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Arriben les festes majors i Amposta s’omple d’activitats i, fidels a la 
nostra tradició, la gent surt al carrer a participar-hi. Són dies de 
retrobament amb familiars i amics; dies per deixar la rutina a un 

costat i disfrutar d’un ambient més relaxat. Són dies per córrer darrera del 
bou capllaçat o berenar a la plaça; delectar-se amb la música de les nostres 
bandes i sorprendre’s amb les creacions dels vestits de paper; per ballar 
fins altes hores de la matinada o participar en alguna activitat esportiva. 
També per admirar les representants de les entitats, les pubilles i pubilles 
infantils i cobrir-les de confeti el dia de les carrosses. 
Les festes majors del 2015 seran, a més, recordades per algunes altres 
coses pròpies d’enguany.
En primer lloc, per l’efemèride que s’hi celebra. El 15 d’agost es compleixen 
els cent anys de la col·locació de la primera pedra de la infraestructura 
emblema de la nostra ciutat i que tots admirem i en la qual ens sentim 
representats: el Pont Penjant. I ho celebrarem amb un acte institucional 
on també hi participarà el poble veí de l’Aldea. Un acte d’agermanament 
que simbolitzarà allò que el pont va aconseguir fa cent anys: unir dos 
ribes d’un mateix riu. 
En segon lloc, perquè les festes majors del 2015 seran les de l’inici d’un 
canvi. És cert, que a vegades, la paraula canvi fa un cert respecte; cal 
adaptar-s’hi. Però els canvis són necessaris per continuar progressant i 
millorant. El canvi que va començar l’endemà mateix de les eleccions 
municipals del maig n’és un. Un canvi en positiu, que se centrarà en 
millorar la ciutat, fent-la digna de tots els qui hi vivim, i que ha de fer un 
Ajuntament millor, perquè sigui la casa de tots i una eina eficient que ens 
ajudi a racionalitzar i optimitzar els recursos públics. Els deu regidors de 
l’equip de govern i l’alcalde treballem i treballarem de forma inesgotable 
per aconseguir-ho.
Aquest canvi en positiu ja s’ha començat a visualitzar també al programa 
de festes majors d’enguany. Tornem el pregó a la plaça de l’Ajuntament, 
un espai que considerem adient i que aporta la solemnitat que aquest 
acte reclama. Un pregó que, seguint amb la tradició, portarà a terme un 
ampostí dels de tota la vida, Josep Parrot. També ampliem l’oferta musical 
amb concerts de grups de renom al país per començar i acabar la festa 
major. I retornem els focs artificials al diumenge. 
I ara, ja des de la visió més personal d’aquest moment, per a mi seran les 
primeres festes majors com a alcalde de la meua ciutat i per això, sempre 
seran especials. 
Deixeu que acabi desitjant-vos a tots plegats una gran festa major. Que la 
gaudiu, perquè sense vosaltres, aquests dies de festa no tindrien cap sentit. 

ADAM TOMÀS ROIGET
ALCALDE D'AMPOSTA

És per a mi un enorme plaer poder-me dirigir de nou a tots els am-
postins i ampostines amb motiu de l’arribada de la vostra Festa 
Major, perquè significa que, un any més, vénen dies de celebració 

i alegria que us encoratjo a viure amb intensitat i que estic segur que 
gaudireu de valent. 
Amposta, i molts altres pobles de Catalunya, celebren aquest mesos d’es-
tiu la seva Festa grossa, que esdevé un període de retrobament familiar, 
d’àpats llargs en companyia dels que més ens estimem i de vetllades a la 
fresca gaudint d’un correfoc, d’una cantada d’havaneres, d’un ball o de 
tantes altres tradicions populars que aquests dies solen ser protagonistes 
als carrers de les nostres viles.
També Amposta és símbol d’aquesta convivència perfecta entre les tradicions 
més arrelades, com són, en el vostre cas, el repartiment de les senyeres i 
els panolis, la festa dels bous, les pubilles, els capgrossos i els gegants o 
les ballades de sardanes, amb propostes més innovadores que busquen 
adaptar-se als nous temps.
En qualsevol cas, teniu de nou un programa replet d’actes que demostra 
que seguiu sent un poble viu, dinàmic, que busca la complicitat de tots 
els seus habitants i que, alhora, és una magnífica carta de presentació de 
portes enfora, per tal que gent d’arreu del país o de fora de les nostres 
fronteres conegui el millor de la vostra ciutat i de la seva gent. 
Gran part de l’èxit d’aquesta festa es deu a l’intens treball de l’Ajuntament i 
de totes les entitats i persones particulars que s’han esforçat per organitzar 
de nou una festa lluïda i atractiva per a tothom, malgrat les dificultats 
pressupostàries que encara vivim. I aquesta és una feina que cal agrair i 
posar en valor. Perquè l’esforç, la pinya i el treball en equip, són trets que 
han caracteritzat sempre el nostre país i que avui segueixen sent un dels 
nostres millors valors de cara al futur.
Us animo, doncs, a què sortiu al carrer a participar i a gaudir un any més 
de la festa amb passió, però també amb respecte i amb convivència.
Molt bona Festa Major! 

ARTUR MAS I GAVARRÓ
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Avui, dia 28 de juliol m’ha trucat Vanesa Adell, que és actualment 
la que porta el departament de premsa, tres vegades, que jo no he 
contestat perquè no estava a casa. El mòbil no l’uso perquè sempre 

el perdo. Tinc tres pantalons, amb els que treballo a casa, els que vaig a 
la garriga, i els que em poso quan vaig a veure el metge. Doncs bé, com 
ell és mòbil sempre està als pantalons que no porto, per tant, no el sento 
quasi mai. En canvi, el fix el tinc collat a la paret, perquè en veure que 
l’altre anava on volia, ell volia fer el mateix, i li vaig dir: tu d’aquí no et 
mous… o et tiro per la finestra.
Començo… Estimats companys d’escola, amics de la colla, coneguts, 
oients, clients, a tots us desitjo que aquestes festes siguen les millors de 
la vostra vida. Procureu fer el que faig jo: mirar endarrere. Ja fa molts 
anys que Calderón de la Barca va escriure...
Cuentan de un sabio que un día,
Tan pobre i míisero estaba,
Que solo se sustentaba
De unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro-entre si decía-
Más pobre y triste que yo?
Y halló la respuesta viendo
Que iba otro sabio recogiendo
Las hierbas que el arrojó.
Jo no segueixo el consell del poeta, però sí que, quan tinc de passar per 
alguna cosa que no m’agrada del tot penso en els accidents de trànsit, 
en les guerres, que tantes en veiem per la TV, en els avions o trens que 
últimament han sofert accidents…
Però també seria bo que de tant en tant penséssem en coses bones, per 
exemple, les nostres festes majors. Està clar que jo ara, a la meva edat, ja 
no les espero en tant d’entusiasme com quan les descobria. Al final, tots 
els anys són el mateix, però us animo que aquest any les feu diferents… 
Saludeu a la gent; si podeu, doneu-vos la mà, pregunteu pels pares o per 
els fills, al que li preguntes estic segur que no li costarà gents de parlar-vos 
d’ells, perquè si ho pensem bé, què hi ha més important a la nostra vida que 
els nostres pares primer, i els nostres fills després? Bones festes a tothom. 

JOSEP PARROT TALARN

Els primers cops sempre són especials. Al llarg de la nostra vida, n’hi 
ha moltes de primeres vegades. El primer dia d’escola, el primer 
dia a una nova faena, el primer petó, el primer cop que et poses al 

volant d’un cotxe... Són records que perduren al llarg del temps gravats a 
la memòria. Per a mi, hi ha tres primers cops que mai oblidaré: els nervis 
del primer cop que em vaig posar davant d’un micròfon, l’emoció del 
primer cop que vaig veure la cara del meu fill i, perquè no confessar-ho, 
el la primera conversa amb la que ara és la meua dona. 
I a mesura que escric aquestes línies, me n’adono que ara mateix estic 
vivint un altre d’aquests primers cops. És la primera vegada que en el 
marc de la festa major em dirigeixo a vosaltres com a regidor de Festes 
amb aquesta salutació de la revista. En les següents pàgines hi trobareu 
el programa de Festes Majors. Un programa en el que hem incorporat 
algunes novetats com els concerts dels Quicos, el primer dia de festes, i 
el dels Catarres, l’últim dia. I hem recuperat algunes tradicions, com els 
focs artificials l’últim dia i el pregó a la plaça de l’Ajuntament. 
Us animo a que pengeu la bandera d’Amposta a les vostres balconades. 
Enguany n’hem preparat una d’especial: la del Centenari de la Col·loca-
ció de la Primera Pedra al Pont Penjant. També us animo a què mireu el 
programa tan detallat que ha preparat l’àrea de Festes de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de totes les entitats del municipi. Hi trobareu, com 
sempre, activitats per a tots els gustos i per a totes les edats. Perquè tothom 
hi puga participar. Sortiu al carrer i disfruteu de tot el que hi ha preparat. 
Bona festa major, ampostins i ampostines! 

RAMON BEL SERRAT
REGIDOR DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, FESTES I JOVENTUT
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PUBILLA 
MAJOR 
2015

Andrea Miravete Zaragoza
Centre Hípic Carlos Cid

Abril Conesa Ponce
Associació Excursionista Amposta

Adriana de Miguel Barberà
Lliga contra el Càncer

Alba Cid Serra
Black Diamond Tuning Cars

Alexia Ferrando Copivi
Associació Of Roller

Enya Garcia Rosales
Club Joves Ciclistes Amposta
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Arantxa Cortiella Seguí
Associació Cultural Bou Capllaçat Amposta

Damaris Beltri Rosa
Club Futbol Sala Amposta

Clàudia Ortí Arrufat
Club Gimnàstica Rítmica Amposta

Eli Ortí Chacón
Asoproma

Clara Cid Perolada
Club Futbol Amposta

Anna Torta Valmaña
Club Esportiu Amposta

Cristina Fabregat Bó
Club Esportiu Pesca Imposita

Andrea Verdiell Sánchez
Associació els 3 Gats Blaus

Eva Abelló Hierro
Associació Juvenil Amposta Jove
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Júlia Martínez Calvet
Club Natació Amposta

Laura Lara Pellicer
Associació Cultural Rakkasha

Joana Serret Facerias
Associació Dones Canyeres Ampostines

Leandra Navarro Idiarte
Federació Amposta Associació Veïns

Lea Tomàs Froné
Club Animació Juvenil Hig Land

Jessica Panisello Moya
Associació Veïns de l'Eucaliptus

Eva Castell Franco
Associació The Country Sheriffes

Mar Curto Garcia
Associació Veterans Futbol Amposta

Mar Fàbregues Martí
Club Hoquei Patí Amposta
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         Caballé, S.C.P.

CONSTRUCCIONS

 

  

  

 Som una empresa familiar que es dedica a la 

construcció desde 1982. Ens agrada la feina 

que fem i cuidem fins a l'últim detall per a 

que tot quedi perfecte i sobretot i més 

important que sigui de l'agrat dels clients.

Els treballs que realitzem som molt variats, 

no diem que no a res, fem de tot.

Ens avalen més de 30 anys d'experiència en 

aquest sector.

 REALITZEM :

- OBRES NOVES

-REFORMES DE TOTA CLASSE

-MAGATZEMS I NAUS

-PISCINES, BARBACOES

-TOT TIPUS D'ACABATS I 

REVESTIMENTS 

-I TOT EL QUE PUGUIS IMAGINAR...

Tenim servei propi de manipulador 

tel·lescòpic giratori fins 18,5m d'altura. Ideal 

per carres estrets o de difícil accés.
609 770 292 - 629 550 852

Telf/Fax: 977 70 25 45

C/ Santa Teresa nº72                caballeconstruccions@gmail.com 

Amposta                              caballe.construccions@facebook.com
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Maria Conde Pellisa
Societat de Caçadors l'Ebre

Meritxell Vilagrasa Rosario
Grup de Teatre Terra Baixa

Mònica Fatsini Prats
La Lira Ampostina

Maria Mèlich Pérez
Penya Barcelonista Joan Gamper

Michelle López Princep
Sala Esgrima Amposta

Mercè Hierro Tomàs
Associació de Veïns Les Quintanes Zona Alta

Mireia Romaní León
Escola Dansa Jacqueline Biosca

Mar Masià Arce
Amics del Camí de Sant Jaume - Montsià

Núria Lara Pellicer
Banda de Cornetes i Tambors
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Núria Miró Verge
Associació Veïns del Grau

Núria Puig Aguiló
Amics del Cavall

Patrícia Auré Porres
Club Handbol Amposta

Paula Curto Temprado
Unió Atlètica Montsià

Núria Martín Moreno
Club Nàutic Amposta

Paula Grau Martínez
Club Twirling Amposta
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Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Viper
®

HERBICIDA

FALSOFALSO

• Al teléfono que aparece en nuestra etiqueta.

• A las autoridades competentes (SEPRONA)
• Al teléfono de denuncias anónimas 902 882 081 (AEPLA)

SI SOSPECHA, DENÚNCIELO

No te juegues la cosecha

OKOKOR I G I N AL

O R I G I N A L

• RIESGO CONTRA LA SALUD 
   PÚBLICA PARA: 
 - USUARIO
 - CONSUMIDOR
 - MEDIO AMBIENTE
• PÉRDIDA DE SUBVENCIONES
• INGREDIENTES INCORRECTOS
• SIN PRINCIPIOS ACTIVOS
• ENVASE FALSIFICADO
• IDENTIDAD U ORIGEN FALSO

CONSECUENCIAS DE USO

• SI LO USA, podría estar cometiendo distintas infracciones   
   legales, que podrían llegar a ser incluso delictivas.

PublicitatPublicitat
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Saranna Parrilla Cardona
La Unió Filharmònica

Raquel Tomàs Sanchís
Associació Venedors Mercat

Tamara Torrens Zaragoza
Fecoam

Tatiana Arasil Prats
Club Bàsquet Amposta

Xènia Bonfill Borràs
Club Patinatge Artístic Amposta

Zaida Hermano Fornós
Associació Veïns Acollidora
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Alba Serret González
Centre Hípic Carlos Cid

Allyson Esquerré Troncoso
Associació Veïns les Qintanes Zona Alta

Ania Queral López
Lliga contra el Càncer

PUBILLA 
MAJOR 
INFANTIL 
2015

Andrea Castell Franco
Associació The Country Sheriffes

Aroa Gálvez Díaz
Associació Veterans Futbol Amposta

Daniela Tomàs Pascual
Grup de Teatre Terra Baixa
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Avd. de la Ràpita 125-1º3ª Amposta – Telf: 977 70 74 19   -www.perioclinicamoposta.com-

PERIOCLINIC   AMPOSTA 
Centre dental –mèdic

Centre autoritzat pel Departament de Salut, E43579846

- IMPLANTOLOGIA 
- ESTÈTICA DENTAL 
- PRÒTESIS DENTAL                        
- CIRUGIA ORAL  

- ODONTOPEDIATRIA 
- ORTODÒNCIA 
- RADIOLOGIA DIGITAL 
- PERIODONCIA AVANÇADA

- DIETÈTICA  I NUTRICIÓ
- DOLOR OROFACIAL

ESPECIALITATS :
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Diana Verdiell Branco
Associació els 3 Gats Blaus

Laia Valls Cervera
Banda de Cornetes i Tambors

Carla Estudillo Rodríguez
Club Hoquei Patí Amposta

Cristina Badea
Federació Amposta Associació Veïns|

Laia Grau Castillo
Club Twirling Amposta 

Daniela Pinyol Tomàs
Club Esportiu Amposta

Elizabeth Miralles Jiménez
Fecoam

Laura Ferré Múria
Colla Dolçainers i Tabaleters Sanfaïna

Lina Roda Bosch
Associació Veïns del Grau
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Lluna Reverté Fernández
Club Patinatge Artístic Amposta

Marta Ferré Ferré
Club Futbol Sala Amposta

Nayla Cid Martí
Club Gimnàstica Rítmica Amposta

Llibertat Marín Muñoz 
Associació Venedors Mercat

Marina Ortí Arrufat
Grup Majorettes Amposta

Mayra Alejandra Cereño Vidal
Associació Cultural Rakkasha

Maria Arcos Llambrich
Associació Dones Canyeres Ampostines

Marta Monllau Morales
Club Nàutic Amposta

Noa Fornós Ferré
Club Futbol Amposta
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Sandra Sapiña Labernia
Associació Veïns Acollidora

Nerea Roca Sancho
Reina de Festes. Ajuntament

Yanira Casanova Vela
Amics del Cavall

Melissa Cano Aza
Dama d'Honor. Comunitat de Regants

Paula Roda Falcón
Escola Dansa Jacqueline Biosca

Ainhoa Roca Sancho
Dama d'Honor. Societat de Caçadors

Venda de Coets i Pirotècnica

Articles de Broma i Regal Informal

Material per a Festes i Celebracions

Detalls per a Bateig, Comunions i Casaments

Disfresses infantils i Complements Carnaval

Decoració Nadalenca i Pessebres

A M P O S T A

C/ Murillo, 46 i Avda. Catalunya
Telf. 977 70 31 80
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Vetllem per la teva 
salut visual:

Revisió optomètrica integral

Camp visual

Audiometria

Topografia

Retinografia

Teràpia visual

Revisió infantil

Av. de la Ràpita, 125 Amposta  Tel. 977 706 942
Av. Catalunya, 226 L’Aldea  Tel. 977 451 209

visioaudicio.com / naturaloptics.com

segueix-nos a

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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 Dijous 13
MATÍ

 10 h. Repartiment del panoli i les senyeres per 
les taules instal·lades per la ciutat, a càrrec de les 
pubilles de Festes, acompanyades per la Colla de 
dolçainers i tabaleters Sanfaina. Les taules estaran 
situades als següents punts: Grau- Sant Agustí, Juan 
de Àustria – Església del Grau, Castelar - Isabel la 
Catòlica, Av. Santa Bàrbara (Bar Jordi), Mercat Muni-
cipal, c/ Estel - plaça Ramon Berenguer IV, Ajun-
tament, Av. de la Ràpita (INEM, Caixa Tarragona, 
Logronyo, Sant Cristòfol), Av. Catalunya – Sebastià 
Juan Arbó, Esplai Sant Jordi, Residència d’avis. 

 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, taller de manualitats.

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

 12 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, repartiment de panoli amb els dolçainers.

TARDA
 16 h a 19 h. A la piscina municipal, 19ª Super 

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

 16 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, ornamentació del centre.

 17 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, berenar de festes.

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

 19.30 h. A la plaça del Mercat, premis a les 
camisetes de Festes Majors 2015: la més divertida, 
la més original i la més treballada, repartiment dels 
mocadors de la festa major i sessió DJ amb Tomàs 
Ginestra.

 20 h. A l’Illa Bar, baldanada
 20.30h. Al carrer St. Isidre, inauguració de carrer 

engalanat a càrrec de l’alcalde i la Pubilla Major de 
Festes 2015. Organitza: grup de facebook "Carrers 
Engalanats. Amposta 2015”

NIT
 21 h. A la Dolce Vita, nit Chill Out – Dj Italiano 

Luca
 22 h. Al pàrquing (antigues piscines) concert de 

Quico El Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Entrada 
gratuïta

 23 h. Al Xaloc Bar, regalem les noves ulleres 
"Xaloc 2015” 

 23.30 h. Al Pub Van Gogh, La samarreta
 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa de l’aigua by 

Fania
 24 h. A l’exterior del pavelló firal, Water war party 

4.0, (Dj. Javi Reina, Vicente Belenguer, PepoWB, 
Joan de Antonio), amb Amposta Ràdio i Sala Metro.

 Divendres 14
MATÍ

 7 h. A la Dolce Vita, After Party: Dj Music Carlos 
Ivern. (Sigues cívic, respecta el descans dels veïns).

 7 h. A la zona del castell, We Love Fest. Organit-
za: Friendly People i AJA. (Sigues cívic, respecta el 
descans dels veïns).

 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, taller de memòria "Les festes majors de la 
nsotra Joventut”.

 11 h. A la Residència d’avis, bingo especial de 
festes.

TARDA
 15.30 h. Al Centre de dia de malalties neurodege-

neratives, cinema "Buda. L’illa del Delta”.

 17 h. A la Residència d’avis, berenar de festes 
amb les famílies.

 19 h. A la pl. de l’Ajuntament, sortida dels gegants 
i capgrossos, acompanyats per la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters Sanfaina. Cercavila.

 19.30 h. Cercavila per la ciutat de La Unió Filhar-
mònica d’Amposta

 19.30 h. A l’Ajuntament rebuda del pregoner per 
part de les autoritats i signatura al llibre d’honor. 
Concentració de les Pubilles de Festes 2015. 

 20.30 h. A la plaça de l'Ajuntament, presentació 
de les Pubilles de Festes 2015 i pregó de Festes a 
càrrec del Sr. Josep Parrot.

NIT
 22.30 h. Al pàrking (antigues piscines), gran 

cantada d’havaneres a càrrec del grup d’havaneres 
Balandra. Es repartirà rom cremat a tots els assis-
tents.

 22.30 h. A l’auditori de La Unió Filharmònica, 
XXIVè Festival de Bandes de Música: Actuació de 
La Banda de Música de Sant Llorenç de la Galera 
i de la Banda de Música de La Unió Filharmònica 
d’Amposta.

 23 h. Al Xaloc Bar, gran festa d’inici de festes
 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Gin&tònic -OPHIR-
 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa dubstep, drum 

and bass, jungle by Element 115
 24 h. A la Dolce Vita, concert Llomillo 

 Dissabte 15
MATÍ

 10.30 h. A la galeria de tir (Partida Cabiscol), tira-
da pistola standart. Organitza: Club de Tir Montsià.

 11 h. Al damunt del Pont Penjant, EL PONT 
PENJANT. Cent anys de la unió de les dues ribes de 
l’Ebre. Amposta i l’Aldea s’uneixen al bell mig del 
Pont Penjant, en commemoració del centenari de 
la 1a pedra del Pont Penjant, del dia 15 d’agost de 
1915. Amb la participació de la Banda de música 
La Unió Filharmònica d’Amposta, la Banda musical 
Verge dels Prats de l’Aldea i els gegants de les dues 
poblacions.
Es prega a la ciutadania que es vesteixin amb indu-
mentària de primers de segle XX per a aquest acte.
Organitzen: Ajuntament d’Amposta i Ajuntament de 
l’Aldea.
A continuació, cercavila fins a la Plaça de l’Aube, on 
es fa una actuació dels 25 anys de la xaranga "Suc 
d’Anguila”. 

 12.30 h. A la Plaça de l’Aube, Ball de vermut 
amb l’orquestra "Vermuth Club Band” en motiu del 
25è aniversari del grup musical Suc d’Anguila.

TARDA
 17.30 h. Al Parc Municipal, concentració de nens 

i nenes, ampostins i ampostines, acompanyats per 
les Pubilles de festes, ataviats amb el vestit típic 
ampostí, que participaran a l’Ofrena de Flors i Fruits. 
Acompanyarà la banda de La Unió Filharmònica 
d’Amposta, la Colla de dolçainers i Tabaleters Sanfai-
na, el Club Amics del Cavall d’Amposta, fins a la Pl. 
de l’Ajuntament.

 18 h. Sortida des del Parc Municipal de la pro-
cessó i a la plaça de l’Ajuntament, ofrena de flors i 
fruits a la nostra patrona, la Verge de l’Assumpció. A 
continuació Missa concelebrada en honor a la Verge 
i presidida pel Rvd. Ramon Font i Peig, rector de la 
parròquia arxiprestal de l’Assumpció de Maria. Els 
cants eucarístics aniran a càrrec de la Coral Aquae de 
la Unió Filharmònica d’Amposta, dirigida per Núria 
Ferré

 18 h. A l’estadi municipal, Partit de Festes de 
primera catalana. Partit commemoratiu centenari 
1915-2015, entre el CF Amposta i l’Espanyol B. 
Organitza: Club Futbol Amposta

 20 h. A l’Illa Bar, sopar de plat
 20.30 h. A la zona del Mercat, ballada de sarda-

nes, amb la Cobla Rapitenca.

NIT
 21 h. A la Dolce Vita, nit blanca al llac amb 

música Dj
 22 h. Al Centre Hípic Carlos Cid, Espectacle 

Eqüestre "Pasión y vida ecuestre”. Homenatge al 
Cavall Cafè per la seva trajectòria. Organitza: Centre 
Hípic Carlos Cid

 22 h. Al Castell, concert de Montse Castellà, "Pa-
rents per part de riu. Cent anys del Pont Penjant”.

 23 h. Al Xaloc Bar, regalem el nou CD "90 Makina 
Dance Xaloc”

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

 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Remember Van Gogh 
amb Dj Tino

 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa Indie+Rock by 
Fania

 24 h. A l'exterior del pavelló firal, Remember Tech-
no Festes (Dj. Xavi Fornés, Joan Cabanes, PepoWB, 
Manel Alves, Coper). Organitza: Metro

 Diumenge 16
MATÍ

 7.30 h. a 12 h. Al passeig del riu, concentració 
del 7è Concurs Obert Pesca Fluvial Festes d’Ampos-
ta. 3r. Memorial Àngel Conde Calvet. Sorteig llocs: 8 
h. Organitza: Club esportiu de Pesca Imposita

 8 h. Al Recinte Firal d’Amposta, XI Trobada de 
vehicles clàssics.
Programa:
- 1ª sortida direcció zona Encanyissada (8’45h.)
- 2ª sortida direcció zona Encanyissada (9’15h.)
- Inscripcions i esmorzar (9h. )
- Ruta clàssica per la comarca(11h.)
- Arribada a Amposta, ruta urbana i exposició de 
vehicles al c/Major i Sant Antoni (14’30h.)
- Entrega de premis (15h.)
- Dinar -opcional- (15’30h.)
Organitza: Moto Club Amposta

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

 10 h. a 13 h. Al pavelló d’esports -sala 1- , Partits 
de Futbol Sala. Organitza: Club Futbol Sala Amposta.

 10.30 h. A la galeria de tir (Partida Cabiscol), Tira-
da pistola foc central. Organitza: Club de Tir Montsià.

 10.30 h. A la galeria de tir (Partida Cabiscol), 
Tirada pistola esportiva (Dames). Organitza: Club de 
Tir Montsià.

 11.30 h. A l’Auditori de la Lira Ampostina, XXXIX 
Festival de Bandes de Música. Amb la participació 
de la Banda de Música "Belas Artes” de Cangas 
(Pontevedra) i la Banda de Música de la Lira Ampos-
tina 

 12 h. A la Botiga del Riu, II Festa de l’auliva. 

TARDA
 17 h. A l’estadi municipal, Torneig del Centenari, 

quadrangular entre els equips de categoria juvenil: FC 
barcelona, Vinarós EFC, Benicarló Base Futbol i CF 
Amposta Organitza: Club Futbol Amposta

 17 h. a 19 h. Al passeig del Riu, 1r. concurs de 
pesca infantil festes d’Amposta. Organitza: Associació 
Pesca Esportiva Tallahams
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 17.30 h. Arribada de les colles participants a la 
XXVII Trobada de Gegants i posterior plantada al c/
Cervantes (davant Residència avis) amb la participa-
ció de les colles d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, 
Tortosa, Ulldecona, Camarles, Benicarló i Amposta.

 18 h. A la Piscina municipal, 31è Campionat de 
Natació de Festes. Festa 30è aniversari del Club. 
Organitza: Club Natació Amposta.

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

 19.30 h. A la Sala 2 del pavelló. Festival de Pati-
natge Artístic. Organitza: Club Patinatge Amposta.

 20 h. A l’Illa Bar, de tapes
 20.30 h. A la Dolce Vita, American Nigth. Sopar 

i country

NIT
 22.30 h. Al pàrquing (antigues piscines), repre-

sentació de l’obra teatral “Adrià, un torero català”, a 
càrrec del Grup de Teatre Terra Baixa. Dirigida per 
Angel Miñana.

 23 h. Al Xaloc Bar, gaudeix de la millor música 
Dance

 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Keyla en concert
 23.30 h. Al Pub Freestyle, Moreno Ros Dj
 1 h. A l’exterior del pavelló firal: Inici de fes-

tes–Electrolatino (Toni Malla, Lisa Quer, Dj Lens). 
Organitza: AJA

 Dilluns 17
MATÍ

 9 h. A la plaça del Mercat, concentració de la Ma-
rató popular de Festes. Sortida: a les 10h. Organitza: 
Unió Atlètica Montsià i SportSalut. 

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

 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, sortida de festes. 

 10.15 h. A la Residència d’avis, campionat de 
dòmino.

 10.30 h. A la Residència d’avis, passa-carrers 
amb la Unió Filharmònica d’Amposta

 11 h. Al Parc municipal (davant Museu Terres 
Ebre), concurs infantil de pintura ràpida.

 12 h. A la Botiga del Riu, II Jornades del vermut: 
degustació vermut Casa Mariol i tapes elaborades 
pels restaurants col·laboradors.

TARDA
 16 h. a 20 h. A les pistes del Club de Bitlles, 

Tirada de Festes Majors. Organitza: Club de Bitlles 
Amposta.

 16.30 h. a 19.30 h. Al Ball de la Lira Ampostina, 
Campionat de partides ràpides d’escacs. Organitza: 
Club Escacs Amposta.

 16.30 h. Al Centre de dia de malalties neurodege-
neratives, bingo especial de festes. 

 17.30 h. A la Residència d’avis, campionat 
d’anelles.

 18.30 h. A la plaça Ramon Berenguer IV, expo-
sició dels dibuixos del concurs de pintura ràpida in-
fantil, entrega de premis als participants i espectacle 
infantil amb el pallasso Moniato. Amb la col·labora-
ció Telepizza. Degustació de pizza per als més petits.

 19 h. a 23 h. Al Club Esportiu Amposta, 2n. Open 
de Pàdel. Organitza: Club Esportiu Amposta.21 h. Al 
Castell, sopar popular, Organitza: Surt al Castell!

 20 h. A l’Illa Bar, nit de "montaditos"

NIT
 22 h. Al Castell, concerts gratuïts: Big Band la 

Fila, Exili a Elba, Valius i Rombo. Organitza: Surt al 
Castell!

 23 h. Al Xaloc Bar, festa "Amics Xaloc forever”
 23 h. A la Dolce Vita, noche Latina. Música en 

directe.
 23.30 h. Al pàrquing (antigues piscines), Nit del 

record: recordant anys 80 i 90 amb Centauro.
 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Nit Màgica
 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa Low Cost
 1 h. A l’exterior del pavelló firal: Comercial + 

EDM (Joan de Antonio, Joan Roca, DIO&TOOLs). 
Organitza: AJA

 2 h. Al Castell, batalla musical a càrrec de Surt al 
Castell Dj’s. Organitza: Surt al Castell!

 Dimarts 18
MATÍ

 9.30 h. a 14 h. Al pavelló d’esports -sala 1- , 3x3 
Festes d’Agost de Bàsquet Organitza: Club Bàsquet 
Amposta.

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

 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-
ratives, activitats festives.

 10.30 h. Al Centre de dia de malalties neurode-
generatives, passa-carrers amb la Unió Filharmònica 
d’Amposta

 10.30 h. A la Residència d’avis, campionat de 
bitlles.

 12 h. A la Botiga del Riu, II Jornades del vermut: 
degustació vermut de Falset i tapes elaborades pels 
restaurants col·laboradors.

TARDA
 15 h. A la Llar de Jubilats Manuel Ruiz Salgado, 

campionat de guinyot.
 16 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-

ratives, taller de pintura intergeneracional. 
 17 h. a 1h. Al pub Llar, actuació del grup de 

cançons tradicionals i jotes versades "Els dimarts al 
Llar”.

 17.30 h. A la Residència d’avis, ball de festes 
amb el grup “Almas Gemelas”. 19 h. Al pàrking 
(antigues piscines) Exhibició de balls de saló a càrrec 
dels alumnes del C.B.E. Amposta Quick Dance.

 19 h. a 23 h. Al Club Esportiu Amposta, 2n. Open 
de Pàdel. Organitza: Club Esportiu Amposta.

 20 h. A l’embarcador, Vetllada a la fresca 
"27/09/2015 – on tot comença”
- Activitats infantils (20h.)
- Rostida (21h.)
- Parlament i projeccions (22h.)
- Havaneres, cremat i fanalets per la llibertat 
(22’30h.)
- L’ultima, diferents sortejos... (24h)
Organitza: ANC 

 20 h. A l’Illa Bar, rostida

NIT
 21 h. Al Castell, sopar popular, Organitza: Surt al 

Castell!
 21.45 h. A la pl. de l’Ajuntament, entrada de les 

bandes de música de La Unió Filharmònica i La Lira 
Ampostina, respectivament.

 22 h. A la pl. de l’Ajuntament, 52è Concert de les 
Bandes de Música a càrrec de La Unió Filharmònica 
i La Lira Ampostina, sota la direcció de Carles Royo i 
d’Octavi Ruiz, respectivament.

 22 h. Al Castell, mapping a càrrec de Snoops. 
Organitza: Surt al Castell!

 22.30 h. Al Castell, espectacle de pirotècnia i 
malabars de foc "Firebandboi”, a càrrec de Colla de 
Malabars Malabandboi. Organitza: Surt al Castell!

 22 h. Al Castell, concerts gratuïts: Le Petit Ramon, 
Mi querido Virus, Los Ignorantes. Organitza: Surt al 
Castell!

 23 h. Al Xaloc Bar, nit d’efectes lumínics
 23 h. A la Dolce Vita, nit jamaicana. By Laura 

Group Muevelo
 23.30 h. Al Pub Van Gogh, The Italian Party-Ape-

rol Spritz
 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa de la Cervesa
 1 h. Al pàrquing (antigues piscines), actuació del 

Quartet Almas Gemelas
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 21.30 h. Al Castell, concerts gratuïts: Ojo de buen 
cubero, Pepet i Marieta. Organitza: Surt al Castell!

 23 h. Al Xaloc Bar, Aquells vells temps de KKO
 23 h. A la Dolce Vita, nit 70/80’s. Dj Jaume
 23.30 h. Al pàrquing (antigues piscines), Home-

natge a les pubilles de fa 25 i 50 anys i actuació de 
l’orquestra Junior’s. Presentat per Manel Ramon. 

 23.30 h. Al Pub Van Gogh, I love 80’s
 23.30 h. Al Pub Freestyle, Kutreparty amb Tu 

primos brothers
 2 h. Al Castell, sessió mestissatge amb DjSendo. 

Organitza: Surt al Castell!

 Dijous 20
MATÍ

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina. 
 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-

ratives, campionat de bitlles.
 10.30 h. Concentració a la pl. de l’Ajuntament, 

de les persones de més de 80 anys i acompanyants, 
que participaran al 51 è. Homenatge a la Vellesa. Tot 
seguit, sortida acompanyats per la banda de música 
La Lira Ampostina fins als locals de la Lira, on se 
celebrarà l’acte de la tradicional festa.11 h. A la 
Residència d’avis, actuació del club de Twirling amb 
la col·laboració de l’escola Bombolles

 12 h. A la Botiga del Riu, II Jornades del vermut: 
degustació vermut blanc Destil·leries Lehmann i 
tapes elaborades pels restaurants col·laboradors.

TARDA
 16 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-

ratives, ball.
 16.30 h. a 19.30 h. Al Ball de la Lira Ampostina, 

Torneig Infantil d’Escacs. Organitza: Club Escacs 
Amposta.

 19 h. a 23 h. Al Club Esportiu Amposta, 2n. Open 
de Pàdel. Organitza: Club Esportiu Amposta.

 20 h. A l’Illa Bar, cargols de Lleida

NIT
 21.30 h. Al pàrquing (antigues piscines), sopar i 

actuació de l’orquestra Montesol.
 23 h. A la piscina municipal, Festa Blanca. Orga-

nitza: As. D'Artistes Terres de l'Ebre
 23 h. Al Xaloc Bar, emportat el moneder del Xaloc.
 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Ladies nigth by MOM 

"The Queen of the gins”
 23.30 h. Al Pub Freestyle, Ligthbars+C&C (Clau-

dia i Carme)
 1 h. A l’exterior del pavelló firal: Remember (Manel 

Alves, Rikk styban’s, Joan Cabanes). Organitza: AJA

 Divendres 21
MATÍ 

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina.
 10.30 h. a 11.30 h. Al Mercat Municipal d’Am-

posta, Concurs de pintura Ràpida, per a nens de 0 a 
14 anys. Entrega de premis a les 11’45 h. Organitza: 
As. Venedors Mercat Amposta.

 10.30h. Al Casal Municipal, Gran festa infantil: 
activitats infantils, pintar cares, pintar globus, ball en 
línia, un Little Cheff (taller de cuina amb anglès per 
nens de 2 a 12 anys)... Col·labora: Eroski, La Ferreria 
Dolça, Kids&Us i As. The Country Sheriffes

 11 h. A la Residència d’avis, taller de cuina.
 12 h. A la Botiga del Riu, II Jornades del vermut: 

degustació vermut Rapitenc amb el típic variat de les 
Terres de l’Ebre.

TARDA
 16 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-

ratives, cinema de festes.
 17 h. A la Residència d’avis, berenar de fi de 

festes i vídeos musicals.
 18 h. a 3.30h. A la zona del castell, "Formes 

diverses de vida”: xerrades i música en directe. Orga-
nitza: Boira discos

 19 h. a 23 h. Al Club Esportiu Amposta, 2n. Open 
de Pàdel. Organitza: Club Esportiu Amposta.

 20 h. A l’Illa Bar, nit de "montaditos"

NIT
 22 h. Al pàrquing (antigues piscines), XLV Concurs 

Nacional de Vestits de Paper: desfilada i espectacle 
musical a càrrec de la Revista de Luis Pardos amb el 
patrocini de la Diputació de Tarragona i la col·labora-
ció de Farmàcia i Perfumeria Ferré, Joieria Salvadó, 
Llenceria Alícia, Manualitats Miró, Perruqueria 
Galiana, Pub Van Gogh i Foto Amposta. Presentat per 
Imma Rastrero i Manel Ramon.

 23 h. Al Xaloc Bar, regal del nou ventall Xaloc 
2015

 23 h. A la Dolce Vita, nit flamenca. Actuació i 
guitarra flamenca

 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Festa del Mar. Col·la-
bora "Ametlla diving”, escola de submarinisme

 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa Tutti Frutti by 
David Picot 

 1 h. A l’exterior del pavelló firal: Closing-Party Hard 
(Marc Sorolla, Alba Roso, Pink Pig). Organitza: AJA

 1 h. A l’exterior del pavelló firal: Nit Techno (Abel, 
DIO&TOOLS, Henna, Sam, UNDL). Organitza: AJA

 2 h. Al Castell, sessió amb les Primmy’s. Organit-
za: Surt al Castell!

 Dimecres 19
MATÍ

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina. 
 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-

ratives, taller de cuina.
 10 h. a 11 h. Al Mercat Municipal d’Amposta, VI 

Concurs Popular de Truites. Entrega de premis a les 
 12 h. Organitza: As. Venedors Mercat Amposta.
 10 h. a 11 h. Al Mercat Municipal d’Amposta, I 

Concurs de postres infantils, per a nens de 0 a 14 
anys. Entrega de premis a les 12 h. Organitza: As. 
Venedors Mercat Amposta.

 11 h. A la Residència d’avis, exhibició de Twirling.
 10 h. Al Centre de dia de malalties neurodegene-

ratives, berenar de festes amb les famílies.
 12 h. A la Botiga del Riu, II Jornades del vermut: 

degustació vermut de Muller i tapes elaborades pels 
restaurants col·laboradors.

TARDA
 16 h. A la Llar de Jubilats Manuel Ruiz Salgado, 

campionat de manilla, billar i escacs.
 17.30 h. A la Residència d’avis, documental 

"Buda. L’illa del Delta”.
 18.30 h. Al Parc municipal (davant Museu Terres 

Ebre) espectacle musical Mesclat a càrrec del grup 
infantil DeParranda. Tot seguit, gran xocolatada amb 
la col·laboració de La Jijonenca.

 19 h. a 23 h. Al Club Esportiu Amposta, 2n. Open 
de Pàdel. Organitza: Club Esportiu Amposta.

 19 h. Al Castell, concentració i sortida del 
Carnabars (correbars disfressats). Organitza: Surt al 
Castell!

 20 h. A l’Illa Bar, va de truites

NIT
 21 h. A la plaça del mercat, Festival de ball en 

línia. Organitza: As. The Country Sheriffes
 21.30 h. Al Castell, arribada del Carnabars i Ku-

treparty, a càrrec de Tu Primos Brothers. Organitza: 
Surt al Castell!

 21.30 h. Al Castell, Escalabirres. Organitza: Agru-
pació excursionista Amposta

 21.30 h. A la plaça de l’Ajuntament, Festival de 
dansa a càrrec dels alumnes de l’escola de Dansa de 
Jacqueline Biosca.
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 Dissabte 22

ANDRÒMINES, DIA DEL JOVE
 9 h. Concentració al canalet i sortida de les an-

dròmines pels carrers de la ciutat fins a l’embarca-
dor del riu, acompanyades per la xaranga.

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

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

Premis a la carrera: al 1er., 2on. i 3er.
Premi artístic: 80 euros

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

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

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

MATÍ 
 9 h. a 14 h. VII Ralli Terres de l’Ebre.

Concentració al pàrquing davant benzinera Almudeve 
(9 h.) Ruta per diferents poblacions 
Vermut a la plaça del castell, (11 h.)
Organitza: Vespa Club Terres de l’Ebre.

 10 h. Cercavila per la ciutat de La Lira Ampostina. 
 10 h. A la zona de l’embut a l’Encanyissada, 1ª 

Cursa de Barquets de Perxar José Fermín Martí Ber-
tomeu. Modalitats: individual i per parelles. Inscrip-
cions, màxim 30 participants: societat-ebre-ampos-
ta@hotmail-com. Organitza: Societat de Caçadors 
l’Ebre Amposta.

 10.00h a 16.00 h. A la plaça del Mercat 5è 
aniversari Surt al Castell amb un vermut musical

 11 h. A la Botiga del Riu, degustació de la cervesa 
artesana la Cinteta i Lo Riu amb tapa d’anxova del 
Delta.

TARDA
 16 h. A la galeria de tir (Partida Cabiscol), Tirada 

pistola 9mm. Organitza: Club de Tir Montsià.
 17 h. Al passeig del riu, Gimcana Bruta. Organit-

za: Esplai Piquerol. Inscripcions a partir de les 16 h.
 17 h. A l’estadi municipal, XXXI Trofeu Juvenil 

Memorial Joan Gil Alonso, amb la participació dels 
equips: CD Castellon SAD, UCF Cam,brils i CF Am-
posta. Organitza: Club Futbol Amposta

 18 h. a 3.30 h. A la zona del castell, "Formes 
diverses de vida”: xerrades i música en directe. Orga-
nitza: Boira discos

 18 h. a 21 h. A l’exterior del pavelló firal. Festa 
Holi family dels colors. Organitza: Happy Star

 18 h. A l’estadi municipal Partit de Veterans Fut-
bol. Organitza: Associació Veterans Futbol Amposta.

 19 h. a 23 h. Al Club Esportiu Amposta, 2n. Open 
de Pàdel. Organitza: Club Esportiu Amposta.

 20 h. Al Museu Terres de l'Ebre, Ebre, música 
& patrimoni "La carrova: fusió d'històries, fusió de 
músiques”, a càrrec de l'Ensemble de metalls de la 
Unió Filharmònica.

 20 h. A l’Illa Bar, la flauta

NIT
 21 h. A la Dolce Vita, Notte Italiana. Dj Luca. 

Buffet i música italiana
 22.30 h. A la Botiga del Riu, Tast de vins (blanc 

Llepolia, negre Set Sitis) del celler Germans Balart de 
Gandesa

 23 h. Al Xaloc Bar, regalem el nou CD "Magic 
Xaloc”

 23.30 h. Al pàrquing (antigues piscines), actuació 
de l’orquestra Atalaia.

 23.30 h. Al Pub Van Gogh, Flor de canya
 23.30 h. Al Pub Freestyle, festa Rumba+Ska by 

Fania
 23.30 h. A les pistes exteriors de futbol sala, Festa 

70 80. Organitza: Grup Patinadors Ampostins
 1h. A l’exterior del pavelló firal, Festa Holi nigth. 

Organitza: Happy Star

 Diumenge 23

DIA DE LA DONA
 Concentració a la plaça del mercat (11h.)
 Esmorzar de germanor i jocs al camp de fut-

bol-zona bitlles (11’30h.)
 Dinar al restaurant Xiribecs (14h.)
 Karaoke al pub Karaoke 2001 (17h.)

Organitza: Associació Dones Canyeres Ampostines

MATÍ 
 10 h. a 14 h. Al pavelló d’esports -sala 1- , Tor-

neig de Festes de Handbol: CH Amposta- Associació 
Lleidetana. Organitza: Club Handbol Amposta.

 10.30 h. A la galeria de tir (Partida Cabiscol), 
Tirada pistola aire. Organitza: Club de Tir Montsià.

 11 h. Al castell, Vermut musical. Organitza: Jardin 
Cafe-Bar S.L.U.

TARDA
 19.30 h. A l’av. de la Ràpita, desfilada de car-

rosses amb la participació de La Banda de Música 
de la La Lira Ampostina, la xaranga Xino-Xano, les 
Majorettes d’Amposta, la xaranga Suc d’Anguila, la 
xaranga Aigua en gas i Batukeem. Amb la col·labo-
ració de l’Associació de propietaris de Maquinària 
Agrícola i de l’Agrupació de Tractors. 

NIT
 21 h. A l’embarcador, Festa Country, música en 

directe, ball i degustació de carn a preus populars a 
càrrec de Barbacoes Werner.

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

 23.30 h. Al pàrquing (antigues piscines) concert 
dels Catarres. Entrada gratuïta.

DISSABTE 1 I DIUMENGE 2
SAGRA DEL FUSILLO
Dissabte 1

 18h. Parada Mercatino Artesanal
 21 h. Música en directe i cena menú sagra del 

fusillo
 24 h. Música en Dj. 

Diumenge 2
 11h. Vermut musical
 14 h. Dinar menú sagra del fusillo
 20.30h. Pizza party i música en directe

Lloc: Parc dels Xiribecs. 
Organitza: La Dolce Vita

DIUMENGE 2
 10 h. Al l’embarcador del Club Nàutic. 17a Tra-

vessia Nedant d’Amposta.
Organitza: Club Natació Amposta

 12.30 h. Al Casino, concert vermut: Recordant a 
Antonio Machin. Versions a càrrec de Gregori Mestre.
Donatiu: 5 euros
Organitza: El Casino

DIVENDRES 7
 20 h. a 24 h. A La plaça del Mercat, Shopping 

nigth.
Organitza: Regidoria de Comerç i Mercat Municipal

 20 h. Al Museu Terres de l’Ebre, inauguració de 
l’exposició “Els capgrossos d’Amposta. La restauració 
dels 12 nanos”. 

Fins el 23 d’agost.
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Ajuntament 
d’Amposta.
Horari de visita: dilluns tancat; de dimarts a dissabte, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, 
d’11 a 14 h.

DISSABTE 8
 9 h. a 15 h. Campionat Comarcal de Tennis Taula, 

no federats i tercera divisió
Organitza: Club tennis taula Amposta

 9 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol) Tirada IPSC
Organitza: Club de Tir Montsià

DIUMENGE 9
 9 h. a 15 h. Campionat Open Ciutat d’Amposta 

Tennis Taula.
Organitza: Club tennis taula Amposta

 10 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol) Tirada 
BR 50 (rifle alta precisió)
Organitza: Club de Tir Montsià

 11 h. A la galeria de tir (partida Cabiscol) Tirada 
Rifle F-Class 100 metres
Organitza: Club de Tir Montsià

DIMECRES 12
 20 h. A la fundació Catalunya- La Pedrera, inaugu-

ració de l’exposició “Pep Casals aquarel·les”. 
Fins el 23 d’agost.
Horari: divendres, dissabte i diumenge de 19 h. a 21 h.

Organitza: FAC, Regidoria de Cultura i Fundació 
Catalunya –La Pedrera. 

ALTRES EXPOSICIONS

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
 Exposició “Paisatges de llarga expressió Kiu Foto-

grafia”
Fins el 6 de setembre
Lloc: Vestíbul del Museu.
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Ajuntament 
d’Amposta.

 Exposició “Col·leccionar passions: Jesús Bru i el 
Grup d’Estudi i Recerca del patrimoni de Vilalba” 
Fins el 13 de setembre
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu.
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Departa-
ment de Cultura de la Generalitat.
Horari de visita: dilluns tancat; de dimarts a dissabte, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, 
d’11 a 14 h.

EROSKY
 Exposició “Vestits de paper”, a càrrec de Silvia 

Royo
Fins el 29 de setembre
Lloc: Vestíbul Supermercat Erosky
Organitza: Erosky, Ajuntament d’Amposta, Museu 
Terres de l’Ebre i Imagina Ràdio.
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 Dijous 13
 08:00 h. Concentració al final del carrer Sant 

Cristòfol per anar a la finca Pan i Toros de Vinaròs. 
Festa Campera i dinar. Per al dinar cal reservar plaça 
als membres de Comissió. 

 18:00 h. Arribada i Entrada del Bou pel Pont 
Penjant amb el corresponent repartiment de gelats. 
Patrocina: Gelateria La Jijonenca i l’Ajuntament 
d’Amposta.

 Divendres 14
 00:01 h. Bou “Cerril” Embolat de la Ramaderia 

de Pedro Fumadó “Lo Xarnego”, de Camarles. Lloc: 
Carrer Sebastià Joan Arbó i Adjacents.

 01:00 h. Bou Cerril Embolat de nom Robador 
núm. 78 Guarisme 1, de la Ramaderia dels Germans 
Garcia Velasco adquirit a la finca de German Vidal de 
Cabanes. Lloc: Carrer Sebastià Arbó i Adjacents.

 07:00 h. Sortida de l’esplanada de la Plaça Caste-
llania, del Primer Bou Capllaçat de la Ramaderia de 
Fernando Mansilla de Torreblanca, Castelló. Recorre-
gut: Plaça Castellania, Av. Aragonesa, Av. Tarradellas, 
Av. Catalunya, c. Sant Cristòfol, c. Barcelona, c. 
Mestre Sunyer, c. Carles I, c. Corsini, c. Sant Josep, 
Av. Santa Bàrbara, c. Amèrica, Av. Sebastià Joan 
Arbó i Plaça Castellania.

 11:00 h. Sortida de l’esplanada de la Plaça Cas-
tellania, del Segon Bou Capllaçat de la Ramaderia de 
Gregorio de Jesús de Sueca, València. Recorregut: Av. 
Aragonesa, c. Castellar, c. Verge del Pilar, Av. Santa 
Bàrbara, Mercat, c. Grao, c. Joan de Àustria, c. Verge 
del Pilar, c. Soriano Montagut, Av. Santa Bàrbara, i 
Plaça Castellania.

 20:30 h. Desencaixonada dels Bous que parti-
ciparan en el XII Concurs Nacional d’Emboladors 
Ciutat d’Amposta, adquirits a la Finca Toropasión, 
d’Alfaro. Lloc: Plaça de Bous. Organitza i Patrocina 
Emboladors d’Amposta. * Queda totalment prohibit 
citar i torejar els animals en aquest acte.

 22:30 h. XII Concurs Nacional d’Emboladors 
Ciutat d’Amposta. Lloc: Plaça de Bous. Organitza i 
Patrocina: Emboladors d’Amposta

 Diumenge 16
Al Carrer Sebastià Joan Arbó

 19:00 h. Desencaixonada d’una Vaca Cerril de 
nom Catalana, núm. 35 Guarisme 4 de la Rama-
deria de Fernando Mansilla, de Torreblanca. Organit-
za i Patrocina: Penya La vaca dels 20 Euros. 

 19:30 h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
Habilidoso, núm. 42 Guarisme 1 de la Ramaderia 
de Sergio Centelles, d’Ares del Maestre, Castelló. 
Organitza i Patrocina: Penya El Cerril.

 20:00 h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
Malaguenyo, núm. 58 Guarisme 9 de la Ramaderia 
Sr. Adolfo Martin de Càceres. Organitza i Patrocina: 
Penya El Cerril. 

 22:30 h. Embolada de la Vaca Cerril de la tarda. 
Organitza i Patrocina: Penya la Vaca dels 20 Euros.

 23:00 h. Embolada dels dos Bous Cerrils de la 
tarda. Organitza i Patrocina: Penya el Cerril. 

 Dilluns 17
 12:00 h. “Encierro” de la Ramaderia de Gregorio 

de Jesús, de Sueca. Lloc: Carrer Sebastià Joan Arbó.
 18:30 h. Primera Tarda de Bous a la Plaça de la 

ramaderia de Gregorio de Jesús. 
 22:30 h. Bou Embolat a la plaça de la Ramaderia 

d’Hilario Príncep, de Camarles. Organitza i Patrocina: 
Joves Emboladors d’Amposta.

 Dimarts 18
 12:00 h. “Encierro” de la Ramaderia “Los Chatos” 

de la Puebla de Valverde, Teruel. Lloc: Carrer Sebas-
tià Joan Arbó.

 18:30 h. Segona Tarda de Bous a la plaça de la 
Ramaderia de Fernando Machancoses de Cheste. 

 20:00 h. Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom 
Vendoso, núm. 176 Guarisme 9 de la Ramaderia La 
Dehesilla. Organitza i Patrocina: Penya l’Esquella. 

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

 Dimecres 19
 12:00 h. “Encierro” de la Ramaderia de Miguel 

Parejo de Cabanes. Lloc: Carrer Sebastià Joan Arbó.
 18:30 h. Tercera Tarda de Bous a la Plaça de la 

Ramaderia “Los Chatos”, de la Puebla de Valverde. 
 21:45 h. Primer Bou Capllaçat Nocturn de la 

Ramaderia de Fernando Mansilla. Organitza i Patro-
cina Associació Cultural Bou Capllaçat d’Amposta. 
Sortida: Plaça de Bous. Recorregut: Plaça de Bous, 
c. Amèrica, Av. Sta. Bàrbara, c. Miquel Granell, Av. 
De la Ràpita, Av. Alcalde Palau, c. Grau, c. Navarra, 
c. Soriano Montagut, c. Amèrica i Plaça de Bous.

 22:45 h. Bou Embolat de la Ramaderia “Los 
Chatos”. 

 Dijous 20
 12:00 h. “Encierro” de la Ramaderia de Pedro Fu-

madó “Lo Xarnego”. Lloc: Carrer Sebastià Joan Arbó.
 18:30 h. Quarta Tarda de Bous a la Plaça de la 

Ramaderia de German Vidal de Cabanes. 
 20:00 h. Desencaixonada a la Plaça de Bous del 

Bou Cerril de nom Estudioso núm. 49 Guarisme 0 de 
la Ramaderia de Cebada Gago. Organitza i Patrocina: 
Penya Bous per la Festa. 

 21:15 h. Exhibició eqüestre. Organitza: Amics del 
Cavall d’Amposta.

 22:30 h. Embolada del Bou Cerril de la Tarda. 
Organitza i Patrocina: Penya Bous per la Festa.

 Divendres 21
 12:00 h. “Encierro” de la Ramaderia de Fernando 

Mansilla. Lloc: Carrer Sebastià Joan Arbó.
 18:30 h. Cinquena Tarda de Bous a la Plaça de la 

Ramaderia de Miguel Parejo, de Cabanes. 
 22:30 h. Bou Embolat a la plaça de la Ramaderia 

de Miguel Parejo. 

 Dissabte 22
 07:00 h. Sortida de l’esplanada de la Plaça 

Castellania del Quart Bou Capllaçat de la Ramaderia 
de Fernando Machancoses. Recorregut: Av. Sta. Bàr-
bara, c. Miquel Granell, Av. De la Ràpita, c. Jaume I, 
Av. Sant Jaume, c. Salamanca, c. Europa, c. Corsini, 
c. Sant Josep, c. Alcalde Palau, Av. Sta. Bàrbara, c. 
Soriano Montagut, Prolongació Av. Catalunya, Av. 
Aragonesa i Plaça Castellania.

 12:00 h. “Encierro” de la ramaderia de Fernando 
Machancoses. Lloc: Carrer Sebastià Joan Arbó.

 18:30 h. Sisena Tarda de Bous a la Plaça de la 
Ramaderia de Fernando Mansilla, de Torreblanca.

 22.30 h. Bou Embolat a la plaça de la Ramaderia 
de Fernando Mansilla. 

 Diumenge 23
 12:00 h. “Encierro” de la Ramaderia de German 

Vidal de Cabanes. Lloc: Carrer Sebastià Joan Arbó.
 18:30 h. Setena Tarda de Bous a la Plaça de la 

Ramaderia de Pedro Fumadó “Lo Xarnego”.
 20:00 h. Desencaixonada d’un Bou “Cerril” i Solta 

de dos vaques per l’Exhibició de retalls de la Rama-
deria de Pedro Fumadó “Lo Xarnego” de Camarles. 
Organitza i Patrocina. Penya Taurina l’Afició.

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

Amenitzarà a la plaça de bous la Xaranga Suc 
d’Anguila.

NOTES 
 Durant la temporada taurina es preveu la possi-

bilitat de presència de grups antitaurins als nostres 
pobles. Demanem que en cas que es produeixi a 
Amposta, es mantingui la calma i es deixi treballar 
als membres de la comissió que sabran com actuar 
en tot moment.

 L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous 
recorda que queda TOTALMENT PROHIBIT L’ACCÉS 
ALS RECINTES TAURINS ALS MENORS DE 14 
ANYS.

 L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous 
es reserva el dret d’ALTERAR, MODIFICAR O 
SUPRIMIR qualsevol dels actes programats, si les 
circumstàncies ho fessin necessari.

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

 D’acord amb la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre del 
mateix any, de regulació de les festes tradicionals 
amb bous, la comissió haurà de vetllar per l’ordre i la 
seguretat dels participants, podrà i haurà de fer sortir 
els MENORS DE 14 ANYS que pretenguin partici-
par-hi i les persones que manifestament no tinguin 
les condicions físiques per a participar-hi, com ara, 
les persones discapacitades físiques o psíquiques i 
les persones en estat d’embriaguesa o intoxicació per 
drogues o qualsevol altra substància estupefaent.

Publicitat a la Revista Amposta: 608 093 400



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 886  ·  AGOST 2015 35

Pregunta: Quan va decidir dedicar-te a 
la política municipal i per què?

Resposta: Fa set anys enrere, em-
pentat per un bon amic que em va 
dir que podia aportar alguna cosa 
bona pel nostre municipi, vaig decidir 
entrar en aquest món de la política 
municipal. Sóc independentista des 
del 1990, després d’acabar el servei 
militar a Madrid. I quan vaig decidir 
que volia treballar pel meu municipi, 
vaig tenir clar que ho havia de fer amb 
Esquerra Republicana. Va ser llavors 
també quan vaig fer-me’n militant. El 
primer cop que vaig anar a una llista 
va ser a les eleccions municipals del 
2011. Llavors ocupava el lloc 6 i vaig 
entrar a formar part del consistori 
com a regidor de l’oposició, cosa que 
em va servir molt per a aprendre el 
funcionament del consistori. I des 
del 13 de juny d’enguany formo 
part de l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta (EA). 

P: És regidor de Mitjans de Comunicació, 
Festes i Joventut. Quines són les seues 
funcions en aquestes àrees?

R: Des de Mitjans de Comunicació 
treballem per coordinar els mitjans 
municipals, Ràdio Amposta i Revista 
Amposta, perquè siguin uns mitjans 
plurals i transparents, on es reflec-
tisca com és la societat ampostina. 
L’objectiu és seguir el Decàleg de 
Bones Pràctiques de la Comunicació 
Local del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i aconseguir el segell In-
foparticipa, que atorga la Universitat 
Autònoma de Barcelona juntament 
amb el Col·legi de Periodistes. Tam-
bé treballem perquè Amposta tinga 
cabuda en la resta de mitjans i s’hi 
faça difusió de què és la ciutat i de 
les coses que s’hi fan. Des de Festes, 
els nostres objectius són convertir les 
festes majors en unes festes encara 
més participatives, oferint una oferta 
lúdica i festiva que siga atractiva per 
al conjunt de la població. També 
per coordinar la resta de calendari 
festiu i ajudar als barris a dinamitzar 
les seues festes. Finalment, des de 
Joventut, les nostres competències 
passen per el coneixement d’activi-
tats juvenils, associacions juvenils, 
el casal ampostí de la música o el 
casal. El nostre objectiu és oferir 
als més jóvens de la ciutat oportu-
nitats laborals, a través dels plans 
de formació i ocupació com Joves 
per l’ocupació, a més de coordinar 
diferents activitats destinades per 
aquesta població.

P: Centrem-nos en Festes, que estan 
al girar el cantó. Quina empremta li ha 
conferit Ramon Bel a les Festes Majors 
del 2015?

R: Més que Ramon Bel, ha sigut 
l’equip de govern d’Esquerra d’Am-
posta qui ha intentat conferir un 
toc més personal a les Festes Majors 
2015. És cert, abans que res, que 
per les dates de constitució dels 
nous consistoris, moltes activitats ja 
estaven planificades i enllestides per 
l’anterior equip de govern, cosa que 
és completament normal. Nosaltres, 
però, hem intentant imprimir un nou 
aire a les Festes Majors a través del 
que són, segurament, les principals 
novetats del programa. Per una 
banda, el musical, oferint un concert 
per encetar les festes i un altre per 
tancar-les. El del grup de folk Quico 
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
que feia 21 anys que no actuaven a 
la ciutat, seran els encarregats d’obrir 

la festa. Serà el dijous 13, abans del 
bou embolat. Serà un concert d’hora 
i mitja en què els Quicos recordaran 
els 22 anys de trajectòria musical. 
Els Catarres seran els encarregats 
de tancar les festes, després dels 
focs d’artifici. Enguany tornaran a 
ser en diumenge. Per l’altra banda, 
hem apostat per fer difusió d’un dels 
nostres actius culturals: la música 
de bandes. Enguany, el tradicional 
concert de bandes a la plaça de 
l’Ajuntament, que enguany fa 52 anys 
que se celebra, es podrà veure per tot 
Catalunya gràcies a la col·laboració 
amb la Xarxa de Televisions Locals i 
el Canal Terres de l’Ebre. 

P: S’allarga un dia la festa major. Com 
ho han fet?

R: Només ha calgut traslladar al-
guns actes previstos en dissabte, per 
exemple, al diumenge. El fet d’acabar 
les festes el diumenge no suposa 

un increment de pressupost, ja que 
la majoria d’actes que s’hi faran ja 
estaven previstos al calendari. 

P: El 15 d’agost es compleixen 100 anys 
exactes de la posada de la primera pedra 
del Pont Penjant. Han preparat un acte de 
commemoració. Quin serà?

R: Al matí, a les 11, hi ha previst, a 
sobre del mateix pont, un acte insti-
tucional que vol servir per escenificar 
el que va suposar la construcció del 
pont en primer terme: la unió de 
les dos ribes del riu. És per això que 
escenificarem la unió entre Amposta 
i l’Aldea. Hi participarà una repre-
sentació de cada municipi, amb els 
gegants i les dues bandes de música. 
A més, fem una crida perquè tothom 
recuperi, encara que sigui per unes 
hores, els vestits de l’època i s’abillen 
amb ells. Per la nit, a la zona del 
Castell, hi haurà música tradicional 
per celebrar l’efemèride. 

P: El Pont Penjant també és el protago-
nista de les banderoles de festes. 

R: Sí, enguany, les tradicionals 
banderes que s’entregaran amb el 
panoli el dijous 13 porten impresa 
una imatge del Pont Penjant amb 
l’emblema ‘Centenari del Pont Pen-
jant 1915-2015’. Se n’han preparat 
5.000 perquè ningú es quedi sense. 
Animem a tothom que les pengi dels 
seus balcons i finestres. 

Seran les seves primeres festes com a 
regidor de l’equip de govern. Què és el 
que li fa més il·lusió?

Hi ha moltes coses que em fan 
especial il·lusió, la veritat. Esco-
llir-ne una és difícil. Des de haver 
posat la banda a les 72 pubilles o 
que el pregoner de la Festa Major 
sigui Josep Parrot. Però sobretot, 
i molt especialment, em fa il·lusió 
poder fer difusió del Concert de 
Bandes i del patrimoni cultural que 
suposa la música de banda a tot 
Catalunya. Poder retransmetre en 
directe aquest excel·lent concert a 
través de les televisions locals de la 
Xarxa crec que serà una excel·lent 
projecció exterior. A més del fet de 
poder apropar aquest acte a tota la 
gent del municipi, també a aquells 
que no podran estar a la plaça Major 
per disfrutar-lo. 

“El nostre objectiu per al mandat 
és convertir les festes majors en 
unes festes encara més participatives”

RAMON BEL, REGIDOR DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, FESTES I JOVENTUT

“Les tradicionals 
banderes que 
s’entregaran amb el 
panoli el dijous 13
porten impresa una 
imatge del Pont Penjant 
amb l’emblema 
Centenari del Pont 
Penjant 1915-2015”Amb una trajectòria professional vinculada als mitjans de comunicació, 

que assegura són una de les seues passions, el nou regidor de Mitjans 
de Comunicació, Festes i Joventut, Ramon Bel, encara el nou repte “amb 

molta il·lusió”. Només 2 mesos després d’assumir la seua funció com a regidor 
d’equip de govern, viurà la seua primera festa major com a regidor, un repte 
que encara “amb moltes ganes” després de dos mesos d’intens treball per 
tancar tot el calendari d’activitats per aquest deu dies. Entre les seues apos-
tes, i les de l’equip de govern d’Esquerra Amposta per aquests dies, la música 
(amb un concert per començar i l’altre per acabar les festes) i retornar els focs 
en diumenge, entre d’altres. El seu objectiu per al mandat? “Fer unes festes 
encara més participatives”. 
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Com es presenta la festa dels bous per 
a les properes festes majors?

Enguany,  l’únic canvi important 
és que, a causa de la data en què 
cau el dia de la patrona de la ciutat, 
les festes s’inicien en dijous amb el 
bou embolat a partir de les 12 de la 
nit, i el divendres hi haurà els bous 
capllaçats d’inici de festa. Aquest 
serien els únics canvis respecte als 
anys anteriors. Quant al recorregut 
del bou embolat i els bous al carrer 
dels matins, aquest any se celebra-
ran al carrer Sebastià Juan Arbó i 
adjacents.

És difícil organitzar la festa dels bous a 
Amposta?

Amposta té una llarga tradició en 
aquest tipus de festa i col·labora molta 
gent: les penyes, les comissions... La 
implicació  dels ciutadans és molta i 
això facilita les coses, tot i que orga-
nitzar el gran nombre d’actes taurins 
que se celebren durant la festa major 
té, evidentment, la seva complicació 
pel volum de feina que comporta. 
Però com deia abans, s’alleugera pel 

fet que és compartida per molta gent, 
a qui cal agrair l’esforç.

On es va a buscar el bou enguany?
Aquest any anirem més a prop. Ani-

rem a la penya Pan y Toros de Vinaròs. 
A les 8 del matí ens concentrarem al 
carrer Sant Cristòfol per a dirigir-nos 
fins a Vinaròs. Després hi hauran va-
quetes i esmorzar. Als voltants les 6 
de la tarda farem l’arribada a Amposta 
amb el repartiment de gelats habitual, 
la festa i la gresca que com cada any 
comporta aquest acte de inici de la 
festa de la nostra ciutat.

Quines ramaderies correran aquest any 
a la festa dels bous d’Amposta?

Naturalment tindrem un bon 
nombre de ramaderies, totes elles 
de reconegut prestigi i que ja han 

visitat en alguna ocasió la nostra 
plaça. Estaran les ramaderies de Pe-
dro Fumado el “Xarnego”,  Germán 
Vidal, Mansilla, Gregorio de Jesús, 
Hilario Príncep, Machancoses i la 
ramaderia aragonesa dels “Xatos”, 
unes ramaderies que estem segurs  
donaran unes bones tardes de bous 
a la plaça.

Quants actes taurins hi ha a les festes 
majors d’aquest 2015?

Set encierros de dilluns a diumenge 
i set tardes bous. Com a novetat, tam-
bé hi haurà quatre bous capllaçats: 
dos el divendres 14 a les 7 i a les 11  
del matí, un el dissabte  22 a les 7 del 
matí i la novetat serà el primer bou 
capllaçat nocturn, el dimecres  19, 
en motiu del centenari del pont, a 
les 21.45 i organitzat per l’Associació 

Cultural Bou Capllaçat. Sortirà de 
la plaça amb un recorregut marcat, 
arribarà al pont i després tornarà a 
la plaça. Bous embolats n’hi haurà 
cinc que organitza l’ajuntament, sis 
bous i una vaca, que l’organitzaran 
les penyes. Naturalment, també hi 
haurà els bous embolats del concurs 
nacional que cada any se celebra a 
Amposta. 

Com viu Marc Fornós la festa dels bous?
La veritat és que com la majoria 

dels ampostins, des de ben petits hem 
crescut amb aquesta festa i dins de 
la tradicionalitat.  

Aquest és una festa que te també  una part 
polèmica. Com es prepara l’Ajuntament 
davant de possibles problemàtiques amb 
els grups animalistes?

Fa temps que estem explicant, 
juntament amb l’alcalde, el nostre 
compromís amb la festa del bous. 
Complirem la llei, la festa està regu-
laritzada i nosaltres la recolzem, però 
dins de la legalitat.  Sabem que som 
un focus de possibles intervencions 
dels animalistes,  és per això que 
hem fet vàries reunions per establir 
un protocol d’actuació. Aprofito per 
demanar al públic que no intervin-
gui si es produís alguna situació 
compromesa amb aquests grups ja 
que la comissió sap com actuar en 
aquest casos.

De tota manera cal recordar que també 
els afeccionats  i participants en al festa 
tenen les seves obligacions.

Sí naturalment, la comissió també 
estarà atenta perquè es compleixi 
la llei tant en maltractaments als 
animals,  com per evitar la presència 
de menors de 14 anys a la plaça i de 
complir allò que la normativa dels 
correbous marca. La festa dels bous 
necessita de molta afició però també 
de molta responsabilitat i prudència. 
És per això que demano que es com-
pleixi la llei en tots els casos i que no 
hi hagi cap ensurt important. I desitjar 
bones festes a tothom. 

“La festa dels bous necessita molta afició, 
però també responsabilitat i prudència”

MARC FORNÓS, REGIDOR RESPONSABLE DE L'ÀREA DE BOUS DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA

Els actes taurins són un dels 
gruixos importants del progra-
ma de Festes Majors d’Am-

posta. Enguany hi haurà algunes 
novetats: una de les més destacades, 
la celebració d’un bou capllaçat noc-
turn, el primer que es fa, que sortirà 
de la plaça i arribarà al Pont Penjant, 
per commemorar el centenari de 
la primera pedra d’aquesta equi-
pament. El regidor responsable de 
l’àrea de bous de l’Ajuntament, Marc 
Fornós, explica alguns dels detalls 
de la festa i demana “responsabilitat 
i prudència”. 
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Com va rebre la notícia de ser pregoner 
de la Festes Majors 2015?

L’alcalde em va telefonar dient-me 
que necessitava parlar amb mi per la 
tarda. En cap moment vaig pensar que 
era per dir-me si volia ser pregoner. 
Pensava que em demanaria alguna 
cosa per festes, però no això. Vaig 
arribar a la reunió i em vaig esperar 
fora del despatx. Mentre, anava ar-
ribant gent al saló de plens. Al final 
va sortir l’alcalde i em va fer passar. 
Allí estaven tots els regidors i em van 
demanar si volia ser el pregoner de 
la festa major. Vaig estar uns cinc 
minuts dient que no perquè ho veia 
complicat. No és el mateix estar a 
un locutori de ràdio amb un micro 
davant que estar davant d’un micro 
i moltíssimes persones escoltant-te.

És més fàcil estar davant d’un micròfon?
Sí, sense cap dubte. Si estàs davant 

d’un micro de ràdio i t’equivoques, 
no passa res. Però si t’equivoques 
davant de 4.000 persones, són 4.000 
equivocacions perquè ho senten 
4.000 persones. 

Què va pensar que havies de ser el 
pregoner?

El primer? Que jo no tenia la 
categoria per a ser pregoner, vaig 
pensar que a qui li interessarà el 
que jo pugui dir. De fet, alguna cosa 
similar vaig pensar quan em van fer 
un homenatge. Vaig pensar: no me’l 
feu que no vindrà ningú. I en canvi, 
al final es va omplir. 

Una de les coses pel que el coneix tothom 
és per la seva trajectòria en el món de la 
ràdio municipal. No és per a menys. S’hi 
ha dedicat més de 50 anys. 

Sí, vaig començar en el món de la 
ràdio als 20 anys, potser una mica 
per casualitat. Vaig arribar de la mili 
a l’agost. Un dia de festes majors vaig 
anar cap al de Fidel, pel carrer Sant 
Joan. Hi ha un moment que sento 
música i entro al lloc on se sent, per-
què a mi sempre m’ha agradat molt, 
la música. Em van explicar que era 
una emissora de ràdio i de seguida 
vaig preguntar, i jo puc fer alguna 
cosa aquí? I em van dir, i tant. Em 
van donar una nota del col·legi de 
les monges on anunciaven que ja al 
setembre ja podien passar els qui vol-
guessin escriure les xiquetes, perquè 
ja ho estaven fent. I ho vaig gravar. Em 
van dir: aprovat, vas venint i aniràs 
fent coses per a la ràdio. També em 
van dir que podia fer el programa 

que volgués. I a més, em van explicar 
que em pagarien 300 pessetes al mes. 
Ja mai més ningú m’ha pagat per fer 
ràdio. Ho he fet sempre per voluntat 
però amb el pensament que algun dia 
podria guanyar-me la vida. 

Com vas aprendre l’ofici de la ràdio?
Això no s’aprèn. És com parlar. El 

meu programa es basava en deixar 
que la gent fes les preguntes que 
vulgues i també posar música. Però 
per diferenciar-me dels altres que 
feien ràdio i posaven música d’aque-
lla època vaig decidir posar música 
anterior, de la que escoltaven el meu 
pare i la meva mare. Mai he posat 
la música del dia, perquè volia fer 
alguna cosa diferent. 

Com ha canviat durant tot aquest temps, 
la ràdio?

Per a mi no ha canviat gens, perquè 
jo sempre he fet el mateix. Segura-
ment ha canviat tecnològicament: 
ara tenim ordinadors fa 50 anys no. 

Què és el que més li agradava la ràdio?
El contacte amb la gent. Si no tru-

cava la gent, es feia avorrit, perquè 
els oients no posaven la ràdio per es-
coltar-me a mi, la posaven per saber 
què deien els altres. M’agradava molt 
fer un programa que participés la 
gent. I quan va començar Parlem-ne, 
una de les èpoques que em va agradar 
molt, va ser quan vaig posar corres-
ponsals a cada punta d’Amposta, a 
diferents barris. Aquestes persones 

s’encarregaven de recollir tota la 
informació i un dia a la setmana 
els trucàvem i explicaven totes les 
notícies d’aquell barri. Aquella època 
vaig passar-m’ho molt bé i realment 
quedava molt bé. 

Parrot escolta la ràdio? I què escolta?
Sí, escolta molta ràdio. I m’agrada 

escoltar els anuncis, perquè és una de 
les coses que he fet també molt a la 
ràdio. Fins i tot ara, continuo gravant 
anuncis per a Amposta Ràdio i tinc 
un petit estudi amb un ordinador a 
casa per poder-los enregistrar. 

També ha fet televisió. 
Sí, vaig ser el creador de la tele 

municipal, juntament amb Miquel 
Morales. 

Li agrada més fer televisió o fer ràdio?
La veritat, m’impressiona més fer 

ràdio que televisió. El micròfon em 
dóna més respecte que la càmera. La 
tele és més tranquil·la. 

Per tradició familiar és sastre de pro-
fessió, però també s’ha guanyat la vida 
com a enquadernador. Com va arribar 
a aquest món?

També una mica per casualitat. 
Em col·leccionava la revista Monitor, 
que era setmanal. Quan vaig tenir 
els 22 fascicles, que costaven 25 
pessetes cada setmana, vaig decidir 
enquadernar-me’ls. Però comprar les 
portades, que valia 100 pessetes, i 
pagar el que valia enquadernar (que 
s’havia de fer a Tortosa, perquè aquí 
no es podia i valia 125 pessetes) valia 
massa diners. No ho podia aguantar 
cada tres mesos. I vaig decidir deixar 
de comprar la revista. Però llavors, 
Macià Alfabra, que tenia una ofici-
na per atendre als pagesos, em va 
explicar que podia fer-ho jo mateix. 
Em va dir: “tu no saps de cosir, els 
llibres es cusen, ja tens una cosa 
avançada”. I em va acabar d’explicar 
tot el procediment. Vaig marxar cap 
a casa i vaig fer tot el que em va dir. 
Fins i tot el vaig posar a premsar. I 
saps quina va ser la primera prem-
sa? Una peça de roba, el volum, 
una altra peça de roba i jo assegut 
damunt. I va funcionar! Després, 
amb el boca orella, comença a dir-se 
pel poble i començo a treballar com 
enquadernador. 

Continua enquadernant la gent, o amb 
el món digital hi hagut una davallada. 

Hi ha crisi en el sector de l’enqua-
dernació, igual que hi ha crisi als res-
taurants, per exemple. Potser abans 
enquadernàvem moltes publicacions 
en fascicles. I en canvi ara, s’enqua-
derna diferents tipus d’informació, 
com la que generen els ajuntaments, 
per exemple. 

Josep Parrot es jubilarà mai?
Quan no puga fer-ho físicament.. 

“Els oients no posaven la ràdio 
per escoltar-me a mi, la posaven 
per saber què deien els altres”

JOSEP PARROT, PREGONER DE LES FESTES MAJORS 2015

Josep Parrot és una de les veus radiofòniques més reconegudes d’Amposta 
i ha estat vinculat als mitjans de comunicació locals del municipi tota la 
vida. De fet, encara ara, més de 50 anys després de la primera vegada que 

va asseure’s davant d’un micròfon, continua enregistrant anuncis per a Amposta 
Ràdio. També és l’autor de les contraportades d’aquesta revista. Ha fet ràdio, tele 
i premsa. Ha sigut impulsor de les sardanes a la ciutat. També ha fet teatre, foto-
grafia i pinta. Sastre de professió per tradició familiar, va acabar guanyant-se la 
vida també com a enquadernador. És, sens dubte, una persona polifacètica. Com 
diu David Monllau, que li dedica un poema al seu llibre Terra Guanyada: “Davant 
de l’adversitat / mai para de treballar / i a tots los de casa seua / procura sempre 
ajudar./ I ho fa sempre en bon humor / no en sap d’altra manera, / pensa ell que 
sense amor / viure no val la pena”. 
Enguany, Josep Parrot, serà el responsable de pronunciar el pregó de la festa 
major d’Amposta. I ho  farà a la plaça de l’Ajuntament, barri que l’ha vist nàixer i 
créixer. Un fet pel que mostra molta satisfacció. 
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El Pont Penjant, 
un símbol de ciutat 
centenari El 15 d’agost es compleixen 

els 100 anys de la col·locació de 
la primera pedra al Pont penjant

El centenari 
del pont
El 15 d’agost, amb un acte 
protocolari que unirà Amposta 
i l’Aldea, es commemorarà el 
dia exacte de la col·locació de la 
primera pedra. Amb tot, durant 
l’any i fins el proper 15 d’agost, 
se celebra l’any del Centenari del 
Pont. Després de l’acte durant 
el Mercat a la Plaça, des d’ara 
i fins el proper 15 d’agost de 
2016 l’Ajuntament, a través de 
la Comissió del Centenari (on hi 
formen part també les entitats 
culturals del municipi com la Lira 
i la Fila, la Biblioteca, Esardi o el 
Centre d’Art lo Pati) prepararà 
un calendari d’activitats per 
difondre la importància i la 
història del símbol de ciutat. Hi 
haurà concursos, exposicions i 
activitats de difusió cultural com 
xerrades. 

És, sense cap mena de dubte, 
el símbol d’Amposta. El Pont 
Penjant presideix, majestuós, la 

façana fluvial de la ciutat i configura 
una de les principals entrades -i més 
atractives- al municipi. Ha sigut testi-
moni de la història més recent del mu-
nicipi: l’ha vist convertir-se en ciutat, 
créixer i desenvolupar-se, també ha 
patit els efectes de la cruenta Guerra 

Civil, quan va ser bombardejat, i ha 
vist entrar i sortir veïns i visitants. 
Enguany està de celebració. Tot just 
el 15 d’agost es compleixen 100 anys 
de la col·locació de la primera pedra 
d’aquesta obra arquitectònica, la més 
destacada del patrimoni de la ciutat. 

Va ser l’alcalde Joan Palau quan 
el 1908 va anunciar a la població la 
concessió del Ministeri de Foment per 

dur endavant el projecte de construc-
ció d’un pont sobre l’Ebre. Finalment, 
a l’abril 1909, el Ministre de Foment 
aprovava la Reial Ordre concedint 
la construcció del pont. Va ser l’any 
1910 es va subhastar els sondejos 
previs i van començar al juliol. Va ser 
llavors quan, fent les perforacions a 
la riba esquerra, les aigües artesia-
nes pujaven fins a uns 3 metres per 

L’acte de col·locació de la primera pedra 
va ser el 15 d’agost. 



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 886  ·  AGOST 2015 39

El primer gran 
constructor modern 
d’obres públiques a 
l’Estat
  
José Eugenio Ribera (1864-1936) va 
ser un enginyer de camins avançat en 
el seu temps. Va ser qui va introduir 
el formigó armat a l’Estat Espanyol 
i, al mateix temps, el primer gran 
contratista d’obres públiques tal com 
es concep fins avui. Vanguardista i 
coneixedor de la enginyeria llavors 
vigent a Europa, J.E. Ribera construeix 
el seu primer pont a Ciaño (Astúries, 
1897) i es consagra amb el pont de 
Maria Cristina sobre el riu Urumea, a 
Donostia (1905).
Després de recórrer alguns països 
d’Europa els últims anys del segle XIX, 
per conèixer i estudiar la construcció 

d’obres emblemàtiques en les quals 
s’utilitza el sistema de Hennebique, 
com el pont de la Coulouvreniere 
a Ginebra o l’edifici de correus de 
Lausana, Ribera es converteix en el 
concessionari a Espanya d’aquest 
sistema de construcció revolucionari a 
Europa al tombant del segle XIX al XX.
En aquests anys, ja va publicar 
llibres d’enginyeria que serien claus 
a l’època, com el de “Puentes de 
hierro económicos, muelles y faros 
sobre palizadas y pilotes metálicos” 
(1895), en el que destaca el sistema de 
construcció metàl·lic del Far de Buda, 
o “Hormigón y cemento armado” 
(1902). La seva obra més emblemàtica 
és "Puentes de fábrica y hormigón 
armado”, que va realitzar en 4 volums, 
editats des del 1925 fins el 1932. 
Ribera, a més, va ser el primer 
enginyer de camins que funda una 
empresa d’àmbit estatal (i poc 
després internacional) amb el repte 

de construir obres públiques amb un 
alt nivell tecnològic: la Compañía de 
Construcciones Hidráulicas y Civiles 
(Hidrocivil), S.A., companyia que va 
realitzar les obres del Pont Penjant 
d’Amposta. 
A més del projecte definitiu de J. 
Eugenio Ribera, se’n van proposar 
dos més per a fer un pont a Amposta, 
dels enginyers J. M. Pagés i F. Grasset. 
El projecte de Ribera era el més ben 
sol·lucionat a nivell tècnic i també 
estèticament, ja que era el de més 
llum – 135 m - i el de major alçada 
sobre el riu (6 m. per sobre de la gran 
riuada de 1907), amb dos pilastres de 
24 m d’alçada cadascuna. 
J. E. Ribera va ser professor i director 
de l’Escola de Camins de Madrid. 
Els seus nombrosos estudis es 
van plasmar en una gran quantitat 
d’articles publicats a la Revista 
d’Obres Públiques (ROP). 

damunt del riu. Les obres van ser 
adjudicades el 1914 i finalment a 
les festes d’agost de 15 d’agost es va 
col·locar la primera pedra. Les obres, 
que van durar sis anys, van ser pressu-
postades en 875.175 pessetes, de les 
quals 200.000 van ser aportades pel 
municipi i la resta per l’Estat. També 
hi va contribuir la Mancomunitat de 
Catalunya. Després de fer-se la prova 

de resistència, consistent a fer passar 
44 carros amb un pes total aproximat 
de 66 tones, l’any 1921, Primo de 
Rivera va inaugurar-lo. 

ELS EFECTES DE LA GUERRA
El Pont Penjant també va patir les 
conseqüències de la cruenta Batalla de 
l’Ebre. Al març del 1938 va ser enfonsat 
com a resultat d’un intens bombardeig. 

Va ser el 10 de març quan la sirena de 
la Cambra Arrossera va donar, un cop 
més, el senyal d’alarma de l’aviació. 
Els avions rasants van descarregar en 
aquella ocasió més bombes, caient-ne 
una sobre els cables laterals que va 
provocar l’enfonsament de la platafor-
ma. El bombardeig va acabar amb una 
víctima mortal, la senyora Conxa de 
la Llet, que estava travessant el pont 

en aquell mateix moment. 
Amb el pont destruït, els republi-

cans van instal·lar un pont de bar-
ques davant la plaça de l’Aube per a 
comunicar-se amb la resta de la seva 
zona i facilitar l’evacuació de l’exer-
cit republicà. No va ser fins el 1941 
quan el ministre d’Obres Públiques, 
inaugura, després de la reconstrucció, 
el pont penjant. 

44 carros van creuar el pont per fer-ne la prova de resistència. Primo de Ribera va ser l’encarregat d’inaugurar el pont. 

El pont va ser bombardejat i destruït el març de 1938. Pont de barques durant la Guerra Civil, després que es destruís el pont. 
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Les Festes Majors 2015 comen-
çaran i acabaran amb música. 
Com ja van avançar fa unes 

setmanes l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, i el regidor de Fetes, Ramon 
Bel, el nou equip de govern ha apostat 
per incloure dos concerts estrella en el 
programa de Festes. Un és el concert 
d’arrancada, amb Quico el Célio, el Noi 
i el Mut de Ferreries. Serà el dijous 13 
d’agost, a partir de les 10 de la nit. El 
grup de folk interpretarà els princi-
pals temes de tota la seua trajectòria 
musical. Tindrà lloc, a partir de les 

deu de la nit, al recinte de festes (a 
l’aparcament de les antigues piscines). 

Els Catarres, per la seua banda, se-
ran els encarregats de tancar les festes 
majors. El seu concerts, diumenge 
23, tindrà lloc també a l’aparcament 
de les antigues piscines després del 
castell de focs artificials, que enguany 
es tornen a fer diumenge. 

Més enllà d’aquests dos concerts, 
n’hi haurà un tercer “de potent”. Des 
de l’àrea de Joventut, i en col·labora-
ció amb l’entitat Surt al Castell (que 
organitza les nits joves a la zona del 

Castell), el grup d’Ulldecona Pepet i 
Marieta presentaran el seu nou disc 
‘La sal de la vida’. Serà el dimecres 
19 a la zona del Castell. 

LES FESTES JOVES: AL CASTELL 
I EL PAVELLÓ FIRAL
L’Associació de Joves d’Amposta i Surt 
al Castell han organitzat, com ja és 
habitual, diferents activitats per di-

namitzar les tardes i nits de les Festes 
Majors. Els primers concentraran les 
seues activitats a les nits, a la zona del 
recinte del pavelló firal. Pel que fa a 
les activitats de Surt al Castell, es con-
centraran els dies 17, 18 i 19 d’agost. 
Hi haurà sopars populars, música en 
directe, pirotècnica i espectacles de 
llum i dj. Podeu veure el detall de 
tot plegat al programa de festes. 

Els més joves tindran dos focus d’interès les nits de festa: la zona del Castell i el pavelló firal

Els Catarres, 
els Quicos i Pepet 
i Marieta, 
les estrelles musicals

Els Catarres seran els encarregats de tancar la festa major després dels focs.

Els Quicos faran un concert especial el primer dia de festes després de molts anys 
sense actuar al municipi. 

El grup de música d’Ulldecona, Pepet i Marieta, actuarà al Castell, on presentarà
el seu nou treball, ‘La sal de la vida’. 
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Corria l’any 1964 quan les dues 
bandes de música, la Lira Am-
postina (creada el 1916) i la 

Unió Filharmònica (creada el 1917), 
decidien oferir un concert conjunt en 
motiu de les Festes Majors d’Amposta. 
Aquell any, i durant els següents fins 
el 1973, ho van fer al Camp d’Esports. 
Aquell any naixia un dels actes més 
emblemàtics i concorreguts del pro-
grama festiu: el Concert de Bandes 
d’Amposta. Des de llavors i de manera 
ininterrompuda durant els últims 51 

anys, les dues bandes es vesteixen de 
gala i ofereixen el bo i millor dels seus 
repertoris. Desenes de músics formen 
part d’aquest esdeveniment, que és 
l’expressió d’un referent cultural a la 
ciutat: la música de banda.

Enguany es compleixen 52 anys 
del Concert de Bandes d’Amposta. 
No és una efemèride destacada però 
el concert de bandes d’enguany, que 
serà el dimarts 18 d’agost a la plaça 
de l’Ajuntament (com els últims 42 
anys), serà especial. I ho serà perquè 

aquest Festival de Bandes es podrà 
veure a tot el país a través de les te-
levisions locals adherides a la Xarxa 
gràcies a una coproducció de la Xarxa 
amb Canal Terres de l’Ebre i amb el 
suport de l’Ajuntament d’Amposta. 
Serà el primer cop que un concert 
d’aquestes característiques, que mos-
tra el gran potencial de la música de 
banda, es retransmeta en directe a tot 
el país. A més, tots aquells veïns del 
municipi i del territori que no puguin 
assistir al concert, podran gaudir de 

la qualitat de les bandes a través del 
Canal Terres de l’Ebre. 

El programa en directe començarà 
a dos quarts de deu del vespre. Comp-
tarà amb un set central on, a més del 
conductor del programa, hi haurà 
dos comentaristes especialitzats que 
seran els encarregats de fer l’anàlisi 
de les peces que porten a escena les 
dues bandes. A més a més, s’emetran 
diferents reportatges per explicar la 
importància de la música de banda 
i de les formacions per a Amposta i 
també per al conjunt de les Terres 
de l’Ebre. No hi faltaran tampoc les 
entrevistes als dos directors de les 
bandes i també al públic. I s’emetran 
de manera íntegra les intervencions 
de les dues formacions.

EL REPERTORI
Enguany, les bandes s’han preparat 
un complet repertori. La primera 
en pujar a l’escenari serà la Unió 
Filharmònica, i començarà amb un 
pas-doble Rafael Mauricio, de Rafael 
Talens Pelló. Tot seguit, el reportori 
que tocarà la Fila serà: Alejandro 
Magno, de Miuel Morales Climent 
(1.; Naixement del rei. Cavalcant amb 
Bucefal; 2. Love for Hephasion I 3. 
The Conquest of persia) I Simfonia 
Número 2 de John Barnes Chance 
(1. Sostenuto, Energico; 2. Elevato. 
Attacca, 3. Slancio). 

Després de la mitja part, serà el 
torn de la Lira Ampostina, que agafarà 
el relleu. El seu repertori consistirà 
en Downey (Obertura), d’Òscar Na-
varro; El pont penjant d’Amposta, 
d’Adolf Ventas, en commemoració 
del centenari de la col·locació de la 
primera pedra i Música de les esferes, 
de Philip Sparke. 

La música de banda, 
referent cultural d’Amposta

La Xarxa de Televisions Locals i el Canal Terres de l’Ebre emetran en directe el concert de bandes per a tot Catalunya

El Concert de Bandes és un dels actes més concorreguts del programa de festes. 

Enguany, la Unió Filharmònica serà l’encarregada d’obrir el concerts La Lira Ampostina complirà el centenari el 2016.
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La flor d'Amposta

una creació de:

Polígon Industrial Can Milans
C. Can Milans, 22

Tel. 935 651 170 Fax 935 651 171
08110 MONTCADA I REIXACH

Ctra. Eix de l’Ebre (C-12) Km 0.500
Tel. 977 706 319 Fax 977 706 358

43870 AMPOSTA

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.

Publicitat
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Les Festes Majors 2015 ja tenen pu-
billes. Dissabte a la nit, en un acte 
molt concorregut, es van proclamar 
45 pubilles i les 27 pubilletes que 
representaran durant el proper any les 
diferents entitats del municipi. Entre 
elles, dos tindran un paper destacat. 
Seran les pubilles majors, que van 
ser escollides En el cas de la pubilla 
gran, serà la representant de l’Associ-
ació Joves Ciclistes d’Amposta, Enya 
Garcia. I en el cas de la infantil, la 
sort va recaure en Daniela Tomàs, del 
Grup de Teatre Terra Baixa.  

Tornen els carrers 
guarnits
Després de 15 anys sense carrers 
guarnits, enguany s’ha decorat el 
carrer Sant Isidre per recuperar 
aquesta tradició

Dijous 13 a les 20.30h: Inaugura-
ció simbòlica del carrer Sant Isidre 
(cantonada pastisseria Alemany i 
PerfumHada) a mans de la Pubilla 
Major de Festes 2015 per poder visitar 
el primer carrer Engalanat desprès de 
15 anys sense tenir carrers guarnits. 
El carrer es podrà visitar durant tots 
els dies de la festa major.

El carrer s’ha engalanat gràcies a 
la iniciativa per va aparèixer a una 
de les xarxes socials més famoses 
“Facebook”. Des d’“Ets d’Amposta 
sí...” es van reivindicant tradicions 
d’Amposta que s’han anat perdent o 
s’han deixat de fer, a partir d’aquí va 
nàixer el grup “Carrers Engalanats. 
Amposta 2015” per tornar a engala-
nar de nou els carrers d’Amposta per a 
les Festes Majors. Enguany s’engalana 
el carrer Sant Isidre amb la idea de 
que l’any següent s’animin molt més 
veïns i poder engalanar més carrers 
de la ciutat d’Amposta.

El carrer Sant Isidre s’ha enga-
lanat amb els voluntaris del grup 
del Facebook, que són ampostines 
i ampostines de diferents zones de 
la ciutat i també amb els veïns del 
mateix carrer. També destacar la 
col·laboració d’entitats com APASA 
i la Residència d’Avis d’Amposta per 
fer la seua aportació i deixar el carrer 
més bonic. 

Enguany, 72 pubilles 
representaran les 
diferents entitats del 
municipi

Enya Garcia i 
Daniela Tomàs, 
pubilles majors de 
les Festes Majors 
d’Amposta 2015

S’entregaran tres premis: a la 
samarreta més divertida, a la més 
original i a la més elaborada

Fins l’11 d’agost a les vuit de la tarda, 
totes les colles i penyes que ho desit-
gen poden presentar-se a la segona 
edició del Concurs de Disseny de 
Samarretes de Festes Majors d’Am-
posta. Uns premis organitzats per 
Ràdio Amposta i l’àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Amposta que enguany 
entrega tres premis: a la samarreta 
més divertida, a la més original i a la 
més elaborada. Cadascuna d’aquests 
premis està reconegut amb 150 euros.

Un representant de la colla que 
hi vulgui participar ha de portar als 
estudis d’Amposta Ràdio una mostra 
de les samarretes que s’hagin fet per 
les festes de 2015. Aquesta mostra 
podrà ser la mateixa samarreta o 

una fotografia del disseny que hagin 
escollit en cas que encara no la tin-
guin físicament. És preferible que es 
participi amb la samarreta ja que les 
mostres que es rebin quedaran expo-
sades a l’aparador dels estudis de la 
Ràdio fins al primer dia de les Festes.

El jurat el formaran el tècnic 
de joventut, la tècnica de festes, 
dos tècnics d’Amposta Ràdio i un 

membre del professorat de l’Escola 
d’Art i Disseny que triaran entre les 
participants la samarreta que sigui 
més divertida tot valorant també el 
disseny, la composició i la que en 
conjunt sigui més adient per a les 
Festes Majors.

El premi s’entregarà el dia 13 a la 
tarda, després de l’arribada del bou, 
a la Plaça del Mercat. 

L’àrea de Festes 
i Amposta Ràdio 
convoquen el segon 
concurs de samarretes 
de festes majors

Enguany se celebra la segona edició d’aquest concurs de samarretes. 
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L’Ajuntament d’Amposta acaba 
d’iniciar una campanya de ci-
visme sobre l’ús correcte dels 

contenidors soterrats. En concret, 
fa incís en els objectes voluminosos. 
“Hem detectat que existeix una di-
nàmica, potser per desconeixença o 
potser per incivisme, de llençar els 
objectes voluminosos a les illes de 
contenidors soterrats, quan no està 
permès”, assenyala l’alcalde, Adam 
Tomàs, “això genera brutícia i molt 
mala imatge per al conjunt de la pobla-
ció”. Per posar solució al problema de 
forma immediata, “s’ha incrementat, 
temporalment, el servei de recollida de 
voluminosos a les illes de contenidors 
de tres a cinc dies”, “Això, però, suposa 
haver de dedicar uns recursos que es 
podrien destinar a una altra cosa”, ha 
afegit Tomàs, qui ha fet especial èmfasi 
en la necessitat que tots els ciutadans 
siguin corresponsables de la despesa 
pública. “Com equip de govern som 
molt exigents amb la feina que fem, 
però també ho hem de ser amb el 
ciutadà”, ha dit Tomàs. 

A través d’aquesta campanya, que 
es difondrà per les xarxes socials, mit-
jans de comunicació i també amb el 
repartiment d’un tríptic informatiu a 
totes les cases, l’Ajuntament informa 
dels números de telèfon als que es 

pot trucar per demanar el servei de 
recollida a domicili (diari i gratuït) 
d’aquests objectes grans que no es 
poden tirar als contenidors soter-
rats. Són els telèfons 977701345 i al 
977702712. A més, els voluminosos 
també es poden portar a la deixalleria 
municipal. 

L’alcalde d’Amposta, que ha com-
paregut acompanyat del regidor 
d’Eficiència Energètica, Pau Cid, i 
del de Governació, Miquel Subirats, 
també ha advertit que després d’una 
fase informativa, s’aplicaran les sanci-
ons pertinents a aquella gent que no 
compleixi amb la normativa. Serà a 

partir de mitjans setembre. La multa 
mínima en cas de llençar un objecte 
voluminós a l’illa de contenidors és 
de 120 euros, i pot arribar als 12.000 
en cas de substàncies perilloses.

Tomàs també ha fet una crida a 
la col·laboració dels ciutadans per 
donar resposta a aquest problema. 

Campanya de civisme sobre 
la recollida dels objectes voluminosos

Hi ha un servei de recollida a domicili al telèfons 977 701 345

AJUNTAMENT

15 alumnes d’ESO 
participen al programa 
d’aula oberta
Fins a quinze alumnes d’ESO dels Insti-
tuts de Tecnificació i Ramon Berenguer 
IV d’Amposta  han participat aquest 
darrer curs al programa Aula Oberta de 
l’Ajuntament d’Amposta, un programa 
a través del qual aquests alumnes de 
tercer i quart d’ESO han realitazat 
pràctiques a diferents departaments 
del consistori, "amb uns resultats molt 

positius”, en paraules de la regidora 
d’Ensenyament, Inés Martí. 

D’aquesta manera, els alumnes 
s’introdueixen al món laboral mitjan-
çant  pràctiques a les llars d’infants, 
a la piscina municipal, el Museu, 
l’oficina de Turisme o les consergeries 
dels centres escolars,... sempre amb 
la supervisió de la seva tutora de 
l’institut.

Els alumnes de les aules obertes del 
IES Ramon Berenguer IV i del IES de 
Tecnificació, que comparteixen amb 
l’Ajuntament d’Amposta van rebre les 
orles al salo de plens de la ciutat. 
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L'obertura de la residència d'avis 
es retardarà per problemes legals i urbanístics

L'obertura de la nova residència d'avis podria retardar-se més enllà de finals d'any o fins i tot, del primer trimestre del 2016

AJUNTAMENT

Ciutat

L’obertura de la nova residència 
d’avis d’Amposta podria retar-
dar-se més enllà de finals d’any 

o fins i tot, del primer trimestre del 
2016. Així ho ha donat a conèixer en 
roda de premsa l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, qui ha assenyalat que 
“els problemes urbanístics i legals 
amb què s’ha trobat el nou equip 
de govern sobre la nova residència 
d’avis obliguen a retardar l’obertu-
ra d’allò a què es va comprometre 
l’anterior equip de govern”. “Aquest 
equipament es va fer de forma mara-
toniana i l’anterior equip de govern, 
abans de les eleccions, va traslladar 
que estava acabat i que es posaria 
en funcionament en breu; això, per 
molts problemes amb els que ens 
hem trobat, no pot ser així”, ha afegit 
l’alcalde, tot deixant clar que “la vo-
luntat de l’equip de govern actual és 
obrir la residència d’avis al més aviat 
possible, sabem que és una demanda 
de la població, però també ho volem 
fer amb les màximes garanties”. 
“Solucionar tots aquests problemes 
demandarà temps”, ha afegit.

Acompanyat pel regidor d’Obres, 
Urbanisme i Activitats, Tomàs Ber-
tomeu, i de la regidora de Serveis 
Socials, Rosabel Recio, Tomàs ha 
detallat alguns dels problemes legals 
amb què s’ha trobat la residència i que 
obliguen aquest retard. En primer ter-
me, ha fet referència a la modificació 
del POUM que s’ha hagut de fer per 
canviar els usos que permeten els 
terrenys sobre els quals està ubicada 
la nova residència d’avis. “Quan es va 
traure a licitació el concurs del servei 
de cuina i es va fer l’adjudicació, a les 
clàusules es va incloure la possibilitat 
de poder fer servei de càtering a ter-

cers, per cobrir les necessitats d’altres 
equipaments o d’altres empreses, una 
cosa que beneficiava tant l’empresa 
adjudicatària com la Fussmont”, 
explica Tomàs. Però en incorporar-se 
el nou equip de govern, “els serveis 
jurídics de Sagessa alerten que hi 
ha una incompatibilitat urbanística 
entre la licitació guanyada i l’activitat 
que està permesa”. “La catalogació 
dels terrenys és d’equipaments i amb 
això l’Ajuntament no pot donar una 
llicència d’activitat”, explica l’alcalde. 
“Per donar solució a aquest problema, 
una de les coses que se’ns recomana 
és fer una modificació urbanística dels 
usos, i això és el que va aprovar el ple 
de dilluns”, ha explicat Tomàs. Ara, 
aquesta modificació, passarà per la 
Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre (CUTE). “Serà un procés 
llarg”, ha alertat, tot afegint que 
l’Ajuntament, a més, es veu exposat 
a rebre una demanda. 

PROBLEMES URBANÍSTICS
A aquest problema legal amb l’ad-
judicació del servei de cuina, se n’hi 
sumen d’altres d’urbanístics. Tal i 
com ha explicat el regidor d’Obres, 
Urbanisme i Activitats, Tomàs Berto-
meu, un dels primers problemes és 
que la connexió elèctrica és encara 
provisional. “Per a fer la definitiva, 
s’ha de connectar la residència a la 
línia que va entre Tosses i l’Oriola, 
una línia executada el 2011, però 
que encara no ha estat legalitzada 
ni recepcionada per Endesa i, per 
tant, no es pot fer la connexió”, ha 
dit Tomàs. Fins que això no passi, 
no es podrà aconseguir la llicència 
de primera ocupació i tampoc la 
d’activitat pròpia de la residència. 

30 minuts d’aparcament gratuït 
al pàrquing subterrani de la plaça 
Ramon Berenguer IV
A partir de l’1 d’agost del 2015

EYSA, empresa concessionària de 
l’aparcament subterrani de la plaça 
Ramon Berenguer IV, i l’Ajuntament 
d’Amposta han arribat a un acord 
segons el qual la primera mitja hora 
d’estacionament en aquest pàrquing 
serà gratuïta per a tots els usuaris. Es 
tracta d’una acció de la qual se’n fa 
càrrec al 100% l’empresa concessionà-
ria i, tal i com explica l’alcalde, Adam 
Tomàs, s’ha “engegat amb la voluntat 
de dinamitzar el comerç a la zona del 
centre, aprofitant aquesta infraestruc-
tura de titularitat municipal”. 

En aquest mateix sentit, la regi-
dora de Comerç i Mercat Municipal, 
Susanna Sancho ha assenyalat que 
“oferint aquesta mitja hora gratuïta 
d’estacionament es facilita que els 
compradors puguin arribar de forma 
còmoda per fer les seves compres 

no només als comerços de la zona 
centre, sinó també al Mercat Muni-
cipal”. “S’aposta, d’aquesta manera, 
per la dinamització del comerç de 
proximitat”, ha afegit Sancho.

Per a poder gaudir d’aquesta mitja 
hora d’aparcament gratuït només 
caldrà recollir el tiquet per accedir 
a l’aparcament i si s’enretira dins 
d’aquests 30 minuts, no caldrà fer 
el pagament.

L’Ajuntament i l’empresa EYSA, 
concessionària també de l’explota-
ció de la zona blava, han començat 
a treballar en un nou sistema de 
pagament per a la zona blava. Tal 
i com avança l’alcalde, es podrà 
utilitzar una aplicació mòbil per a 
fer el pagament, cosa que permetrà 
que “tots els usuaris només paguin 
pel temps estacionat”. 

“Tot plegat, anant bé, ho tindrem 
solucionat a l’octubre i novembre i 
fins llavors, no hi ha cap possibilitat 
d’obrir la residència”, ha afegit. 

LES PLACES CONCERTADES
Un altre dels aspectes que preocupa 
l’equip d’Esquerra d’Amposta sobre la 
nova residència d’avis són les places 
concertades. “Ens preocupa la viabi-
litat econòmica de l’equipament”, ha 
alertat la regidora de serveis socials, 

Rosabel Recio, tot afegint: “Hem de-
manat ja una reunió amb la consellera 
de Benestar perquè ens faci arribar 
el compromís per escrit de l’incre-
ment de places concertades”. “Sense 
aquestes 20 places concertades, la 
residència no és viable”, ha acabat.

Per informar de tot plegat, al se-
tembre l’equip de govern convocarà 
una assemblea informativa oberta a 
tots els veïns perquè puguin fer també 
les preguntes pertinents. 
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Ciutat

L’Hospital Comarcal d’Amposta tindrà servei de 
pediatria de guàrdia de caps de setmana i festius

A instàncies d’una moció del regidor German Císcar

AJUNTAMENT

Cinc persones en risc 
d'exclusió netegen 
el Camí de Sirga
Cinc persones amb Trastorn Mental 
Sever del Centre Especial de Treball 
de la Fundació Pere Mata treballen, 
des de dimecres 15 de juliol i fins 
a meitat novembre, en la neteja i 
arranjament del Camí de Sirga fins 

a Sant Jaume d’Enveja. Ho fan en el 
marc del conveni de col·laboració 
entre l'Obra Social la Caixa i la Di-
putació de Tarragona, a través del 
qual “la Caixa” destina durant 2015 
un total de Diputació de Tarragona, 
a través del qual “la Caixa” destina 
durant 2015 un total de mitjà de 
la realització d'onze projectes a les 
comarques tarragonines. 

A Amposta, en el marc d'aquest 
programa, s'hi invertiran 40.000 

L’Hospital Comarcal d’Amposta 
tindrà servei d’urgències pedià-
triques de guàrdia 24 hores els 

caps de setmana i festius. Així ho va 
aprovar la sessió plenària ordinària 
de juliol, a instàncies d’una moció 
del regidor German Císcar, qui va 
assenyalar que “no es tracta d’un 
servei de luxe ni un capritx, és una 
demanda natural, un servei públic 
i bàsic que hem de tenir sí o sí”. El 
servei que es posarà en marxa serà 
d’urgències de cap de setmana i fes-
tius. Tal i com va avançar l’alcalde, 
Adam Tomàs, això serà així, perquè 
“les urgències entre setmana ja estan 
cobertes a l’ABS d’Amposta, al CAP”. 

L’Hospital Comarcal d’Amposta 
disposa de dos dies de consultes 
pediàtriques a la setmana i un pe-
diatra localitzat per assistir al nadó 
en el moment del part. El nou equip 
de guàrdia estarà format per dos 
metges especialistes en pediatria i 
un professional d’infermeria, que 
treballarà un mínim de quatre hores. 
Segons va avançar la regidora de 
Sanitat, Serveis Socials i Participació 

Ciutadana, Rosabel Recio, “El cost 
total del personal és de poc més de 
145.000 euros per any”, va afegir 
Recio, tot assenyalant que s’assumirà 
amb recursos propis de l’Hospital.

L’activitat d’urgències pediàtriques 
a menors de 7 anys a l’Hospital Co-
marcal ha estat, l’últim any, de 3.042, 
el que suposa unes vuit urgències al 
dia, de les quals 66 es van traslladar 
a l’hospital de referència, el Verge de 
la Cinta de Tortosa. 

MENJADOR PER A LES VACANCES
El ple de dilluns a la tarda també va 
aprovar una moció del grup muni-
cipal del PSC per ampliar les places 
de menjador per a xiquets i xiquetes 
durant tot el període de vacances 
escolars a Amposta, que actualment 
està en 20 places i es podria ampliar 
fins a 40. També es va aprovar la mo-
ció de suport a la proposta de cabals 
ecològics pel tram final del riu Ebre 
i el Delta, aprovada per la Comissió 
per la Sostenibilitat, una moció que 
van presentar de forma conjunta els 
quatre grups municipals. 

INSERCIÓ LABORAL

euros perquè aquestes cinc persones 
accedeixin a un lloc de treball mitjan-
çant el CET de la Fundació Pere Mata 
treballant en la neteja de l'arbrat 
i la reparació de tots els elements 
que hi ha al camí de Sirga, que va 
d'Amposta a Sant Jaume d'Enveja. 
Una actuació que té tot el suport de 
l'Ajuntament d'Amposta, donada la 
importància d'aquesta via des d'un 
punt de vista natural i també com a 
actiu turístic. 

Des de la Fundació Pere Mata es 
valora molt positivament aquest 
acord ja que permet la inserció laboral 
durant quatre mesos a persones amb 
un trastorn mental sever,facilitant-los 
l'adquisició d'un hàbit laboral i també 
fomentant el treball en equip. En el 
marc d'aquest acord, en anteriors 
edicions, persones del centre especial 
detreball de la Fundació Pere Mata ja 
han arranjat espais d'Amposta com 
els Ullals de Baltasar.  

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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MEDI AMBIENT

ACN

Llaurar els camps d’arròs, sense 
aigua, just abans de la sembra 
i després de la collita per de-

senterrar i exposar els caragols ma-
çana al sol i la calor podria ajudar a 
delmar la seva població fins un 80%. 
Aquesta és una de les recomanacions 
que el doctor Ravindra Joshi, un dels 
científics més reputats del món en la 
lluita contra la plaga, planteja per 
controlar la seva expansió al delta de 
l’Ebre. Convidat per la Comunitat de 
Regants de la Dreta, Joshi va tornar 
al Delta cinc anys després de la seva 
visita per conèixer l’evolució del ca-
ragol a la zona i avaluar els mètodes 
de lluita. Considera fonamental que 
les administracions estudiïn a fons el 
fenomen i que els pagesos cooperin 
en la lluita.

Joshi ha explicat que la idea de 
llaurar en sec els camps ja la prac-
tiquen alguns pagesos del delta de 
l’Ebre i que, anteriorment ja s’havia 
posat en pràctica en zones afectades 
com les Filipines o el Japó. Segons 
ha recordat, però, el conreu de l’arròs 
és molt diferent aquí que en altres 
zones del món, amb condicions que 
no poden ser equiparables. Amb tot, 
recorda que l’Estat espanyol ofereix 
“moltes coses positives” per controlar 
la plaga, tot i que “en cap cas podem 
pensar en eradicar-la totalment”.

En aquest sentit, amb voluntat 

d’aprofitar aquestes singularitats i 
sense la necessitat d’invertir gaires 
recursos, l’expert, doctor en biologia 
i professor d’universitat a Filipines 
i Fiji, recomana posar en pràctica 
actuacions com la de llaurar els 
camps. Recorda, per exemple, que 

a diferència del sud-est asiàtic, no 
existeixen monsons ni període de 
pluges prolongats que podrien neu-
tralitzar la seva efectivitat. “Aireja el 
sòl, ajuda les plantes i elimina insectes 
i malalties”, subratlla.

Recomana que es faci de forma len-

ta, per remoure millor la terra i treure 
el màxim de caragols enterrats, i que 
es repeteixi setmanalment diversos 
cops. Segons precisa, la major efec-
tivitat tindria lloc en condicions de 
temperatura ambiental per sobre dels 
35 graus. Però en el cas del Delta, per 
les condicions productives, s’hauria 
d’efectuar just abans de la sembra i 
després de la sega. Tot plegat, ben 
gestionat, podria arribar a eliminar 
un 80% dels individus, subratlla.

GESTIONAR LA LÀMINA D’AIGUA
De forma paral·lela recorda, és impor-
tant mantenir un bon anivellament 
del terreny -ha reconegut la bona 
tasca en aquest àmbit dels pagesos del 
territori, gràcies a l’ús del làser- que 
permeti gestionar homogèniament 
la làmina d’aigua dels arrossars. 
“Quan hi ha poca aigua, els caragols 
s’adormen. Quan n’hi ha molta, es 
desperten i mengen”, ha precisat. Són 
mesures, ha insistit, que es poden fer 
sense desembutxacar molts diners 
i que funcionen. “Amb tot això els 
pagesos tenen el 90% de la feina 
feta”, ha advertit.

La línia de les investigacions ac-
tuals apunten cap a aquest camp: 
trobar mètodes per induir la inac-
tivitat dels caragols quan l’arròs és 
jove i és vulnerable a la voracitat de 
la plaga -durant els primers 21 dies-. 
En el cas del Delta, però, descarta la 
possibilitat que es pugui optar pel 
transplantament de l’arròs amb 25 
dies pels alts costos en mà d’obra i 
producció que suposaria. “Cal estu-
diar el caragol sota les condicions” 
del lloc on es conrea.

De fet, argumenta cal anar més en-
llà. I, en aquest sentit, insta les admi-
nistracions competents a contractar 
una persona que, en dos anys, pugui 
investigar en profunditat la dinàmica 
biològica del gasteròpode i la seva 
evolució al camp per plantejar nous 
tipus d’actuació adaptats al territori 
i poder publicar les conclusions. A 
més, creu fonamental que els pagesos 
cooperin coordinadament en la lluita, 
evitant que alguns es despengin, fet 
que la convertiria en poc efectiva. 
“És qüestió d’educar els pagesos, els 
responsables de l’administració, fer 
una bona investigació i seguir les 
recomanacions”, subratlla.

DESCARTA SALINITZAR I EL GUARET
Segons ha remarcat, la inundació 
amb aigua salada dels camps po-
dria únicament funcionar en el cas 
que la invasió s’hagués detectat en 
estadis inicials, però recorda que 
repetir freqüentment l’operació 
pot acabar salinitzant el sòl i fent-
lo improductiu. Tampoc creu que 
els guarets anuals que planteja el 
Departament d’Agricultura puguin 
funcionar, perquè “poden sobreviure 
més d’un any”. També descarta l’ús 
massiu de productes químics per les 
afectacions sobre la collita, el medi 
i les persones. 

Un expert recomana llaurar els arrossars 
per exposar els cargols maçana al sol 
com a mètode de control de la plaga

El professor Ravindra Joshi és una de les autoritats mundials en el gasteròpode

Un expert de nivell mundial
Durant la setmana del 13 al 17 de juliol de 2015, la Comunitat General de 
Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha comptat amb la presència del doctor 
Ravindra, assessor en plagues de Deltamed (Associació de Deltes del Mediter-
rani), per a tractar la problemàtica del cargol poma (Pomacea Insularum) que 
malmet els nostres conreus d’arròs. És, a més, una de les màximes autoritats 
mundials en la plaga del cargol poma, la qual porta estudiant per diversos paï-
sos del món des de fa mes de 20 anys, es membre de les societats científiques 
i biològiques: H.D. (Philippines); FRES (Lon.); FSB (Lon.); MIBiol, CBiol (Lon.); 
Sigma Xi (USA); NRCP (Phils.). I professor en diferents Universitats: Adjunct 
Professor of Agriculture Univ. of South Pacific (USP), Fiji; Visiting Professor 
Pampanga State Agricultural University (PSAU), Philippines; Visiting Professor 
of Biology, Univ. of the Philippines at Baguio (UPB), Philippines.
Des de l’última visita del Dr. Ravindra, l’any 2010, s’ha pogut constatar que la 
plaga del cargol és molt difícil d’eradicar i és un problema molt greu, tot tenint 
en compte que apenes tenim alternatives de cultiu.
Hem cregut oportú aprofitar els seus coneixements per poder controlar amb 
eficàcia aquesta plaga, i canviar impressions amb els nostres tècnics en l’apli-
cació de les mesures correctores més eficients.
No obstant això, cal destacar que aquest especialista ha quedat gratament 
impressionat per l’efectivitat dels treballs i metodologia emprada pels tècnics 
i personal de la Comunitat de Regants. Com a assessor de Deltamed, el Dr. 
Ravindra opina que s’hauria de fer arribar mitjançant Deltamed, un informe a la 
U.E. que ell mateix s’ha ofert a redactar, perquè es prenguin les mesures més 
adequades per a solucionar aquest greu problema. 
COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE
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Més d'una trentena 
d'artesans participen al 
primer Crafty Day d'Amposta
Dissabte 18 de juliol, el carrer Major 
d’Amposta es va omplir de manualitats 
i artesania. Va ser dins la primera edició 
del Crafty Day Amposta, un mercadet 
d’articles d’artesania organitzat per 
l’àrea de Comerç i Mercat Municipal 
d’Amposta. Des de les deu del matí 
i fins les nou del vespre, fins a 33 
artesans, tots ells especialitzats en les 
disciplines de bijuteria, tèxtil, decoració 
i il·lustració, van exposar els seus pro-
ductes artesans. Scrapbooking, crochet 
o patchwork van ser només algunes de 
les manualitats que es van poder veure 
al llarg del dia al carrer Major.

A més de la fira, a partir de les 
19.00 hores hi va haver música en 
vinils amb el DJ Jordi Soulet, que 
va fer donatiu del sou de la sessió a 
l’Agrupació Montsianell d’Amposta. 

Tal i com va explicar la regidora de 
Comerç i Mercat Municipal d’Ampos-
ta, Susanna Sancho, en una roda de 
premsa de presentació de la fira, el 
Crafty Day Amposta naix tant de la 
voluntat dels comerciants del carrer 
Major com del propi ajuntament 
per dinamitzar l’activitat al voltant 
d’aquesta zona del municipi. “La 
nostra voluntat és donar continuïtat 
a aquest tipus d’activitats, per atraure 

LA LOTERIA DE L’OR ENS MOU
El dissabte dia 11 de juliol a la plaça 
del Mercat, Creu Roja Joventut, amb 
la col·laboració del Gimnàs Alfaro, va 
organitzar una exhibició de taekwondo 
i balls amb la música més estiuenca per 
a tothom qui va voler participar, amb la 
finalitat de recaptar fons amb la venda 
del sorteig de l’or d’una manera més 
dinàmica i divertida. Creu Roja agraeix 
al Gimnàs Alfaro la seva dedicació, “que 
va ser essencial en aquest dia, ja que 
tot i haver sigut un dia de temperatures 
altes, tant nens com pares i professionals 
van fer l’esforç d’aguantar la calor per 
aconseguir que l’activitat fos un èxit”.  

SOLIDARITAT

El carrer Major es va engalanar per celebrar la primera edició d’aquest mercadet d’artesania. Es van poder veure diferents tècniques de manualitats. 

Les creacions de tela també van tenir el seu espai.

Els més menuts van poder fer algun taller. 

DJ Soulet, que va posar música per la tarda, va donar el sou de la sessió
a l’Agrupació Montsianell d’Amposta. 

a la gent i que tinguin Amposta com 
un referent a l’hora de fer les seves 
compres”, ha assenyalat Sancho.

En aquest sentit, la regidora també va 
explicar que l’Àrea de Comerç i Mercat 
Municipal té previst fer un estudi de la 
zona del centre de la ciutat (la plaça del 
Mercat, els carrers del voltant i el carrer 
Major) per estudiar la implantació que 
hi ha de comerç a la zona i els locals 
comercials buits existents. 



50 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 886  ·  AGOST 2015

Ciutadans

FESTES

L’Acollidora 
celebra les seues 
festes de barri
El cap de setmana del 10 al 12 de 
juliol,  l’Acollidora va celebrar la 
seua festa major. Aquest barri de 
la capital del Montsià va omplir-se 
d’activitats, música i ball durant tres 
dies. Entre els actes, divendres a la 
tarda hi va haver una festa infantil 
amb animació, xocolatada i festa 
de l’espuma. Per la nit, el ball amb 

música en directe va allargar la festa 
fins altes hores de la matinada. Dis-
sabte, a partir de les 19.30 va tindre 
lloc la processó i missa en honor a 
Sant Cristòfol i també la tradicional 
benedicció dels cotxes. A la nit, abans 
del ball, es va fer la presentació de 
les pubilles de l’Associació de Veïns 
de l’Acollidora, de l’Associació de 
Veïns de l’Eucaliptus i de la Federa-
ció d’Amposta d’Associació de Veïns 
(FAAV). Finalment, diumenge, el 
concert de la banda jove de la Lira 
Ampostina i els focs artificials van 
posar punt i final a aquests tres dies 
de festa. 

Bou capllaçat, 
música, ball i actes 
tradicionals, a les 
festes del Grau
Del 15 al 19 de juliol, el barri del 
Grau va viure les seues festes en ho-
nor a la Mare de Déu del Carme. Les 
festes van arrancar el 15 de juliol al 
vespre amb una desfilada de vestits 
de paper a càrrec de Sílvia Royo i ball 
de saló a càrrec de l’Escola de Ball 

Quick Dance. El dia 16 de juliol van 
tindre lloc els actes més protocolaris 
amb la processió i missa en honor 
a la Verge del Carme. La Unió Fil-
harmònica va posar la nota musical 
divendres 17 amb el seu concert. 
Dissabte 18 va tindre lloc un dels 
actes més concorreguts amb el bou 
capllaçat a les vuit del matí. Abans 
va tindre lloc la “mañanita”. L’últim 
dia de festes va ser diumenge 18 amb 
jocs infantils tradicionals pel matí i 
jotes ampostines acompanyades de 
la rondalla i xocolatada. Les festes 
es van acabar amb la traca final de 
festa. 
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El fons documental del músic 
i pedagog Adolf Ventas serà 
consultable a l’Arxiu Comar-

cal del Montsià. Així es desprèn de 
l’acord de cessió que dimecres 22 al 
matí van signar l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, i el president de la Lira 
Ampostina, Javier Escrihuela. La Lira, 
que tenia dipositats els documents 
després que la família complís la 
voluntat del propi Ventas, ha cedit 
el fons, propietat de la família del 
músic, a l’Ajuntament, qui l’ha dipo-
sitat a l’Arxiu Comarcal per a la seua 
catalogació, conservació i difusió. 

L’alcalde d’Amposta s’ha mostrat 
molt “satisfet” amb la cessió dels 
documents i ha agraït a la família 
del Mestre Ventas la decisió de cedir 
tot aquest fons privat per poder-lo 
fer consultable. També ha recordat 
la figura de Ventas, “una persona 
que destil·lava passió per la música 
i també per Amposta”, ha dit.

Per la seva banda, el president de 
la Lira Ampostina, Javier Escrihuela, 
ha destacat que “aquest era un llegat 
massa important per deixar-lo a l’ar-
xiu de la Lira”. “És un fons que ha de 
ser accessible també per als investi-
gadors i als estudiosos del saxo”, ha 
afegit, tot agraint també a la família 
de Ventas, “que seguint la voluntat 
del seu pare, cedissin el fons”.

El fons dipositat a l’Arxiu Comarcal 
està format per documentació d’en-
tre 3 i 4 metres lineals (l’equivalent 
a uns 40 arxivadors mida DINA4) 
amb un estat de conservació òptim. 
“Són bàsicament partitures d’obres 
originals i pròpies de Ventas, llibres 

i quaderns per a l’ensenyament del 
saxó i el clarinet i, en menor mesura, 
fotografies i retalls de premsa”, tal i 
com ha detallat l’arxiver municipal, 
Albert Company. Hi ha, fins i tot, 
partitures d’obres que no s’han in-
terpretat mai.

La voluntat de l’Arxiu Comarcal, 
tal i com ha afegit l’arxiver muni-

cipal, és digitalitzar tot aquest fons 
perquè pugui ser consultat a través 
de diferents portals.

EL MESTRE VENTAS
Nascut l’any 1919, Adolf Ventas va 
ser un músic i compositor ampostí 
que va destacar també per ser pioner 
en l’ensenyament i pedagogia del 

saxofon a tot l’Estat, temàtica sobre 
la qual va escriure diversos llibres. 
Va ser músic de la Lira, solista de la 
Banda Municipal de Barcelona i solista 
col·laborador de l’OCB i de l’orquestra 
del Teatre del Liceu. També va viatjar 
per tot el món amb diferents gires per 
Europa i l’Orient Mitjà. Va morir als 
95 anys a principis del 2014. 

PATRIMONI CULTURAL

La Lira diposita el fons documental 
d'Adolf Ventas a l'Arxiu Comarcal

L'alcalde d'Amposta i el president de la Lira signen la cessió de documents

mpremtaIDOM NGO
Offset - Digital

 

COMERÇ SOLIDARI

Treballem en tota classe de formats de paper.

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

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

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

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

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

Av. Alcalde Palau, 34 (carrer del Pont)

 

A MPOSTA

Tel. i Fax 977 70 06 03

e-mail: fernando@impremtadomingo.com

Oferim una gran gama extensa
de productes per al seu 

comerç i empresa 
targetes en imán

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

targetes transparent

braçalets de control
entrades segures

tots hi sortim
 guanyant!

Treballem en tota classe de formats de paper.

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

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

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

Els nostre horari comercial és:

De dilluns a divendres: Matí de 9 a 13,00 h i de 15,00 a 20,00 h
dissabte: Matí de 9 a 13,00 h.
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PER JESÚS
SERRANO PONS

Adolescència 
titubejant

Jo de petit no era gai... Jo de 
petit era un nen. No sé pas –
mai he tingut la necessitat de 

preguntar-m’ho– sobre quan m’hi 
vaig convertir... en gai. Sempre 
m’havia pensat que, en el moment 
de néixer, ja tenia una certa pre-
disposició en tot allò referent a les 
opcions sexuals individuals però, 
molt probablement també degue-

ren existir certs factors socials i 
de caràcter conjuntural capacitats 
per repercutir-hi. En un món tant 
complex com el que ens ha tocat 
viure amb milers d’influències de 
tot tipus, no vaig creure mai en la 
necessitat de plantejar-me aquesta 
qüestió concreta, més aviat em 
semblaria una interpel·lació més 
pròpia d’algú homòfob, esporuguit 
i ignorant. Per la meva part us diria 
que, en cap cas, he experimentat cap 
mena d’orgull de ser homosexual, 
senzillament ho he estat i punt. 
Que jo recordi, sempre em vaig 
sentir romànticament atret pels 

membres del meu propi sexe. Tot i 
la meva precocitat a autosatisfer-me 
sexualment, les noies tan sols em 
resultaven plaents i agradoses, però 
els xicots... buuuff... els xicots eren 
diabòlicament deliciosos. Malgrat 
que de petit vaig advertir certa 
reprovació homòfoba per part d’al-
guns companys de l’escola que em 
trobaven un espècimen estrany i 
estrafolari a qui no li agradava pas 
el futbol i que s’inflamava entusi-
asmat amb l’observació d’un bon 
quadre, amb els anys i després d’una 
adolescència titubejant, aquella 
mena d’apartheid sexual masculí 

va anar deixant pas a una tolerant 
acceptació social ben entesa. Des-
prés de tot residíem en un llogaret 
perdut de la mà de Déu i tots érem 
sabedors de les mancances, vicis i 
defectes d’aquells qui ens envolta-
ven. Potser per això mateix, quan 
vaig decidir-me a fer el pas i sortir 
de l’armari, vaig adonar-me que 
moltes de les meves persones més 
properes ja n’eren conscients de 
la meva sexualitat irresolta, però 
gairebé tots van saber esperar amb 
tranquil·litat i aplom que em sentís 
suficientment còmode per parlar-ne 
d’una manera oberta i asserenada. 

PER JESÚS
NO PONS
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BIBLIOTECA

Glopades de riu
Fa uns dies a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó d’Amposta, vàrem 
tenir una excepcional presentació de 
llibre. Si ve ja ho fèiem fora del que és 
habitual, el calorós mes de Juliol, va 
pagar la pena organitzar aquest acte.

Els tertulians, l’autora Gemma 
Pellisa i el filòleg, Enric Blanco, van 
crear un interessant i amè diàleg, 
tant per lo que ens transmetien 
com per l’ensenyament a moments 
quasi acadèmic. Van sortir noms 
com Víctor Català, Jesús Moncada, 
entre moltíssim altres. Hi ha un joc 
d’intertextualitat tant en la literatura 
clàssica - Ovidi- com en la catalana 
–Mercè Rodoreda-

“Glopades de riu” és un recull de 
contes amb ressons lírics que versa 
sobre la vida d’un poble marcat pel 
recorregut del riu Ebre. Tracta sobre 
temes universals, fins i tot d’inspiració 
mítica. S’observa també el compo-
nent fantàstic de relats com “Ondina” 
o “Muntanyes”, dos dels 21 contes 
que formen l’obra. Els relats estan 
amarats de nostàlgia i de records 
sobre tot de la infantesa, on els nens 

i els adolescents són els protagonistes 
en la majoria dels contes. I, on es 
respira una tristesa i foscor infinita.

Diu la Gemma "És un llibre que he 
escrit des de la distància. No pretén 
ser un retrat fidel d’un poble —no 
obstant els referents geogràfics—; 
més aviat correspon a una mirada 
interior, que arrela en les associaci-
ons que estableixo amb una etapa 
concreta, la infantesa. Cerco de 
desmitificar-la; potser aconsegueixo 
l’efecte contrari".

La sorpresa final va ser la mú-
sica que ens va oferir les mans de 
l’ampostí Rodri, que amb les notes 
de la seva guitarra, amb els seus 
“Aires mediterranis”, va arrencar els 
aplaudiments de tots els assistents. 
Magnífica interpretació.

L’acte fou presidit per la regidora 
de Turisme, Joana Estévez, qui va 
dirigir unes paraules de benvinguda 
al públic i autors participants.

Una copeta de cava va ser l’acomia-
dament a tota l’activitat d’aquest curs 
de la Biblioteca fins el proper mes de 
setembre, on ja estem preparant nova 
programació. 

JOANA

La Lectora
Ella sempre venia carregada de lli-
bres per tornar… i se n’anava igual, 
amb molts de volums de narrativa 
actual. Era de les que et deixava els 
seus comentaris: “Aquesta història 
m’ha desapassionat; aquesta autora 
és més bona del que em pensava…”

Aquests comentaris agraden als 
bibliotecaris, ja que ens ajuda a tenir 
més idea del que pot agradar a un 
altre usuari de la biblioteca.

Tota la vida passejant per la 
Biblioteca... i així un Sant Jordi de 
l’any 2003, quan vam presentar per 
primera vegada la idea del Club de 
Lectura, ella estava a primera fila 
i va ser de les primeres tertulianes 
que vam tenir. Molta crítica en els 

seus comentaris, com a bona lec-
tora que era. Ha deixat una bona 
llavor, un escriptor ebrenc, el Jesús 
Serrano.

El seu caràcter divertit, rialler, la 
seva coqueteria femenina ens omplia 
a tots els qui compartíem moments 
amb ella. 

Com la foto que avui posem, una 
de les visites que vam fer, aquesta 
de l’any 2006 al Saló del Llibre 
de Barcelona, que cada any érem 
convidats a participar amb altres 
Clubs de Lectura de Catalunya per 
conversar amb diferents autors. En 
aquesta ocasió amb la Marta Pessar-
rodona,que ens acompanya.

Lolita… ja saps que per sempre 
continues amb nosaltres. 

JOANA

MÚSICA

La Jove Orquestra 
Simfònica de la 
Diputació actua 
a la Fila
La Jove Orquestra Simfònica de la 
Diputació, que enguany va arribar 
a la seua onzena edició després 
d’un parèntesis de quatre anys, 
va actuar dissabte 18 de juliol a 
l’Auditori de la Unió Filharmònica 
d’Amposta. Aquest va ser un dels 
dos concerts que aquesta orquestra 

simfònica ha ofert aquest juliol a 
la demarcació. El programa que 
va presentar en aquesta edició va 
estar integrat per dues obres repre-
sentatives del repertori orquestra. 
La simfonia ‘Londres’ és la darrera 
de les obres del gènere del mestre 
austríac Joseph Haydn. Una obra 
amb la que finalitza el seu llegat 
de 104 simfonies. La segona peça 
va ser "L’Arléssiene", del francès 
Georges Bizet, una obra incidental 
que ha tingut més èxit com a suite 
orquestral que en el format original. 

La Jove Orquestra Simfònic ha 
estat dirigida per Rubén Gimeno. 
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Tens un pla?
Tret de caminar cap a Ítaca, sembla 
que el govern de la Generalitat de 
Catalunya no té cap altre pla.

M’estic referint, evidentment, al 
Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre 
del que el govern va ensenyar la po-
teta (com al compte de les cabretes), 
però fins aquí puc llegir... 

Sobta però el tuït que va fer Xavier 
Pallarés, el delegat a les Terres de 
l’Ebre dient l’impecable que havia 
estat el secretari del govern expli-
cant-lo (!?) 

Quants de plans portem des 
d’aquell llunyà 1980 que va comen-
çar a caminar la restaurada i electa 
Generalitat de Catalunya?

Fem una mica d’història. Abans, 
amb la Generalitat restaurada, però 
no electa de Josep Tarradellas, es va 

crear l’any 1978 el Consell Interco-
marcal de les Terres de l’Ebre, embrió 
del que seria més tard l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques 
de l’Ebre (IDECE) creat l’any 1993.

Sempre recordaré aquell dia en 
el que hi va haver una reunió entre 
representants de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre amb els represen-
tants territorials a la seu de l’IDECE 
a Tortosa. Devia de ser l’any 2000, 
tot just quan començava la lluita 
contra el transvasament de l’Ebre. 
Quan entraven, Joaquim Paladella, 
alcalde Batea i Joaquim Vidal, alcalde 
de Vilalba dels Arcs, hi sortien. Al pri-
mer dels Joaquins ja feia molts d’anys 
que el coneixia i, amb la confiança 
que li tenia, li vaig preguntar per 
què servia l’IDECE. Em va respondre 
contundentment: per a fer estudis...

El primer Pla Territorial Parcial 
va néixer l’any 2001, quan l’Ebre 
anava més revoltat. Precisament, en 
aquella època també es va crear la 
figura del Delegat de la Generalitat, 
a la pràctica un autèntic comissari 
polític per mirar de controlar el mo-
viment antitransvasament que tenia 
per enemics al PP a nivell d’Espanya 
i a CiU a Catalunya, ja que en aquest 
tema caminàvem agafadets de la ma. 

L’any 2010, el govern de José Mon-
tilla va aprovar-ne el segon Pla Ter-
ritorial Parcial de les Terres de l’Ebre 
que substituïa el primer i que s’havia 
començat a redactar l’any 2008.

Al cap de pocs mesos, aquest segon 
Pla Territorial Parcial es va convertir 
en Pla Territorial, es a dir, sé li va 
treure la denominació de parcial.

No ha fet falta massa temps per a 
què se’n redactés un altre, el que ara 
ens ocupa: el Pla Estratègic. Pel nom 
em sembla molt més ambiciós, però 
intueixo que a la pràctica serà més 
del mateix, o sigui, un altre fracàs.

Llegia que el nostre govern ha 
desestimat un estudi de la Univer-
sitat Rovira i Virgili de Tarragona 
que s’ha fet sobre el nostre territori. 
No conec l’estudi, però segurament 
és molt més realista i adequat a les 
necessitats del nostre territori que 
qualsevol altre que hagin fet els 
nostres polítics des de Barcelona i, 

sovint, sense demanar-ne l’opinió. 
(Què ja la van demanar als nostres 
polítics? Perdoneu que dubti de la 
capacitat de segons qui...)

Mireu com serà el tema de contro-
vertit, que fins i tot ERC, que s’ofe-
reixen a Convergència (ens haurem 
d’anar acostumant a treure i Unió) 
per a entrar a formar part del govern 
així que tenen l’ocasió de fer-ho, ha 
demanat explicacions al govern de 
Catalunya sobre aquest tema. 

No sé si serà només una apreciació 
meva, però durant tots aquests anys 
no he notat cap actuació que hagi 
afectat al conjunt del territori o, si 
més no, a una determinada zona. 
Tot segueix com estava fa dècades 
i cada ajuntament fa la guerra pel 
seu compte per a acontentar els seus 
ciutadans i poca cosa més.

Els polígons industrials es diversi-
fiquen per tot el conjunt del nostre 
territori i, sovint, intueixo, estan 
mal gestionats i cada cop més buits. 
Construir un polígon és relativament 
fàcil, només cal agafar uns terrenys, 
urbanitzar-los, dotar-los dels serveis 
bàsics i esperar que s’instal·li la in-
dústria. Però aquest és precisament 
el problema. No ho podem deixar en 
mans de la fortuna i que algú tingui 
a bé instal·lar-s’hi.

Per això fa falta actuacions con-
juntes, tenir en compte a tots els 
agents socials i econòmics de la zona 
i a partir d’aquí mirar allò que més 
pot afavorir al conjunt del territori.

Hi ha una dita catalana que 
diu: començar la casa per la teulada... 
Aquesta és la percepció que tinc la 
majoria de les vegades.

Per tant, prou de plans i més 
solucions per al territori, senyors 
governants... Per favor!. 

JOAN FERRÉ VERGE

Administració i administrats
L'Estat com a ens i l'administració 
com a cos visible per mig dels seus 
funcionaris no necessiten als polítics, 
siguen del sistema que siguen, per 
administrar als ciutadans. Està clar 

que el cos funcionarial, llevat rares 
excepcions, són gent molt preparada 
per dur a terme la seua tasca, que és 
vetllar que l'Estat ens empare a tots, 
una altra cosa és que ho faci amb 
justícia i solidaritat.

Que els polítics no són necessaris, 
no! Els polítics siguen del signe que 
siguen són necessaris. Els funcionaris 
sense control ciutadà, per mig dels 
polítics, es tornarien en petits dic-
tadors. Com també els polítics que 
estan massa temps en el poder es 
tornen en petits dictadors.

A Amposta, CIU ja era una petita 
dictadura, tant amb l'alcalde com 
en els seus regidors/es, gent que ja 
pensaven que eren els “amos” estirats, 
prepotents, llunyans del ciutadà que 
no era el seu amic, els veies anar pel 
carrer com si els deguéssem alguna 
cosa, no tenien ni la delicadesa d'ac-
ceptar que nosaltres els paguem. Un 
pensava, esta gent són insensibles al 
que representen o com es diu en la 
dita popular “estan mal follats/des”.

Portem dos mesos del canvi de 
govern. Quin canvi! Veure al nostre 
alcalde, desgarbat, amb la rialla típica 
d'ell, mostrant les palotes que té per 
dents, disposat sempre a atendre a 
tothom, sempre receptiu, el veus en 
tots els llocs de la xarxa, contestant, 
intentar aclarir, buscant solucions, 
dos mesos tenint un alcalde.

Els regidors, ídem de ídem, tots 
receptius, igual que el nostre alcalde, 
disposats a solucionar problemes.

Està clar que sempre no serà així, 
ni te de ser així. Quan ha que ser 
l'hora de la fermesa aquesta s'ha de 
fer complir, però no amb el tarannà 
de l'estirat, sinó d'aquell que ha de 
fer veure al ciutadà que el civisme és 
un deure de tots.

Espero no canvieu. El vostre 
començament de govern com a 
persones és fabulós. Espero que les 
vostres decisions polítiques de cara 
als ciutadans i Amposta també siguen 
fabuloses. Tranquils que si vos torneu 
estirats, baix la mateixa confiança que 
doneu al poble, el poble vos ho dirà.

Salut i república. 

RAFEL SERRET
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Entre les seues mans tenen la 
revista d’agost, segurament una 
de les més esperades de tot 

l’any. Hi trobaran el programa de fes-

tes, les 72 pubilles que representaran 
el ric teixit associatiu del municipi, les 
notícies més destacades al voltant de 
la festa, entrevistes amb el regidor 
de Festes, el regidor responsable de 
l’àrea de bous de l’Ajuntament i, com 
no podia ser d’altra manera, amb el 

pregoner d’aquest any, Josep Parrot, 
un ampostí il·lustre molt conegut i 
estimat per tothom. Tot plegat per 
apropar-los el que seran les festes 
majors 2015. Arriben aquests dies 
per gaudir de la família i els amics, 
per sortir al carrer i participar en 

totes les activitats que l’ajuntament, 
les entitats i associacions han prepa-
rat per aquests dies. Toca deixar de 
costat les obligacions de la rutina i 
gaudir de la disbauxa. Però cal fer-ho 
amb responsabilitat. Que tinguen 
bona festa major.. 

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



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 886  ·  AGOST 2015 55

millors proves d’escacs d’arreu de 
Catalunya), pel que en la propera 
edició serà el primer de les Terres 
de l’Ebre en formar part d’aquest 
prestigiós certament que apropa ju-
gadors d’arreu del món. A la nostra 
demarcació, l’Open d’Amposta junt 
amb l’obert de Torredembarra són els 

dos únics torneigs d’escacs que for-
men part d’aquest prestigiós circuit, 
el que implica uns estrictes requisits 
d’organització, un elevat import mí-
nim de premis i a un nombre mínim 
de jugadores titulats i professionals. 
De fet, en la segona edició l’Open 
d’Amposta ha acollit quatre mestres 
internacionals, dos mestres FIDE i 
cinc mestres catalans, mostra del gran 
nivell dels participants en el mateix.

Del Club Escacs Amposta, presen-
tat per 19 escaquistes, van destacar 
Michel Accensi que amb 6 punts (i 
després d’aconseguir 3 taules amb 3 
mestres internacionals) va assolir el 
6è lloc en la classificació final (els 8 
primers tenien premis en metàl·lic), 
el 10è lloc de Pere Adan Chavarria 
(millor jugador local; ni els premis 
ni els trofeus eren acumulables), 
Daniel Rius Guarch (#19) com a 
millor jugador veterà (+55 anys) 
així com molts jugadors de l’escola 
d’escacs de la nostra entitat, entre 
els que van destacar Júlia Lisiewicz 
Jornet (#50) com la millor jugadora 
femenina del torneig, Albert Jovaní 
i Joan Pujol (2n i 3r millors sub10 
respectivament) i Oliver Gonzalvo 
(millor jugador sub08 del torneig).

Però el més important va ser el bon 
ambient i cordialitat que va predomi-
nar tots els dies durant la celebració 
del campionat, així com les excel·lents 
prestacions que va oferir com a sala de 
joc l’auditori del pavelló firal. Des de 
ja, comença el compte enrere per a la 
3a edició del memorial José Balagué, 
aquest cop sí, dintre del circuit català 
d’escacs, és a dir, entre els millors 
oberts de Catalunya. 

ESCACS

Diumenge 19 de juliol va fina-
litzar un dels torneigs d’escacs 
més importants de la província 

de Tarragona, l’Open d’Amposta. 
Després de cinc intensos dies, nou 
rondes de joc, 60 participants i més 
de 200 partides d’escacs, el mestre 
internacional (MI) valencià Rufino 

Camarena es va proclamar campió 
amb 7’5 punts, seguit del MI Jorge 
González (Colòmbia) amb 7 punts i 
pel MI Juan Mellado (Andorra) amb 
6’5 punts.

És important destacar que el tor-
neig ha estat “aspirant” al Circuit 
Català d’Escacs (que agrupa les 

Èxit esportiu en el II Open Internacional 
d’escacs Amposta, memorial “José Balagué”

L’any vinent, aquest torneig formarà part del Circuit Català d’Escacs
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