fer un salt endavant eco-
nòmicament i socialment. Per fer-ho 
posarem el benestar de les persones 
per davant de tot i estarem al seu 
servei els 365 dies de l’any.

Els ampostins i les ampostines 
necessitem d’una nova política que 
regeneri la ciutat, una nova política 
oberta a la ciutadania, que aposti 
per la participació ciutadana, que 
tingui la transparència i la ètica com 
a principis fonamentals i que lluiti 
activament contra la corrupció. 

Amposta necessita d’un nou 
Ajuntament que prioritzi la igualtat 
d’oportunitats per a tothom i la co-
hesió social, oferint solucions per a 
les famílies que més ho necessiten. 

La creació de llocs de treball ha 
de ser el principal objectiu del nou 
govern. Necessitem impulsar els 
emprenedors, fomentar les inicia-
tives empresarials i aconseguir que 
l’esforç que fem amb els nostres 
impostos reverteixi amb la contrac-
tació d’empreses i treballadors locals. 
El turisme, l’agricultura i la petita 
indústria han de seguir sent pilars 
de la nostra economia. A més a més 
el comerç de proximitat necessita 
d’eines que el reactivin i dinamitzin.

Es necessari donar un impuls a la 
cultura per tal que sigui un verda-
der element de vertebració social i 
un estàndard del dinamisme de la 
nostra ciutat. 

L’esport ha de continuar sent un 
motor i un símbol identificador de 
la ciutat i per tant, cal aplicar un 
manteniment adequat de les instal-
lacions i no oblidar aquelles entitats 

esportives en més necessitats que fan 
un treball de base important. 

Amposta ha de ser un exemple de 
compromís en la defensa del territori 
i el nostre riu, prioritzant en tot mo-
ment el manteniment de les nostres 
peculiaritats.

Cal fer una gestió sostenible de 
la ciutat en matèria econòmica, 
social i ambiental ja que això per-

metrà millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans sense malmetre les 
possibilitats futures. 

I tot això no ho farem sols, per 
construir aquesta nova Amposta 
necessitem el vostre suport, per això, 
us demanem el proper 24 de maig us 
demanem que ens mostreu la vostra 
confiança.

Fem junts aquest canvi! 

tribuna

Ciu d’Amposta presenta la 
llista a la Plaça del Mercat

La Plaça del Mercat fou l’escenari 
escollit el dissabte dia 25 d’abril per 
a l’acte de presentació de la llista que 
acompanya al candidat de CiU, Ma-
nel Ferré, per a les properes eleccions 
municipals del 24 de maig.

A l’acte, al que van assistir 500 
persones, Manel Ferré va presentar 
un a un els 24 components de la llis-
ta de CiU (21 candidats i 3 suplents), 
una llista caracteritzada per la reno-
vació, ja que hi ha hagut canvis en 
més de la meitat dels candidats, i 
en la que es combina la joventut i la 
formació amb l’experiència amb una 
presència important d’independents 
vinguts de l’àmbit esportiu, associ-
atiu, cultural i de l’ensenyament.

La número 2 de Manel Ferré és 
l’actual directora dels Serveis Ter-
ritorials de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya a les Terres 
de l’Ebre, Manolita Cid, que ja havia 
format part de la llista de CiU en 
les eleccions de 2011 però que en 
aquesta ocasió ocupa el segon lloc per 
darrera de Manel Ferré. Els números 
3 i 4 els ocupen actuals regidors de 
l’Ajuntament d’Amposta, com són 
Francesc Paz, regidor d’Esports i 
Turisme, i Rosita Pertegaz, regidora 

de Comerç i Mitjans de Comunicació.
Del 5 al 8 de la llista és on hi ha la 

majoria d’incorporacions, amb Pau 
Cecília, Josep Tomàs Reverté, Júlia 
Calvet i Josep Roda. Els primers llocs 
els completen Isabel Ferré, actual 

primera tinent d’alcalde que ocupa el 
número 9, Mar Panisello, la regidora 
de Cultura i Festes al número 10 i la 
incorporació de l’empresari Albert 
Roig a l’11.

Manel Ferré va agrair a tots i ca-

dascun dels membres de la llista la 
decisió de fer el pas endavant i en 
va destacar la vàlua, la joventut i 
el compromís amb la ciutadania 
i amb el projecte de ciutat de CiU 
d’Amposta. 
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Quan el canvi té significat

Etimològicament( que és l’autèntic 
significat de les paraules, de la ve-
ritat, segons el grecs) en la paraula 
canvi hi trobem diversos significats. 
Si em permeteu en nombraré tres: 
primer, modificació d’una cosa per 
convertir-la en alguna cosa diferent o 
oposada; segon, variació o alteració 
d’un estat per un altre, i tercer, subs-
titució d’una cosa per una altra. I vet 
aquí que a Amposta tots els partits 
han acabat per utilitzar-la, fins i tot 
CiU, que ha governat durant més de 
28 anys, també li troba el seu puntet, 
ja que és una paraula que enganxa 
molt. Ara bé, que ningú s’enganyi, ja 
li pot pegar voltes Ferré que canviar 
és el que és perquè continuar amb 
els mateixos governs no s’identifica 
en absolut amb cap dels significats 
de la paraula canvi.

Al mot li podem afegir diversos 
adjectius qualificatius: canvi real, 
canvi efectiu, canvi possible... o bé 
canvi serè que és el que emprem 
els socialistes d’Amposta. I per què 
canvi serè? Perquè és un canvi res-
ponsable, un canvi seriós, un canvi 
des de l’experiència amb l’aval de la 
feina ben feta en l’àmbit municipal, 
que és de què es tracta. Un canvi, no 
per voler cremar-ho tot, com volen 

altres, però un canvi en benefici dels 
homes i dones d’Amposta. Un govern 
per a la majoria. No deixaré ningú 
abandonat a la seva sort. Un canvi 
per ser líders a les terres de l’Ebre.

 Aquesta setmana, sense anar més 
lluny, hem vist com Manel Ferré i 
CiU, des de la seva miopia política, 
una vegada més no ha estat a l’alça-
da d’un líder i ha tirat per terra una 
moció nostra on instàvem el govern 
municipal a fer una modificació en 
el planejament municipal per tal que 
dos edificis emblemàtics d’Amposta, 
el Sindicat i l’antic col·legi de les mon-
ges puguin passar a ser de titularitat 
municipal i no quedar-se en mans 
dels bancs per al seu deteriorament 
i, més, si tenim en compte que el de 
les monges Carmelites és del SAREB, 
que és “el banc dolent” del govern, 
és a dir pagat amb els impostos de 
tots els ciutadans. 

Una proposta econòmicament sos-
tenible, mesurada al mil·límetre, que 
té com a objectiu recuperar aquests 
edificis per al municipi i destinar-los 
a usos culturals, educatius, artístics 
i socials, així com també a espais 
per a les entitats i la nostra gent 
gran. Aquesta actuació, inclosa en 
el programa electoral del #canvise-
rè a Amposta, la tirarem endavant 
l’endemà de les eleccions. Serà una 
de les primeres propostes que desen-
voluparem si obtenim la confiança 
dels ampostins i ampostines el 24 
de maig. Aquesta mesura també ens 

permetrà reduir la despesa desor-
bitada en lloguers que actualment 
paga l’Ajuntament, prop de 400.000 
euros anuals, a part dels lloguers que 
estalviaran les associacions. 

Els dos edificis els rehabilitarem, 
a més a més, mitjançant tallers 
ocupacionals adreçats a persones 
aturades, hi destinarem més de 
500.000 euros anuals, a part dels 

plans d’ocupació d’altres adminis-
tracions. En definitiva, l’Amposta 
que volem és la que ajudi a la gent 
en moments de dificultats perquè 
és des de l’Ajuntament d’on podem 
fer més pels nostres ciutadans/es. 

FRANCESC MIRÓ, 
CANDIDAT DEL PSC A L’ALCALDIA 
D’AMPOSTA

El regidor German Ciscar 
denuncia que Manel Ferré 
hauria carregat despeses 
privades i de partit a 
l’Ajuntament d’Amposta

Entre l’abril de 2011 i juliol de 2014, 
Manel Ferré ha cobrat dietes de 
l’ajuntament d’Amposta per valor de 
més de 17.000 euros, per mes de 150 
viatges a Barcelona,hotels, àpats..., 
alguns d’ells per qüestions privades 
i no de l’Ajuntament.

Una de les dietes pagades des de 
l’Ajuntament, la més escandalosa és 
la de 140,95 euros, del dia 28 de juliol 
de 2011, un viatge i sopar a Barcelona 
amb la regidora de Serveis Socials, 
Laia Subirats, per al nomenament 
de Manel Ferré com a President del 
Consorci Social i Sanitari, cosa total-
ment privada que no te res a veure 
amb el fet de ser alcalde d’Amposta.

Destaca també la dieta a Barcelona 
per una reunió amb Ramon Bagó, 
el dia 4 d’agost de 2011, per 206,20 
euros, amb un dinar amb “Bogavan-
te, solomillo i Rioja Bordon”. PxC-Pla-
taforma ampostina considera,un 
insult a la gent que passa penúries, que 
amb el nostres impostos és pagui això.

Des de Plataforma Ampostina hem 
estat fent un seguiment de les dietes 

de l’alcalde i hem pogut comprovar 
que molts dels pagaments, realitzats 
per decrets d’alcaldia, fan referència 
a reunions, àpats o hotels pel fet de 
ser president del Consorci Hospi-
talari o altres òrgans de govern o 
administració de la Sanitat catalana, 
de la que Manel Ferré és membre per 
motius de partit o personals i no pel 
fet de ser alcalde d’Amposta.

Des de que ens vam posar a 
comprovar aquestes dietes, tiquet 
a tiquet, no ha passat cap despessa 
més.En els últims nou mesos ni una 
dieta,ni un sól viatge a Barcelona 
pagant els Ampostins, pel que en-
tenem que és conscient que estava 
cometent una il·legalitat.

Per tot això, l hem portart als 
jutjats.Cal que torni els diners.

El més greu és que per ocupar 
aquests càrrecs d’interès personal, 
no està a Amposta desenvolupant la 
seva feina i a més a més li hem de 
pagar el fet que marxi. Un exemple 
molt clar d’aquesta pràctica van ser 
els mesos de setembre, octubre i 
novembre de 2011, en que es van 
passar dietes per 33 dies a Barcelona, 
dels 60 dies laborables. 

tribuna

PRIMER
ELS DE 
CASA

FEM FORA LA

CASTA
# R E C U P E R E M A M P O S T A

PLATAFORMA
AMPOSTINA
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Diumenge 19 d’abril es va 
disputar a l’Oriola MX Parc 
Amposta, la primera prova de 

la Lliga Catalana de Motocròs 2015. 
Participació de 58 pilots, amb un 

total de 6 categories, que es van dis-
tribuir amb 2 grups per disputar els 
entrenaments i les curses. El primer 

grup estava format per les categori-
es MX Obert, MX1 i MX2, el segon 
grup estava reservat per als pilots 
veterans, en ell estaven agrupades 
les categories MX3, MX4 i MX5 la 
competició va començar a les 10’00h 
amb els entrenaments cronometrats 
del primer grup, on el més ràpid va 

ser Sergio Castro Ortega (MC Ci-
fuentes) amb un temps de 1:17.491. 
El millor temps d’entrenaments de 
les categories de veterans va ser per 
Dani Royo Munuera (MC Amposta) 
amb 1:25.413.

Les sessions d’entrenaments van 
donar pas a les curses, que tenien 
una duració de vint minuts + 2 voltes 
per al primer grup, la Classificació 
final va quedar de la següent manera 
categoria MX Obert, el guanyador 
desprès de disputar les dues mane-
gues de cursa va ser Sergio Castro 
(MC Cifuentes), segona posició per 
Pau Doñate (MC Roquetes) i tercera 
posició per al pilot del MC Amposta, 

David Rodríguez. 
En MX1 Àngel Perales (PM 

Vilassar Dalt) va ser el vencedor, 
acompanyat al podi dels pilots de 
MC Roquetes, Pau Gombau segona 
posició i Dani Subirats tercer. 

En l’altra categoria del grup MX2, 
un inspiradíssim Lluís Dauden (MC 
Amposta), va dominar de manera 
clara la sessió d’entrenaments i les 
dues manegues de cursa, empor-
tant-se una merescuda victòria, el 
van acompanyar en el podi Joe Lle-
onart segon i Roberto Otero tercer 
tots dos de (PM Vilassar de Dalt).

A l’altre grup reservat als pilots 
més veterans. En MX3 (30 a 39 anys), 
indiscutible victòria per Dani Royo 
(MC Amposta), que va dominar de 
manera contundent les dues mane-
gues de cursa, seguint de J. Ramon 
Marin (AMC Martorelles) els va 
acompanyar en el tercer esglaó del 
podi Rafael Portillo (MC P. Mafu-
met). El vencedor de la categoria MX4 
(40 a 49 anys) va ser Carles Ceballos 
(EM Castellbisbal), segona posició 
per Josep Cobo (MC St. Celoni) i 
tercera posició per Eduardo Torrente 
(MC Polea SX). Dos únics pilots van 
ser els participants de la categoria 
MX5 (mes de 50 anys) la victòria se 
la va emportar Narcís Sanchez (CM 
Mollet-Isern), en segona posició es va 
classificar Eugeni Majó (MC Segre), 
amb la única moto elèctrica que va 
participar a la competició. 

A destacar la bona participació 
de pilots del territori, el desig del 
Moto Club Amposta seria que es 
mantingués la mateixa dinàmica 
per la segona cursa d’aquest campi-
onat que s’ha de disputar el proper 
mes de setembre al circuit de Els 
Reguers. 

institUCional

motoCRÒs

El Moto Club Amposta organitza la 
primera prova de la lliga Catalana

Es va disputar a l’oriola MX Parc

SIGNATURA DE CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT 
I ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT

El saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta va acollir la signatura oficial dels convenis 
anuals entre l’Ajuntament d’Amposta i diverses entitats esportives, en concret el 

Club de Futbol Amposta, el Club de Bàsquet i el Club de Tir. 
seguint amb un mes d’abril en què habitualment se signen els convenis entre 
l’Ajuntament i les entitats de la ciutat, fou el torn de tres entitats esportives més, 
la sala d’Esgrima d’Amposta, el Club Hoquei i el Club d’Handbol. Mitjançant les sig-
natures de convenis amb les entitats esportives, l’Ajuntament d’Amposta garanteix 
la continuïtat del projecte esportiu de la ciutat i de l’esport de base. 

sortida MXP
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FUtBol

uD VilADECANs 2 
CF AMPosTA 2

Just empat al marcador 
tot i que l’Amposta al 
minut 13 de partit ja 
guanyava 0-2
alineació: Diego, moha, Víctor, obi 
(cristo min. 61), reales, Barrufet, 
albert, callarisa (Ferrando min 85), 
Becerra, Gustavo, marc Vernet.
També a la banqueta: iniesta, Sabaté 
i arnau.
Entrenats per antoni Teixidó, assistit 
per Edu marín.

L’Amposta ha sortit ben endollat al 
partit, ja al segon minut de partit 
Becerra s’internava per banda dreta 
fins a la línia de fons i donava una 
assistència a Víctor Calsina que des 
de la frontal de l’àrea gran disparés 
un fort xut que res podia fer el porter 
local Christian. Era l’1-0 al marcador.

Abans del quart d’hora de partit 
el pitxitxi Becerra transformava el 
0-2 al marcador del municipal Nou 
Viladecans.

A partir d’aquí el Viladecans es feia 
amb el domini del partit, ocasionant 
molt perill a la porteria ampostina. 
El porter visitant Diego és lluïa dos 
cops abans de la finalització del 
primer temps.

A la represa el Viladecans ha 
sortit molt directe i als minuts 51 i 
60 de partit eren Miguel i Aaron qui 
empataven el partit.

El Viladecans ha seguit insistint, 
però sense poder marcar el tercer 
gol que li donés la victòria.

D’altra banda dir que la banque-
ta ampostina protestés molt les 
decisions de l’àrbitre Israel Garcia 
del col·legi d’àrbitres de Girona en 
aquesta segona part, no xiulant un 
clar penal a Becerra i senyalant sis 
grogues a Antoni Teixidó i als seus 
jugadors.

Ja al temps afegit el veterà porter 
ampostí Diego és lluïa baix als pals 
evitant perdre un valuós punt.

Just i meritori empat l’aconseguí 
avui pel CF. Amposta a la seva visita 
al baix Llobregat que una setmana 
més segueix sumant a la recerca dels 

42 punts necessaris per la salvació 
matemàtica. 

CF AMPosTA  3 
uD TorrEDEMBArrA 0

Victòria del CF. Amposta 
que amb aquest 
resultat s’assegura 
de forma matemàtica 
la permanència una 
temporada mes a primera 
catalana
alineació: Diego, Jonathan,Víctor, 
obi,reales (cristo min 65), Barrufet,-
marc Vernet, callarisa (albert min 
75), Becerra, Gustavo, Dani Bel.
També a la banqueta: iniesta,rosa-
les, arasa.
Entrenats per antoni Teixidó, assistit 
per Edu marín i Felipe Fumadó.

Abans de començar el partit s’ha 
fet un petit homenatge a Cheyenne 
Brito, Raquel Tirado i Yaiza Ferré 
del club taekwondo Alfaro pels èxits 
estatals aconseguits recentment.

Als primers minuts de partit el 
porter visitant Ambrós ha topat amb 
un company seu i és lesionava de 
gravetat trencant-se el tabic nasal. Ha 
estat traslladat al servei d’urgències 
de l’hospital comarcal. Cal dir que 
en acabar el partit el veterà porter 
ha pogut marxar amb l’expedició de 
l’equip del Tarragonès.

A la primera meitat l’Amposta ha 
portat mes el pes del partit, però 
fins al final del primer temps no ha 
arribat el gol local, era Callarisa que 
marcava per l’Amposta el primer 
gol de partit. Ja en temps afegit del 
primer temps, Diego és lluïa baix 
als pals evitant l’empat al marcador.

A la represa el Torredembarra ha 
pressionat i de fort als locals, la falta 
d’encert de cara a porteria i un altra 
vegada les bones intervencions de 
Diego han condemnat als visitants 
a no poder marcar cap gol.

Becerra aconseguia el seu gol,bona 
assistència de Callarisa i el pitxitxi 
marcava el 2-0 a falta d’un quart 
d’hora per la finalització del matx.

Ja en temps afegit, Marc Vernet 

de fort xut des de fora l’àrea batia a 
Eliott i així aconseguir el definitiu 
3-0 al marcador.

També comentar que el Torredem-
barra a estat el millor equip que 
ha passat aquesta temporada pel 
municipal ampostí.

Victòria que col·loca als del 
Montsià a la quarta plaça del grup 
segon de primera catalana, amb la 
permanència garantida a falta de 
sis jornades per la finalització de 
la lliga. 

uE rEDDis  1
CF AMPosTA 2

Gran victòria la que 
aconseguia a Reus el CF. 
Amposta contra un Reddis 
molt lluitador
alineació: Diego, Jonathan, albert 
(cristo min.59) (Ferrando min.83), 
moha, reales, Barrufet,marc Vernet, 
callarisa, Becerra, Gustavo, Dani 
Bel.
També a la banqueta: iniesta, obi, 
rosales, ruiz.
Entrenats per antoni Teixidó, assistit 
per Edu marín.

Partit amb molt de respecte pels dos 
conjunts, amb poques ocasions de 
gol i molt de joc al centre del camp.

A la mitja hora de joc el visitant 
Becerra encarava la porteria de 
Moha i el central reusenc Jorge feia 
penal sobre el jugador ampostí. Jorge 
Granado era expulsat amb vermella 
directa.

El capità Gustavo transformava la 
pena màxima, que suposava el 0-1 
al marcador.

Per poc més a donat la primera 
meitat.A la represa el local Xavi 
aconseguia un gran gol de falta 
directa, el porter ampostí Diego res 
podia fer, era el minut 53 de partit.

El Reddis a pressionat una mica 
més sobre la defensa ampostina,però 
sense ocasionar gaire perill a la 
porteria de Diego.

Callarisa des de la frontal de l’àrea 
d’un fort xut aconseguia el definitiu 
1-2 al marcador.

El Reddis ho ha seguit intentant. 
La banqueta ampostina ha protestat 
molt l’afegit del temps reglamentari, 
que gairebé a estat de cinc minuts.

Arribaria el final del partit,vic-
tòria que acomoda als de Teixidó a 
la quarta plaça del grup segon de 
primera catalana,46 punts a falta 
de cinc jornades per la conclusió de 
la lliga. 

CF AMPosTA  1 
CE MorEll 6

Derrota contra el nou 
líder de la categoria del 
grup segon de primera 
catalana
alineació: Diego,Jonathan, Víctor, 
Ferrando (albert min. 75), reales 
(moha min 69), Barrufet, marc Vernet 
(cristo min. 63), callarisa, Becerra, 
Gustavo, Dani Bel.
També a la banqueta: iniesta, Edgar, 
andreu.
Entrenats per antoni Teixidó, assistit 
per Edu marín i Felipe Fumadó.

El partit començava bé per l’Ampos-
ta i al minut quatre després que el 
capità Gustavo estavellés la pilota al 
travesser en llençar una falta, Jonat-
han es feia amb el rebuig i feia pujar 
el primer gol al marcador.

Poc ha durat l’alegria al munici-
pal, un minut després era Sergi qui 
empatava el partit.

Deu minuts de molt bon joc del 
Morell, Jusi de falta directa 1-2 i 
Àngel, posarien l’1-3 al marcador 
quan només s’havien jugat 17 minuts 
de partit.

El Morell ha seguit dominant, 
però amb aquest resultat s’arribaria 
al final del primer temps.

A la represa, el local Callarisa 
era expulsat per dues grogues quan 
només s’havia disputat dos minuts 
de la represa.

A partir d’aquí els visitants han 
fet un recital de joc a causa de la 
inferioritat numèrica dels locals i 
els bons efectius que disposa l’equip 
tarragoní. Uri marcaria l’1-4 al mar-
cador, era el minut 49.

Penal per mans dintre l’àrea, Jusi 
anotava l’1-5 ja a la mitja hora de la 
segona part.

Finalment Sergi anotava el defi-
nitiu 1-6 al marcador.

Res ha pogut fer l’Amposta en 
el partit d’avui contra un rival de 
superior categoria, que avui amb 
aquesta victòria és col·loca líder de 
la competició.

Només queda felicitar als jugadors 
i cos tècnic del CF. Amposta per 
l’entrega i professionalitat fins al 
final del partit.

Tot i la derrota el CF. Amposta 
segueix al quart lloc a la taula clas-
sificatòria del grup segon de primera 
catalana. 

Esports
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EsgRima

Esports

En els campionats del món a Taskent 
(Uzbekistan), el tirador de la Sala 
d’Esgrima d’Amposta Àngel Fabre-
gat, com a component de l’equip 
espanyol, va aconseguir no tan sols 
el quart lloc en la competició per 
equips, sinó que per primera vegada 
en la història de l’esgrima espanyola, 
la selecció júnior va quedar 1ª clas-
sificada i campiona de la Copa del 
món júniors per equips aquest títol 
es dóna al primer equip classificat 

després de 7 proves on el resultat 
del campionat del món conta el 
doble, i amb el quart lloc hi ha ens 
garantíem el primer lloc, la classifi-
cació finalment ha quedat Espanya 
primera amb 285 punts, França se-
gona amb 245. Hongria tercera amb 
232. Alemanya quarta amb 231 així 
fins un total de 58 equips. No sols 
ha fet història la selecció espanyola, 
sinó que un dels components de la 
mateixa és ampostí.

Excel·lents resultats del Club sala 
Esgrima Amposta en competició 
nacional i internacional

Campions dE CatalUnYa
El cap de setmana del 18 i 19 d’abril 
se celebraven a Sant Sadurní, els 
campionats de Catalunya per a 
menors de 15 anys. En categoria 
masculina per equips Amposta va 
quedar campiona (Gerard Gonell, 
Arnau Cabrera i Emili Bonet) en 
individual Gerard Gonell va quedar 

també campió de Catalunya, Arnau 
i Emili quedaven 5è i 6è.

En categoria femenina per equips 
Amposta va resultar campiona 
(Paula Vidal, Carla Vilaplana i Anais 
Pujol), i en individual Paula Vidal 
va aconseguir el bronze després de 
guanyar a Carla cinquena i Anaïs 
sisena. 

No tots els 
progressius 
són iguals

Av. de la Rapita, 191
43870 Amposta
Tel.977 70 38 89 Montsià

Ulleres progressives 
Actual

amb antireflectant
199*

€

desde

* Muntura Broadway amb lents progressives orgàniques amb antireflectant Ceres Start 1.5 HMC, Esf. +6, Cil. +4. Promoció vàlida de 
l’1 de febrer al 31 de març de 2015. No acumulable amb altres ofertes. No aplicable a la promoció de progressius Varilux, ja que no 
són lents Varilux.

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

Publicitat a la revista amposta: 608 093 400



38 REvista amposta  ·  NúM. 883  ·  MAig 2015

El pasat diumenge dia 12 d’Abril 
a Amposta, a la finalització de 
la VII Trobada de les Escoles de 

Bàsquet, va tenir lloc l’acte de pre-
sentació del Campus Winners 2015. 

El Primer Campus de bàsquet 
femení d’Alt Rendiment de l’Estat, 
on participaran jugadores nacionals 
i internacionals. 

Q10 Sports dóna suport i sempre 
vol estar a prop de l’esport base, per 

aquesta raó va participar en la VII 
Trobada Final d’Escoles de Bàsquet, 
que es va celebrar a Amposta i en 
la que hi van participar més de 150 
nens i nenes d’edats compreses entre 
els 6 i els 10 anys. 

La jornada va constar d’una 
primera fase en que s’organitzà un 
torneig entre les Escoles de Bàsquet, 
on els nens participaven amb els 
seus respectius equips. A partir del 

migdia, Q10 Sports prenia el relleu 
i va organitzar un seguit d’activitats 
dirigides als nens i nenes partici-
pants, de manera que ens permeti 
compartir amb ells els valors del 
Campus Winners de Bàsquet Femení. 

Durant l’acte, els nens i nenes 
assistents a l’esdeveniment estaven 
acompanyats per una selecció de ju-
gadores WINNERS, amb les que van 
poder participar en jocs d’habilitats i 
gaudir d’un partit d’exhibició que les 
va enfrontar al CB Amposta. 

Com a cloenda d’aquesta jornada 
de bàsquet, es va procedir al lliu-
rament de premis als participants 
en els jocs d’habilitats. Per part de 
Q10 Sports, com a agraïment per tot 
el suport rebut per les institucions 
locals per a la ubicació del Campus 
WINNERS en el Centre de Tecnifica-

ció Esportiva de les Terres de l’Ebre, 
van lliurar la samarreta comme-
morativa del Campus al Regidor d 
‘Esports d’Amposta, el Sr. Francesc 
Pau i a la delegada d’Esports de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre, la 
Sra. Cinta Espuny. 

CampUs WinnERs s’instal·la 
a amposta 
El Campus WINNERS, primer Cam-
pus de bàsquet femení d’Alt rendi-
ment de l’Estat, trasllada la seva seu 
al Centre de Tecnificació Esportiva 
de les Terres de l’Ebre a Amposta, on 
comptarem amb unes instal·lacions 
de primer nivell per poder desenvolu-
par les 6 jornades de treball intensiu 
de 8 hores diàries, de les que consta 
cada setmana de Campus, que tenen 
lloc al mes de juliol. 

Acte inaugural del Campus 
Winners 2015

BasQUEt

Esports

Acompanyats per 150 nens i nenes del bàsquet base

ESTADA 
D’ENTRENAMENT 
DELS REMERS DE LA 
SELECCIÓ DE XILE A LA 
NOSTRA CIUTAT
la selecció xilena de rem va passar per la 
ciutat d’Amposta durant dues setmanes 
el passat mes d’abril i va realitzar una 
estada d’entrenament. Els remers xilens 
venien acompanyats del seu entrena-
dor, l’ampostí Bienve Front, que els va 
permetre conèixer les instal·lacions 
esportives de la ciutat. l’alcalde d’Am-
posta, Manel Ferré, i el regidor d’esports, 
Francesc Paz, es van desplaçar fins a 
la residència d’esportistes on estava 
instal·lada la selecció per donar-los la 
benvinguda a la ciutat i saludar també a 
Bienve Front. 

REm

mpremtaIDOM NGO
Offset - Digital

 

COMERÇ SOLIDARI

Treballem en tota classe de formats de paper.

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

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

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

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

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

Av. Alcalde Palau, 34 (carrer del Pont)

 

A MPOSTA

Tel. i Fax 977 70 06 03

e-mail: fernando@impremtadomingo.com

Oferim una gran gama extensa
de productes per al seu 

comerç i empresa 
targetes en imán

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

targetes transparent

braçalets de control
entrades segures

tots hi sortim
 guanyant!

Treballem en tota classe de formats de paper.

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

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

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

Els nostre horari comercial és:

De dilluns a divendres: Matí de 9 a 13,00 h i de 15,00 a 20,00 h
dissabte: Matí de 9 a 13,00 h.
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El cap de setmana del 10, 11 i 12 
d’abril es va celebrar a Ponteve-
dra el XIII Open Internacional 

d’Espanya de Taekwondo, un dels 
tornejos més importants del mon 
d’aquest esport i on competien els 
millors taekwondistes del rànquing 
mundial, i en el que hi havia a 5 
representants de les nostres terres.

En categoria junior els dos màxims 
exponents del TKD Alfaro, represen-
tant a la Selecció Catalana, Genis 
Gisbert Casanova (-78 kg.) i Cristian 
Ferré Pons (-63 kg.) no van tindre 
el seu dia.

Cristian Ferré va caure eliminat 
a la primera ronda contra el repre-
sentant balear, en un combat on no 
va tindre cap opció.

Genis Gisbert, per la seva banda, 
guanyava el primer combat al repre-
sentant càntabre i perdia el segon, 
contra el que desprès seria el campió 
de la categoria, l’aragonès Antonio 
Artal. Genis va tindre opcions de 
guanyar aquest combat fent una gran 
remuntada, acabant els tres assalts 
empatats, i perdent al fatídic punt d’or.

Per altra banda, i en categoria cadet, 
el TKD Alfaro, va presentar a aquest 
campionat a les flamants i reconegu-
des medallistes de l’últim campionat 
d’Espanya Raquel Tirado German 
(-44 kg.), Yaiza Ferré Pons (-51 kg.) i 
Cheyenne Brito Rico (-55 kg.).

taEkWondo

Esports

Yaiza Ferré i Cheyenne Brito subcampiones 
al Xiii open internacional d’Espanya

Després d’una gran temporada i dels grans èxits que ha aconseguit el Gimnàs Alfaro, l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, i el 
regidor d’Esports, Francesc Paz, juntament amb altres membres del consistori, van oferir una recepció als nois i noies de 
l’equip de tawekondo ampostí, i al seu entrenador, Seve Alfaro.
El saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta es va omplir de joves esportistes i dels familiars que els acompanyaven en 
aquesta ocasió tan especial en què van rebre l’agraïment de l’Ajuntament per tot el seu esforç que s’ha traduït en uns mag-
nífics resultats als campionats en els que participen. 

Raquel Tirado va guanyar el 
primer combat i va perdre el segon 
contra la medalla d’or de la categoria 
en aquest open.

Yaiza Ferré va aconseguir la me-
dalla d’argent guanyant tres combats 
espectaculars i perdent la final contra 
la representant de Galicia, que ja va 
derrotar al Campionat d’Espanya, i 
que a aquest open no va poder tornar 
a repetir la victòria.

Cheyenne Brito també va aconse-
guir la medalla d’argent guanyant 
els dos primers combats fàcilment 
i en una semifinal d’infart on va 
remuntar i al final va poder gua-
nyar. La final va ser una copia de 
la final del Campionat d’Espanya, 
on la representant gallega es va a 
tornar a proclamar campiona en 
una decisió arbitral injusta, ja que va 
acabar el combat 0 a 0, i desprès de 
veure com va transcórrer el combat, 
Cheyenne mereixia sobradament la 
medalla d’or.

xv opEn intERnaCional 
dE maRina d’oR
El “Palacio d’Or” de Marina d’Or a la 
província de Castelló va acollir el 15º 
Open Internacional de Marina d’Or 
de taekwondo en les modalitats de 
combat el dissabte 25 i en Tècnica el 
diumenge 26, i on es va aconseguir 
record de participants ja que van 
competir mes de 1.200 taekwondis-
tes de tota Espanya i algun que altre 
país europeu. 

El club TKD Alfaro no podia faltar 
a aquesta cita, ja que està considerat 
un dels opens mes importants que es 
celebren a aquest país, i que ja porta 
assistint els últims anys i cada cop en 
mes participants i mes bons resultats.

Aquest any el TKD Alfaro va portar 
representants a totes les categories 
amb els següents resultats:

Categoria Pre-Benjamí: Arnas Zu-
bavicius (-21 Kg.), medalla d’argent.

Categoria Benjamí: Ruth Sanz 
(-34 Kg.), medalla de bronze; Carla 
Cabrera (-37 Kg.), medalla d’argent; 
Josep Gelabert (-34 Kg.), medalla de 
bronze i Andrei Robert Neague (-40 
Kg.), medalla d’or  

Categoria Aleví: Arnau Fumado 
(+45 Kg.), medalla d’or i Cosmin Du-
mitiascu (+45 Kg.), medalla d’argent

Categoria Cadet: Andreu Pérez 
(-61 Kg.), medalla d’argent; Raquel 
Tirado (-44 Kg.), medalla d’or i 
Cheyenne Brito (-55 Kg.), medalla 
de bronze

Categoria Senior: Xena Rodera 
(-73 Kg.), medalla de bronze

També van competir en categoria 
benjamí Fiona Arasa, Èric Estorach i 
Martí Curto, en categoria aleví Àlex 
Borràs i Marc Mirón, en categoria 
cadet Pau Carles Fernández, Albert 
Curto i Júlia Gutiérrez, en categoria 
júnior Andrea Gutiérrez, Gerard 
Temprado i Xiau Pau Geira, en ca-
tegoria sènior Mohamed Ramdani i 
en tècnica Janira Rodríguez, sense 
aconseguir el premi de la medalla. 



PER JOSEP
PARROT TALARN

Juan José Cabanes (Sifirinet)

Després de lo que em contava 
l’amic d’avui vaig pegar una 
volta per els carrers que ell 
parla, són el nostre barri del 

castell, vos recordo que ara lo que és 
el carrer del Fosso si hi passeu un dia 
per curiositat, vos agradarà...quan hi 
portéssiu un foraster recordeu-li que 
allò és el fosso del Castell d’Amposta.
Realment quan comences a treba-
llar...

Jo vaig anar a les escoles del Parc 
(Miguel Granell) i llavors era quan 
la nacional passava pel carrer del 
pont i per davant del cine Casino, 
que és al primer cine que jo vaig 
anar perquè casi podríem dir que 
era al meu barri, ja que jo naixia al 
carrer Sant Sebastià, pos bé al sortir 
d’escola els xiquets el que fèiem era 
córrer i jugar per aquells carrers, i 
un dia lo senyor Miguel Panisello, 
més conegut com “Sagrantana” me 
crida i me diu... escolta, agarra este 
poval i esta baieta i neteja’m totes 
les taules i les cadires de la terrassa 
del Carrer del Pont, jo tenia uns deu 
anyets, i en acabar me dona cinc 
pessetes, eren les primeres peles que 
jo vaig portar a casa, i et puc asse-
gurar que aquí va començar gràcies 
al senyor Miguel la meva afició a ser 
cambrer... com que passaven molts 
turistes pel Carrer del Pont, jo quan 
en veia vindre algun el parava i li deia 
que allí podien quedar-se a menjar 
i si volien també a dormir, a així ja 
arreplegava més d’una propina per 
la informació.
I a treballar del teu ofici on comences...

Jo començo al de Vidres Monfort 
als 14 anyets i al complir los 50 anys 
la senyora Monfort tanca lo taller 
i entro a Vidres i persianes Bessó 
fins que em jubilo, i des de que estic 
jubilat i tinc una mica més de temps, 
és quan recordo molt aquells primers 
carrers que van veure els meus ulls, 
jo neixo al St. Sebastià, 10 i d’allí 
passem al Carrer Major dalt de lo 

que era la botiga de Trini que esta-
va davant la rellotgeria del Senyor 
Sancho, i d’aquí tinc una anècdota 
molt dolorosa, perquè un dia me 
venen a buscar a la Lira i jo que vaig 
cap a casa entro a l’escaleta aquella 
i me trobo al tio Turri i a Guart en 
una caixa de difunts que la pujaven 
cap amunt, i jo los i pregunto per-
doneu, però qui és lo que va dins, i 
me contesta Turri...Tunpare, que no 
ho saps? El meu pare havia acabat 
de pati un accident a la Carretera de 
la Ràpita, l’accident del meu pare va 
ser al 1969.
I ara què em vols contar d’aquesta 
part d’Amposta... 

Mira des de la punta del senyor 
Roberto que eren los propietaris de 
la primera discoteca d’Amposta “La 
Roca” a la drogueria de Ballester, to-
tes les cases estaven ocupades, anant 
de cara al molí de l’arròs totes les 
cases ocupades, i dins al molí també, 
lo fosso des de l’entrada allà baix al 
canal tot ocupat, el carrer Ataulfo, 
Covadonga i Pelayo els tres ocupats 
per ampostins, i a tot lo que t’he nom-

brat del barri 
que li diem del 
Castell, aquest 
barri tant bonic, 
jo era benvolgut 
per tot arreu, 
perquè me sem-
bla que no em 
recordo d’una casa que no m’hagi 
donat o un got d’aigua o un plàtan 
o una poma o una taronja, para mi 
érem tots com si fossem una família, 
i recordo encara que només al car-
rer Sant Sebastià i havia 100 cases, 
imagina’t, ara Amposta que hagin 
nascut en aquest carrer i hi visquin 
només queden deu famílies.
També s’hi feia bou, veritat...?

 Feien dos dies de bous, allò era in-
explicable, a vegades penso que com 
que hi havia tantes travessies, i casi 
que tots els veïns eren pagesos, i els 
carrers es tancaven en carros, entre 
les famílies d’aquí i els familiars que 
no vivien al barri nostre els carros 
s’omplien com no et pots imaginar, 
a vegades crec que teníem més gent 
natros, que per festes a la plaça de 

bous, la festassa que representava 
pera natros els xiquets no l’oblidarem 
mai per molt que visquem, aquells 
dos dies enlloc de berenar pa en 
xocolata el dia que podíem, estos 
dos dies quasi segur que teníem pa 
en sobrassada, després meló de moro 
i per acabar un trosset de panoli i 
un polo de pesseta del polero que es 
posava darrera del torill que estava 
al carrer Sant Ramon que donava a 
l’Avinguda Alcalde Palau.
I del molí què ens contes...

Del molí, mira, tots los carros que 
entraven pel pont que portaven arròs 
al molí passaven pel primer carrer 
a la dreta que estava la sabateria de 
Valmaña i la barberia de Cervera 
i feia tan bonic que aquells carros 
carregats de sacs d’arròs, lo ratet de 
la migdiada los macheros dormien 
i els cavalls a les menjadores i des-
cansaven, allò era molt bonic, molt 
bonic perquè veies aquells cavalls tan 
grans i el pagesos que els portaven 
tot eren joves molt forts i valents de 
veritat, perquè eren los més forçuts 
del poble eren los nostres camàlics.
Tens alguna família que volguessis 
ressaltar...

No te puc dir una família que hagi 
estat dolenta, totes les famílies pera 
mi eren boníssimes, boníssimes, tot 
el carrer Sant Sebastià de punta a 
punta, lo fosso totes les cases una 
bona gent, en l’època dels melons bui-
dar-los i fer els fanalets, i ara penso 
en els diumenges que teníem sort i 
podíem colar-nos al cine posant-nos 
baix d’un abric d’alguna xica, coses 
molt boniques de recordar.
El despedim dient-vos que pot ha-
ver-vos servit una orxata o una Fanta 
al bar de Miguel del Carrer del Pont 
on començava, o al bar Fidel o al 
Frankfurt Marian o a la Poliesportiva 
o al Casino o a Riomar al Galatxo, allà 
on hi ha hagut festa ha estat ell per 
servir-nos...
Gràcies amic. 


