
50 aniversari del debut dels Pirómbodas a la pista de ball de Fidel

Constituït el nou Consistori 
per als pròxims quatre anys

Esports
La Gala de l’Esport 
premia els millors 
esportistes ampostins
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Ciutat
La Festa del Mercat a la 
Plaça genera 1,8 milions 
d’euros de volum de negoci

Adam Tomàs
Esquerra d’Amposta

Inés Martí
Esquerra d’Amposta

Ramon Bel
Esquerra d’Amposta

Rosabel Recio
Esquerra d’Amposta

Miquel Subirats
Esquerra d’Amposta

Marc Fornós
Esquerra d’Amposta

Tomàs Bertomeu
Esquerra d’Amposta

Susanna Sancho
Esquerra d’Amposta

Joana Estévez
Esquerra d’Amposta

Dani Forcadell
Esquerra d’Amposta

Pau Cid
Esquerra d’Amposta

Manolita Cid
Convergència Democràtica 
de Catalunya

Paco Paz
Convergència Democràtica 
de Catalunya

Rosita Pertegaz
Convergència Democràtica 
de Catalunya

José Tomàs Reverté
Convergència Democràtica 
de Catalunya

Isabel Ferré
Convergència Democràtica 
de Catalunya

Marimar Panisello
Convergència Democràtica 
de Catalunya

Albert Roig
Convergència Democràtica 
de Catalunya

Francesc Miró
Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Anna Tomàs
Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Germán Ciscar
Grup Mixt

Adam Tomàs, proclamat 
alcalde d’Amposta
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SEMPRE A MÀ ELECCIONS
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

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

La candidatura d’EA ha obtingut 
en les eleccions municipals la 
majoria absoluta a Amposta 

amb el 47,11% dels vots i 11 regidors, 
amb el 100% escrutat. D’aquesta 
manera, el partit republicà ha tren-
cat l’hegemonia convergent dels 28 
darrers anys. Enguany, la federació 
nacionalista ha obtingut el 29,31% 
dels vots i s’ha quedat amb 7 regidors. 
La tercera força és pel PSC, que ha su-
mat l’11,88% i 2 regidors i la quarta, 
per Plataforma per Catalunya, amb 
el 6,12% des vots i 1 regidor. El PP 
i el PCPC s’han quedat sense repre-
sentació municipal, amb el 3,03% 
i 0,73% dels vots, respectivament.

CiU ha intentat retenir la majoria 
absoluta a Amposta, però no ho ha 
aconseguit i passarà a l’oposició 
després de 28 anys d’hegemonia a 
l’Ajuntament. Així, Manel Ferré no 
repetirà com a alcalde per tercer cop 
consecutiu i serà Adam Tomàs qui 
prendrà possessió de l’alcaldia.

ERC ha constituït una candida-
tura àmplia i heterogènia incloent 
partits i sectors de l’esquerra local 
i ha obtingut la majoria absoluta 

amb el 47,11% dels vots (4.400) i 11 
regidors. La federació nacionalista ha 
obtingut el 29,31% dels vots (2.738) 
i s’ha quedat amb 7 regidors, mentre 
que la tercera força més votada ha 
estat el PSC que ha sumat l’11,88% 
i 2 regidors, de manera que en perd 
1. Plataforma per Catalunya, amb el 
6,12% des vots i 1 regidor, s’ha situat 
com la quarta força.

El PP i el PCPC s’han quedat sense re-
presentació municipal, amb el 3,03% 
i 0,73% dels vots, respectivament.  
La participació ha estat del 65,78%, 
mentre que l’abstenció ha arribat al 
34,22%. D’altra banda, un 1,81% de 
les butlletes han estat en blanc (169) 
i un 1,88% (179), nul·les. 

Esquerra d’Amposta 
aconsegueix la majoria 
absoluta amb el 47% 
dels vots i 11 regidors

CiU passa a l’oposició amb 7 regidors, PSC en perd 1 i PxC manté el regidor

ELS RESULTATS PER TAULES

TAULA NUL BLANC EA-AM PSC PXC PCPC CIU PP TOTAL
11U 5 6 188 36 11 2 140 12 400
12A 2 7 140 32 6 5 120 11 323
12B 6 5 146 40 10 0 99 14 320
21U 8 11 221 68 20 2 157 23 510
22U 8 4 189 67 21 3 174 11 477
31U 5 10 256 47 25 4 202 15 564
32A 7 6 188 70 31 7 113 15 437
32B 11 13 176 53 24 1 144 12 434
41A 6 7 157 26 18 2 125 5 346
41B 4 7 144 39 22 0 111 9 336
42A 15 4 182 43 22 3 91 5 365
42B 10 3 183 51 22 7 101 3 380
43A 15 10 262 99 25 1 148 21 581
43B 8 9 220 73 24 3 159 23 519
44A 11 6 221 31 23 3 96 9 400
44B 8 12 222 54 38 6 103 6 449
44C 9 9 221 56 33 2 146 12 488
45A 8 9 211 47 45 2 108 18 448
45B 4 9 180 37 42 4 93 26 395
45C 9 8 219 50 34 6 91 12 429
46A 9 6 228 51 47 2 111 12 466
46B 11 8 246 40 29 3 106 9 452
         
Totals 179 169 4.400 1.110 572 68 2.738 283 9.519
% 1,88 1,78 46,22 11,66 6,01 0,71 28,76 2,97 100

Les declaracions dels caps de llista

GERMAN CISCAR: Volíem acabar amb la majoria absoluta 
de CiU a l’ajuntament i ho hem aconseguit. Seguirem atents 
perquè no hi hagi males pràctiques ni corrupció

FRANCESC MIRÓ: EA d’Amposta ha sabut capitalitzar el 
descontent i el vot útil pel canvi a la nostra ciutat

MANEL FERRÉ: El missatge continuat de canvi ha calat 
en els ampostins, a més d’un seguit de situacions que han 
acabat amb un resultat per a tots inesperat.

ADAM TOMÀS: Hem aconseguit una majoria absoluta que 
sabrem gestionar en benefici de tots els ciutadans, amb total 
transparència i participació
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Adam Tomàs va ser proclamat 
alcalde d’Amposta en l’acte 
institucional dels passat 13 

de Juny celebrat a l’Ajuntament 
d’Amposta i que fou seguit per un 
nombrós públic al saló de plens del 
municipi.

El cap de llista d’EA serà el cinquè 
alcalde de la ciutat des de la nova 
etapa democràtica, abans havien 
estat Josep Gil (PSUC) Josep Mª 
Simó (PSC) Joan Roig (CiU) i Manel 
Ferré (CiU).

El nou alcalde governarà en ma-
joria absoluta gracies als 11 regidors 
que li van atorgar els 4.400 vots 
aconseguits en les passades eleccions 
municipals del 24 de Maig. 

Adam Tomàs fou investit alcalde 
amb els vots favorables de EA i el PSC 
mentre que PxC s’ha votat en blanc 
i CiU ha votat a la seva candidata 
Manolita Cid.

Durant l’acte es van produir mo-
ments de forta emoció ja que desprès 
de 28 anys s’ha aconseguit trencar la 
majoria absoluta de CiU al front de 

la capital del Montsià, un fet que van 
destacar els portantveus de EA-PSC i 
PxC en els seus respectius discursos.

En el seu parlament Adam To-
màs va recordar que l’Ajuntament 
d’Amposta vol ser un ajuntament, 

honest, rigorós transparent, i obert 
al consens i el diàleg, agraint també 
els discursos de la resta de forces po-
lítiques representades a l’Ajuntament 
que han ofert la seva col·laboració en 
aquesta nova legislatura des de una 

oposició dialogant però rigorosa.
El nou alcalde d’Amposta mostrà 

la predisposició a refer els ponts de 
diàleg i col·laboració desprès d’una 
darrera legislatura força tensa en la 
seva etapa final.

Tomàs va recordar també a totes 
les persones que d’una manera o 
altra o des de una formació política 
o un altra han contribuït al projecte 
de d’Amposta 

Finalment va tenir un record per 
als dos alcaldes republicans que la 
capital del Montsià va tindre abans 
de la nova etapa democràtica. 

Ciutat

AJUNTAMENT

Adam Tomàs, proclamat 
alcalde d’Amposta

Tomàs: “El consens, el rigor, la honestedat i la transparència han de ser punts fonamentals de l’acció política”

L’oposició 
estén ponts 
de diàleg
El discurs de l’alcalde ha anat pre-
cedit del dels caps de llista de les 
altres formacions. Fidel al seu estil 
punyent, German Ciscar (PxC) es va 
mostrar orgullós d’haver-se guanyat 
“el respecte” dels que l’han “votat i 
dels que no”. “Ciscar va assegurar que 
treballarà a favor de les ciutadans i 
en contra de les males pràctiques 
tal com ho ha vingut fent fins ara.

Per la seua banda, el líder del PSC a 
Amposta, Paco Miró, va recordar que 
el seu grup vetllarà des de l’oposició 
“per ser escoltats tot i majoria abso-
luta d’Esquerra Amposta”. Miro es va 
presentar com un home de consens 

i de pactes, assegurant que tant els 
programes d’EA com del PSC tenen 
molts en comú.

Manolita Cid (CiU) va agrair el 
suport de totes les persones “que van 
votar a CiU i va apostar pel diàleg 
i capacitat d’arribar a consensos en 

temes fonamentals per a la ciutat i 
per a els seus habitants des de una 
oposició responsable amb una clara 
intenció d’estendre ponts. “Com deia 
Gandhi”, va afegir “la recompensa 
es troba en l’esforç. Ens esforçarem 
de manera incansable per donar 

resposta als reptes que els ampostins 
i ampostines ens poseu davant.”.

En acabar l’acte d’investidura del 
nou alcalde Adam Tomàs acompanyat 
d’alguns dels membres de l’equip de 
Govern, van penjar una estelada al 
balcó de l’Ajuntament. 

Germán Ciscar. Paco Miró. Manolita Cid.
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Ciutat

PROMOCIÓ

German Ciscar abandona 
les sigles de Plataforma 
per Catalunya
Les sigles de Plataforma per Cata-
lunya desapareixeran en breu de 
l’Ajuntament d’Amposta, així ho ha 
avançat el seu actual representant 
German Ciscar que està treballant 
per formar un nou partit de caire 
totalment municipalista.

Ciscar ha manifestat que te molt 
clares les línees de treball de la 
formació basades en la honradesa, 
la solidaritat i la projecció de futur 
de la ciutat.

Ciscar estra treballant amb el nom 
de la formació que podria ser “cent 
per cent Amposta” o “som Amposta”

El regidor ha manifestat que tot i 
que els ampostins reconeixen el seu 
treball les sigles de PxC han estat una 
llastra en el seu projecte polític. 

Publicitat a la Revista Amposta 
608 093 400

 XAVIER ABRIL I FERRER

El passat divendres 5 de juny, 
coincidint amb el Dia Mundial 
del Medi Ambient, es va de-

senvolupar a Amposta la 1a trobada 
de genets, cavalls i carruatges de la 

ruta eqüestre de les zones humides 
Doñana - la Camarga.

 El Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
l’Ajuntament d’Amposta, el Consell 
Comarcal del Montsià, Montsià Actiu 
i amb la col·laboració d’Amics dels 
Cavalls d’Amposta, Frisones del 

Amposta, punt de trobada 
de la ruta a cavall entre 
Doñana i la Camarga

Primera trobada de genets, cavalls i carruatges de la ruta eqüestre

POLÍTICA

Cruz, Hípica Carlos Cid, l’Ajuntament 
de l’Aldea, Museu de les Terres de 
l’Ebre i Patronat de Turisme de les 
Terres de l’Ebre, han organitzat 
aquest esdeveniment.

La ruta eqüestre de les zones 
humides neix amb el viatge que va 
realitzar el genet andalús Paco Ortiz 
entre Doñana i la Camarga el passat 

any 2013. La seva experiència va 
ser presentada en el marc del pla de 
treball que es va definir durant les 
I Jornades de la Xarxa de Territoris 
Arrossers, celebrades el passat no-
vembre de 2014 a Amposta.

Concretament, en la taula de 
treball del sector turístic, es va 
definir: “Aprofitar la ruta eqüestre 
i les dinàmiques existents entre la 
Camarga i Doñana per fer-les exten-
sibles a la resta de territoris de la 
Xarxa i que esdevinguin itineraris 
de mobilitat sostenibles, adaptats 
a altres modalitats, com el sende-
risme i el cicloturisme. (2015)”. 
Fruit d’aquesta taula de treball i a 
iniciativa del grup andalús, el pas-
sat 3 de maig, 15 genets van sortir 
de la Camarga i 1 de Doñana amb 
l’objectiu de trobar-se al delta de 
l’Ebre i consolidar la ruta eqüestre 
de les zones humides.

 Puntualment a les 18h. la comi-
tiva, formada per 5 carruatges ca-
marguesos (“les Calèches”), 4 genets 
camarguesos, 4 genets andalusos i 
acompanyats per prop de 25 genets i 
algun carruatge procedents del Del-
ta, vam dirigir-se cap a la plaça del 
Mercat de la capital del Montsià on, 
en un acte molt emotiu, les autoritats 
locals, i dels Parcs de la Camarga, 
Doñanda i delta de l’Ebre, els van 
donar la benvinguda.

 Al matí, hi va haver una reunió 
de la Xarxa de Territoris Arrossers 
per continuar treballant pels punts 
comuns d’aquests espais: l’aigua, 
l’arròs i les zones humides, i tots 
els productes satèl·lit que els en-
volten. 
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La Festa del Mercat a la Plaça 
d’Amposta que es va celebrar 
el cap de setmana del 15 al 17 

de maig, ha generat a Amposta 1’8 
milions d’euros de volum de negoci 
en tan sols dos dies i mig segons han 
calculat des de la regidoria de Cultura 
i Festes un cop tancades les activitats 
i processades les dades econòmiques 
que han proporcionat comerciants i 
restauradors i també l’assistència als 
espectacles. Pel que fa als especta-
cles, l’assistència als de pagament 
ha arribat en aquesta edició a les 
3.120 localitats. Entrant al detall, 
l’espectacle amb més assistència de 
públic ha estat el musical “Fum de 
caliquenyo” amb 1.500 assistents en 
les tres funcions, seguida del cabaret 
Ampolino, que en les cinc represen-
tacions ha aplegat 900 assistents. 
Les varietés han registrat ple total 
en les dues funcions programades 
(115 assistents a cadascuna). 

Per tant, a nivell econòmic, tal 
com va destacar Manel Ferré, una 
inversió de 60.000 euros de pressu-

post de la Festa, ha tingut un gran 
retorn i ha estat un gran revulsiu per 
a l’economia local, de manera que 
de la partida inicial se’n recuperen 
18.000 euros de venda d’entrades 
però hi ha un gran retorn en els 
comerços i en les tavernes, que tot 
i que el primer dia de la Festa del 
Mercat, divendres a la tarda, el vent 
va impedir que poguessin obrir totes 

les parades del recorregut.
A banda de les parades i les 

tavernes ubicades als carrers del 
Mercat d’artesans, cal destacar 
que els restauradors de la ciutat 
d’Amposta han servit molts menús i 
plats, tant dissabte com diumenge. 
A títol d’exemple, els 4 restaurants 
que van publicar el menú especial al 
programa de la Festa, van servir 525 

menús de les Jornades Gastronòmi-
ques de la Festa del Mercat, i aquests 
han fet una valoració molt positiva 
ja que la gent d’Amposta i els de les 
poblacions properes ja sabien que es 
feien les Jornades Gastronòmiques. 

En aquesta setena edició el gran 
protagonista ha estat el Pont Pen-
jant, del qual durant tot el 2015 se’n 
celebra la col·locació de la primera 
pedra. En aquest sentit, el dia de 
l’obertura oficial de la festa un ac-
tor interpretant a Eugenio Ribera, 
l’enginyer que en va fer el projecte, 
en va explicar els detalls de la seva 
singular construcció per a l’època. 
Tot seguit es va realitzar un acte 
d’homenatge a l’alcalde Joan Palau, 
impulsor i artífex de que Amposta 
aconseguís tenir un pont sobre l’Ebre. 
A l’homenatge hi van ser presents els 
néts de l’alcalde Palau.

El pont va ser també el protagonis-
ta de la cloenda de la festa gràcies al 
gran espectacle “El batec del pont” 
ideat per l’ETCA (Escola de Teatre i 
Circ d’Amposta) al que unes 3.000 
persones van assistir i que va explicar 
com la història del pont és també la 
història del poble d’Amposta i que 
totes dues s’han tornat indestriables. 
Els textos de Gerard Vergés, Ernest 
Hemingway i Sebastià Juan Arbó 
es van combinar amb la música en 
directe, el mapatge i números de 
circ. L’espectacle es va poder seguir 
en streaming per Internet. 

Ciutat

DE FESTA

La Festa del Mercat a la Plaça genera 
1,8 milions d’euros de volum de negoci

L’espectacle “El batec del pont” va tancar els tres dies de la festa
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Ciutat

DE FESTA

IV concurs d’aparadors 
de la Festa del Mercat 
a la Plaça

La IV edició del concurs d’aparadors 
comercials en el marc de la “Setena 
Festa del Mercat a la Plaça”, convocat 
per la Regidoria de Comerç de l’Ajun-
tament d’Amposta ha tingut aquest 

any dues dos tipus de modalitats: 
Concurs d’aparadors de comerços: 

es van inscriure 27 comerços, amb 
tres premis als tres millors comerços 
essent aquests els següents:
Primer premi de 150 euros a Tribeca
Segon premi de 100 eurosa Loving
Tercer premi de 50 euros a Orgànic

Concurs d’aparadors d’establi-
ments públics: es van inscriure 3 
establiments públics havent un premi 

de 150 euros al primer, que va ser al 
Restaurant Xiribecs 

El jurat ha basat el seu veredicte 
en l’originalitat, impacte comercial, 
la qualitat artística, il·luminació, el 
respecte pel medi ambient i el tema 
“el pas del temps”.

Hi hagut una afluència massiva 
de gent que va anar a veure els 
aparadors participants i l’èxit any a 
any és evident. 

Nova edició 
de la típica festa 
de la plantada
Èxit de participació en una nova 
edició de la festa de la plantada que 
va tenir lloc ahir diumenge dia 7 de 
juny a la zona de l’Encanyissada i que 
va reunir centenars de persones que, 
un any més, van poder gaudir de tot 
un seguit d’activitats típiques de la 
zona així com d’una demostració de 
la plantada de l’arròs a manera dels 
nostres avantpassats.

Aquesta és ja una festa consolidada 
a la que acudeixen molts habitants 
de les nostres terres, però també un 
bon nombre de turistes procedents 
de la resta de Catalunya i del País 
Valencià que es desplacen al Delta 
cada any per viure en directe la festa 
de la plantada que al llarg d’aquest 
mes de juny es celebrarà a diversos 
municipis del Delta com a promoció 
turística de territori del producte més 
típic com és l’arròs i la seva gastro-
nomia. Cal recordar que a Amposta 
es celebraran durant aquest mes a 
diversos restaurants les jornades 
gastronòmiques de l’arròs. 
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Ciutat

FORMACIÓ

Trenta-tres joves obtenen un contracte laboral 
dins el programa Joves per l’Ocupació

El programa tenia com a objectiu que els joves a l’atur obtinguin una formació professionalitzadora

La tercera edició del programa 
Joves per l’Ocupació que im-
pulsa l’Ajuntament d’Amposta 

ha aconseguit fins al moment que 33 
dels joves que en formen part hagin 
obtingut un contracte laboral en 
l’empresa on han realitzat l’estada 
de pràctiques. El regidor de Joventut 
i Polítiques Actives d’ocupació va 
avançar que “aquesta és només una 
primera dada de la que ja estem molt 
satisfets, perquè 33 de 75 persones 
que formen part del programa ja ens 
acosta al 50% de contractació, però 
creiem que en els propers mesos 
podem aconseguir més contractes 
per als nostres joves”.

Aquesta edició de Joves per l’Ocu-
pació ha consistit en 7 mòduls, dels 

quals s’han aconseguit 7 persones 
contractades al mòdul d’Auxiliar 
de jardineria, vivers i projectes; 4 
del mòdul d’Auxiliar en ramaderia, 
4 més en el d’Operari d’indústries 
alimentàries i càrniques, 5 contractes 
a alumnes del mòdul d’Aqüicultura 
i elaboració d’arts de pesca, 3 con-
tractes per a Operaris d’indústries 
gràfiques, 3 més en el mòdul de Re-
cepció, atenció al públic i reposador 
i, finalment, 6 persones contractades 
del mòdul de Mecànica i soldadura.

Des de la Regidoria de Joventut i 
Polítiques Actives d’Ocupació es va 
assegurar que la previsió és superar 
el 50% de contractats durant els 
mesos d’estiu.

El programa dóna la possibilitat 

L’ Ajuntament atorga 
subvencions a la 
Federació de Comerç 
i als restauradors 

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant 
la regidoria de Comerç, va atorgar 
novament subvencions per valor de 
5.800 euros la Federació de Comerç 
d’Amposta i al Gremi de Restauradors 
de la capital del Montsià.

El president de FECOAM, el re-
centment elegit Antoni Gragallo va 
donarles gràcies al consistori pel 
suport econòmic de 3.800 euros 

destinat a realitzar diferents esdeve-
niments al llarg de l’any com la fira 
Fora Estocs, així com per la promoció 
comercial tant interior com exterior 
del comerç ampostí.

Arantxa Codorniu, presidenta de 
l’Associació de Restauradors d’Am-
posta, que ha estat subvencionada 
amb 2.000 euros, va agrir també el 
suport municipal per a la projecció 
de la cuina de qualitat d’Amposta i 
el Poble Nou.

Per la seva part, Manel Ferré va 
recordar que tant el comerç com la 
restauració són impulsors de l’eco-
nomia de la ciutat i promotors de la 
cuina, els productes de qualitat i de 
l’oferta comercial d’Amposta. 

COMERÇ

INAUGURACIONS COMERCIALS

Yupih
Recentment a Amposta s’ha inaugu-
rat un espai optimista, ple de color 
i llum que acull mobles per a nens i 
joves. Yupih és un nou concepte de 
botiga, showroom i estudi de projec-
tes d’interiorisme. És el campament 
base de la botiga online www.yupih.
com, la marca jove de www.byhome.
eu. Un projecte nascut fa un any i que 
evoluciona ràpidament, un somni 
convertit en realitat que consisteix 
a aportar solucions de moblament 
per als dormitoris dels nens i joves 
de la casa.

El món d’avui ofereix noves opor-
tunitats i a Yupih s’ha estat explorant 
un model nou de negoci que va més 
enllà del que és local. Des d’Amposta, 
gràcies a la tecnologia i per internet, 
es pot connectar amb persones que 

tenen necessitat d’equipar espais fun-
cionals i personalitzats. No importa 
el lluny que estiguin, Yupih ofereix 
serveis de moblament a distància, 
és una iniciativa de servei total, que 
agrupa des del projecte i assessora-
ment, fins al muntatge dels mobles 
a casa del client. Ambients infantils 
amb les millors marques de qualitat 
i funcionalitat.

Poden ser dormitoris complets, 
armaris, lliteres, llits niu, llibreries, 
etc. L’experiència és molt grata, Yupih 
ha aconseguit clients diversos i de 
diferents llocs com Alacant, Sevilla, 
Madrid, Astúries, Barcelona, Valèn-
cia, Pamplona, Cantàbria, Terrassa, 
Vitòria… Alguns també a les Terres 
de l’Ebre, Sant Carles, Amposta, La 
Sénia, Tortosa... A Amposta Yupih 
està al C/ Elisatets 20 (davant de la 
Lira). www.yupih.com info@yupih.
com. Telèfon 877 053 918. 

als joves que es troben a l’atur i que 
tenen entre 16 i 24 anys d’obtenir 
una formació professionalitzadora 
tant teòrica com a través de les 
pràctiques en les empreses col·la-
boradores i a les empreses d’obtenir 

bonificacions per la contractació 
dels alumnes que participen al 
programa. A més, els joves també 
tenen l’opció de compaginar-ho amb 
obtenir la titulació de l’ESO per 
aquells que no la tinguin. 
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LABORAL

Ciutat

això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt això és un punt 
i seguit. gràcies i seguit. gràcies 
això és un punt 
i seguit. gràcies 
això és un punt això és un punt 
i seguit. gràcies 
això és un punt això és un punt 
i seguit. gràcies 
això és un punt 
i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies i seguit. gràcies 

de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per 
i seguit. gràcies 

de tot cor per 
i seguit. gràcies i seguit. gràcies 

de tot cor per 
i seguit. gràcies i seguit. gràcies 

de tot cor per 
i seguit. gràcies i seguit. gràcies 

de tot cor per 
i seguit. gràcies 

de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per de tot cor per 
deixar-nos ser deixar-nos ser 
de tot cor per 
deixar-nos ser 
de tot cor per de tot cor per 
deixar-nos ser 
de tot cor per de tot cor per 
deixar-nos ser 
de tot cor per 
deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser deixar-nos ser 

la força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vola força més vo--
tada durant 28 tada durant 28 

la força més vo
tada durant 28 

la força més vola força més vo
tada durant 28 

la força més vo
tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 tada durant 28 

anys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballaanys. treballa--
rem amb consrem amb cons

anys. treballa
rem amb cons

anys. treballaanys. treballa
rem amb cons

anys. treballaanys. treballa
rem amb cons

anys. treballa
rem amb consrem amb consrem amb consrem amb consrem amb consrem amb consrem amb consrem amb consrem amb consrem amb cons--

tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió tància i il·lusió 
per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la per renovar la 

vostra confiança vostra confiança 
per renovar la 

vostra confiança 
per renovar la per renovar la 

vostra confiança 
per renovar la 

vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança vostra confiança 

grà-
cies.

vostra confiança vostra confiança 

L’empresa d’escorxadors d’aus arriba 
a un acord en l’acte de conciliació 
previ al judici que s’havia de celebrar 
arran la denúncia de CCOO.

L’empresa escorxadora d’aus 
Padesa ha acceptat indemnitzar 
per acomiadament improcedent 
dos delegats sindicals de la planta 

d’Amposta el passat mes d’octubre. 
L’acord, que s’ha produït en un acte 
de conciliació previ, ha evitat la ce-
lebració del judici que havia de tenir 
lloc al jutjat Social de Tortosa arran 
la denúncia presentada per CCOO en 
contra de l’empresa per pràctiques 
antisindicals. Segons el sindicat, la 
direcció s’ha ofert a fer-se càrrec de 
la indemnització per acomiadament 
improcedent, fet que, remarquen, 
suposa reconèixer aquesta impro-

Padesa reconeix l’acomiadament 
improcedent de dos delegats sindicals 
de la planta d’Amposta i evita el judici

Tres detinguts per 
vendre marihuana que 
conreaven a l’interior 
d’un domicili
La Guàrdia Civil i la policia local 
decomissen 420 plantes i dotze quilos 
de substància seca envasada al buit 
preparada per distribuir, també a 
l’estranger

La Guàrdia Civil i la policia local 
d’Amposta han detingut dos homes i 
una dona, veïns de la ciutat, de nacio-
nalitat espanyola, com a presumptes 
responsables de conrear marihuana 
a l’interior d’un domicili per distri-
buir-la i vendre-la posteriorment, 
també a l’estranger. Les detencions 
es van produir el migdia del passat 4 
de juny arran d’un operatiu conjunt 
que va accedir a l’habitatge amb 
un mandat judicial. Els agents van 
decomissar 420 plantes en diferents 
estadis de creixement a més de dotze 
quilos de marihuana seca i envasada 
al buit preparada per distribuir a ter-
cers països, segons l’institut armat. 
La investigació es va iniciar al·lel 
passat maig gràcies a la col·laboració 
ciutadana.

Segons la Guàrdia Civil, els dos ho-
mes de 44 i 45 anys, i la dona, de 36, 
formaven un “grup criminal” dedicat 
al conreu “indoor” de marihuana a 
l’interior de la casa, que posteriorment 
venien al detall des d’allí mateix o 
a la via pública. En el moment de 
l’entrada al domicili, a banda dels 
tres detinguts, es trobava una quarta 
persona. Allí van localitzar les 420 
plantes en diferents fases així com 
els dotze quilos de marihuana seca i 
envasada al buit que, apunten, estaria 
preparada per distribuir a “països 
tercers”. També van trobar material 
per al cultiu i per accelerar el procés, 
així com diversa documentació.

Els detinguts, als quals se’ls 
atribueix un presumpte delicte de 
“tràfic de drogues”, han estat posats 
a disposició del jutjat d’instrucció 
número 1 d’Amposta. 

cedència. CCOOO de les Terres de 
l’Ebre ha mostrat la seva satisfacció 
pel desenllaç del cas.

Padesa va acomiadar el passat 9 
d’octubre la presidenta del comitè 
d’empresa, Irene Matamoros, i el 
delegat sindical, Pascual Murillo, per 
un suposat mal ús de les hores sindi-
cals. Segons va argumentar CCOO, 
però, la maniobra pretenia evitar 
que el sindicat tornés a presentar 
candidatura a les eleccions al centre 
de treball. El passat 6 de novembre, 
una cinquantena de persones es van 
concentrar a les portes de l’escorxa-
dor d’Amposta per donar suport als 
dos delegats sindicals acomiadats i 
exigir la seva readmissió. 

SUCESSOS
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L’alumna de l’Institut de Bat-
xillerat Ramon Berenguer IV, 
Àngela Martí Pellisé, va rebre el 

Premi de Recerca Jove pel Treball de 
Recerca “Estudi de la incidència actu-
al del curanderisme a les comarques 
del Baix Ebre i Montsià”, tutoritzat 
per la professora del centre Salomé 

Aguilar Bonavida. Aquests premis, 
presidits pel Conseller d’Economia 
i Coneixement, Andreu Mas-Colell, 
volen despertar vocacions científi-
ques entre els joves estudiants del 
país. Els PRJ acosten els joves al món 
de la ciència, no com a simples es-
pectadors, sinó com a protagonistes 

de la seva pròpia recerca. 
El Govern de la Generalitat reco-

neix les vocacions científiques entre 
els joves estudiants del país des de 
l’any 1982. Noms il·lustres com Ma-
nel Esteller, director del Programa 
d’Epigenètica i Biologia del Càncer 
de l’Institut d’Investigació Biomèdica 
de Bellvitge, Josep Coll, director del 
Centre d’Investigació de Primats 
Wolfgang Köhler de Leipzig, o Teresa 
Roig,  cap de l’àrea de rehabilitació 
neuropsicosocial de l’Institut Gutt-
mann, han rebut aquest premi al 
llarg dels anys.

A les comarques del Baix Ebre i 
Montsià encara hi ha moltes persones 
que, quan tenen alguna malaltia, 

prefereixen anar als curanderos que 
als metges. “Les noves generacions 
tendim a pensar que si un fet no és 
demostrable, no és coneixement i 
com aquesta metodologia no es pot 
corroborar preferim la medicina 
convencional” afirma Àngela Martí. 
El projecte “Estudi de la incidència 
actual del curanderisme a les co-
marques del Baix Ebre i Montsià” 
centra l’interès de l’autora en la llarga 
tradició d’aquesta medicina popular 
i el seu impacte en la població de les 
nostres terres.

Cal remarcar que aquest treball ja 
fou guardonat al VII Premi de Recer-
ca de Batxillerat Ciutat d’Amposta 
que es va atorgar al juny de 2014. 

Ciutat

ENSENYAMENT

Àngela Martí Pellisé 
guanya el Premi de 
Recerca Jove

Convocat per Govern de la Generalitat per reconèixer l’excel·lència de la jove elit científica de Catalunya

David Farré Gil 
torna a recollir el 
premi Cangur 2015

L’estudiant David Farré Gil, antic 
alumne del col·legi Sagrat Cor 
d’Amposta, ha guanyat un premi de 
categoria A del Concurs Internacio-
nal Cangur i l’ha recollit en un acte 
que s’ha celebrat el passat dia 26 de 
maig al Paranimf de la Universitat 
de Barcelona.

És de destacar la seva trajectòria, 
ja que ha estat distingit per tercer any 
consecutiu. Els resultats que ha obtin-
gut en aquest concurs matemàtic són:
L’any 2013 va aconseguir el 14è lloc 

d’entre 6.174 estudiants de 3r d’ESO.
L’any 2014 obtingué el 4t lloc d’entre 
6.698 estudiants de 4t d’ESO.
L’any 2015 ha assolit el 4t lloc de 
4.342 joves de 1r de Batxillerat.

Els premis Cangur estan orga-
nitzats i promoguts per L’Institut 
d’Estudis Catalans i la Societat Ca-
talana de Matemàtiques, junt amb 
el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Fundació CiMS-CELLEX.

Aquesta Fundació li va atorgar una 
Beca per fer el Batxillerat Científic 
Internacional a Girona, on ara cursa 
el 1r curs de Batxillerat Internacio-
nal que finalitzarà amb l’Estada de 
Recerca a l’Institut d’Astrofísica de 
Canàries a Tenerife, el proper mes 
de juliol de 2015. 

David Farré Gil, el Dr. Josep Graner representant de la Fundació CiMS-CELLEX 
i la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau.

Els alumnes Jordi Pardo i Andrea Fernández han resultat guanyadors dels II Jocs 
Florals escolars de les Terres de l’Ebre, els premis els hi ha entregat el Director 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Toni Martí. 
Entre tots els finalistes de les Terres de l’Ebre, els seus treballs de narrativa en 
català han estat els guanyadors. 

XERRADES

Psych, canvia les teves 
creences i crea la vida 
que tu vols
La xerrada va anar a càrrec de Carme 
Sabaté d’Espai Namasté, qui ens va 
parlar i fer més d’una demostració de 
com amb Psych-K® podem superar 
fòbies, canviar hàbits, augmentar el 
teu nivell d’autoestima y de confian-
ça, millorar tot tipus de relacions, 

superar traumes i temors. 
Carme va interactuar d’una 

manera molt positiva amb tots els 
assistents, creant un ambient de con-
fiança, del que vam gaudir-ne tots. 

Carme Sabaté Sebastià. Facilita-
dora de Psych -K ®, Tapping EFT i 
Código de la Emoción.  Terapeuta 
de Reiki. Monitora de Meditación 
Integral. 

JOANA
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gravada per Sherpas posteriorment, 
conservant íntegrament melodia i 

lletra. (Amb arranjaments propis). 
Immediatament, vam haver de 
canviar guitarres per fusells i fer la 
“puta mili”.

El nostre company-amic-germà: 
Josep (borrim) ens va deixar estant 
a Ceuta.

SAGONA ETAPA. S’integren en planti-
lla: Juan Beltran, Juanjo Subirats i 
Octavio Ruiz. Nova època: La música 
anglo-saxona queda una mica des-
plaçada pel “soul music” i també la 
salsa de Carlos Santana, grups com 
Chicago etc.

Una temporada molt activa i amb 
molts canvis. Hi havia un projecte de 
discos Belter per gravar uns temes 
però no va arribar a realitzar-se. 
També es va produir la marxa de 
Redó i va entrar en el seu lloc Juanjo 
Gil (Oliver de Tortosa). També Juan 
Beltrán va tenir un accident de cotxe 
i el va substituir Jordi Pastor durant 
tres mesos. Després les coses van 
canviar i cada un va marxar per la 
seva compte.

En aquests intensos anys, hi va 
haver milers d’anècdotes per riure 
i plorar! No entrarem en detalls, 
perquè ens faltaria paper i temps...

Actualment ens hem retrobat i 
passem moment força divertits pre-
parant-nos i actuant sense cap pres-
sió. Sols per recordar vells temps. 

CELEBRACIÓ

L’INICI. El 5 de juny es van complir 50 
anys des de que uns joves musics de 
la Lira van crear un grup anomenat 
Pirómbodas el primer conjunt va es-
tar format per (per ordre d’edat) Teri 
18 anys. Rodri 18. Salvador (boro) 
17. Josep (borrim) 17. Redó 14 anys. 

Els Pirómbodas van debutar el 
5 juny 1965 a um ball de tarda les 
8,30h.a la pista Fidel (al costat del 
riu) Havíem confiat trobar transport 
sense cap problema. Però aquell 
diumenge no hi havia servei de cap 
classe. Al final solució: el carro i la 
burra de la família. Un “espectacle” 
des del principi. Això si: l’actuació, 
amb vestits super elegants de color 
blau marí. Com la pesentació va ser 

un èxit, el Sr. Fidel ens diu: nois 
demà “pasqua granada”. Tornarem 
a repetir. (1.500 ptes. Per actuació).

En aquells 3 anys l’activitat va 
ser frenètica. Primer premi festival 
“Sempre Domingo” de Ràdio Popular 
de Reus. Primer premi concurs de 
conjunts a Saragossa. Tercer premi 
Concurs nacional de conjunts en 
Fontebella Tudela.

Ràpidament van portar a cap 
la composició de dos temes (“Sin 
palabras” i “Esperaré”) per a la 
gravació del primer disc. Teníem ja 
dues cançons més per al segon disc, 
però ens vam quedar sense temps 
per la “mili”.

Una d’aquestes cançons va ser 

50 aniversari del 
grup Pirómbodas

Homenatge a 
Joaquín Fibla

El diumenge 17 de maig abans del 
partit corresponent a la jornada 32a. 
de Primera Catalana Grup 2, entre el 
CF Amposta i el CE El Catllar es va 
fer un acte d’homenatge a Joaquín 
Fibla Maigí, amb el descobriment de 
la placa commemorativa, organitzat 
per l’Àrea d’Espots de l’Ajuntament 
d’Amposta.

L’actualitat del club es pot seguir a 
través de la pàgina web www.clubde-
futbolamposta.com, del facebook del 
club i del twitter @CF AMPOSTA. 

LoverMut, 
un encert
La primera edició de “LoverMut” va 
ser un èxit total, la jornada dedicada 
a la música electrònica va tenir una 
afluència de públic que va desbor-
dar les expectatives més optimistes 
segons la organització.

 “Va ser un dia fantàstic, sa i par-
ticipatiu, en el que va venir gent de 
totes les edats i gustos amb una convi-
vència magnifica”. L’organització vol 
remarcar que les properes edicions 

seran amb una afluència de públic 
molt més controlada degut a l’estil 
musical més relaxat, com és l’indie 
o la música en viu. Insistirà també 
en què es disposarà de vigilància 
als voltants del recinte per evitar 
“botellons” i possibles molèsties al 
veïnat pròxim.

L’organització també ha volgut 
agrair l’ajut que ha rebut per part 
de Cerveses Damm, Vermuts Miró i 
l’Ajuntament d’Amposta. 

PEP CAVALLÉ, SAMUEL PABLO I 
EDGAR DE RAMÓN

PERSONATGES

INICIATIVES
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La tarda del passat dijous, 14 
de maig, va tenir lloc a la Sala 
d’actes del Museu de les Terres 

de l’Ebre la primera de les tres con-
ferències que conformaran aquest 
any 2015 el programa “Cultura Viva. 
La recerca etnològica a Catalunya. 
Terres de l’Ebre”, un programa anual, 
coordinat des del Museu de les Terres 
de l’Ebre, que té per objectiu acostar 
al públic en general els resultats 
assolits pels investigadors que duen 
a terme recerques de contingut et-
nològic arreu del territori. 

En aquest cas es va tractar d’una 
conferència, organitzada per l’Ajun-
tament d’Amposta, el Museu de les 
Terres de l’Ebre i la Direcció General 
Cultura Popular, Associacionisme 
i Acció Culturals del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, que va formar part també 

de les activitats complementàries 
incloses dins el programa de la Festa 
del Mercat a la Plaça, una festa de 
reconstrucció històrica que retorna 
la ciutat d’Amposta a les primeres 
dècades del segle XX.

Es va titular “El ball de la jota. 
Un patrimoni etnomusical de les 
Terres de l’Ebre”, i tenia per objec-
tiu difondre els resultats del treball 
de recerca sobre la jota ballada al 
territori, realitzat per Espai de so, 
entitat que treballa en la investigació, 
la recuperació, la restauració i la 
difusió del patrimoni etnomusical de 
les quatre comarques de les Terres de 
l’Ebre, en les seves diferents vessants 
de ball, dansa, cant i instruments 
tradicionals.

La conferència va recollir el treball 
de recerca, que els seus membres 
han vingut realitzant des del 2013, 

recollint informació, instruments, 
fotografies, etc. per al qual el Museu 
li va atorgar un dels dos Ajuts a la 
recerca etnològica a les Terres de 
l’Ebre que convoca anualment; i va 
respondre a aquest esperit: entendre 
i difondre el ball de la jota en les 
seves diferents vessants. 

La conferència va tenir tres parts 
diferenciades però imprescindibles 
per a apropar-nos a la jota d’una 
manera engrescadora, divertida i 
participativa: la primera, una expli-
cació teòrica sobre l’evolució histò-
rica de la jota ballada; la segona, la 
interpretació en directe de la música 
i el cant improvisat de les jotes, va 
acompanyar de forma clara el contin-
gut de tot allò que s’anava explicant, 
i la tercera, la demostració pràctica 
de diferents formes històriques de 
ballar la jota a les Terres de l’Ebre 

durant els segles XIX i XX. 
El continguts musicals en directe 

van ser molt destacats i van incloure 
música i cançó. La música va anar a 
càrrec de dos formacions musicals: la 
Rondalla dels Ports i la Rondalla de 
Sofia, que van interpretar nombroses 
jotes, unes amb instruments de corda 
i altres amb instruments de vent, i les 
jotes cantades, que acompanyaven 
els balls, en directe. 

L’explicació històrica va anar a 
càrrec de Lluís-Xavier Flores, in-
vestigador d’Espai de So. La música 
en directe; i entre els balladors i 
balladores que van fer la mostra del 
tipus de ball que ha acompanyat la 
jota ebrenca durant els segles XIX 
i XX, hi va destacar la participació 
de Pepita Roca Roga, una balladora 
de jota de Sant Jaume d’Enveja, 
que ha estat referent per a diferents 
generacions de balladors, i que, tot 
i la seva avançada edat actual, va 
ballar diverses jotes, amb diferents 
parelles de ball. 

Al final de la conferència el públic 
assistent s’hi va sumar a les demostra-
cions de balls de jota, sortint a ballar 
també les jotes que s’interpretaven, 
en un ambient tècnic i festiu, que va 
sumar l’estudi i la pràctica del patrimo-
ni etnològic de les Terres de l’Ebre. 

CONFERÈNCIES

La jota ballada, patrimoni 
etnomusical de les Terres de l’Ebre

Programa “Cultura Viva. La recerca etnològica a Catalunya. Terres de l’Ebre”

MÚSICA

Premiar l’esforç dels alumnes més 
aplicats de les dues escoles de música 
de la ciutat: la Lira i la Fila. Aquest 
és l’objectiu de les beques musicals 
Torres-Soriano, que han endegat en 

forma de programa de mecenatge el 
matrimoni ampostí format per Paco 
Torres i Marina Soriano. 

Aquestes beques consistiran en 
l’atorgament d’un diploma tipus 

pergamí a més d’un premi en me-
tàl·lic de 300 euros per a l’alumne 
més destacat i un accèssit de 200 per 
el segon classificat. Les valoracions 
seran realitzades exclusivament pels 
claustres de professors de les dues 
bandes a partir de l’actitud mostrada 
pels seus alumnes durant el curs.

La finalitat d’aquesta beca, que 
serà atorgada anualment, és segons 
els seus impulsors , el matrimoni 
Torres- Soriano, la de fomentar es-
timar i ser un estímul impulsor per 
a els estudiants i per a tots aquelles 
persones que vulguin dedicar-se a 

la música i a les bandes d’Amposta, 
un dels patrimonis culturals més 
importants de la ciutat, del territori 
i també de Catalunya.

Tant el president de la Lira Am-
postina, Xavier Escrihuela, com la 
presidenta de la Unió Filharmònica, 
Núria Gòmez, s’han mostrat força 
satisfets per aquesta iniciativa que 
a més de mostrar una important 
sensibilitat dels impulsors per tot 
allò relacionat amb la cultura musi-
cal, és també la porta que s’obre als 
mecenatges particulars destinats a 
les entitats culturals d’Amposta. 

Un mecenatge privat estableix 
unes beques per als jóvens músics

Paco Torres i Marina Soriano creadors de les beques Torres-Soriano
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“La sal de la tierra’, un docu-
mental codirigit per Wim 
Wenders i Ribeiro Salgado 

sobre el fotògraf brasiler Sebastiao 
Salgado i la seva recerca dels pai-
satges verges més espectaculars 
del planeta va inaugurar la segona 
edició de Paisatge Actor, Mostra 
Internacional de Cinema i Paisatge 
com Actor. 

El minifestival, que organitza el 
Centre d’Art Terres de l’Ebre-Lo Pati, 

va programar la projecció d’un total 
de nou pel·lícules, quatre d’elles inè-
dites a les pantalles comercials, de 
diferents gèneres i procedències, on 
l’element comú és el paisatge com a 
punt de partida de la trama o element 
determinant del desenvolupament 
de l’acció.

Obres franceses, argentines, 
japoneses, irlandeses, georgianes, 
xilenes o del mateix Estat espanyol, 
de la mà d’autors premiats i de gran 

recorregut en festivals de cine. Al 
cicle es va donar cita ficció, documen-
tal i animació infantil. A banda, de 
“La sal de la tierra”, es va projectar 
també l’argentina “Jauja”, que té 
l’actor danès Viggo Morten sen com 
a protagonista; la japonesa “Aguas 
tranquilas”; i també s’estrenarà “El 
tram final”, un documental d’Óscar 
Pérez rodat a Deltebre i guanyador 
del Premi al Millor Director al Fes-
tival de Màlaga d’enguany. Pérez 

va presentar a Paisatge Actor la 
pel·lícula, com també ho va fer el 
director de “Sobre la marxa”, Jordi 
Morató, i els realitzadors de “Pas a 
Genève”, el col·lectiu Lacasinegra. 
L’organització del cicle va decidir, 
en aquesta segona edició, canviar 
les dates, passant del maig al juny, 
amb l’objectiu d’ampliar la proposta 
i fer algunes de les projeccions a 
l’aire lliure, com és el cas de “Jauja” 
-que va tenir lloc a la finca Temps 
de Terra, sota la fórmula de sopar i 
pel·lícula a un preu de 20 euros- o 
la mateixa “La sal de la tierra”, que 
es va poder veure gratuïtament a la 
plaça de davant de Lo Pati. L’entrada 
ala resta de projeccions tenia un preu 
únic de dos euros. 

El documental “La sal de la tierra” 
obre la segona edició de Paisatge Actor

El minifestival va programar la projecció de nou pel·lícules de diferents gèneres al centre d’art Lo Pati

Cultura

CINEMA

PER JESÚS
SERRANO PONS

Presents 
inesperats

Temps era temps, jo també vaig 
ser menut..., i tenia un iaio..., 
un iaio vell qui, sempre que 

podia, m’explicava unes històries 
improbables d’aquelles que, de 
sempre, havien circulat pels migrats 
i esquifits vilatges apagesats de la 
nostra rodalia. 

El pare del meu pare, mai va limi-
tar-se a ser un antanyàs llop deltaic 
de faccions i mans erosionades pel 
vent i per la sal. Ell va gaudir, tota la 
vida, de desxifrar els escrits d’Arbó 
i d’Estellés i de llegir tot tipus de 
diaris i butlletins sense parar esment 
de la seua condició política o social. 
Sempre va ser una rata saberuda, un 
espècimen estrafolari entre aquella 
gernació de rudes i esparracats en 
què, l’autarquia franquista, havia 
aconseguit transformar a tothom. 
Aquelles impossibles faules roman-
ceres que escometia de la mateixa 
repetitiva manera tenien, malgrat 
el seu fal·laç i enganyós origen, una 

certa flaire de sincera franquesa que 
feia, de la seua verídica procedència, 
un fet del tot inqüestionable. Mai 
deixava d’empescar-se històries 
supèrflues fent de qualsevol mena 
d’anècdota quotidiana una història 
complexa i allunyada dels temes de 
conversa per a sords escoltats als 
casposos ateneus improvisats que 
s’esdevenien al bar del poble que 
ens havia vist néixer. Al iaio, un cop 
jubilat, va fer-li fàstic la rutina diària 
i, cada dia que passava, tractava de 
mandrejar una estoneta més sota 
els abrigalls del llit defugint l’obli-
gació d’alçar-se amb el gall abans 
no claregés. Sempre el vaig tenir 
per un home sensat que, a poc a 
poc, va anar perdent l’oremus fins 
a acabar enraonant amb el pal del 
semàfor del poble. Val a dir, però, 
que aquesta habilitat lingüística 
seua que li permetia xerrotejar amb 
objectes inanimats va ser una més 
de les moltes coses extraordinàries 
que li vaig veure fer...

Mentrestant, per la seua banda, 
aquell nen de pantalons esparracats 
que algun dia vaig ser, fingia que 
entenia tota la constant retòrica del 
seu avi sense deixar de gratar-se 

el clatell amb un cert desinterès 
impostat, tot esperant el moment 
convenient per tal d’escapolir-se 
i poder fullejar algun tebeo del 
Capitán Trueno o del Guerrero del 
Antifaz. De tothom és sabut que els 
xiquets només enyoren els iaios de 
conte quan assoleixen l’edat adulta 
i ja no hi són. Per això, el dia en què 
em va obsequiar amb una asèptica 
capsa de cartó que “només podia 
descloure quan em sentís verita-
blement sol”, no hi vaig parar gaire 
compte...

Amb l’esdevenir dels anys, aquell 
desconcertant receptacle, com 
moltes altres coses, va anar que-
dant oblidat al fons més recòndit i 
amagat de l’armari encastat de la 
meua habitació transmutant-se, gai-
rebé sense voler, en un observador 
privilegiat i intemporal de l’erràtic 
periple biogràfic de les persones a 
qui més vaig arribar a estimar. La 
vida, que jo recordi, gairebé sempre 
m’ha resultat àcida com un fuet 
de vidres a la cara, i s’ha limitat a 
oferir-me alguns glops amargants 
de bilis grollerament dissimulats 
entre molts benestars fingits i quatre 
o cinc efímers instants de felicitat 

malentesa. Així, el meu pare va 
morir amb els pulmons ben negres 
a causa del tabac, el iaio (ell era 
així), va escollir el moment de la 
seua mort i, com les desgràcies mai 
venen soles, una mare que sempre 
havia suportat els infortunis propis i 
aliens amb la paciència d’aquella qui 
era sabedora de la seua incapacitat 
per assumir-les, no va trigar ni deu 
dies a deixar-nos acuitada per un 
mal dolent que, de sempre, havia 
mantingut en secret. 

Aclaparat per una sòrdida tristor 
apegalosa que m’embolcallava una 
ànima del tot despentinada, vaig 
obrir les finestres, vaig ventilar la 
casa per airejar algunes antigues 
raons, vaig recordar l’excèntric regal 
de cartó oferit per aquell antanyàs 
jove etern, vaig servir-me un glop 
llarg de ginebra per asserenar ca-
bòries i, com l’home granat en què 
m’acabava de convertir, vaig des-
cloure aquell vell receptacle desatès 
només per gaudir d’una erosionada 
fotografia en blanc i negre on tres 
adults s’esmerçaven a estrènyer 
amorosament el nen petit d’ulls 
joiosos i pantalons esparracats que 
algun dia vaig ser... 

ÚÚSS
PONS
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Cultura

DIVULGACIÓ

El dia 18 de febrer van començar 
les activitats de les II jornades 
literàries que van acabar amb 

el lliurament dels premis literaris 
de microrrelats el dia de Sant Jordi. 
Al llarg d’aquests dos mesos s’han 
desenvolupat tot un seguit d’activi-
tats, que han tingut com a objectiu 
el fet literari des de totes les seves 
vessants: l’escriptura, la lectura, 
la representació teatral, la creació 
literària...

Per portar a terme tot aquest se-
guit d’activitats s’ha comptat amb 
la col·laboració del departament 
de Filologia Romànica de la URV 
de Tarragona, l’ editorial Anaya, la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó i la direcció del centre. 

A la sala d’adults de la nostra 
Biblioteca Comarcal, que enguany 
compleix 20 anys, l’alumnat de 3r 
d’ESO va assistir a una xerrada 
sobre Gustavo Adolfo Bécquer de la 
mà del cantautor i escriptor Josep 
Igual Febrer i va tenir la possibili-
tat d’aproximar-se a la biografia de 
l’autor i gaudir del recitat de rimes 
escollides pel conferenciant. Dos 
dies després,el dia 20, l’alumnat 
de 4t d’ESO va gaudir en el mateix 
espai d’un recital poètic i musical 
de l’obra de l’escriptor Antonio Mac-
hado -«Estos días azules y este sol 
de la infancia»- a càrrec del poeta i 
professor de filosofia Rafael Haro i 
amb la col·laboració de Laia Haro, el 
mestre Rodri i la professora María 
Gallego. El recitat de poemes anava 
acompanyat d’un fons musical que 

vestia els versos i els donava més 
vida, bellesa i harmonia. 

El dijous 19 de febrer el professor 
José Antonio Moreno Villanueva, 
membre del Departament de Filo-
logia Romànica i professor de Co-
municació de la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, va impartir 
la conferència «Diez claves para 
una presentación oral eficaz», diri-
gida a l’alumnat de 1r de batxillerat 
del centre. La finalitat d’aquesta 
activitat era establir les bases per 
a realitzar bones exposicions orals 
tant en l’àmbit acadèmic com en el 
laboral. La col·laboració de la URV va 
continuar el dia 2 de març amb les 
dues conferències que va impartir la 
professora de llengua castellana del 
Departament de Filologia Romànica, 
María Herrera Rodrigo. La primera 
-«El punto y coma existe»-, adreçada 
a l’alumnat de 4t d’ESO va girar al 
voltant del tema de la puntuació. 
Seguidament l’alumnat de 2n de 
Batxillerat va assistir a la xerrada 
«Sé libre: Bebe Coca-Cola», en la qual 
la professora va reflexionar sobre 
el tema del llenguatge publicitari 
i la seva importància en la societat 
consumista del segle XX.

Dos van ser els autors literaris que 
van visitar el nostre centre, amb el 
suport de l’editorial Anaya: Ana Al-
colea i Fernando Marías. L’alumnat 
de 3r d’ESO va poder comentar amb 
l’autora de la novel·la El bosque de los 
árboles muertos, el procés de creació 
d’un text literari, la gestació d’un 
personatge, la creació d’una ambi-

entació i finalment la versemblança 
dels diàlegs. L’autora va acabar la 
seva presentació amb la signatura 
d’exemplars del seu llibre.

Per la seva banda, Fernando 
Marías va explicar a l’alumnat de 
4t d’ESO el procés de creació de la 
seva novel·la Cielo abajo, un procés 
apassionat i apassionant que el va 
portar a pilotar en una avioneta 
per tal d’experimentar en primera 
persona les sensacions que els per-
sonatges de la seva obra van sentir. 
Aquesta novel·la, ambientada en els 
anys de la Guerra Civil espanyola, 
està narrada des del punt de vista 
de diferents personatges femenins 
que intenten explicar-se el present 
a partir del passat familiar. També 
va acabar la seva visita al nostre 
centre amb la signatura d’exemplars 
del seu llibre. 

Les representacions teatrals es 
van realitzar els dies 3 i 4 de març al 
Saló d’Actes i van anar a càrrec de la 
companyia Teatro de los Navegantes 
que ens va oferir una perspectiva 
teatralitzada dels herois més repre-
sentatius de la literatura castellana, 
des de l’Edat Mitjana fins el Quixot. 
Abdullah, un poeta de la cort musul-
mana de Saragossa, ens va recitar 
el seu romanç-ranxera en honor del 
Cid. Don Ronco P., en canvi, molt 
enfadat amb Cristòfol Colom, ens 
va fer reflexionar sobre el que van 
suposar els seus viatges en la confi-
guració moderna del món. El tercer 
personatge, Lázaro de Tormes, ens 
va explicar una part de les aventures 

que va viure al costat del cec, un 
personatge avar que el va fer patir 
molta gana. I per acabar, l’escuder del 
Quixot, Sancho Panza, va reflexionar 
sobre els canvis que s’han produït en 
els valors de la societat d’ençà que 
el cavaller va morir. Posteriorment 
l’alumnat va poder compartir amb 
l’actor Jesús Pescador una hora de 
conversa al voltant del fet teatral, de 
l’ofici de representar, del fet literari, 
dels seus protagonistes i les reflexi-
ons que convida a fer. Amb tot, hem 
tingut l’oportunitat d’aproximar-nos 
al punt de vista particular de l’actor 
teatral caracteritzat pels inevitables 
temors que precedeixen a l’ emoció 
de la posada en escena.

Per concloure les jornades, el dia 
de Sant Jordi es va fer el lliurament 
dels premis als treballs guanyadors 
del concurs literari. Aquest curs ha 
estat el microrrelat el gènere que 
s’ha escollit per fomentar la creació 
artística. La participació ha estat 
exitosa ja que bona part de l’alumnat 
ha presentat el seu treball al concurs. 
Aquest mateix dia, un grup d’alum-
nes del centre, acompanyats per una 
professora, van participar en la lectu-
ra en veu alta del primer capítol del 
Quixot, al campus de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. 

L’alumnat i el professorat que han 
pogut gaudir d’aquestes activitats 
les han valorades de manera molt 
positiva per l’ oportunitat que ha 
suposat de poder comprovar la mà-
gia del fet literari que sempre ens 
sorprèn on menys ho esperem: en els 
llibres, les aules,les representacions 
teatrals, les presentacions de llibres, 
els textos que podem escriure... En 
definitiva, aquestes jornades ens han 
donat la motivació necessària per 
estar ja pensant en la programació 
de les III jornades literàries que, de 
ben segur, vindran marcades per un 
fort accent cervantí. 

II Jornades literàries organitzades pel 
departament de llengua castellana i 
literatura de l’Institut Ramon Berenguer IV

BIBLIOTECA

L’amistat i els 
clubs de lectura
El nostre Club de Lectura “Cafè-Ter-
túlia”, de la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó, aquest 23 d’abril 
compleix 12 anys. Uns anys en els 
que han passat un seguit de lectors 
i lectores, però que curiosament, a 
diferència d’altres clubs, continuen 
assistint els qui van començar el 
primer dia.

Aquesta idea de formar un grup 
de lectura on poder compartir els 
moments íntims que hem dedicat 
a assaborir la novel·la amb la resta 
d’integrants ha estat un verdader 
encert.

Poder parlar d’èpoques, de llocs 
diferents, dels moments singulars 
als que ens transporta el text es-

crit, ens envolta simbòlicament 
d’experiències literàries que sonen 
pas a confidències que sobrepassen 
allò impersonal i que les compartim.

Les nostres trobades estan plenes 
d’harmonia i bon ambient, amb 
una calidesa palpable i on arribem 
de vegades a emocions que ens 
desperten nous i vells sentiments. 
Sempre acompanyats, això sí, amb 
un cafetonet.

I parlant de sentiments, avui 
aquest article va dedicat a persones 
que ja no es reuniran amb nosal-
tres, ens han deixat recentment: la 
Yvonne, la Rosa i la Carme. Cada 
una d’elles especial i amb moltes 
inquietuds.

La Carme Pañella, dona avançada 
al seu temps, forta, valenta i molt crí-
tica amb les valoracions literàries... 
Sota el seu aspectes seriós i ferm, 
s’amagava una sensibilitat que vaig 

tenir el gust de compartir.
Al final Carme no he vingut a casa 

teva, a visitar la teva “biblioteca 
personal”, de la que tant orgullosa 
et senties... i de la que em parlaves 
alguna que altra vegada.

Estic segura que allà on esteu... 

Déu n’hi do el que es pot arribar a 
parlar amb totes elles i els tertulians 
Màxim i Emili. Una trobada de bons 
lectors una mica més enllà. 

Sempre us tenim presents... 

JOANA
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En record de Josep Bargalló
Hem sentit als mitjans de comuni-
cació que ha mort Josep Bargalló, el 
folklorista que ha dedicat gran part 
de la seva vida a la recuperació de 
les danses tradicionals dels Països 
Catalans i de les jotes de les Terres 
de l’Ebre en particular.

Com a grup Paracota, que ballem 
jotes de les nostres terres, volem 
donar el condol a la seva família i 
amics i transmetre’ls tot el nostre 
respecte i estima per ell. 

Sempre que hem necessitat la 
seva ajuda per aclarir dubtes sobre 
els balls per poder-los ballar, hem 

gaudit de la seva bona predisposició 
i la seva saviesa. 

Sap greu que desapareguen per-
sones que s’han dedicat a evitar 
que es perdin les nostres arrels 
com poble, conservant la música 
i danses que ballaven els nostres 
avantpassats, i que ens han do-
nat els nostres trets identitaris.
Moltes gràcies per tota la feina feta, 
Josep. 

GRUP DE DANSA PARACOTA

Carta a Adam Tomàs
Enhorabona Adam! Les felicitacions 
esperarem a donar-te-les d’aquí a 
quatre anys si s’escau. Els ampostins 
t’hem votat a tu, el setanta per cent 
dels vots són teus, encara que el 
teu partit sigue ERC els ampostins 
no hem votat al partit, la confiança 
dels ampostins la té Adam Tomàs 
per ser com ets.

Hem après una cosa els ciutadans, 
que les majories absolutes no són 
bones, comporten uns tics que tard 
o prompte perjudiquen a la ciuta-
dania. Per aquells que no seguixen 
massa la política o que no n’entenen 
massa, pensaran, Adam ha aconse-
guit la majoria absoluta! No, vull 
matitzar que no has aconseguit la 

majoria absoluta, heu fet un front, 
per democràticament desbancar a 
28 anys de CiU, ho hem aconseguit, 
espero que sigui per a bé. Dins els 
onze regidors que et donen la majoria 
absoluta en tens dos que no són de 
ERC, això als que seguim la política 
ens dóna certa tranquil·litat hi ha 
dins l’equip una cunya que no està 
obligada a seguir la disciplina d’ERC, 
tenen unes prioritats que no són 
les mateixes que les del teu partit, 
hi haurà sempre converses prèvies 
per arribar a acords, d’això se’n diu 
pluralitat.

ERC històricament sabem que les 
seues estructures de partit són les 
mateixes que les de CiU. Han estat 
des dels seus inicis representants de 
la burgesia catalana, el que passa que 
a la restauració de la democràcia CiU 
li ha pres el lloc.

Adam, la majoria dels que t’hem 
votat no mos fien d’ERC, pel fet que 
té els mateixos vicis que CiU, el que 
l’ha diferenciat fins ara és que no ha 
tingut el poder en solitari com CiU. 

Els ciutadans volem canvis, no 
volem intercanvis de cadires, això 
és el que s’ha fet fins ara. Pel que 
veig no m’agrada, encara no has pres 
possessió de l’alcaldia i el teu partit 
ja està comprant voluntats pel que 
pugui passar, per si algú es torna 
“rana” com es diu popularment.

La designació de la presidència del 
Consell Comarcal, el nomenament 
de Francesc Miro en la presidència 
bicèfala n’és un clar exemple de la 
compra de voluntats per si de cas.

Adam, començarem malament si 
dins les teues intencions està utilitzar 
els vots socialistes per contrarestar 
els dos regidors que no són d’ERC. 
Els ciutadans, torno a repetir, volem 
canvis, no intercanvis.

Ja saps que la gent d’esquerres 
tenim un gran defecte que no tenen 

les dretes, que és el fiscalitzar als 
nostres sempre, som crítics i poc 
disciplinats en este aspecte.

Espero que en la revista Amposta 
hi hagi uns grans canvis i que els 
ciutadans puguem opinar, no com 
fins ara en CiU, que no aceptaven 
les crítiques.

Salut company alcalde! 

RAFEL SERRET

Preparats
Segur que coneixeu l’eslògan «Pre-
parats per fer una Catalunya millor”. 
És una campanya institucional de 
la Generalitat que va començar els 
passat 25 de maig i que està sortint 
pels diversos mitjans de comuni-
cació. L’anunci acaba amb un rep-
te: «fem-ho!”

Però, «preparats” per a què? No 
es diu amb claredat, però entenc 
que preparats per «afrontar els nous 
desafiaments que ens ha de deparar 
el futur” (digueu-li, si us complau 
fer-ho, «independència”).

Està clar que la campanya com-
porta una despesa que surt, com 
sempre, dels impostos que paguem 
la majoria dels ciutadans. No sé en 
quina quantia, però trobo que seria 
millor destinar-los per fer coses 
molt més útils per als ciutadans del 
nostre país.

Però el més inversemblant sobre 
aquest tema és el que em va explicar 
l’altre dia el director d’una escola: “El 
govern ens obliga a posar el lema a 
tots els escrits del centre”. Els qui 
com jo ja teniu una edat, segur que 
recordareu les consignes que escrivia 
el mestre a la pissarra quan érem 
petits... Semblant!   

JOAN FERRÉ VERGE

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.

Comença una nova etapa 
per a Amposta, s’obren 
esperances i interrogants, 

desitjos i pors, però especialment 
es crea expectació davant del can-
vi polític, expectació com davant 
qualsevol canvi que es produeix 
en qualsevol àmbit de la vida.
La societat està immersa en una 
voràgine política que ens porta 
d’elecció en elecció, de decisió en 
decisió, de reflexió en reflexió: 
consulta per la independència, 

municipals, aviat autonòmiques, 
possiblement constituents, abans 
de final d’any generals. Una ver-
dadera espiral que no te fi.
De tota manera les darreres 
municipals són les més properes, 
són aquelles on elegeixes les per-
sones que coneixes, a qui amb el 
teu vot encarregues la gestió de la 
teva ciutat, dels teus impostos,... 
Al final no és ni mes ni menys que 
això, donar un vot de confiança 
perquè la teva ciutat avanci i doni 
resposta als principals problemes 
que sacsegen als ciutadans i ciu-
tadanes, problemes molts d’ells 

específics de la ciutat però la 
majoria endèmics d’una societat 
submergida en un canvi de model, 
en un canvi de paradigma encara 
per acabar de descobrir.
El nou equip de govern té, de ben 
segur, assumit el moment, assu-
mit el compromís i sobretot assu-
mida la responsabilitat de complir 
un programa que ha creat força 
il·lusió en la majoria de ciutadans 
d’Amposta, així ho han reflectit 
els resultats en la majoria abso-
luta aconseguida per EA.
Un cop passades les eleccions, un 
cop passat el terratrèmol d’una 

campanya política amb la lluita 
inevitable entre partits politics, 
ara és el moment d’unir esfor-
ços d’empènyer amb una sola 
direcció, l’única que desitgen tots 
i cadascun dels ciutadans tan 
s’hi val de la ideologia que sigui 
o del pensament que sigui. Sols 
desitgem una cosa: sort al nou 
Ajuntament, sort al nou equip de 
govern per poder aconseguir la fi-
nalitat que tots els partits polítics 
que concorren a unes eleccions 
persegueixen: fer una Amposta 
millor. Aquest ha de ser l’únic 
objectiu. 

VENDO FINCA PARA ARROZ 
EN EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

Superficie: 165 hectáreas.
Balsa de regulación de riego: 300.000 metros cúbicos.

Nave: 400 metros cuadrados.
Tiene derechos de P.A.C.

Interesados llamar a Fernando: 659 048 060
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Intervenció de Manolita 
Cid en la constitució del 
nou Consistori
Vull començar el meu discurs agraint 
molt sincerament la presència en 
aquesta sala d’amics i amigues, veïns 
i veïnes que ens heu volgut acompa-
nyar avui . 

En primer lloc volem felicitar 
Esquerra Republicana d’Amposta, 
Iniciativa per Catalunya i la Platafor-
ma Sumem pels bons resultats que 
van obtenir en les eleccions del dia 
24 de maig. Felicitar també la resta 
de formacions polítiques que han 
aconseguit representació en el nostre 
Ajuntament. 

Els 11 regidors que formen a partir 
d’avui l’equip de govern tenen al da-
vant la responsabilitat però també un 
dels màxims honors als que pot aspirar 
un ciutadà, que és el de dedicar-se al 
servei dels seus iguals, perquè la tasca 
del polític és precisament aquesta: ser 
un més i posar-se a disposició dels 
altres. Des de CIU, tant els regidors 
sortints com els que ara entrem al 
consistori donem les gràcies a totes 
les persones que han seguit apostant 
per la nostra formació en aquestes 
eleccions municipals, i cal remarcar 
que, com sempre, nosaltres represen-
tem als nostres votants, però servim 

a tota la ciutat.
Viv im mo-

ments en què 
l’acció política 
està mal consi-
derada per gran 
part de la ciuta-
dania, i aquest 
sentiment de 
desafecció no-
més el podem 
f e r  c a nv i a r 
d’una manera, 
que és fent ferm el nostre compromís 
de servei. Els que formem el grup 
de Convergència i Unió som gent de 
paraula i de compromís, ens avalen 
tots els anys en què la ciutadania ens 
ha donat el seu suport i hem estat al 
capdavant d’aquest consistori treba-
llant i donant el millor de nosaltres 
per fer d’Amposta la ciutat que és avui: 
una ciutat on val la pena viure. Una 
ciutat oberta, amable, plural i que té 
cura de les persones. D’això també 
hem de donar les gràcies a tots els 
regidors que en algun moment de la 
seva vida s’han dedicat a treballar per 
Amposta. Són, clarament, moments 
de canvis i de relleu, però no hem de 
perdre de vista d’on venim i on hem 
arribat.

La majoria absoluta dóna a l’equip 
de govern total llibertat per aprovar 
i tirar endavant els seus projectes. No 
obstant, crec que el diàleg i la capacitat 
d’arribar a un consens han de preval-
dre per damunt dels personalismes. 

Aquest serà precisament el nostre 
principal objectiu: sumar, aportar, 
fer una oposició responsable, des del 
respecte i la comprensió, perquè si 
bé cap dels regidors del nostre grup 
ha estat a l’oposició, molts dels que 
estem aquí coneixem de primera mà 
les dificultats que comporta el govern 
i els esculls que cal salvar quan s’està 
al capdavant d’un projecte polític. Al 
final, hem de ser conscients que tots 
els que som aquí, tinguem la filiació 
política que tinguem segurament per-
seguim el mateix objectiu: el bé comú, 
la millora de les vides i el benestar 
dels nostres conciutadans.

A partir d’ara, el nou equip de CIU 
estarem a disposició de cadascun dels 
ciutadans i ciutadanes d’Amposta, a 
l’igual que ho han estat els regidors 
que ens han precedit, i ho farem amb 
tot l’esperit, amb tota la disposició i 
amb la més gran il.lusió.

La ciutat d’Amposta ens ha honorat 
amb la nostra elecció com a repre-

sentants del municipi i, per tant, els 
nostres actes, el de tots, han de ser 
guiats exclusivament per l’interès 
general, per allò que comporti un 
millor benestar a la nostra gent, i el 
nostre compromís és vetllar per donar 
compliment a aquest mandat popular.

Fer política vol dir, per damunt de 
tot, tenir cura de les persones, tenir 
vocació de servei. I us puc assegurar 
que des de Convergència i Unió, 
vetllarem cada dia, cada minut, per 
totes i cadascuna de les persones del 
nostre municipi.

Des d’aquest grup municipal que 
tinc l’honor de representar, us puc ben 
dir que serem propers, que escoltarem 
i treballarem per continuar construint 
una gran Amposta que ens faci sentir 
orgullosos de ser d’on som. I ho farem 
amb respecte, amb humilitat i honra-
desa, la qual cosa demanem també 
a la resta de grups que conformen 
el nou consistori, perquè només des 
d’aquestes premisses serem capaços 
de donar el millor de nosaltres als 
nostres conciutadans.

Com deia Gandhi, la nostra recom-
pensa es troba en l’esforç i us puc ben 
assegurar que teniu el nostre compro-
mís que ens esforçarem de manera 
incansable per a donar resposta als 
reptes que els ampostins i ampostines 
ens poseu al davant.

Moltes gràcies per la vostra con-
fiança i esteu segurs que no us de-
fraudarem.

Visca Amposta! 

Esquerra d’Amposta 
agraïm la vostra confiança

La candidatura d’Esquerra d’Ampos-
ta, amb 4.400 vots, hem sigut per 
primer cop la força més votada en 
unes eleccions municipals, uns resul-
tats que ens han permès tenir una 
majoria absoluta amb 11 regidors.

Darrera d’aquests resultats hi ha 
una gran tasca feta per tots aquells 
que en algun moment han format 
part d’Esquerra d’Amposta. Si fem 
memòria, podem veure que Esquerra 
d’Amposta ha anat consolidant-se 
eleccions rere eleccions. De fet, 
cada convocatòria electoral ha anat 
millorant els seus resultats i ha 
passat d’obtenir solament 1 regidor 
al 1991 amb 495 vots a tenir una 
majoria absoluta al cap de 24 anys. 
En aquest anys, la feina feta per 

persones com David Monllau, Marta 
Cid, Víctor Conesa, Lluís Auré, Carles 
Gonzàlez i Jesús Auré, així com els 
regidors que hem tingut la darrera 
legislatura, ha sembrat una llavor 
que ens ha permès acabar assolint 
els millors resultats municipals de 
la nostra història.

Pel que fa al nou grup municipal 
d’Esquerra d’Amposta, que a partir 
del 13 de juny formarà l’equip de 
govern de l’Ajuntament, queda 
composat per Adam Tomàs, Inés 

Martí, Ramon Bel, Rosabel Recio, 
Miquel Subirats, Marc Fornós, Tomàs 
Bertomeu, Susanna Sancho, Joana 
Estévez, Dani Forcadell i Pau Cid. 

Adam Tomàs agraeix el 
suport rebut i comença a 
construir la nova Amposta

Primerament vull agrair el suport 
majoritari que els ampostins i ampos-
tines han donat a la candidatura que 
encapçalo, és un suport que rebem 
amb humilitat i responsabilitat per 
tal de transformar Amposta i acon-
seguir el canvi que hem defensat des 
de d’Esquerra d’Amposta.

També vull traslladar absoluta 
tranquil·litat a aquells que poden 
veure en el canvi una incertesa, ja que 
la voluntat sempre és treballar per 
Amposta i fer-ho el millor possible. 
Treballarem de forma incansable 
i amb tota la dedicació per tirar 
endavant els eixos principals del 
programa de govern amb el que 
ens vam presentar a la ciutadania: 
ocupació, atenció a les persones 
i transparència. Aquest seran els 
puntals fonamentals sobre els que 
treballarem a partir del dia 13 de 
juny, en que es constituirà el nou 
consistori.

Comença una nova etapa per 
construir una nova Amposta en la 
que tots hem d’estar representats. 

Tribuna
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Intervenció a la 
constitució consistori

Sr. Alcalde, Regidores i regidors, 
senyores i senyors, bon dia a tothom.

Si em permeteu, en primer lloc 
vull donar les gràcies als ampostins 
i ampostines que han dipositat la 
seva confiança amb nosaltres, els 
socialistes, i vull que sàpiguen que 
des de l’oposició també farem ciutat. 
Ens varem comprometre a treballar 
en favor de la gent, ocupéssim el lloc 
que ocupéssim, i així ho farem. M’hi 
deixaré la pell, ens hi deixarem la pell

Així mateix, volem felicitar a 
la coalició guanyadora Esquerra 
d’Amposta i al seu cap de llista Adam 
Tomàs que a partir d’ara ja és l’Alcalde 
de la nostra ciutat. Li desitjo, de tot 
cor, molts encerts en benefici de tots 
els homes i dones d’Amposta.

Els resultats electorals han fet que 
passem d’una majoria absoluta a una 
altra i per tant és la ciutadania qui 
decideix. Ara bé, sàpiga senyor Adam 
que vetllarem per tal que escolti i 
dialogui. Li reclamem que arribi a 
grans acords en temes importants pel 
bé dels nostres ciutadans. L’atur i les 
desigualtats no caben en l’Amposta 
que nosaltres volem, per això ja li 
dic que, des d’ara mateix, ens tin-

drà al seu costat a l’hora d’impulsar 
iniciatives per tal de reduir l’atur i 
pal·liar la pobresa.

Vostè sap ben bé que nosaltres tam-
bé volíem un canvi de govern, de fet 
n’havien parlat en més d’una ocasió 
que arribat el cas el faríem possible 
conjuntament i, aquest s’ha produït, 

és cert en una aritmètica diferent. 
De totes maneres, s’hagi produït 
com s’hagi produït aprofitem-ho en 
propostes positives per a la ciutada-
nia, en tot allò que podem arribar 
a coincidir: la reducció de l’IBI, ad-
quirir el Sindicat i l’antic col·legi de 
les monges per a fer un gran centre 
d’equipaments, augmentar la dotació 
econòmica de les beques al transport 
dels universitaris i ampliar-les a Màs-
ters, la gratuïtat del transport públic, 
restablir contactes permanents amb 
la ciutat agermanada de St. Jean de 
la Ruelle... entre d’altres, ens tindrà 
al seu costat.

Si som sincers, del nostre progra-
ma al seu hi ha punts de coincidència 
que volem explorar conjuntament 
per tal que arribin a bon port. Per 
aquest fet, perquè s’ha compromès 
a fer realitat els punts que abans he 
esmentat, perquè calen unes noves 
maneres de fer política donant més 
participació als grups polítics, perquè 
volem que en quan a transparència 
es faci efectiu tot allò a que es van 
comprometre públicament, per tot 
això li hem donat els nostres vots a 
la seva elecció com alcalde.

Vull que sàpiga que estarem 
amatents i que seguirem de prop la 
seva acció de govern, i que si no ho 
fa bé o no compleix també li criti-
carem i serem insistents. Li farem 
una oposició responsable, seriosa 
i exigent, però també li dic que si 

busca arribar a acords en la nostra 
formació, els tindrà.

Ja vaig anticipar, en més d’una 
ocasió, que fora quin fora el meu àm-
bit de responsabilitat política estaria 
sempre al costat de l’alcalde en tot 
allò que signifiqui sumar en benefici 
de la majoria de la gent. No entenc al-
tra manera de fer política. Sóc home 
de consens i pactes, m’agrada arribar 
a acords, per tant, busqui’l tot i que 
tingui majoria absoluta, asseguis 
a parlar i a dialogar, mantingui’ns 
informats, mostri empatia, i no oblidi 
mai que els socialistes representem a 
una part de la ciutadania que també 
volia un canvi de govern a la nostra 
ciutat. Que vol una altra manera de 
fer, un “savoir faire” que diuen els 
francesos. Un canvi també per ser 
més ciutat, sense deixar a ningú 
abandonat a la seva sort. Un canvi 
amb ambició per liderar el conjunt 
del territori Ebrenc, un canvi per 
créixer. La nostra ciutat necessita 
ser pol d’atracció.

Nosaltres no escatimarem esfor-
ços en aportar propostes positives 
i només així és com resoldrem els 
problemes de la gent. Anant tots a 
una, govern i oposició, en benefici de 
la gent. Ara és a les seves mans, té 
la responsabilitat del govern, aprofiti 
aquesta oportunitat. 

FRANCESC J MIRÓ MELICH PORTAVEU 
PSC-CP AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Gràcies a les 572 
persones que ens van 
votar

 
Moltes gràcies. Sabem que no era 
fàcil, no érem una opció guanyadora 
i no tenim el cartell, recursos i bona 
premsa com d’altres.

Només tenim la nostra feina, qua-
tre anys treballant ajudant la gent 
d’Amposta, quatre anys denunciant i 
fent públiques les il·legalitats i irregu-
laritats de CiU. Quatre anys aportant 
millores, estalviant diners i generant 

nous ingressos pel municipi.
Per això, gràcies per veure la feina 

i les persones. 

GRÀCIES A TOTS ELS AMPOSTINS QUE 
ENS HAN RECONEGUT I AGRAÏT LA 
NOSTRA FEINA
Malgrat no votar-nos, molta gent tant 
en persona com a les xarxes socials 
ens ha traslladat el seu agraïment, 
la seva felicitació per la feina feta, 
per haver estat un dels principals ar-
tífexs del canvi produït a Amposta. 

NO HEM GUANYAT VOTS PERÒ SI 
RESPECTE
I això és molt ben rebut,quan gent que 
pensa diferent a tu, gent d’altres par-

tits,inclòs periodistes et reconeixen 
la feina i et feliciten, t’omple d’orgull 
i et senyala que vas per bon camí.

I continuarem treballant perquè 
ni una de les persones que ens va 
votar se’n penedeixi. 

 
I PER SER MEREIXEDORS DEL RES-
PECTE QUE ENS HEM GUANYAT. 
TREBALLAR PER AMPOSTA
Continuarem com sempre hem fet 
complint les nostres promeses.

L’endemà de les eleccions na-
tros estàvem a la nostra oficina 
atenent i ajudant la gent.

Informant-los de les ajudes que 
poden rebre, defensant-los dels abu-
sos de la banca i atenent qualsevol 
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queixa o qüestió que tinguin.
Fa quatre anys que vam obrir l’ofi-

cina d’atenció al ciutadà i quatre anys 
més que estarem al vostre servei.

TOLERÀNCIA ZERO AMB 
LA CORRUPCIÓ
El 2011 quan vam entrar a l’ajunta-
ment vam prometre que denunciarí-
em tot allò que fora il·legal, tot allò 
que perjudiques el poble, tots els 
tractes de favor…

Va haver gent que se’n va riure, 
pensaven que amb un regidor i a 
l’oposició no podríem fer res

Ara aquesta gent ja no riu,se’ls hi 
han passat les ganes. Han après que 
amb voluntat i sense temor és po-
den canviar les coses.

I ara aquestes males pràctiques 
són fora de l’ajuntament i vetllarem 
perquè aquestes il·legalitats ,aquests 
tractes de favor no tornin mai més.

Per tot això i molt més treballem.
Per una Amposta honrada, solida-

ria i amb futur. 

Anunciar-te a la 
Revista Amposta? 
Molt fàcil: truca al 

608 093 400, 
passarem a visitar-te
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Amb un auditori ple de gom a gom, 
va tenir lloc el passat 8 de maig la 
XXXI Gala de ĺ esport Ampostí. Varen 
participar un total de 73 candidatu-
res en diferents apartats esportius.

Els guanyadors van esser els 
següents:

 MILLOR ESPORTISTA ESCOLAR MAS-
CULÍ D’ESPORTS INDIVIDUALS
Dani Fibla Pujol. Club Natació Am-
posta. Natació

 MILLOR ESPORTISTA ESCOLAR FEME-
NÍ D’ESPORTS INDIVIDUALS
Esperança Bonet Cervera. Escola 
Mestre Agustí Barberà. Natació 

 MILLOR EQUIP ESCOLAR MASCULÍ 
D’ESPORTS COL·LECTIUS 
Club Futbol Amposta

 MILLOR ESPORTISTA DE BASE FEDERAT 
MASCULÍ D’ESPORTS INDIVIDUALS 
Genís Gisbert Casanova. Taekwondo. 
Júnior

 MILLOR ESPORTISTA DE BASE FEDE-
RAT FEMENÍ D’ESPORTS INDIVIDUALS
Anna Pla Pagà. Atletisme-Llança-
ment de martell. Juvenil
Victòria Cid Centelles. Rem. Júnior

 MILLOR EQUIP DE COMPETICIÓ D’ES-
PORTS INDIVIDUALS 
Club de Tir. Sènior

 MILLOR EQUIP DE BASE FEDERAT 
MASCULÍ D’ESPORTS COL·LECTIUS 

Club Nàutic Amposta. Rem. Cadet 4x
 MILLOR EQUIP DE BASE FEDERAT 

FEMENÍ D’ESPORTS COL·LECTIUS 
Club Handbol Amposta. Handbol. 
Infantil femení

 MILLOR ESPORTISTA PROMESA 
MASCULÍ 
Àlex Martí Arasa. Natació. Absolut 
jove

 MILLOR ESPORTISTA PROMESA 
FEMENÍ 
Aina Cid Centelles. Rem. Sènior 

 MILLOR ESPORTISTA ABSOLUT MAS-
CULÍ D’ESPORTS INDIVIDUALS 
Pau Roselló Van Schoor. Esgrima. 
Absolut 

 MILLOR EQUIP DE COMPETICIÓ MAS-
CULÍ D’ESPORTS COL·LECTIUS 
Club Hoquei Patí Amposta. Hoquei 
patí. Sènior

 MILLOR EQUIP DE COMPETICIÓ FEME-
NÍ D’ESPORTS COL·LECTIUS
Club Nàutic Amposta. Rem. Júniors 
4x

 MILLOR ENTRENADOR
Sever iano A lfaro Fernández. 
Taekwondo. Equips del Gimnàs 
Alfaro 

 MILLOR ENTITAT ESPORTIVA
Club Nàutic Amposta

 RECONEIXEMENT TASCA DIRECTIVA
Miquel Bayerri Vives 

POLIESPORTIU

Celebrada la 31a Gala 
de l’Esport Ampostí

Andreu Elias Beltri va ser el guanyador del Premi Esports Club Bitlles 
 RECONEIXEMENT TREBALL DE BASE 

ENTITAT ESPORTIVA
Club Futbol Sala Amposta 

 RECONEIXEMENT TASCA EDUCATIVA 
VERS L’ESPORT
Escola Mestre Agustí Barberà 

 MENCIONS ESPECIALS
A les patinadores i patinador ampos-
tins Enya Garcia Rosales-Aroa Garcia 
Rosales, Marc Lopez Fabra-Gemma 
Lopez Fabra, Zaida Ardit Roda-Lara 
Serrano Baz
Al ciclista Josep Betalu Constantino 

 RECONEIXEMENT A UNA TASCA D’ES-
FORÇ COL·LECTIU - ORGANITZACIONS
Club Escacs Amposta 

 RECONEIXEMENT ESPECIAL GESTA 
ESPORTIVA
Club Esportiu l’Àngel-APASA

 RECONEIXEMENT TRAJECTÒRIA 
ESPORTIVA

Sílvia Domingo Rojas. Club Handbol 
Amposta

 RECONEIXEMENT ESPÒNSOR
Lagrama, espònsor del Club Hanbol 
Amposta
Grues Caballer, espònsor del Club 
Nàutic Amposta

 RECONEIXEMENT A LA DIFUSIÓ DE 
L’ESPORT AMPOSTÍ - PREMI ANICETO 
GARCIA
Canal 21, pel programa “Polies-
portiu”

 EL PREMI ESPORTS
Andreu Elias Beltri – Rem

 MENCIÓ ESPECIAL 
Club de Futbol Amposta pel Cen-
tenari

 MENCIONS ESPECIALS FUTBOL PER 
LA SEVA GRAN ESTIMA AL FUTBOL
Jose Manuel Año Mayor (massat-
gista)
Cinto Martí Lafont (delegat). 

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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TAEKWONDO

Esports

El TDK Alfaro tanca el campionat 
de Catalunya de Taekwondo infantil 
amb 5 ors, tres plates i tres bronces

14 taekwondistes d’entre 8 i 14 
anys del Club Taekwondo Alfaro 
d’Amposta van participar, diu-
menge 14 de juny, al campionat de 
Catalunya de Taekwondo Infantil 
de Competició que va tenir lloc al 
pavelló poliesportiu de la Mar Bella, 
a Barcelona. El club va endur-se, de 
la capital catalana, fins a 11 medalles 
(cinc ors, tres plates i tres bronces). 
Uns resultats que els responsables del 
club han qualificat de “bons” per al 

Club, “que ja es un referent a nivell 
nacional en aquest esport”. 

Andreu Perez, Pau Carles, Josep 
Gelabert, Marc Miron i Andrei Nea-
gue es van ser els taewondistes que 
van pujar dalt de tot del podi. Per 
la seua banda, Aleix Borràs, Albert 
Curto i Cosmin Mihai van endur-se 
una medalla de plata cadascun men-
tre que Erik Estorach, Fiona Arasa i 
Marta Dominguez es van endur una 
medalla de bronce cadascun. 

En la competició també hi van 
participar Arnau Fumadó, Martí 
Curto i Gerard Dominguez. 

Pluja de medalles per 
al TKD Alfaro al Campionat 
Catalunya de Taekwondo Infantil

Reconeixement 
al TDK Alfaro

El passat divendres 8 de maig del 
2015 es va celebrar a la ciutat 
d’Amposta la 31a Gala de l’Esport 
Ampostí, on va ser elegit com a millor 
esportista de base federat masculí 
d’esports individuals Genis Gisbert 
i Casanova del Club Taekwondo Al-
faro d’aquesta població, per tots els 
èxits assolits del any 2014 i al mateix 
certamen també fou nomenat com a 
entrenador d’aquesta població el seu 
mestre Severiano Alfaro Fernández, 
que junt als èxits de tots els seus 
competidors i amb els del seu alumne 
Genis Gisbert l’han portat a obtenir 
aquest reconeixement per part de 
les autoritats i esportistes d’aquesta 
població, uns èxits reconeguts per 
una de les poblacions amb més futur i 

recolzament per a l’esport en general.
D’altra banda, des del CAR de Sant 

Cugat del Vallès van desplaçar-se 
expressament sis companys de la 
selecció Catalana i Espanyola de 
Genis Gisbert, per tal de recolzar-lo 
en l’entrega d’aquest merescut premi, 
una gran mostra de l’esperit de com-
panyonia que regna en aquest esport.

I també es nota el gran èxit que 
està tenint aquest petit club, ja que 
millor entrenador i millor esportista 
individual és un fet poc comú, per 
això ens informen des del club de les 
noves incorporacions aquest 2015 de 
diversos competidors d’altres pobla-
cions que han fitxat per Alfaro des de 
Vinaròs, població del País Valencià 
i també des de Lleida, poblacions 
des de les que acudeixen a entrenar 
aquest club fent desplaçaments de 
molt de kilòmetres digne d’elogiar 
tot això vol dir alguna cosa, i és que 
s’està treballant bé. 

ESCACS

El diumenge 26 d’abril el Club Escacs 
Amposta es va desplaçar a Girona per 
jugar la final de la Copa Catalana 
2015 en les categories de Primera 
(Amposta A) i Segona provincial 
(Amposta B)

La final es va disputar al pavelló 
de Pont Major, Girona. Es tracta 
d’una competició per equips de 4 
jugadors amb partides d’un ritme de 
joc semi-ràpid: cada jugador disposa 
de 15 minuts, amb un increment de 
5 segons per cada jugada feta sobre 
el tauler. La sala de joc estava plena 
amb més de 240 jugadors que s’agru-
paven segons les 6 categories dels 
escacs catalans i 10 equips per grup.

El Club Escacs Amposta va co-li-
derar el seu grup fins a la ronda 9 
i final, on va jugar amb l’equip del 
Vila Olímpica, quan tots dos anaven 

empatats amb els mateixos punts. 
Malauradament, les partides dels 
ampostins només van acabar amb 
dues taules i dues derrotes, pel que 
el Vila Olímpica aconseguia meres-
cudament el campionat i l’Amposta 
un gran sotscampionat. Al mateix 
temps, l’Amposta B assolia una més 
que meritòria 5a posició en el seu 
grup.

Cal remarcar que aquesta tem-
porada l’Amposta ha estat campió 
del campionat de Lliga territorial 
tant amb el primer equip (primera 
provincial) com amb el filial (segona 
provincial). A més, l’Amposta va ju-
gar les finals catalanes de Lliga (amb 
els campions de les altres territorials) 
i va assolir les semifinals dels play-off 
on es va caure amb el Club Escacs 
Viladecans per 3 a 5. 

El Club Escacs Amposta culmina 
una gran temporada amb el 
sotscampionat de la Copa Catalana

 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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NATACIÓ TIR

Esports

El Club de Tir 
Montsià organitza 
per primer cop el 
Campionat Estatal 
de Tir de Carabina
Les instal·lacions del Club de Tir 
Montsià a la partida de Cabiscol 
d’Amposta van acollir el 15 al 17 de 
maig el Campionat Estatal de Tir 
de Carabina F Class. És la primera 
vegada que en els seus 30 anys d’his-
tòria el club ampostí té l’oportunitat 
d’organitzar un campionat a nivell 
estatal en aquesta modalitat que 
cada vegada, segons explicava a la 
roda de premsa de presentació el 
president del Club, Miquel Millan, 
té més seguidors. Un centenar de 
tiradors van participar al campionat 

al que s’hi havien inscrit persones 
d’arreu de la geografia espanyola. 
Des de l’organització s’ha remarcat 
que les instal·lacions del Club de 
Tir són de la màxima qualitat i que 
permeten la pràctica de l’esport en 
gairebé totes les modalitats.

El campionat de Carabina F Class 
és una modalitat open en la que l’ar-
ma pot pesar un màxim de 9 kg i en 
una modalitat restricted en la que no 
es poden superar els 6’5 kg de pes.

Manel Ferré, va agraïr als mem-
bres de la junta del club el treball que 
duen a terme per a que es conegui 
l’esport de la ciutat d’Amposta arreu 
de la geografia, ja que els tiradors del 
Club de Tir Montsià participen en 
tots els campionats que es realitzen 
en l’àmbit català i en un bon nombre 
dels que tenen lloc en l’àmbit estatal, 
fet que ha permès que la ciutat es 
conegui per les seves instal·lacions 
i hagi acabat acollint un campionat 
estatal. 

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.

Cap de 
setmana ple de 
competicions 
per als nostres 
nedadors
El cap de setmana del 13 i 14 de juny 
els nostres nedadors van estar dis-
persos per tota Catalunya competint, 
des de competicions federades, fins 
a Campionats de Catalunya.

El dissabte 13, els més grans, 
Infantils, Juniors i Absoluts van 
competir a Reus a la competició anual 
coneguda com el ‘Nedador Complert’ 
o Trofeu Ciutat de Reus on es neden 
els 100 metres de cada estil: esquena, 
braça, papallona i crol. El guanyador 
és aquell qui aconsegueixi una menor 
suma de temps amb les quatre proves. 
Cal dir que no tots els nedadors van 
poder nadar totes les proves i això va 
impedir a alguns optar a guanyar.

Tots els nostres nedadors que 
participaven en al competició.

Des del club volem felicitar a 
tots els nedadors per la seva gran 
actuació, remarcant els resultats de 
David Bermejo i Marc Martí, 2n i 1r 
respectivament en categoria Infantil. 
L’últim, a més, va quedar campió 
absolut del Trofeu Ciutat de Reus 
guanyant fins i tot als més grans.

Podi de categoria infantil: En 
segon lloc, David Bermejo i en 
primer, Marc Martí Campió In-

fantil i Absolut
Per altra banda dos dels nostres 

nedadors de categoria Benjamí, 
Pau Poparcea i Pau Rosselló van 
participar en els Campionats de 
Catalunya Benjamí a Manresa. Tots 
dos nedadors nedaven 50 metres de 
cada estil (papallona, esquena, braça 
i crol) com a part del Q64, on es clas-
sifiquen els 64 millors de Catalunya 
de cadascuna de les edats, i a més 
el segon nedava 200 metres estils.

Pau Rosselló i la entrenadora 
Luci Gallego en el Campionat de 
Catalunya Benjamí a Manresa

Felicitar-los també pels resultats 
obtinguts i per l’esforç que han 
demostrat a la seva jove edat. Enho-
rabona a tots i a seguir entrenant. 

CLUB NATACIÓ AMPOSTA

Tots els nedadors que participaven en al competició.

Pau Rosselló i la entrenadora Luci 
Gallego en el Campionat de Catalunya 
Benjamí a Manresa.



Bé, amb tot això de les eleccions, 
fa l’efecte que ha passat molt 
de temps des del meu últim 

personatge; però la veritat és que 
només ha passat un mes i ja torno a 
estar aquí. Avui li toca a Chelo, una xica 
que potser la coneix molta de gent, 
però segurament que n’hi haurà pocs 
que sàpiguen de les seves aventures 
des que va néixer. Però aquí estic jo, 
perquè en sortir preguntador, teniu 
la sort que ens anem assabentant 
poc a poc qui són i d’on han sortit tota 
aquesta gent que els die ampostins. 
Comencem. Chelo és ampostina? 

Jo sóc extremenya, de la província 
de Badajoz. Concretament, d’un po-
ble bastant gran que es diu Azuaga. 
Allà només me queda una cosina. 
Perquè et facis càrrec de com és, 
et diré que d’extensió deu ser com 
Amposta; però són tot casetes, són 
los pobles blancs d’Extremadura; 
són casetes totes en la teulada roja, 
molts de geranis, moltes plantes, 
totes les cases normalment tenen 
patis interiors, i allí sí que tenen 
moltes plantes perquè no i toca tant 
el sol,però aquells carrers en no res 
ja es posen a 45 graus i jo mateixa ja 
he descartat anar-hi a l’estiu perquè 
me puc morir. 
Quan arribes Amposta? 
Jo arribo quan tenia 11 anys, però 
no aquí, va ser a Vinallop, perquè el 
meu pare i el seu germà van vindre 
a treballar a les granges de Fabra 
de Tortosa. Per aquell temps aquell 
senyor, als treballadors els donava 
habitatges. A nosaltres ens va tocar 
una casa a Vinallop i tots els dies ens 
passaven a buscar en una furgoneta 
del mateix Fabra i ens portava al 
col·legi de la Mercè de Tortosa, que 
estava al costat mateix dels “grisos”. 
Els hi deien els “grisos” segurament 
perquè anaven de gris, però era la 
Policia Nacional, allí al mateix col-
legi ens donaven dinar i per la tarda 
ens tornaven a casa.    

Al sortir de l’escola que fas a Vinallop? 
A treballar. Allò era molt menudet 

i allí si no anaves al camp no hi havia 
res: a collir garrofes, plegar olives, 
escarrar panís,... A mi no m’han 
caigut mai els anells per anar a tre-
ballar. Vaig fer-ho des que vaig sortir 
del col·legi fins abans dels 17 anys 
que el meu pare va ser traslladat als 
Reguers. Llavors ja passem a viure a 
Tortosa, i a la setmana jo ja em vaig 
buscar faena i entro a treballar a la 
coneguda botiga de Barrobés, una 
botiga de roba de tota la vida, que 
està a la Plaça de l’Àngel. La meua 
germana entra de cosidora, arreglar 
coses de les que venien, i jo de depen-
denta de cara al públic. Allò estava 
sempre ple de gent, era horrorós de 
gent. D’allí un dia plego i me’n vaig 
anar al de Nuri i Ramon Chordà de 
Tortosa, que eren ampostins, ella era 
la germana de Fidel, lo del cèlebre 
bar d’aquí Amposta de la vora del 
riu, i el fill del senyor Ramon Chordà 
d’aquí allí passo cinc anys. 
Com era la botiga de Ramon, com la 
d’Amposta? 

No tenia res que veure en la 
d’Amposta, era una botiga diferent. 
Era una botiga de diners, de gènere 

bo, bosses de mà de pell, era una 
botiga molt moderna, colònies bo-
nes, pijames bons,... Tot era selecte 
i van agafar una clientela molt bona. 
Nosaltres ja anàvem en uniforme, 
i en ser jovenetes quedàvem molt 
guapetes. 
Entre tot això et deu arribar l’hora de 
casar-te... 

Clar, per casualitats de la vida 
trobo nuvi a Amposta, però a l’hora 
de casar-me, havia de vindre a viu-
re aquí i tenia la faena allà dalt a 
Tortosa, tots els dies amunt i avall 
ho veia un sacrifici mol gran. Però 
el meu destino era Amposta perquè 
per aquell temps es quan Mari agafa 
la botiga del carrer Major d’aquí, i 
necessitava una dependenta, i a mi 
me coneixia molt de quan ells venien 
a veure la família. Va passar que 
sense demanar-ho jo em va dir si 
m’interessava baixar Amposta ja que 
ella necessitava ja una dependenta. 
D’aquesta manera es quan per fi 
arribo Amposta. Allí vaig estar cinc 
anys, fins l’any 86 que va ser quan 
jo me munto la Sabateria, al carrer 
Major. Estava la sabateria nins, que 
era de Anita i Elisabet, que la havien 
obert primer la filla de Culderó i 

Sefa Aguiló. A 
mi tota la vida 
m’han encantat 
les sabates, jo 
allí on veig saba-
tes tinc d’entrar, 
mirar, regirar i 
potser compro i si no, surto tan tran-
quil·la, però he d’entrar. Això sempre 
des de menudeta. En definitiva, que 
es traspassava i al final m’animo i la 
agafo. Allí passo sis anys, i llavors 
es feia l’edifici d’aquí al carrer Estel. 
El carrer major començava a estar 
mort, i la zona del carrer Estel, com 
està el mercat, semblava que tenia 
que ser la part comercial d’Amposta, 
i la veritat es que vam encertar el 
canvi, perquè ens va anar molt bé, 
tant que ja fa vint-i-quatre anys que 
estem al mateix lloc.  
La història podria ser molt més 
llarga, però ja sabem més d’aquesta 
senyora que malgrat tenir… anys, 
sembla que només en tingui…, cada 
u pot posar-hi el número que vulgui. 
Ara ens acomiadem ja fins al més que 
bé, recordant-vos que al seu home li 
diuen Jordi Meseguer, i que entre els 
dos van portar a aquest món a Àngels 
i a Marc. 

PER JOSEP
PARROT TALARN

Chelo Trimiño Naranjo


