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Unes 1.100 persones participen a les activitats de MónFilmat

 

Esports
Àngel Fabregat,  
campió d’Espanya  
d’Esgrima 

Un pla d’ocupació renova l’enllumenat del Poble Nou

Cultura
Un treball sobre 
la figura d’Arbó, 
premi de Recerca

La renovació de l’enllumenat 
suposarà un estalvi del 70%

Vuit joves del programa Joves per l’Ocupació han enllestit la primera fase de renovació de 
les llums del nucli urbà. 

L’Ajuntament invertirà 3,3 M€ en quatre anys

Sant Joan 
omple el 
Castell de  
foc i màgia

Una 
instal·lació 
sobre el llac 
dels cignes, 
premi Biennal

Canviar 
infraccions 
lleus per 
treballs socials
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sEmpRE a mà

ajuntament d’amposta 
977 700 057

incidències 24 hores:
Tel. 977 702 712

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

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

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

Guàrdia Civil 
Tel. 977 700 051

policia local amposta 
Tel. 977 700 114

Bombers
Tel. 085

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

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

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

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

amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

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

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

FaRmàCiEs dE GuàRdia 
15-22 juliol.: farmàcia moran
22-29 juliol: farmàcia Pujol
29 al 5 agost: farmàcia salom
5 - 11 agost: farmàcia Vergés

sanitat

El personal mèdic i d’infermeria han rebut una formació específica

L’Hospital Comarcal d’Amposta 
estrenarà, el proper divendres 
1 de juliol, l’àrea d’atenció pe-

diàtrica dins el servei d’urgències. Es 
tracta d’una zona específica per “poder 
proporcionar un tractament diferencial 
i específic per als pacients pediàtrics”. 
Aquesta àrea donarà servei als 6.000 
xiquets i xiquetes que anualment atén 
el servei d’Urgències de l’Hospital, 
“uns 3.000 dels quals són menors de 
7 anys”, en paraules del director de 
l’Hospital, Josep Saa. 

En concret, s’ha creat una zona 
annexa a l’àrea d’urgències, amb 
una consulta de visita i un box 
específic per aquests pacients. A 
més, també s’ha habilitat una sala 
d’espera específica i s’ha creat un 
circuit d’admissions específic per a 
l’àrea d’atenció pediàtrica. Tot ple-
gat, s’ha decorat amb aus del Delta 
de l’il·lustrador ampostí, Hernan 
en H, que ha col·laborat de forma 
desinteressada en aquest projecte. 
“És una satisfacció poder treballar 
per la ciutat, amb projectes d’aquest 
tipus”, ha dit Hernan, qui també ha 
decorat la zona de consultes externes 
de pediatria. 

Quant a l’atenció sanitària, tant el 
personal mèdic (12 metges) com el 

d’infermeria (12 infermers) del ser-
vei d’urgències han fet una formació 
específica per atendre les patologies 
urgents pediàtriques. “Vam obrir 
una oferta de treball per cobrir una 
plaça de pediatra per urgències, però 
va quedar deserta”, ha assenyalat 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot afegint: “davant la dificultat de 
trobar pediatres al mercat laboral 
actual, s’ha optat per aquest model 
que ja s’està fent per tot el país”. 

El circuit específic per als nens 

començarà amb una valoració inicial 
a l’àrea de triatge per part d’una 
infermera, per posteriorment ser 
enviats a la Àrea d’Atenció Pediàtri-
ca, on seran visitats per un metge 
i una infermera a l’àrea de boxes. 
Un cop acabada la visita, el pacient 
serà donat d’alta hospitalària. En els 
casos on la complexitat de la pato-
logia superi la cartera de serveis de 
l’Hospital, serà derivat al servei de 
pediatria de l’Hospital de referència 
de les Terres de l’Ebre.   

L’Hospital habilita una àrea 
d’atenció pediàtrica d’urgències

Els professionals d’urgències han rebut formació específica en pediatria. 

L’artista local Hernan en H ha decorat les zones pediàtriques de forma 
completament altruista. 
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Ciutat

muniCipal

El ple aprova l’ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques

Canviar sancions per treballs socials

El ple de juny va aprovar de 
forma definitiva l’ordenança 
reguladora de les mesures 

alternatives a les sancions econò-
miques, una ordenança que naix a 
proposta del regidor German Ciscar. 
La moció va ser aprovada amb els 
vots favorables de tots els grups mu-
nicipals i l’abstenció de la regidora 
no adscrita Rosita Pertegaz. Aquesta 
ordenança preveu substituir les san-
cions econòmiques per infraccions 
lleus amb mesures alternatives. 
Aquestes mesures van des de accions 
educatives, prestacions en benefici 
de la comuniat o una combinació de 
les dues. “Sempre estaran vincula-
des amb la infracció lleu comesa”, 
recorda l’alcalde, Adam Tomàs. 
Així, l’ordenança contempla que si 
la infracció comesa conssteix en la 
realització d’accions o omissions 
que afectin altres persones, es pro-
posaran mesures que restitueixin 
el greuge a través d’ajut i en serve 
d’atenció a les persones; si la infrac-
cio consisteix en la realització d’ac-
cions o omissions que afectin l’espai 

public, seran mesures vinculades a 
la restitució i millora de l’entorn i, 
finament, si la infracció comesa és 
un acte vandàlic, s’han de proposar 
mesures alternatives vinculades pre-
ferentment a la millora dels espais 
comunitaris. “Per exemple, si s’ha 
interposat una multa per pintades, 
a l’infractor se li podrà interposar 
un treball de neteja de pintades”, 
recorda el regidor de Governació, 

Miquel Subirats. A l’hora de definir 
com ha de ser la mesura alternativa 
també es tindrà en compte la quantia 
de la sanció, tenint en compte les 
circumstàncies socials i personals 
de la persona infractora i intentant 
que interfereixin al menys possible 
en les responsabilitats familiars i 
laborals de l’infractor.  

No es podran bescanviar per me-
sures alternatives ni treballs socials 

Imatge del ple ordinari de maig, dilluns 25 de juny. 

les sancions en matèria tributària, 
les de règim disciplinari del personal 
al servei de l’Ajuntament, les multes 
de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial, quan la infrac-
ció estigui tipificada de greu o molt 
greu, els procediments sancionadors 
de contractes del sector públic o 
els procediments sancionadors de 
mercat. 

Tampoc aquelles infraccions de 
desobediència a l’autoritat, les 
relatives a actuacions musicals, 
les relacionades a la publicitat en 
vehicles, remolcs i plataformes 
mòbils particulars, les relacionades 
amb la distribució de propaganda 
o amb la col·locació de pancartes, 
cartells o enganxines, les vinculades 
a l’obtenció de permisos d’espais 
comuns, les relacionades amb la 
activitats comercials o treballs de 
manteniment d’establiments, les 
de protecció del paisatge urbà en 
les construccions, les vinculades a 
contaminació o les vinculades a la 
protecció i tinença d’animals, entre 
d’altres.    

El carrer Fortuny es decorarà fora de concurs

ConCuRsos

L’Ajuntament d’Amposta, a través 
de la regidoria de Joventut i Parti-
cipació ciutadana, ha convocat ja 
el primer Concurs d’engalanament 
i decoració de carrers de la ciutat 
amb motiu de les Festes Majors del 
2016, que tindran lloc del 12 al 21 
d’agost. Com ja es feia anteriorment, 
els carrers que hi vulguin partici-
par podran vestir les seves millors 
gales i fer gaudir els ampostins i 

ampostines. 
Per participar en el concurs s’ha 

de fer un projecte del què es vol 
fer al carrer i portar-lo, juntament 
amb la inscripció, del 4 fins al 10 
d’agost, al registre de l’Ajuntament 
d’Amposta o via correu electrònic a 
participacio@amposta.cat. Aquells 
carrers que hi vulguen participar 
rebran una ajuda de 200 euros per 
les despeses de material que pugui 

ocasionar la decoració del carrer.
Segons recullen les bases, aprova-

des en Junta de Govern Local el 4 de 
juny, els premis seran 3. El primer 
tindrà un valor de 500 euros i placa, 
el segon premi estarà valorat en 200 
euros i el tercer, amb 100 euros. Per 
ara ja són 3 els carrers que concursa-
ran. A més, l’Ajuntament, a tavés de 
la regidoria de Joventut i Participació 
Ciutadana, recuperarà un dels mítics 
carrers que s’engalanaven, el carrer 
Fortuny, que no entrarà en concurs. 

Totes les bases es poden consultar 
a la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Amposta: www.amposta.cat. 

Participació Ciutadana convoca 
el concurs Carrers Engalanats
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Ciutat

Enguany es renovarà l’enllumenat del Pla d’Empúries, el Grau i Barri Quintanes

sostEniBilitat

L’Ajuntament d’Amposta inver-
tirà 3,3 milions d’euros en la 
renovació de l’enllumenat de 

tot el municipi. Ho farà en quatre 
anualitats i amb sis fases diferents. 
El ple de l’Ajuntament ha aprovat, 
amb els vots a favor de tots els grups 
municipals menys Convergència i 
Unió, que s’hi ha abstingut, una mo-
dificació pressupostària que permetrà 
al consistori presentar el projecte ‘Un 
nou enllumenat per una Amposta 
més sostenible’, al programa opera-
tiu Feder de Catalunya 2014-2020, 
perquè es pugui finançar un màxim 
del 50% d’aquest projecte. “Amb la 
modificació pressupostària, el que 
fem és crear partida pressupostària 
per aquesta inversió, un dels requisits 
que puntuen positivament en l’obten-

ció d’aquestes ajudes”, ha explicat 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.

El projecte ‘Un nou enllumenat per 
una Amposta més sostenible’ compta 
amb un pressupost de 3,3 milions 
d’euros que s’invertiran en els propers 
quatre anys a traves de sis actuacions 
diferents. La primera de les actua-
cions, que estarà acabada a finals 

del 2016, suposarà la substitució de 
l’enllumenat al Pla d’Empúries, Grau 
i barri Quintanes, amb un pressupost 
d’execució de poc més de 500.000 
euros. “A més de tenir un enllumenat 
més eficient, amb aquesta actuació 
també complirem la normativa ja 
que en aquests barris encara queden 
làmpades de vapor de mercuri, que 
han d’estar totes canviades a finals 
d’any”, ha afegit el regidor de Noves 
Tecnologies, Transparència, Sosteni-
bilitat i Eficiència energètica, Pau Cid. 
La segona actuació, a desenvolupar 
el 2017, tindrà una inversió d’1,3 
milions d’euros, i consistirà en la subs-
titució de l’enllumenat al passeig del 
Riu, l’avinguda Sant Jaume, la zona 
centre, l’avinguda de la Ràpita i el 
carrer Barcelona. El 2018 s’invertiran 
515.000 euros i se substituiran les 

llums a la zona dels Xiribecs, avin-
guda Catalunya i avinguda Sebastià 
J. Arbó. Finalment, l’any 2019 s’in-
vertiran 940.000 euros i es renovarà 
l’enllumenat de la zona de Valletes, 
els polígons industrials de Tosses i 
l’Oriola i la zona del cementiri. L’any 
2019 s’invertiran uns 7.000 euros per 
a avaluar els resultats dins l’actuació 
número 5. I l’actuació número 6, amb 
un pressupost de 12.000 euros, es 
desenvoluparà enguany i consistirà 
en el pla de comunicació.

Un cop tot el projecte estiga im-
plementat s’hauran renovat els 4.500 
punts de llum que hi ha a la ciutat. “La 
nova tecnologia LED que s’utilitzarà 
permetrà un estalvi del consum de 
llum 70%”, ha assenyalat l’alcalde, 
xifrant-lo entre 200.000 i 300.000 
euros anuals.

CompRa dEl CEntRE dE REHaBi-
litaCiÓ

El ple de l’Ajuntament d’Amposta 
també va aprovar dilluns 13 de juny 
al migdia l’adquisició completa del 
Centre de Rehabilitació, amortitzant 
el préstec pendent uns mesos abans 
de la seva liquidació, una proposta 
que va reclamar fa uns mesos el re-
gidor Germán Ciscar a través d’una 
moció al consell d’administració 
de l’Hospital, que va ser aprovada. 
Durant el debat, Ciscar va agrair 
“que la proposta tiri endavant” i que 
“malgrat la nostra primera opció no 
era la compra d’aquest local, sí que 
és la millor manera de procedir en la 
situació actual”. L’Ajuntament signa 
ara l’acord de compra pagant 280.000 
euros i ajornant la resta fins a 560.000 
a principis de l’any vinent. 

La renovació de l’enllumenat suposarà una 
inversió de 3,3M€ i un estalvi del 70%

La renovació de l’enllumenat començarà pels barris del Grau, les Quintanes i el Pla d’Empúries.la primera actuació 
al Grau, les Quintanes 
i el pla d’empúries 
suposarà una inversió 
de 500.000 euros

amb tot el projecte 
finalitzat, es renovaran 
els 4.500 punts de llum 
que hi ha a la ciutat
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uRBanismE

L’han fet vuit joves del mòdul d’Electricitat i manteniment adaptat del programa Joves per l’Ocupació

Ciutat

Vuit joves d’entre 16 i 29 anys 
amb algun grau de discapa-
citat han treballat aquests 

últims mesos en la primera fase de la 
renovació de l’enllumenat del Poble 
Nou. Són joves que han participat 
al programa Joves per l’Ocupació, 
dins el mòdul d’Electricitat i man-
teniment adaptat. “A més de la part 
teòrica, durant les hores de pràctica 
han renovat 36 faroles del Poble Nou, 
completant la primera fase de reno-
vació de l’enllumenat d’aquest nucli, 
assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot destacant que, “gràcies 
a l’eficiència d’aquests joves, a qui 
cal felicitar per la feina feta, ja s’ha 
avançat amb els treballs preparatoris 
per la segona fase de recuperació 
de l’enllumenat, que completaran 
també aquests mateixos joves”.

En concret, els joves han recuperat 
els peus de les faroles i han modifi-
cat les instal·lacions per adaptar-les 
als nous enllumenats. “El cost que 
aquesta primera fase ha suposat per 
a l’Ajuntament ha sigut només d’uns 
8.000 euros, destinats a adquirir 
les parts noves de les lluminàries”, 

explica l’alcalde.
L’alcalde d’Amposta també ha 

recordat que aquesta actuació, que 
suposa l’inici de la renovació de l’en-
llumenat de tot el municipi, s’emmar-
ca en el compromís de l’Ajuntament 
per fomentar la sostenibilitat i la 
protecció del medi ambient. “A més 
a més, la renovació de l’enllumenat 
suposarà estalvi en el consum, una 
de les nostres prioritats”, assenyala 
l’alcalde.

pRoGRama FoRmatiu i oCupaCi-
onal jovEs pER l’oCupaCiÓ

Els joves que continuaran reno-
vant l’enllumenat del Poble Nou 
han participat al programa Joves per 
L’Ocupació, que fomenta la formació 
i contractació de joves, juntament 
amb Fem Ocupació per a Joves. 
“Estem molt satisfets dels resultats”, 
comenta Tomàs, assenyalant que: 
“Fins ara s’han realitzat convenis de 
contractació entre l’ajuntament i 47 
empreses d’Amposta i les comarques 
del Montsià i Baix Ebre, per una 
col·locació de 56 joves entre els dos 
programes”.      

Enllestida la primera fase de recuperació 
de l’enllumenat del Poble Nou del Delta

Els joves amb una de les noves faroles. 

Els joves van arranjar les instal·lacions i van instal·lar les noves 
llumenàries. 
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Publicitat
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Un dels joves del programa que ha aconseguit un contracte temporal. 

la fira in(3d)ustrY ha premiat, a la 
seva convocatòria “call for best so-
lutions”, la tecnologia desenvolupa-
da pels investigadors del laboratori 
de recerca que el centre tecnològic 
eurecat té a amposta, tarragona, 
que fa possible fabricar per impres-
sió 3d peces reforçades amb fibres 
de carboni, un avanç que permet 
obtenir estructures fins 3 cops més 
lleugeres que el titani amb uns cos-
tos molt més baixos.
un dels avantatges de la tecnolo-
gia és que permet processar una 
gran varietat de materials, incloent 
plàstics, ceràmics i metalls. Per 
exemple, permet fabricar una peça 
d’aliatge de titani reforçada amb fi-
bres de carboni. una altra prestació 
és que permet situar les fibres en 
totes les direccions amb gran lliber-

tat de disseny. “això permet reduir 
encara més el pes de les estructu-
res, el que té un especial interès en 
sectors com l’aeroespacial”, explica 
marc crescenti, expert en materials 
compostos del centre tecnio.a més, 
la tecnologia, que es pot adaptar a 
múltiples tecnologies d’impressió 
3d, permet la fabricació d’estruc-
tures altament optimitzades, amb 
materials d’altes prestacions, de 
forma que es possible desenvolupar 
estructures molt més lleugeres i re-
sistents. 
la presentació d’aquesta innovació 
del centre tecnio ha tingut lloc a la 
in(3d)ustrY, que es desenvolupa 
a la fira de Barcelona fins al 23 de 
juny, amb la finalitat d’avançar a la 
indústria les principals línies de fu-
tur que ofereix la impressió 3d. 

Tretze empreses contracten  
els 20 joves de Fem Ocupació

Tretze empreses han contractat 
els 20 joves que han participat 
enguany al programa Fem 

Ocupació per a Joves, del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), que 
gestiona l’àrea de Polítiques Actives 
de l’Ajuntament d’Amposta. Les em-
preses que han incorporat algun dels 
joves a la seva plantilla són Autoes-
coles Montesó; Quick Dance; Manain 
Elevació; Grues Romaní; La Nuova 
Tratoria; Nath 2004; Mitoplan; Ebre 
E-bikes; Ajuntament d’Amposta; 
Mulet & Hidalgo; Finques Garcia; 
Poble Nou Resort (Hotel Algadir), 
Planters Estorach i Personal Foto.

“Cadascun dels joves contractats 
han rebut o estan rebent la formació 
pertinent per al lloc de feina el qual 
ocupen; formació que els servirà 
en el seu futur i que els serveix per 
aprendre un nou lloc de feina que 
anteriorment mai havien ocupat”, 
assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, que destaca l’acollida que 

el programa ha tingut entre les em-
preses. “Encoratgem als joves que 
tinguen interès en participar del 
programa i d’algun procés de selecció 
d’aquestes empreses, que vinguin a 
les dependències de la Biblioteca 
Comarcal i se’ls informarà”, afe-
geix Tomàs. Totes les empreses que 
tinguin la necessitat de contractar 
a personal jove qualificat, poden  
participar del programa, benefici-
ant-se de la selecció de personal i 
de les ajudes a la contractació de 
joves, poden dirigir-se a hdrago@
amposta.cat, imerin@amposta.cat 
o al telèfon 977 70 40 27. 

L’Ajuntament d’Amposta va posar 
en funcionament el desembre de 
2015, la segona edició del programa 
«Fem Ocupació per a Joves», sub-
vencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, el Fons Social Europeu a 
través dels programes de Garantia 
Juvenil i el Ministeri de Treball i 
Afers Socials. 

El programa finalitza les seves incorporacions

oCupaCiÓ
el centre tecnològic, premiat per una recerca 3d
innovaCiÓ

aCollida

finalitza la segona sessió de coneixement de la societat 
impartit a estrangers per facilitar la seva integració
el  23 de juny va finalitzar la segona sessió del mòdul de coneixement de la 
societat catalana i el de coneixements laborals i d’estrangeria (mòdul B + 
c), que l’ajuntament d’amposta imparteix als estrangers amb la fi de facili-
tar la seva integració. aquesta iniciativa parteix del departament de treball, 
afers socials i famílies. una iniciativa que des de l’any passat s’implanta a 
cada ajuntament que disposa del servei d’acollida al municipi.aquesta ses-
sió està coordinada per la tècnica d’acollida de l’ajuntament, que ha tancat 
aquesta sessió amb una valoració molt positiva dels usuaris inscrits. 

Ciutat
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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.

Ciutat

L’Ajuntament  aplicarà bonificacions fiscals als vehicles que optin per aquesta tecnologia

sostEniBilitat

L ’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs i Roiget, i el director 
territorial de GLP de Repsol 

a Catalunya, Roger López Navarro, 
han signat aquest dimecres 15 de 
juny un acord de col·laboració per 
impulsar l’ús d’AutoGas a la ciutat. 
L’AutoGas és el carburant alternatiu 
més utilitzat al món.

El conveni signat contempla el 
compromís de l’Ajuntament d’Am-
posta d’adoptar mesures dirigides a 
la millora de la qualitat de l’aire i la 
protecció de l’atmosfera. A aquest 
efecte, el consistori es compromet 
a promocionar els automòbils que 
utilitzen AutoGas i plantejar bo-
nificacions fiscals sobre l’Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica i 
l’Impost d’Activitats Econòmiques 

als qui adquireixin aquests vehicles 
d’acord amb la normativa aplicable.

Per la seva banda, Repsol garan-
teix el subministrament a la localitat 
amb el sortidor de AutoGas situat 
en l’estació 10.453 Riu Ebre situada 
en l’Av. Sant Jaume 93 (carretera 
TV-3405, km 0,5). Repsol ofereix el 
servei d’aquest carburant alternatiu 
en més de 360 estacions, de les quals 
71 estan a Catalunya, i en 300 punts 
de subministrament particulars per 
a flotes o skids.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajunta-
ment d’Amposta reforça les seves 
actuacions per fomentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica, dins de les 
seves polítiques de desenvolupa-
ment d’un model energètic soste-
nible en l’àmbit local.

L’Ajuntament d’Amposta i Repsol 
s’uneixen per fomentar l’ús d’autogas

L’Ajuntament es compromet també a adaptar vehicles de la Policia Local a 
aquesta tecnologia. 

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

Les avantatges d’usar AutoGas
L’AutoGas és el carburant ‘alter-

natiu’ més utilitzat del món, amb 
més de 25 milions de vehicles en 
circulació, dels quals més de 15 
milions es troben a Europa i més de 
50.000 a Espanya. Concretament, 
a Catalunya ja són més de 8.000 
vehicles els que confien en els 
avantatges de l’AutoGas.

El GLP d’automoció contribueix 
a la millora de la qualitat de l’aire 
per les seves baixes emissions de 
partícules, diòxids de nitrogen i 
CO2. A més, ofereix un estalvi de 
fins al 40% pel que fa als carburants 

tradicionals.
Gràcies a la seva tecnologia ‘bifu-

el’, aquests vehicles estan equipats 
amb dos dipòsits, un amb gasolina i 
un altre amb GLP, que s’usen indis-
tintament i a elecció del conductor. 
Compta amb les prestacions d’un 
vehicle convencional, però la seva 
conducció és més suau, silenciosa 
i sense vibracions. L’AutoGas és 
recolzat per les administracions 
amb ajudes públiques per renovar 
el parc automobilístic a través dels 
plans PIVE 8 i MOVEA, així com 
bonificacions en l’impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica (IVTM). 
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Alumnes de l’IES Montsià recuperen un antic 
vehicle de la Policia per a les Engrescades

Els alumnes del cicle d’Elec-
tromecància de vehicles de 
l’Institut Montsià han dedicat 

els últims quatre mesos a recuperar i 
adaptar un Nissan Terrano, en desús, 
de l’any 2006 que formava part del 
parc de vehicles de la Policia Local 
i que a partir d’ara utilitzaran les 
voluntàries de l’Associació d’Engres-
cats per poder fer els rescats dels 
animals. “Fins ara havíem de fer 
servir els nostres vehicles privats, 
que no estaven en condicions de fer 
aquesta feina”, explica la presiden-
ta de l’entitat, Núria Espanya, tot 
afegint que amb el nou vehicle, els 
animals estaran en més condicions. 
“Ens servirà per fer els rescats i portar 
els gossos al veterinari”, afegeix, tot 

agraint tant el treball dels alumnes i 
dels professors del centre com també 
la cessió que ha fet l’Ajuntament.

“Era un vehicle que la Policia 
Local no feia servir, que estava en 
molt mal estat i que amb el treball 
dels alumnes del cicle s’ha pogut 
recuperar i deixar completament 
equipat per a l’ús que necessiten 
l’Associació d’Engrescats de les 
Terres de l’Ebre”, afegeix l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, tot agraint 
la tasca dels alumnes. El director 
del centre d’educació secundària, 
Gabriel Perles, ha valorat el fet que 
el centre educatiu pugui establir 
sinergies d’aquestes característiques 
per aportar valor a la societat, a més 
de destaca. 

CoL·laBoRaCions

L’Ajuntament cedeix un Nissan Terrano per a l’entitat que gestiona la gossera

L’Ajuntament d’Amposta ha obert 
ja el termini per presentar les sol-
licituds per accedir a la subvenció 
al pagament de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI). Des de divendres 
1 de juliol i fins el proper 30 de se-
tembre es poden presentar aquestes 
peticions o bé de forma presencial 
a l’Oficina de Gestió Tributària o 
bé a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament. S’hi poden acollir els 
habitatges d’ús habitual i els ajuts 
van entre el 4 % i el 10%. En concret, 
aquells habitatges amb valor cadas-
tral superior al 41.973,41 euros, 
l’ajuda serà del 4% de la quota de 
l’IBI, ja que són aquells habitatges 
que s’han beneficiat de la rebaixa del 
6% contemplada a les ordenances. 
Quant als habitatges amb un valor 

ajudEs

Obert el termini per demanar la 
subvenció d’IBI per habitatge habitual

Els ajuts són del 10% per als habitatges que tenen un valor cadastral inferior a 41.973,41 euros

Alumnes i professors de l’Institut Montsià, membres del consistori i les 
engrescades amb el vehicle recuperat.

cadastral inferior, la subvenció que 
atorgarà el consistori és del 10%. 
“Així, tots els pisos i cases que es 
fan servir per a ús habitual tindran 
la mateixa rebaixa de l’IBI”, destaca 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. 

Els requisits per a poder accedir a 
les subvencions són ser propietari del 
pis o casa, estar-hi empadronat i que 
siga d’ús habitual i estar al corrent 

de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i 
Seguretat Social. La documentació 
que cal aportar és la sol·licitud de la 
subvenció emplenada, la fotocòpia 
del DNI, la fotocòpia del rebut de 
pagament del primer fraccionament 
de l’IBI en curs, el document bancari 
de titularitat del compte i la decla-
ració jurada d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social. 

La resolució de les sol·licituds 
s’iniciarà a partir de l’1 d’octubre. El 
pagament de l’ajut es farà mitjançant 
transferència bancària abans del 31 
de desembre de 2016.   
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els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&

&
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La regidoria de Joventut i Participació Ciutadana organitza la primera Nit Màgica al Castell

Sant Joan omple de foc i música el Castell

La música, el foc i la bruixeria 
van ser les protagonistes de 
la Nit Màgica al Castell, una 

festa organitzada per la regidoria 
de Joventut i Participació Ciutadana  
per celebrar el Sant Joan. La tarda 
va començar amb l’arribada de la 
Flama del Canigó a l’embarcador. La 
comitiva es va dirigir, en cercavila, 
acompanyats amb els dos gegants i 
els capgrossos fins a la zona del Cas-
tell, on es va fer lectura del manifest 
d’Òmnium Cultural. Des de llavors i 
fins ben entrada la matinada, se va 
celebrar la primera fira de la Brui-
xeria i va tindre lloc espectacles de 
ball i foc. El Duo Siddharta, En&Ton 
i el Mafio i DJ. Joan Roca van ser els 
encarregats de posar música a la nit. 

D’altra banda, a la plaça del 
Mercat va tindre lloc la tradicional 
revetlla de Sant Joan. 

REvEtlla dE sant joan a amposta
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L’esport surt al carrer i omple l’avinguda  
de la Ràpita de xiquets i xiquetes

Futbol, bàsquet, atletisme, es-
cacs, ball o gimnàstica rítmica 
són només algunes de les mo-

dalitats esportives que es practiquen 
a Amposta i que el dissabte 4 de 
juny al matí van omplir l’avinguda 
de la Ràpita. Va ser en el marc de 
la jornada d’Esport al Carrer, on 
van participar desenes de xiquets i 

xiquetes dels cinc centres d’educació 
primària de la ciutat. Durant tot el 
matí, juntament amb diferents clubs 
esportius de la ciutat, els més menuts 
van poder gaudir de les diferents 
activitats esportives, una iniciativa 
que el regidor d’Esports, Marc For-
nós, espera consolidar-la dins del 
calendari d’activitats al carrer. 

Desenes d’escolars del municipi participen en la Diada de l’Esport al carrer

EspoRts
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Un centenar de persones assisteixen a la 
primera edició del Delta Blues Festival 

Un centenar de persones van 
partcipar, del 17 al 19 de juny, 
en la primera edició del Delta 

Blues Festival, un festival organitzat 
per dos apassionats d’aquesta mo-
dalitat de ball que van programar 
diferents activitats en diversos espais 
de la ciutat. El punt neuràlgic de les 
sessions de música i ball nocturnes 
va ser la sala de ball de la Lira. Però 
la plaça del Mercat dissabte i la zona 
del Castell diumenge van servir per 
fer classes magistrals obertes al pú-
blic en general, unes classes que van 
apropar aquest ball a tots aquells que 
ho van desitjar. Diumenge al matí, a 
més, el blues es va traslladar al riu 
Ebre. El vaixell Santa Susanna es va 
omplir d’amants del blues que van 
poder gaudir d’un bon àpat i música 
en directe en un marc incomparable: 
la desembocadura del riu Ebre. 

La plaça del Mercat, la zona del Castell o la sala de ball de la Lira, escenaris d’aquest festival musical

musiCa
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Entitats BiBliotECa

els malalts i familiars d’afam visiten el delta
després de l’èxit de les excursions que es van realitzar l’any passat, aquest 
any,  l’associació de malalts d’alzheimer i malalties neurodegeneratives 
del montsià van decidir repetir l’experiència. el passat 15 de Juny, malalts 
i familars van fer una sortida pel delta de l’ebre, on va poder gaudir dels 
“magnifics paisatges” “Per finalitzar, vam gaudir d’un berenar al restaurant 
l’estany, a qui la Junta vol agraïr la seva col·laboració, aixi com també als vo-
luntaris de la “caixa”  per ajudar-nos i acompanyar-nos en aquesta sortida”, 
assenyalen des de l’entitat. 

reconeixement a la feina de l’Hospital 
l’Hospital comarcal d’amposta ha rebut, aquest mes de maig, el reconeixe-
ment dels familiars d’una pacient, federica Pepiol fumadó, de 79 anys, que 
va estar ingressada des del dia 15 d’abril fins el dia 18 de maig a la unitat 
de subaguts primerament i després a la unitat de mitja estada Polivalent, 
fins el darrers dies de la seva vida. els familiars van entregar una placa tot 
reconeixent l’atenció que va rebre la pacient. 

Hospital

l’escola consol ferré, guardonada amb el primer 
accèssit al concurs tísner  
una representació d’alumnes de 6ta va rebre de mans d’Òscar escuder, 
president de la Plataforma per la llengua, el guardó corresponent al 1r ac-
cèssit del 2n concurs tísner de creació de jocs educatius de català, pel joc 
‘lo parlar del delta’. en paraules de manuela cid, directora dels serveis 
territorials d’ensenyament a les terres de l’ebre, aquesta distinció és un 
reconeixement al projecte de centre per la creativitat, la dinàmica, l’origi-
nalitat i la integració de la llengua mostrades en la proposta de desenvolu-
pament del joc. 
l’acte va fer-se a l’estació del nord de Barcelona, el passat diumenge 8 de 
maig. el premi consisteix en una visita teatralitzada al Parc cultural de la 
muntanya de sal de cardona, que farà la classe de 6ta el proper 15 de juny. 

EnsEnyamEnt

un centenar de xiquets i joves participen als clubs de 
lectura infantil i juvenil de la Biblioteca sebastià J. arbó
aquest curs 2015-16, la Biblioteca comarcal sebastià Juan arbó d’ampos-
ta ha acollit tres clubs de lectura infantils i un club de lectura juvenil amb 
gairebé un centenar d’inscrits. tots ells amb un objectiu comú: encomanar i 
acompanyar en el plaer per la lectura.
els clubs de lectura són una de les activitats més potents que des de la bi-
blioteca pública podem oferir per tal d’apropar a nois i noies al plaer lector. 
un club de lectura uneix la part individual de la lectura solitària amb la part 
social de la lectura compartida a través de la tertúlia, del compartir pensa-
ments, idees, experiències i emocions.
cada lectors és únic i diferent, cada persona tenim el nostre propi bagat-
ge lector format per totes aquelles lectures que hem realitzat al llarg de 
la nostra vida i el nostre propi bagatge vivencial format per totes aquelles 
experiències viscudes i això fa que els clubs de lectura tinguin una gran 
riquesa personal que es converteix en una riquesa compartida.
continuarem el curs vinent proposant lectures, compartint experiències i 
sobretot gaudint de la paraula escrita... Bon estiu a tots i totes i bones lec-
tures! 

MARiA

altea llorens serrano, de l’institut de tecnificació,  
tercera en el V Premi Pissiganya de poesia 
l’alumna de l’institut de tecnificació d’amposta altea llorens va aconse-
guir el tercer lloc en el V Premi Pissiganya de Poesia, entregat en el marc 
de la segona edició de la festa d’el tinter, celebrada el passat 27 de maig 
al casinet d’Hostafrancs de Barcelona i on es van conèixer els guanyadors 
del Premi sambori Òmnium de narrativa escolar i el Premi Pissiganya de 
poesia escolar. llorens va aconseguir el tercer premi corresponent al segon 
cicle de secundària amb la seua poesia records. en aquesta cinquena edició 
dels premis s’hi han presentat originals d’un total de 190 centres, amb 820 
poemes. els  guanyadors varen rebre els seus premis consistents en 30 lots 
de llibres, cortesia d’andana editorial, i 4 entrades per al museu de la Vida 
rural, de l’espluga de francolí, per a ells i la seva família. a més, els seus 
treballs s’han publicat a Pissiganya.cat i ben aviat se’n farà una exposició 
amb la reproducció a color dels textos guanyadors al museu de la vida rural 
de l’espluga de francolí. 

EnsEnyamEnt
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Els Júniors tornen a les Festes del Poble Nou

L ’orquestra Júniors serà el 
plat fort de les Festes del 
Poble Nou, que arranquen el 

dimarts 2 d’agost amb algunes acti-
vitats prèvies. No serà, però, fins el 
dimecres a les dotze de la nit quan 
el tradicional bou embolat doni tret 
de sortida oficial a les festes. Des 
de llavors i fins el dilluns 8, el Po-
ble Nou viurà immers en activitats 
festives que aniran des de les nits 
de ball amb diferents orquestres, 
tardes de bous i menjades populars. 

Resum del programa  de 
Festes

  
dimaRts 2 d’aGost      

 16.00 h. Campionat de futbolí al 
bar Cor del Delta

 17.00 h. Concurs de dibuix davant 
la Casa de la Vila

 18.00 h. Entrepà gegant a Lo Tast 
Pati de Menjars

 19.30 h. Exhibició de taekwondo, 
al bar la Terrasseta

 21.00 h. Monòleg i concurs de mo-
nolegs al restaurant Lo Pati d’Agustí

dimECREs 3 d’aGost 
 00.05 h.  A la plaça de bous, bou 

embolat de la ramaderia Pedro 
Fumadó. 
Nit jove a la 1.00 h. Disco mòbil 
al pavelló municipal. En finalitzar 
s’obrirà la piscina temporalment. 

 7.00 h.  Manyanita al restaurant 
Can paquita amb l’acompanyament 
de la xaranga. 

 7.30 h. Sortida del bou capllaçat 
des del camp de futbol de la gana-
deria pedro fumado.

 9.00 h. Festa de l’aigua blava als 
sequessos.

 13.00 h. Campanes al vol i llan-
çament de coets que anunciaran 
l’arribada de les festes majors. A 
continuació, des del balcó de la casa 
de la vila de poble nou del delta, 
repartiment de caramels. 

 14.00 h. Sèpia en patatag al recinte 
poliesportiu. 

 17.00 h. Concurs de diana a la 
Terrasseta del poblet.

 19.00 h. Partit de futbol de solters 
contra casats. En finalitzar hi haurà 
un berenar per als jugadors.

 23.00 h. Concentració davant 
la Casa de la Vila de les pubilles, 
acompanyants i autoritats. 

  23.15 h. Signatura del pregoner/a 
al llibre d’honor de la Casa de la Vila 
de poble nou del delta.

  23.30 h. A la plaça del jardí, castell 
de focs artificials d’inici de festes. 

  3.30 h. Al pavelló poliesportiu; 
acte institucional de presentació de 
les pubilles i pregó de Festes Majors 
acompanyats per la banda colla 
de dolçainers i tabalers samfaina 
d’Amposta.

 24.00 h. Gran nit de ball amb 
l’orquestra Junior’s.                   

dijous 4 d’aGost 
 12.00 h. Passacarrers per la xa-

ranga amb l’acompanyament de 
les pubilles. 

 De les 11.00 fins les 13.00 h. Jocs 
populars davant  l’ajuntament. 
14.00 h. Degustació de paella al 
recinte poliesportiu amb la col-
laboració de la Cambra Arrossera 
del Montsià.

 De 16.00 a 19.00 h. Correbars 
amb l’acompanyament de Batukeem

 19.00 h. Desfilada de carrosses 
acompanyades per: Capgrossos, 
Grup cornetes i tambors, Batucada 
batukeem d’amposta

 00.15 h. Nit del Record. Record 
a la música del passat per als jo-
ves de 50 a 100 anys. A la mitja 
part del ball es realitzarà concurs 
de truita de pataca i entrega del 
premi a la millor carrossa de festes 
majors 2016.

divEndREs 5 d’aGost  
 12.00 h. Passacarrers per la xa-

ranga amb l’acompanyament de 
les pubilles.

 De les 11.00 fins les 13.00 h. Jocs 
d’aigua a la piscina municipal. 

 14.00 h. Al recinte poliesportiu, 
botifarrada, llonganissada i corder.

 16.00 h. XXVII Concurs de guinyot 
al recinte poliesportiu. 

 18.00 h. Tarda de bous a càrrec 
de la ramaderia Pedro Fumadó amb 
l’acompanyament de la Xaranga. 

 22.00 h. Carretilla embolada a la 
plaça del Jardí, davant de l’Ajun-
tament.

 24.00 h. Nit de ball amenitzada 
per Vintage Grup 

dissaBtE, 6 d’aGost
 12.00 h. Passacarrers per la xa-

ranga amb l’acompanyament de 
les pubilles.

 11.00 fins les 17.00 h. Parc infantil 
al Pavelló Municipal.

 12.00 h. Diversió amb la Pallassa 
Piruleta a la pista poliesportiva.

 14.00 h. Al recinte Poliesportiu, 
menjada del bou estofat. 

 16.00 h. Cremat al recinte poli-
esportiu

 18.00 h. Tarda de Bous ramaderia 
Pedro Fumadó amb l’acompanya-
ment de la Xaranga. 

 24.00 h. Gran revetlla a càrrec 
l’orquestra Signus.

diumEnGE 7 d’aGost 
 11.30 h. Pastes i orxata per a la 

gent gran amb la col·laboració de 
Pastisseria Devesa i bar la Pita de La 
ràpita a la Sala Social de Regants.

 12.30 h. Missa  d’homenatge a 
la vellesa.

 13.00 h.  Ball del vermut a la pista 
poliesportiva amb l’acompanyament 
de Sopes de Frígola.

 13.00 h. En homenatge a la gent 
gran, la comunitat de regants oferirà 
un dinar als regants més grans de 
70 anys. 

 16.00 h. Activitat de ping-pong al 
recinte esportiu. 

 18.00 h. Tarda de bous a càrrec de 

la ramaderia Pedro Fumadó.
 19.00 h. Xocolata i xurros a la 

plaça de bous, amb la col·laboració 
del restaurant Casa Amadeo i Xur-
reria Montseny.

 22.00 h. Bou embolat  de la ra-
maderia Pedro Fumadó.

 23.30 h. Gran castell de focs 
artificials. 

 24.00 h. Al recinte poliesportiu, 
gran nit de ball amenitzada pel 
Guaracha Trio Musical.      

dilluns 8 d’aGost 
 11.00 h. Concentració de dones a 

la plaça del jardí.
 11.15 h. Elecció alcaldessa per 

un dia.
 11.45 h. Bou mecànic amb la col-

laboració de la Terrasseta.
 14.00 h. Dinar de dones al restau-

rant Can Paquita.
 17.00 h. Festa de l’espuma amb 

la col·laboració de casa de colònies 
Amadeo – Victoria

 18.00 h. Tarda de vaquetes per a 
les dones. 

 23.00 h. Gran nit de ball ame-
nitzada per la orquestra Lazaro’s.        
A la mitja part la comissió de festes 
majors servirà braç de gitano i cava.

Tindran lloc del dimarts 2 d’agost al dilluns 8

Ciutadans

FEstEs dEl poBlE nou
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Les petites sales
Ja és estiu i això significa festivals 

musicals. Molts de festivals. Més 
de 40 festivals tan sols el mes de 
juliol. Impossible cobrir total l’oferta 
musical en aquestes poques línies. 
Des del rock dur clàssic i heavy me-
tal del Rock Fest (IRON MAIDEN, 
WHITESNAKE, BLIND GUARDIAN, 
BARON ROJO), l’indie pop amb 
forta presència espanyola al LOW 
festival (BELLE AND SEBASTIAN, 
LOS PLANETAS, HOT CHIP), bales 
segures per al veterà FIB (MUSE, 
THE CHEMICAL BROTHERS, MA-
JOR LAZER), un Cruïlla eclèctic amb 
esperit de world music (CRYSTAL 
FIGHTERS, FERMIN MUGURUZA, 
ALABAMA SHAKES), el cada volta 
més gran BBK LIVE (ARCADE FIRE, 
NEW ORDER, CVRCHES, PIXIES, 
TAME IMPALA).

Podem dir que el BBK s’ha conver-
tit en una alternativa més accessible 
d’un Primavera Sound enorme, 

que ha escampat les seves arrels 
en tots els àmbits culturals i d’oci 
de Barcelona: Primavera als Clubs, 
Primavera als Bars, Primavera al 
Raval. Tant és així, que la setmana 
on començaven els concerts al fòrum 
era anomenada pels mitjans com la 
“setmana gran” del Primavera.

Personalment jo m’alegro que un 
festival on en el seu ADN podem 
trobar una clara aposta pel desco-
briment i l’avantguarda, es faci gran 
i, en definitiva, que tingui una forta 
projecció internacional. Però clar, 
no tot són flors i violes. Un article 
de Nando Cruz al Confidencial ha 
posat a la llum la cara més fosca 
del festival: “Primavera Sound, el 
cortijo del indie”. Un article extens 
dividit en 3 parts, on el periodista 
explica com la direcció del festival, 
personalitzada en la figura de Gabi 
Ruiz, ha evolucionat fins a convertir-
se en una organització draconiana 
que coacciona als artistes i dj’s per 
a acceptar les seves condicions amb 

l’amenaça de ser “ignorats” pel pa-
norama musical barceloní. Al mateix 
temps sales petites de concerts com 
l’Heliogàbal tanquen després de 
rebre multes per acollir actuacions 
sense la llicència corresponen.

No vull quedar-me en una situació 
que passa a Barcelona que, si bé 
geogràficament queda a prop, pot 
semblar un problema metropolità. 
Aquestes situacions, en diferent 
mesura, passen a tot arreu. Recordo 
que fa uns anys, a les platges prop 
de l’Eucaliptus, els propietaris de la 
Sala Metro van aconseguir que es 
cancel·lés un festival registrant el 
seu nom (Delta Sound). Els organit-
zadors havien oblidat de registrar-lo!

Segurament, els organitzadors 
originals del Delta Sound ja no van 
tenir temps ni oportunitat d’aconse-
guir una altra llicència d’activitat. 
La dinàmica de les llicències és 
perversa: afavoreixen als més esta-
blerts, als que tenen més relacions 
amb l’administració i no permeten 

que apareguin competidors. Les 
llicències ajuden a crear oligopolis. 
Passa també amb els pubs, els bars 
musicals o les discoteques. 

Per altra banda, una activitat 
sense llicència que arriba a un acord 
amb els veïns i amb els propietaris 
de l’espai permet el naixement 
d’activitats més espontànies i de 
baix pressupost. Tot allò que els 
regidors culturals relacionen amb 
la cultura de base.

En un moment on es reivindica 
l’economia col·laborativa i l’em-
prenedoria potser fóra bo que ens 
replantegéssim el paper d’una admi-
nistració que, veient-se amenaçada, 
juga al joc contrari: fer-nos creure 
que és més necessària que mai. 

JOAN TORTA ACTUANT EN NOM 
i REPRESENTACió DE BATROCK 
(PROGRAMA DE RADiO EMéS PER 
EMUTE, EMiSORES MUNiCiPALS 
DE LES TERRES DE L’EBRE)

Joan TortaL’espai BATROCK

BiBliotECa institut dE tECniFiCaCiÓ

l’itec entrega segells amb els noms dels alumnes amb 
dificultats motius d’algunes escoles del territori 
el 7 de juny, cèlia albiol, coordinadora pedagògica de l’institut de tecnifi-
cació, va fer el lliurament dels segells amb el nom dels alumnes amb difi-
cultats motrius d’algunes escoles de primària del territori, en el marc del 
projecte tec x tot, treballat a l’àrea de tecnologia, d’una manera solidària i 
inclusiva pels alumnes de  4t d’eso del nostre institut. els segells han estat 
impresos amb la impressora 3d. 

tarda de poesia a la Biblioteca 
els assistents a la presentació del poemari de “Poemes al Vent” i l’última 
novel·la de l’escriptora teresa duch, a la Biblioteca comarcal sebastià J. 
arbó, van poder gaudir d’una tarda de poesia. Poemes al Vent és un grup 
de gent de les terres de l’ebre i del matarranya que s’han unit per crear 
una associació de Poetes, empesos per l’amor a la poesia en tots els seus 
vessants.aquesta associació, batejada amb el nom d’associació de Poetes 
“Poetes al mes”, es va començar a gestar el mes de juny de 2014, per un 
grup de 18 persones de diferents poblacions. Poetes  amb molta experi-
ència, ja que la majoria dels seus membres fundadors, són poetes d’una 
llarga trajectòria. a més a més d’escriure els seus propis poemes originals 
han participat en diferents esdeveniments com poden ser recitals de poe-
sia, trobades poètiques i fins i tot,  han publicat els seus poemes en llibres 
individuals o col·lectius.
acte seguit vam poder presenciar una interessant posada en escena, on in-
tervenien l’artista ampostina, maria Josep Ginovart, com a entrevistadora 
de l’autora del llibre “les cadenes subtils”, teresa duch. i, on intervenien, 
membres del club de lectura “cafè-tertúlia”, roser torta, david reverté, 
José luís Peña...fent petites lectures de l’obra que es presentava. tot acom-
panyat per la interpretaci9ó musical de Paula caballé.
la novel·la tracta de joves, de vells, dels seus mons i dels pocs punts que 
aparentment els uneixen. amb el rerefons del crim, explica dues històries: 
una actual i l’altra que arrenca de la Guerra civil. conflictes, sentiments i 
intriga, amb certes dosis d’humor, es mostren en els quatre escenaris en 
els quals transcorre la història  : tarragona, Barcelona, montblanc i Bal-
tasana.
una tarda realment literària on vam poder conèixer nous valors dins del 
nostre panorama literari actual. 
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En la 14a edició de la BIAM s’han seleccionat 13 obres de les més de 160 que s’han presentat

L a instal·lació ‘El lago de los 
cisnes’ de l’artista Fermín 
Jiménez Landa ha guanyat la 

catorzena edició del Premi Biennal 
d’Art Ciutat d’Amposta (BIAM), el 
concurs organitzat per l’Ajuntament 
d’Amposta i dirigit per l’artista 
ampostí Manel Margalef. El nom 
del premiat es va donar a conèixer 
diumenge 12 de juny durant la 
inauguració de l’exposició de la 
Biennal. Segons el director de la 
BIAM, Manel Margalef, s’ha tingut 
en compte la trajectòria artística de 
l’autor i també la qualitat conceptual 
de la peça. L’obra guanyadora és una 
instal·lació de grans dimensions que 
consta de diverses garrafes i botelles 
d’aigua provinent del llac rus de No-
vodevichi, que va inspirar el ballet 
de Txaikovski. En aquesta catorzena 
edició de la BIAM s’han presentat 
més de 160 obres entre les quals 
el jurat n’ha seleccionat tretze que 
fins al pròxim 30 de juliol estaran 
exposades a Lo Pati.

En l’obra, Jiménez Landa reflexi-
ona sobre el fetitxisme indefensable 
generat per un objecte líquid que 
no té sentit fora del seu context. Es 

tracta d’aigua igual com qualsevol 
altra, amb l’única diferència que ha 
realitzat un viatge tant des del punt 
de vista econòmic com burocràtic, 
difícil de justificar a les duanes per 
on ha passat. Segons el membre 
del jurat David G. Torres, “és aigua 
putrefacta amb un gran valor icònic 
i cultural”. En aquest sentit, Jimé-
nez Landa es mou en un terreny de 
“desmitificació i certa ironia” que el 
jurat ha trobat interessant.

La resta d’artistes seleccionats, 
l’obra dels quals es pot veure a 
l’exposició de Lo Pati han estat Luis 
Guerra, Maria García Ruiz, Marc Ser-
ra, Ariadna Parreu, Dani Montlleó, 
Vanessa Pey, Núria Güell, Levi Orta, 
Ian Waelder, Jonathan Millán, Ave-
lino Sala i Gonzalo Elvira. Les seves 
propostes van des d’instal·lacions au-
diovisuals fins a dibuixos amb tinta 
xinesa, passant per la fotografia o la 
instal·lació, i aborden temes diversos 
com l’exhumació de fosses comunes 
o la reflexió al voltant del concepte 
artístic i les fronteres.

La Biennal d’Art Ciutat d’Amposta, 
dotada amb un premi de 4.000 euros, 
és un certamen consolidat al pano-

rama estatal i català considerat un 
aparador de l’art emergent i alhora 
un termòstat de la creació contempo-
rània. El jurat està format pel crític i 
curador, David G. Torres; el curador 
independent i investigador Sabel 
Gavaldón; la directora de la Galería 
Silvestre de Tarragona, Vanessa H. 
Sánchez; el gestor cultural i director 

de la Fundació Blue Project (Barce-
lona), Gerardo Peral; i el director de 
la Biennal, Manel Margalef.

Amb la BIAM 2016, Lo Pati es-
trena un nou horari ampliat i passa 
d’obrir només divendres i dissabte la 
tarda a estar obert dijous, divendres 
i dissabtes a la tarda i diumenges 
al matí. 

Ampolles d’aigua de la instal·lació ‘El lago de los cisnes’ en primer pla, 
darrere visitants de la BIAM 2016.

Una instal·lació sobre el llac que va 
inspirar Txaikovski, premi de la Biennal

aRt 

CinEma

‘Taklub’ i ‘El Perdut’, premiats en la 
primera edició del MónFilmat

Més de 1.100 persones participen en projeccions i activitats a Amposta, Ulldecona o la Ràpita

 La pel·lícula filipina ‘Taklub’, 
del director Brillane Mendoza, i 
la producció francocatalana ‘El 
perdut’, de Cristpher Farnarier, han 
estat les dues premiades ‘ex aequo’ 
en la primera edició del Festival 
Internacional de Paisatge MónFil-
mat que ha tingut Amposta com a 
epicentre. ‘Taklub’ tracta el tifó que 
va assolar la ciutat de Tacloban i 
la capacitat dels seus habitants, 

mentre que ‘El perdut’ retrata com 
l’únic protagonista fuig de la civilit-
zació per viure enmig del bosc i la 
natura. Des de l’1 fins al 9 de juliol, 
a MónFilmat s’han projectat una 
vintena de pel·lícules en diferents 
espais d’Amposta, Ulldecona, Sant 
Carles de la Ràpita i el Delta de 
l’Ebre i s’estima que hi ha participat 
més de 1.100 persones.

Farnarier, acompanyat per l’ac-

tor protagonista d’El Perdut, Adrià 
Miserachs, va ser a Amposta per 
presentar la seua pel·lícula i va 
participar en un diàleg amb el di-
rector Albert Serra al Centre d’Art 
Lo Pati. El jurat integrat per l’actriu 
Neus Sanz, el documentalista Santi 
Valldepérez i la crítica de cinema 
Eulàlia Iglesias, ha decidit atorgar el 
premi, que no té dotació econòmica, 
ex-aequo, a ‘Taklub’ i ‘El perdut’, 

mentre que el públic ha triat com 
a millors curtmetratges de la sec-
ció L’Aluet la pel·lícula d’animació 
‘Portrait of a Wind-up Maker’ de 
Darío Pérez, i ‘Puente’ de Javier A. 
Vigil. MónFilmat és un festival de 
cinema de nova creació que posa 
el focus en les pel·lícules en què el 
paisatge no és simplement el marc 
per on transcorre l’acció sinó un 
protagonista més i que busca recu-
perar el cinema com una experiència 
col·lectiva. Amb aquesta idea, s’han 
programat pel·lícules amb sopar a 
l’aire lliure, que han estat algunes 
de les projeccions amb més èxit de 
públic.  
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musEu tERREs dE l’EBRE

El Museu obre la convocatòria per a 
la realització d’exposicions i tallers

També s’ha obert la convocatòria per a la realització de projectes de recerca etnològica

de l’Ebre.
D’ençà que va començar, ja s’han 

realitzat més d’una vintena de 
treballs. Els projectes guanyadors 
disposen d’un any per desenvolupar 
les seves recerques, que comptaran 
amb l’assessorament i el suport 
tècnic del Museu de les Terres de 
l’Ebre. Els destinataris d’aquests 
ajuts són institucions i entitats dels 
municipis/ens locals pertanyents a 
les comarques del Baix Ebre, Mont-
sià, Ribera d’Ebre i Terra Alta que 
formen part del Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre.

L’any passat les propostes selec-
cionades van ser: La tradicionalitat 
de la Festa de Sant Antoni d’Alcanar, 
presentat de forma conjunta per la 
Comissió de Sant Antoni i la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Alcanar; i Godall: evolució de les 
formes de vida en un poble rural, pre-
sentat per l’Ajuntament de Godall.

El termini de presentació de sol-
licituds finalitzarà el proper 24 de 
juliol. Els projectes hauran de ser 
recerques originals i inèdites sobre 
qualsevol aspecte del Patrimoni et-
nològic de les Terres de l’Ebre, que 
presenten una memòria de projecte i 
el compromís de l’entitat peticionà-
ria a cofinançar el projecte. 

El treball de recerca ‘Aproximació 
a l’estudi de les relacions personals 
i literàries de Sebastià J. Arbó’, de 
l’alumne de l’Institut Ramon Be-
renguer IV, Joan Antoni Forcadell, 
ha guanyat el Premi de Recerca de 
Batxillerat Ciutat d’Amposta. Aquest 
reconeixement, que entrega la regi-
doria d’Ensenyament i Cultura de 
l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut 
d’Estudis Comarcals del Montsià, 
està dotat amb 300 euros i l’edició del 
treball en format llibre. Tal i com ha 
destacat la regidora d’Ensenyament 
i Cultura, Inés Martí, “la decisió del 
jurat ha estat unànime”. “Es tracta 
d’un treball molt i exhaustiu, que 
permet apropar-nos a una vessant 

pREmis

Un treball sobre la figura d’Arbó, 
premi de Recerca de Batxillerat

És ‘Aproximació a l’estudi de les relacions personals i literàries de Sebastià J. Arbó’, de Joan Antoni Forcadell

de Sebastià J. Arbó completament 
diferent”.

El treball, de més de 400 pàgines, 
crea la xarxa de relacions professio-
nals i humanes de l’escriptor ebrenc. 
Ho fa a partir de diferents fonts. La 
principal, les dedicatòries que altres 
autors li van dedicar a Arbó. “Tota 
la biblioteca personal de l’escriptor 
està a l’Arxiu Comarcal del Montsià, 
on hi ha uns 200 llibres que compten 
amb dedicatòries”, explica l’arxiver 
municipal i membre del jurat dels 
premis, Albert Company. “Juntament 
amb altres fonts com correspondèn-
cia personal o entrevistes, Forcadell 
ha sigut capaç de crear tot aquest 
univers paral·lel, d’una gran rique-
sa”, afegeix Company.

Forcadell, que al setembre comen-
çarà a estudiar Filologia Hispànica, 
s’ha mostrat molt satisfet pel guardó 
i ha agraït el reconeixement del 
jurat.  

El Consorci del Museu de les 
Terres de l’Ebre ha obert les convo-
catòries per a la realització de tres 
exposicions fotogràfiques i quatre 
cursos i tallers i la d’ajuts de recerca 
etnològica per aquest 2016. Amb 
aquestes convocatòries el Museu vol 
dotar de recursos i mitjans tècnics a 
la ciutadania i col·lectius del territori 
perquè puguin compartir i divulgar 
els seus treballs i coneixements, 
cedint espais i equipaments i amb 
l’aportació dels seus serveis. Amb 
la convocatòria d’exposicions i cur-
sos, que es va engegar l’any passat, 
el Museu també pretén ampliar el 
ventall d’activitats que ve realitzant. 
Enguany, se seleccionaran un total 
de tres mostres: una de temàtica 
lliure, una sobre les festes populars 
a les Terres de l’Ebre i una última, 
sobre les sales de cinema tancades i 
en funcionament dels municipis de 
les Terres de l’Ebre. Pel que fa els 
cursos i tallers, se’n seleccionaran un 
total de quatre propostes i hauran 

de ser de tipus naturalístic, cultural, 
artístic, artesanal o educatiu.

A més de dotar els projectes 
d’espais i equips que tinguin al seu 
abast i d’assessorar els projectes, el 
museu es compromet a fer-se càrrec 
de la difusió a través dels mitjans de 
comunicació i les xarxes socials, de 
confeccionar targes d’invitació (lliu-
rant-ne un nombre a l’expositor), 
del muntatge de marcs i paspartús 
en el cas de les exposicions i a fer 
el seguiment de la preinscripció i 
la difusió corresponent a diferents 
col·lectius en el cas dels cursos i 
tallers. D’altra banda, el fixament i 
cobrament d’aquests últims corres-
pon als organitzadors.

El termini de presentació de 
propostes finalitza el proper 24 
de juliol. Els interessats hauran de 
presentar una sol·licitud que tro-
baran a la pàgina web del museu 
(www.museuterresebre.cat), el seu 
currículum personal, un dossier del 
projecte i una proposta de difusió. 

Les propostes seran sotmeses a 
consideració d’un jurat format per 
representants del Museu de les Terres 
de l’Ebre, l’Ajuntament d’Amposta i 
d’un representant d’una escola d’art 
del territori. El termini de resolució 
serà d’un mes a partir de la data de 
finalització de la convocatòria.

RECERCa EtnolòGiCa
Pel que fa la convocatòria dels 

ajuts de recerca etnològica, impul-
sada pel Museu l’any 2001, en el 
marc del Programa de l’Observatori 
del Patrimoni Etnològic i Immaterial 
(OPEI) de la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme 
i Acció Culturals del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, se seleccionaran dos 
projectes per un import màxim de 
1.200€ cadascun. A més, les entitats 
seleccionades hauran de cofinançar 
el projecte en una quantitat que, al 
menys, sigui igual a l’aportada pel 
Consorci del Museu de les Terres 

Cultura
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Xerrada sobre medicina naturista a la Biblioteca
‘medicina naturista al segle XXi’, va ser el títol de la xerrada que va oferir 
la doctora ma. José saenz, metgessa especialista en medicina familiar i 
comunitària. Va explicat que la medicina naturista és la part de la medicina 
de tradició hipocràtica que utilitza els elements de la naturalesa, com l’aire, 
sol, aigua, terra, plantes -fitoteràpia- , així com una nutrició natural de base 
vegetariana, per a prevenir, promocionar i reparar la salut, aprofitant la Vis 
medicatriX naturae,  o força de la naturalesa humana per a la seva auto 
curació. en l’aspecte metodològic, va parlar que sense  renunciar a cap  ti-
pus  de teràpia que pugui ajudar al malalt i jerarquitzant  las possibles te-
ràpies. des d’quí volem agrair la seva disponibilitat i esperem properament 
tornar-la a tenir a la Biblioteca per continuar parlant de la nostra salut. 

JOANA

Cultura

El senyor Lluís

Diuen els qui en saben, que 
la Història en majúscules només 
l’escriu la gent important, però jo, 
personalment, crec que cal trencar 
els mites més tòpics i provar amb les 
petites cròniques vitals de la gent 
més corrent i ordinària. Potser per 
això mateix i perquè hi ha moltes 
maneres de referir i explicar una 
història tan comuna com pugui ser el 
londinenc fish&chips que, avui, m’he 
decidit a escollir a l’atzar algun dels 
milers d’aturats majors de cinquanta 
anys que, cada dia, fan cua a les ofi-
cines de l’INEM per tractar de glossar 
la seva desesperant situació vital. 
Aquest doncs serà, de ben segur, 
el retrat d’una societat capitalista 
implacable i capacitada per esclafar 
homes i dones amb desenes d’anys 
d’experiència que, tot de sobte, 
s’han vist humiliats i avergonyits 
pel mateix Estat del Benestar que 
ells mateixos van ajudar a enlairar. 
La infinita Crisi Conjuntural del 
Sistema en què ens trobem immersos 
ha aconseguit transmutar, en menys 
d’una dècada, les intranscendents i 
insignificants vides d’aquesta gent 
en una mena de novembres sempre 
grisosos per als quals ningú no els 

havia preparat. Disculpeu el to agre 
emprat en aquesta eventual crònica 
de la impotència, però ens ha tocat 
en sort viure uns temps perversos 
i inclements on tot aparenta ser en 
blanc i negre, on es menysprea la 
constància i l’esforç i on les apa-
rences, tot sovint, només són males 
conselleres. El perdedor, en el nostre 
imaginari col·lectiu, sempre ha estat 
un bon personatge còmic i, just per 
això mateix, perquè no s’albiren 
gaires branques verdes que sotgin 
l’horitzó econòmic i social i perquè 
poques coses resulten tan novel-
lables com la mateixa quotidianitat, 
és que m’he decidit a escriure aquest 
breu conte de fades eixut i lacònic.

Diguem que el Lluís d’avui en dia 
és un home rodanxó amb ulleres 
de cul de got i americana de pana 
que, malgrat no avenir-se massa 
amb la dona, viu a cals sogres i té 
un parell de fills, ja grans, amb qui 
no es parla. No descobriré la sopa 
d’all si dic que el Lluís que s’espera 
a la corrua de l’atur i que porta 
vivint de la Hisenda Pública ja fa 
més de tres anys, de jove, era alt 
i prim com una escombra i tenia 
els cabells arrissats. El nostre Lluís 
era un petit triomfador que anava 
a missa gairebé tots els diumenges, 
que maridava vins amb menges i, 

que fins i tot, disposava d’una petita 
biblioteca eventual i alguna amant 
de caràcter decoratiu. Al senyor 
despentinat, amb el ventre inflat, 
les celles arrufades i que camina 
mirant el terra mentre guarda el 
seu torn a la filera, la vida li ha fet 
empassar-se un trist gelat amb gust 
de derrota i l’ha coaccionat a recollir 
els minsos rèdits que ell no va saber 
estalviar. Igual que un ratolí dintre 
una gàbia científica, en Lluís, al 
principi, no va percebre l’amenaça 
i no va saber reinventar-se a temps 
doncs les cartes marcades que ama-
gava sota la màniga mai van resultar 
guanyadores i els seus somnis van ser 
sempre massa finits i inabastables. 
Algunes coses semblaven destinades 
a ocórrer i aquell somni va acabar 
en fiasco fent a miques el seu petit 
paradís immobiliari i emplaçant-lo 
al vagó de tercera d’una societat on 
no feia cap mena de falta ni tampoc 
se l’esperava pas. El pitjor de fer-se 
gran, diuen, no és el dolor físic ni 
tampoc la pèrdua de facultats, ni 
la sensació de no haver fet allò que 
havia d’haver fet a la vida…, el que 
fa més mal és la solitud i l’aïllament 
quan no són desitjats. També comen-
ten, alguns, que l’infern, el pecat i la 
salvació són els tres conceptes claus 
per comprendre la religió que regeix 

el món occidental però al Lluís d’avui 
en dia i perdoneu-me la insolència, 
tot això la hi porta ben fluixa i només 
cobeja amb anhel l’arribada d’una 
jubilació redemptora.

Quan arriba el seu torn, Lluís 
s’asseu davant una noia jove i de 
cabells massa curts que xerroteja 
amb aires d’entesa sense mostrar cap 
mena de sensibilitat davant aquesta 
mena de cadavèriques víctimes de 
l’esclat de la Bombolla Immobiliària. 
A vegades, sobren els comentaris 
irònics i no cal fer llenya ni carregar 
les tintes ni criticar els damnificats 
que les passen magres per pagar la 
llum i el gas malgrat que et puguin 
semblar responsables dels seus mals. 
Per la seva banda, el nostre senyor 
Lluís, sembla prendre-s’ho amb fi-
losofia mentre es limita a mostrar 
un somriure amable com si tota 
aquella crítica punitiva no anés pas 
amb ell potser perquè ja n’està fart 
de suportar el suïcidi a terminis en 
què es troba enxampat i, amb una 
parsimònia premeditada, s’alça de 
la cadira, s’abaixa la bragueta, es 
treure la secallona i es posa a pixar 
sobre la taula de la funcionària...

Res millor que agafar distància 
per canviar la perspectiva abans de 
prendre una decisió important... No 
trobeu? 

BiBliotECa EnsEnyamEnt

art protesta dels alumens del consol ferré
a partir de la visita a la instal· lació “subversió” de manel margalef organit-
zada al centre d’arts Plàstiques lo Pati, el cicle superior de l’escola consol 
ferré ha dut a terme durant el curs escolar un projecte d’art protesta rela-
cionat amb diferents necessitats socials actuals com la crisi dels refugiats, 
l’explotació infantil, els desnonaments i, en general, el respecte als drets 
humans. aquest projecte va culminar amb una acció artística de contingut 
crític amb la intenció de fer pensar a l’espectador.  l’acció es va realizar el 
divendres dia 17 de juny a la plaça del mercat d’amposta a càrrec de l’alum-
nat i consistirà en la realització de diverses accions artístiques, “perfor-
mances”, treballant amb materials, objectes, els propis cossos i l’espai. 
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Vies de comunicació
Els experts i les evidències ens diuen 

que els romans i cartaginesos foren els 
primers colonitzadors que aplicaren 
tècniques avançades d’enginyeria a 
l’hora de construir calçades a la pe-
nínsula Ibèrica. No obstant, aquest 
fet tampoc l’hem de contextualitzar 
com si abans de l’arribada d’aquests 
invasors no hi haguessin camins. Les 
vies de comunicació, pedestres, són 
tan antigues com la pròpia civilització. 

Hem de fer ben palès que les migra-
cions dels grans herbívors han influït 
de manera considerable, perquè aquest 
fenomen circulatori tingués un origen. 
Els homes i dones del Paleolític, per 
sobreviure, forçosament s’havien de 
traslladar de lloc, i normalment ho 
feien seguint els viaranys o senders, 
marcats per les petjades d’aquests 
grans ramats. No oblidem que durant 
el llarg període del Paleolític, diferents 
espècies d’homínids depenien de la de-
predació. Per tant, hem de considerar 
que aquests individus, per mantenir 
els seus clans saludables i forts, entre 
altres coses, estaven compel·lits a 
perseguir i caçar, qualsevol animal que 
se’ls hi presentés al davant. La llei de 
la naturalesa és així d’intransigent.   

Des del moment en què l’Homo Sa-
piens s’assenta de manera “permanent” 
als llocs més prometedors per al seu 
desenvolupament, la funcionalitat dels 
camins no tan sols s’exercitaria com a 
ús circulatori, talment serien una eina 
molt eficient per comunicar-se amb 
altres grups socials. L’aprenentatge 
de domesticar els animals i vegetals, 
suscitaria a desenvolupar un altre con-
cepte, vers l’organització dels clans. 
El sedentarisme prenia força, la qual 
cosa  causaria que  les comunicacions 
entre societats col·lectives fossin indis-
pensables. Els intercanvis d’objectes o 

productes excedents, així com altres 
tipus de relacions més personals, 
serien unes activitats què amb el pas 
del temps s’anirien afermançant. Els 
camins o viaranys tindrien un paper 
fonamental, alhora de facilitar aquests 
contactes.  

En la Prehistòria, els trajectes es 
feien per camins d’assa o cabra, com 
vulguem dir-li. La roda encara trigaria 
uns quants segles en ser concebuda i 
utilitzada. Per tant, ens hem d’imagi-
nar uns camins estrets i tortuosos. Un 
exemple potser el GR 92 que passa pel 
Pla de la Galla o Gallos, Mata-redona, 
Mas d’en Comú...

El desenvolupament de les civi-
litzacions no hauria estat tan trans-
cendental sense la contribució de les 
vies de comunicació. Aquests canals 
de transmissió han esdevingut l’eix 
vertebrador del progrés sociocultural 
i tecnològic de la humanitat. El nostre 
territori, com no podia ser d’una altra 
manera, des de molt antic ha gaudit 
d’un bon assortiment de camins, cosa 
que ha permès assolir una comunicació 
ben fluida entre comunitats veïnes.

Durant la protohistòria, la descon-
gestió del mercat portuari d’Amposta 
era de vital importància. Per aquest 
motiu era de menester servir-se d’una 
bona xarxa viària que resolgués els 
eventuals problemes de logística que 
això pogués comportar. El trabuca-
ment i abastiment de mercaderies 
s’havia d’agilitzar mitjançant un circuit 
pedestre que donés curs a les neces-
sitats més bàsiques o, profusió, que 
els pobladors de la desembocadura 
de l’Ebre i els dels diferents assenta-
ments que coronaven les serres del 
Montsià i Godall requerien. Les ser-
res del Montsià i Godall acollien un 
significatiu nombre de poblats, que 

es comunicaven entre sí mitjançant 
un seguit de camins i senders que 
circumdaven i creuaven aquests dos 
grans cinturons orogràfics. No obstant, 
el punt neuràlgic d’aquesta xarxa 
viària tenia el seu origen a extramurs 
del poblat fortificat d’Amposta, que 
es ramificava per donar servitud als 
diferents nuclis urbans de la zona.         
Pel que he pogut detectar, els ibers, ha-
vien implantat una xarxa viària, molt 
ben arranjada i, classificada segons la 
destinació de cada camí. De moment, 
he identificat tres categories de camins. 
Els de llarg recorregut o principals, els 
d’enllaç i els de distribució. Els camins 
de llarg recorregut, a part de fer una 
trajectòria que anava més enllà dels 
límits territorials, també eren els eixos 
que vertebraven la resta dels camins. 
Des d’Amposta en sortien tres com a 
mínim: dos feien cap a Traiguera, i 
l’altre feia el recorregut per la Costa, 
que passava prop dels poblats ibèrics 
de l’Antic (Amposta), el de la Moleta 
del Remei (Alcanar), el de Sant Se-
bastià (Vinaròs), el del Puig de la Nau 
(Benicarló), i d’altres que he obviat o 
desconec. No obstant, aquestes vies 
de llarg recorregut també es comuni-
caven entre sí, mitjançant els camins 
d’enllaç que, de manera transversal, 
feien possible la connexió. 

Els camins de distribució són el grup 
vial més nombrós. Aquests tenien una 
funció molt anàloga al dels actuals 
camins veïnals. Es connectaven amb 
qualsevol dels camins esmentats, i 
tanmateix, la seva primordial des-
tinació era la de donar servitud als 
poblats aturonats o a qualsevol altre 
lloc puntual del territori.

A diferència dels romans, els ibers, 
per una qüestió de seguretat, no per-
metien que els camins passessin per 
dintre dels seus poblats fortificats. Els 
camins tenien una operativitat similar 
a les actuals vies de circumval·lació. La 
divergència radica en què les actuals 
carreteres estan confeccionades per 
evitar embossos circulatoris, i les dels 
ibers, per evitar perills innecessaris. Tot 
i així, al principi de la invasió romana i 
cartaginesa, tots aquests camins foren 
aprofitats i arranjats per aquests dos 
grans imperis. Sobretot, els camins 
principals. Perquè era la manera més 
eficient d’agilitzar l’avançament de les 
seves tropes.Les vies de comunicació 
no tan sols han esdevingut un mitjà de 
transport de mercaderies. Els avenços 
socioculturals i tecnològics, així com 
altres tendències vingudes d’ultramar 
no haurien estat tan transcendentals 
sense l’existència d’aquests canals de 
transmissió. 

Aquesta fotografia ens mostra el que queda d’un camí d’enllaç, on 
s’aprecien les empremtes descurades dels antics carruatges.
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el projecte de renovació de 
l’enllumenat de tot el municipi 
previst per a quatre anys que 
permetrà un estalvi en el 
consum del 70% ; la renovació de 
l’enllumenat del Poble nou del 
delta, de la qual ja s’ha finalitzat 

la primera fase; el conveni amb 
repsol per fomentar l’ús de GlP 
com a combustible alternatiu o la 
instal·lació d’un punt de recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics al 
municipi són notícies molt positives 
per a amposta. es tracta d’una 
mostra de les polítiques que s’han 
de fer al segle XXi i que fomenten 
l’estalvi, l’eficiència energètica 

i la sostenibilitat del municipi. 
l’administració municipal ha de 
ser la primera en donar exemple, 
posant com a prioritat aquestes 
polítiques sostenibles i alineades 
amb la protecció del mediambient. 
Ha d’anar, a més, un pas més enllà. 
també també ha de fer atractiu 
a tothom l’ús dels combustibles 
sotenibles i de l’estalvi energètic, 

creant, com ja ha fet, bonificacions 
d’impostos en vehicles que 
utilitzen combustibles alternatius. 
celebrem, des d’aquest espai, que 
l’equip de govern tingui present la 
protecció del medi ambient en el 
disseny de les seves actuacions. 
l’enoratgem a seguir-ho fent. 
nosaltres estarem amatents que 
així sigui.  

Despagat

Ella es va aixecar i començà a 
contar la meva història i jo em vaig 
sentir desvalgut, vexat i per damunt 
de tot molt, molt trist. La història 
era pròpia meva i volia contar-la jo 
a la meva manera, si és que ho feia, 
ni m’ho havia plantejat. Se l’havia 
apropiat, fet seva i jo no sabia com 
endegar-ho, em sentia plagiat i traït.

No m’agradava que li donés uns 
matissos malencerts ni que guarnís 
ambcollita pròpia el que per a mí 
era més irrellevant. Jo volia la  meva 
versió,amb la precissió de l’experièn-
cia essencial de qui ha estat en el lloc 
aquell moment, com s’ha sentit,com 
ho ha viscut i quin profit n’ha tret. 
I això només ho sé jo. N’estic segur 

de que si m’atansés i l’agafés de la 
mà escodrinyant-li els ulls,i li digués 
perquè ho fas no sabria a què em 
refereixo o es faria la boja, mai no 
acceptaria que m’ha furtat alguna 
cosa meva. Total els dotze anys d’un 
xiquet no són més que això dotze 
anys i el que diu són minyonades.

Però tots dos sabem el que ha fet. 
Ella en poc temps ho esborrarà de 
la seva memòria, no té importància. 

S’ha endut l’atenció que volia , ha 
enaltit l’ego, té el reconeixement, la 
medalleta. Jo, però, me’n recordaré 
el temps suficient abans de crèixer 
i fer-me un home i també amb el 
temps tot restarà en una petitesa de 
quan era un nen.

I també sé que en creuar-nos en 
el meu subconscient romandrà el 
record de que ella no es de fiar-se’n 
massa. És una lladrona d’idees i mai 

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

La alumna de segon de Batxillerat de l’Institut Ramon Berenguer IV, modalitat Ciències Socials, Núria Jiménez, 
ha estat guardonada amb la “Distinció de la Universitat Blanquerna-URL”, pel treball La Marató de TV3, 
tutoritzat pel professor Domingo Segura. El treball ha estat escollit entre els 491 treballs de recerca presentats 
a aquesta universitat entre totes les seccions. El projecte estudia, en casos reals, els simbolismes dels spots i 
cartells, les cançons de cada disc i les històries que hi ha al darrere, l’opinió dels ciutadans i la influència que té 
La Marató a la societat.

no me les tornarà inèdites com eren 
quan jo les vaig pensar.

Una veueta a cau d’orella inaudi-
ble per a tots m’anima i em recorda 
que jo de tant en tant puc concebren 
de noves, mentre que ella sempre 
n’anirà a la caça i les seves seran 
idees de segona mà.

YOLANDA LLAMBRiCH
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La màquina no s’atura  
El treball és constant. L’equip de go-
vern d’Esquerra d’Amposta treballa 
de forma incansable per complir amb 
el què es va comprometre a fer quan 
va concòrrer a les urnes el maig del 
2015: fer d’Amposta la ciutat que tots 
i totes els ampostins i ampostines es 
mereixen, escoltant les seves necessi-
tats i prioritats. Hi ha una dada que 
ho demostra: de les 150 mesures pro-
gramàtiques amb les que aquest grup 
municipal va guanyar les eleccions, 
ja s’ha donat compliment, en només 
12 mesos de feina, a una seixantena 
d’aquests compromisos. N’hi hagut que 
han sigut ràpids de complir, d’altres 
han requerit de més esforç, però s’ha 
tractat de treballar de forma constant 
per millorar la nostra ciutat. 

A més, l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta escolta a la ciutadania. No 
de bades, tres dels eixos prioritaris de 
la seua acció de govern corresponen a 
les principals preocupacions que van 
assenyalar els assistents a la prime-
ra assemblea informativa: l’atur, la 
neteja dels carrers i l’enllumenat, el 
clavegueram, les pluvials i les voreres. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, va 
donar compte de tot allò que està fent 
el govern municipal en aquest sentit. 
Quant a l’atur, treballa en diferents 
sentits: manté contactes amb empre-
ses perquè s’implantin al municipi, 
ha establert bonificacions a la creació 
d’ocupació i destina recursos a gestio-
nar una borsa de treball amb ofertes de 
42 empreses diferents. També aprofita 
totes les convocatòries públiques de 
plans d’ocupació i formació. Enguany, 
per exemple, es destinaran 900.000 
euros a aquests plans en diferents 
programes: Joves per l’Ocupació (90 
joves, pràcticamet la meitat dels quals 
ja disposa d’un contracte temporal amb 
alguna empresa), Fem Ocupació per a 
Joves (20 joves), Treball i Ocupació per 
a majors de 45 anys (9 contractacions 
de sis mesos) i Treball i Ocupació per a 
PIRMI (5 contractacions). D’altra ban-
da, es destinaran 180.000 euros per als 
plans d’ocupació propis que permetran 
30 contractacions d’entre 1 i 3 mesos, 
i que s’utilitzaran per a intensificar 
la neteja i millorar l’urbanisme de la 
ciutat. Aquestes polítiques més a llarg 
termini les fa sense oblidar els ajuts 
d’urgència social, que s’han incremen-
tat 8.000 euros (fins als 35.000 euros) 
al pressupost del 2016. També s’han 

incrementat les partides destinades 
al menjador infantil (10.000 euros). 

Quant a la neteja de la ciutat, 
l’equip de govern d’Esquerra d’Am-
posta treballa per lluitar-hi. Com? De 
moment s’han instal·lat una trentena 
de papereres més en diferents zones de 
la ciutat i la previsió és anar incremen-
tant aquesta xifra. També s’ha reforçat 
la neteja de la via pública, destinant 
els plans d’ocupació a contractar més 
personal i intensifiant la recollida de 
trastos grans als contenedors. A més, 
no oblida la conscienciació (amb 
campanyes informatives) i les sancions 
econòmiques (que a partir d’ara es 
poden bescanviar per treballs socials), 
perquè tothom prengui consciència de 
la necessitat de ser cívics per mantindre 
una ciutat neta. 

Finalment, Esquerra d’Amposta 
també està centrant els seus esfor-
ços per fer d’Amposta una ciutat del 
segle XXI. Ho fa amb actuacions que 
potser passen desapercebudes per a 
la ciutadania, però que són de vital 
importància per millorar la ciutat. Com 
per exemple el pla director de drenatge 
urbà, que permetràr planificar i preve-
nir com han de ser els recol·lectors de 
l’aigua de pluja perquè els punts més 
conflictius de la ciutat no s’inundin 

cada cop que plou. Aquest pla director 
contempla l’estudi de la climatologia 
dels últims 15 anys, l’estudi de les ca-
racterístiques geogràfiques del terreny, 
la identificació de tots els punts crítics 
susceptibles d’innundar-se i l’estudi 
de les conques hidrogràfiques. Amb 
tot plegat, es podrà fer un disseny de 
com han de ser aquestes canalitzacions 
pluvials. Enguany han de començar 
les obres dels pluvials del carrer Tar-
ragona, on s’invertiran 200.000 euros. 

Les clavegueres són un altre dels 
punts foscos de la ciutat. En barris com 
el Grau, les Quintantes i la zona centre 
són dels anys 70. Estan envellides i molt 
danyades i constantment s’esfonsen. 
El pressupost de 2016 preveu 200.000 
euros per fer prendre mesures correcti-
ves cada cop que això passi, renovant 
el clavegueram d’aquests barris. 

Per fer una ciutat del segle XXI, no 
cal oblidar tampoc la renovació de 
l’enllumenat, que es preveu en quatre 
anys i una inversió total de 3,3 milions 
d’euros. Finançat en un 50% pel fons 
FEDER, un cop finalitzat, permetrà 
un estalvi del consum del 72% i un 
estalvi econòmic d’entre 250.000 i 
300.000 euros.

La màquina no s’atura i nosaltres 
continuem treballant. 

Molts”sí, sí, sí...”molta 
festa, molta política 
d’aparador i després 
d’un any, res de res
Des del nostre grup,durant aquest 
any de nou govern municipal ens 
hem preocupat pel dia a dia de la 
nostra ciutat, fent una oposició sere-
na i constructiva. Mostra d’això són 
les mocions i preguntes fetes en les 
sessions del Ple.

Durant els primers sis mesos hem 
preguntat per qüestions relatives al 
funcionament de la nostra ciutat, com 
ara la neteja dels solars bruts, el futur 
del Cetecom, els criteris de selecció 
emprats en les contractacions d’estiu 
del personal de l’Ajuntament... Hem 
demanat també de manera reitera-
da que es realitzés una auditoria 
econòmica, ja que van ser constants 
les crítiques a la situació en què el 
nou equip es trobaria l’Ajuntament, 
i la resposta ha estat que no cal fer-
la perquè la situació econòmica és 
molt bona, cosa que ja vam dir en el 
seu moment i que semblava que el 
nou equip de govern no s’ho creia. 
La realitat ha estat que són ells els 
que no han volgut fer l’auditoria. 

Nosaltres estàvem disposats, i així 
ho vam reclamar, a que s’audités 
la gestió duta a terme pel nostre 
equip de govern, però era tant obvi 
que aquesta gestió havia deixat la 
nostra ciutat amb 6 milions d’euros 
de romanent, que l’equip d’Esquerra 
no va voler ni fer l’auditoria, ja que 
aquesta ens hagués donat la raó de 
manera aplastant!!! 

Durant aquest any també hem 
presentat una moció per la gratu-
ïtat de l’AP-7 i ens vam abstenir a 
les ordenances que NO preveien la 
disminució de  la taxa d’escombreries 
ni noves mesures per dinamitzar el 
comerç.

Al mes d’octubre de 2015,  dema-
nem  que s’inclogui al pressupost un 
pla d’ocupació local per donar feina 
a 25 persones, el qual a data d’avui 
encara no està en funcionament, tot 
i haver-lo aprovat fa temps. També 
hem demanat que es restableixi el 
servei de l’ambulància nocturna, així 
com una nova parada de bus prop del 
casal de jubilats del carrer Cervantes. 
Ens preocupen,  i així ho manifestem 
en diverses ocasions, les construcci-
ons il·legals del Lligallo i l’ús dels 
contenidors d’olis usats, dels quals 
hem demanat informe d’eficiència i 
que a hores d’ara no en sabem res. 

Finalment, volem remarcar el 
nostre posicionament contrari al 

pressupost municipal, ja que creiem 
que no és gens realista i ara, 6 mesos 
després, constatem que teníem raó, 
ja que l’equip de govern en sis mesos 
ja porta fetes 15 modificacions del 
mateix, la qual cosa deixa veure la 
improvisació d’aquest pressupost 
2016. Enguany hem demanat que 
es reinstauri la figura del Defensor 
del Ciutadà, hem clamat en contra 
del PHN, hem sol·licitat que es pin-
tin les parets del Pavelló d’hoquei i 
patinatge i que es faci el tancament 
dels vestidors. A més, també hem pre-
sentat mocions per a la creació d’un 
parc caní a la nostra ciutat, habilitat 
i delimitat a la zona del cementiri. 

Totes aquestes iniciatives del nos-
tre grup municipal han estat apro-
vades pel Ple municipal, i per tant, 
són iniciatives que haurien d’estar en 
funcionament o, com a mínim, s’hi 
hauria d’estar treballant. La veritat 
de tot plegat és que, a hores d’ara, 
continuem amb el “sí, sí”, però res 
de res. Davant aquesta total inactivi-
tat de l’equip de govern,  els volem 
recordar que s’han de fer els plans 
d’ocupació propis, que hi ha diners 
més que suficients per a poder-los 
portar a terme, i que cal impulsar 
un programa per reactivar els locals 
buits a la zona del casc antic. Com 
ja ens tenen habituats, “Sí’ sí”, però 
malgrat tenir-ho aprovat pel Ple, no 

han fet res.
Constatem també el malestar dels 

paradistes i alguns usuaris del mercat 
de dimarts per la nova ubicació que 
no agrada a molts d’ells. Igualment, 
hem demanat al Ple una zona de jocs 
adaptada al Parc de Xiribecs amb 
gronxadors adaptats.

Finalment, al mes de juny hem 
donat suport a la Càmara Arrossera 
per la seva gestió i hem manifestat 
el nostre rebuig a l’aportació del 3% 
que havien de fer les cooperatives, 
tant si la seva gestió és bona com si 
no ho és. En aquest punt, l’equip de 
govern no s’ha volgut comprometre 
i ha votat abstenció.

Per altra banda, degut als rumors 
sostinguts sobre el canvi d’ubicació 
dels Serveis Territorials que la Gene-
ralitat té a Amposta,  hem demanat 
que aquestes Delegacions i tots els 
seus efectius es mantinguin a la 
nostra ciutat.

Recordar que la residència con-
tinua tancada: no tenen llum, el 
servei de cuina no potser catering 
fins i tot fan una modificació del 
planejament, no genera beneficis, no 
tenim prou places concertades. Tot 
excuses perquè obrir la residència no 
ha estat mai la seva prioritat si que 
ho era la nostra. La d’ells es comprar 
el Sindicat per no saber que fer-ne. 
Així anem!!!   
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Els diners de 
l’Ajuntament són de 
tots 

Ja comencem a acostumar-nos a ser 
cridats, sovint, a les urnes, donat que 
la ciutadania volem més matisos, 
d’aquí que ja no sigui cosa de dos 
(PSOE vs PP). És obvi que el resultat 
de les eleccions generals no ha estat 
positiu per als  Socialistes, però tam-
bé ho és que, nosaltres continuarem 
treballant perquè hi hagi un govern 
de progrés en favor de la gent. Encara 
que el número de vots no hagin estat 
suficients  per a guanyar, sí que ens 
han confirmat com l’alternativa de 
progrés a Espanya, per això volem 
donar les gràcies a tota aquella gent 
que ens ha votat i que creu en nosal-
tres, en la igualtat, en la solidaritat i 
en la fraternitat. 
El temps de les majories ja ha passat, 
llevat d’algunes excepcions com és 
el cas de la nostra ciutat que vàrem  
passar d’una majoria absoluta a una 
altra, i que tot sigui dit comencen a 
més que preocupar-nos certes actituds 
absolutistes. Al nostre Ajuntament 

s’està instal·lant una manera de fer 
en la que fins i tot ja es perden les 
formes, per activa i per passiva. Al 
final encara serà cosa d’un follet 
maligne que va voltant per la casa 
gran!, perquè quan aixequem la 
nostra queixa, la resposta és sempre 
la mateixa: hauríeu d’haver  estat en 
la legislatura anterior!  Doncs no. A 
nosaltres mai no se’ns acudiria deixar 
de fer bé les coses sota la premissa 
que els altres ho van fer pitjor. La gent 
d’Amposta va voler un canvi radical, 
per això hem passat d’una majoria 
absoluta a una altra i, aquest canvi 
s’ha de notar.  
Ens preocupa, i molt, certa alegria 
en la despesa pública i que el govern 
municipal porti el dia a dia sense cap 

mena de rigor, a base de contínues 
modificacions del pressupost. Concre-
tament en aquest últim plenari  ja han 
aprovat la quinzena  modificació de 
l’any. Fins i tot aquí copien les actituds 
de l’anterior govern de CiU, i com que 
diners n’entren a dojo pareix que això 
de planificar no els hi calgui per a res. 
Quan li preguntem a l’alcalde ens 
contesta que no passa res. Sí que 
passa sí, perquè ho fan massa sovint, 
i moltes d’aquestes modificacions 
estan produïdes per una despesa que 
s’ha fet abans d’hora i sense saber si 
disposaran dels diners per poder pa-
gar, la qual cosa els porta a l’informe 
negatiu per part de la interventora. 
Ara què!, potser sí que no passa res 
perquè el nostre ajuntament és una 

màquina de recaptar diners a base  
d’impostos, i com que hi ha diners, 
tiren de beta. Doncs bé contra aquesta 
manera d’actuar els Socialistes d’Am-
posta ens revelem i ho volem posar de 
manifest. Ara ja no valen excuses que 
són nous, ara ja és acomodar-se a una 
majoria absoluta que s’ha convertit 
en absolutista  i què si és perllonga, 
aquesta actitud, pot ser letal per a 
l’economia dels nostres conciutadans. 
Baixar els impostos a Amposta es fa 
obligat, tenim una pressió fiscal altís-
sima. En comte de tornar els diners 
als bancs, ja portem més d’un milió 
i mig d’euros, hauríem d’alleugerar 
la càrrega d’impostos que patim tot-
hom. Ho podem fer? Si. Tenim molt 
recorregut per a poder fer inversions 
i manteniment, per cert Adam Tomàs 
té raó quan diu que el Govern de CiU 
van deixar la ciutat en ruïnes, i no és 
per a menys, però també cal dir que 
el romanent de tresoreria, l’anomenat 
superàvit perquè ens entenguem, és 
en l’actualitat de prop de 4 milions 
d’euros per tant podem fer inversions 
i manteniment i a l’hora disminuir la 
pressió fiscal a tothom. 

GRUP MUNiCiPAL SOCiALiSTES 
D’AMPOSTA

incorporem una 
ordenança per 
bescanviar sancions 
per treballs socials
El ple de juny va aprovar definitiva-
ment l’ordenança reguladora de les 
mesures alternatives a les sancions 
econòmiques. És la segona orde-
nança que incorpora el nostre grup 
municipal. La primera va ser la que 
els bancs paguessin per ocupar la via 
pública amb els seus caixers automà-
tics. Aquesta mesura tenia un afany 
recaptatori i ens permet recaptar uns 
milers d’euros. La que va aprovar el 
ple de juny és completament diferent. 
El que preveu és que la gent que tin-
gui multes lleus pugui bescanviar-les 
per treball socials. Estem satisfets 
d’haver pogut incorporar aquesta 
mesura. Permetrà que famílies que 
no tenen recursos, puguin pagar les 
sancions amb treballs que tindran a 
veure amb la infracció comesa. A més 
a més, aquests treballs serviran també 
com a mesura de conscienciació per 
als infractors, que coneixeran, de 

primera mà els efectes de les seves 
accions incíviques.

Volem que la piscina 
redueixi el seu dèficit 

Som conscients que els serveis públics 
tenen tendència a acumular dèficit. 
Són les administracions locals que 
assumeixen part d’aquestes pèrdues 
per poder continuar prestant el servei. 
Això, però, no vol dir que haguem 
d’acceptar sempre aquesta situació i 
no haguéssim de buscar mesures per 
rebaixar aquest dèficit. És el cas de la 
piscina municipal, que acumula uns 
deutes de 100.000 euros. El nostre 
grup va proposar a través d’una moció 
perquè s’arribi a acords i convenis 
amb altres ajuntaments i el consell 
comarcal perquè els seus veïns pu-
guin fer ús d’aquestes instal·lacions i 
així puguem incrementar el nombre 
d’inscrits. Altres ajuntaments d’altres 
zones de Catalunya així ho fan. Hem 
de treballar per recuperar la gent 
inscrita al 2005, quan el dèficit de 
la piscina va ser pràcticament zero. 
Nosaltres no ens resignem a què els 

serveis públics hagin de ser deficitari 
de per si i treballarem tan com puguem 
perquè no ho siguin. 

Proposem la compra 
del centre de 
rehabilitació
El ple de l’Ajuntament d’Amposta va 
aprovar dilluns 13 de juny al migdia 
l’adquisició completa del Centre de 
Rehabilitació, amortitzant el préstec 
pendent uns mesos abans de la seva 

liquidació, una proposta que ja va 
reclamar fa uns mesos el nostre grup 
municipal a través d’una moció al 
consell d’administració de l’Hospital, 
que va ser aprovada. Malgrat la nos-
tra primera opció no era la compra 
d’aquest local, sí que és la millor ma-
nera de procedir en la situació actual. 
L’Ajuntament signa ara l’acord de com-
pra pagant 280.000 euros i ajornant 
la resta fins a 560.000 a principis de 
l’any vinent. Això genera un estalvi de 
prop d’11.000 euros en interessos que 
no es quedaran els bancs, sinó que es 
podran reinvertir en necessitats reals 
de la ciutadania. Una vegada més, 
amb les nostres propostes positives, 
generem estalvi directe als ciutadans 
d’Amposta.   

Tots som iguals
Tots els tallers mecànics estan obligats 
a pagar gual, segons la normativa. 
Vam rebre una queixa que hi havia 
tallers que no ho feien. Després de 
traslladar-la a l’equip de govern, vam 
demanar que tots som iguals. Aquí  no 
hi ha tracte de favor. O no paga ningú 
o paga tothom. Estarem amatents que 
així siga. 
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EsGRima

La Sala Esgrima Amposta queda tercera per equips 

nataCiÓ BoCCia

Àngel Fabregat, campió d’Espanya d’esgrima

Àngel Fabregat es va proclamar 
campió d’Espanya absolut 
d’esgrima en la modalitat 

d’espasa davant Yulen Pereira,del 
Club Olimpo Madrid, en una final 
molt igualada (15 - 13). Fabregat va 
trencar els pronòstics, que situaven 
Pereira com a màxim favorit del 
campionat després que al maig es 
proclamés campió d’Europa sub-23. 
Fabregat va mostrar-se implacable 
durant la final, culminant una es-
pectacular jornada que va començar 
amb la seua classificació en la poule. 
La seua puntuació li va permtre 
quedar excempt de la primera ronda 
i superar Manuel Coloma, del CRE 
Alcobendas) 15-6 en octaus de final. 
A quarts va vèncier Juan P. Romero, 

del CE Madrid, 15-11 i a semifinals, 
a Guillermo Migallón, també del CE 
Madrid, per 15.9. 

Pel que fa als altres dos membres 
de la Sala esgrima Amposta que van 
participar al torneig, Marc Andreu va 
quedar-se a quarts i Eugeni Gavaldà 
va ser dècim. Per equips, la Sala 
d’Esgrima Amposta va acabar ter-
cera després de perdre a semifinals 
davant del Club Olimpo de Madrid.

tamBé CampiÓ dE Catalunya
D’altra banda, Àngel Fabregat, Eu-
geni Gavaldà i Gerard Gonell, dos 
júniors i un cadet de primer any, 
van quedar campions de Cataluny 
absoluts per equips al Campionat de 
Catalunya a Vilanova i la Geltrú el 19 

de juny. A nivell individual Fabregat 
va quedar campió, i Gerard Gonell, 
bronze entre els 48 finalistes de tota 
Catalunya que van classificar-se. En 

categoria femenina, la Sala Esgrima 
Amposta va participar només en 
categoria individual. Michelle Lopez 
va quedar sotscampiona. 

Paula Pagà, del cn Vinaròs, nou rècord amb els 50 
metres papallona al Vi aquàtic de castelló

ana rangel, quinta al campionat d’espanya de clubs de 
Boccia

El cap de setmana del 28 i 29 de maig es va celebrar a la Piscina Municipal 
de Castelló el VI Aquàtic Castelló, on l’estudiant de 2n d’ESO de l’Institut 
de Tecnificació i nedadora  del Club Natació Vinaròs, Paula Pagà, va acon-
seguir  un nou rècord amb els 50 metres Papallona. Aquest és el segon 
rècord que obté aquesta jove promesa.  

L’ampostina Ana Rangel ha quedat quinta al Campionat d’Espanya de Clubs 
de boccia, disciplina que ha començat a practicar aquesta temporada. 
La boccia és una disciplina paralímpica similar a la petanca. Rangel s’ha 
mostrat molt satisfeta per aquests resultats. En aquesta primera temporada 
també ha acabat quarta a la lliga autonòmica de la comunitat valenciana 
i 4a individual a l’Open d’Espanya per Comunitats Autònomes.  
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Esports

REm

Aconsegueix tres medalles d’or, dos de plata i una de bronze

Els dies 24, 25 i 26 de juny es va 
celebrar al Llac de Banyoles, 
els Campionats d’Espanya de 

rem olímpic, en categories juvenil, 
sub 23, absolut i veterà, amb la 
presencia de 66 clubs i 950 espor-
tistes. El Club Nàutic Amposta es va 
classificar en tercera posició, superat 
per Real Círculo de Labradores i Club 
Náutico Sevilla. El CN Amposta va  
aconseguir tres medalles d’or, dos 
de plata i una de bronze:

Les medalles d’or es van aconse-
guir per; Aina Cid en skiff absolut; 
Aina Cid, Victoria Cid, Iris Castell i 
Núria Puig en quatre scull absolut; 
Albert Barrera, Alex Paga, Xavier 
Royo i Oriol Mateo en quatre scull 
juvenil. Quant a medalles de plata, 
Núria Puig i Damaris Beltri en doble 

scull juvenil; Albert Barrera, Àlex 
Pagà, Xavier Royo i Oriol Mateo amb 
Núria Martin de Timoner, en quatre 
amb timoner juvenil

Finalment medalla de bronze 
de Victòria Cid, Iris Castell en dos 
sense absolut.

Campionat dE Catalunya
D’altra banda, El cap de setmana del 
11 i 12 de juny es va dur a terme 
el Campionat de Catalunya de Rem 
en la seva modalitat de banc mòbil 
a Banyoles. Un total de 527 espor-
tistes de totes les categories es van 
donar cita a l’estany. El club Natació 
Banyoles es va proclamar Campió 
de Catalunya per clubs seguit del 
Reial Club Nàutic de Tarragona, del 
Club Rem Tortosa i del Club Nàutic 

Amposta. El Club Nàutic Amposta va 
aconseguir un total de 31 medalles: 

5 medalles d’or, 9 de plata i 17 de 
bronze. 

El CN Amposta, tercer a l’Estatal

Les esportistes que van aconseguir un dels ors a l’Estatal.

REm

És la segona edició d’aquest prestigiós campus que es fa a Amposta

Prop d’un centenar de jugadores de 
bàsquet de les categories infantil, ca-
det, júnior i sènior participen aquest 
mes de juliol al Campus Winners de 
Bàsquet Femení. És la quarta edició 
d’aquest campus de tecnificació i la 
segona que es realitza a Amposta. Es 
tracta d’esportistes d’arreu del país, 
però també de l’Estat i d’Europa. De 

fet, en aquesta edició hi ha una es-
portista de Bèlgica. El primer torn del 
Campus, que va arrancar diumenge 3 
de juliol, compta amb la participació 
de 21 jugadores júniors i sèniors. 
Diumenge 10 va començar el torn 
de les infantils, on hi participen 36 
esportistes. Finalment, a partir del 
24 de juliol hi assistiran les 38 juga-

dores de bàsquet de categoria cadet.
Es tracta d’un campus de reco-

negut prestigi estatal i fins i tot 
internacional. Ho demostra el fet 
que les jugadores provenen de 
diferents punts de l’àmbit de la 
geografia espanyola, com del País 
Basc, Segovia o Andalusia, o inclús 
de fora com de Bèlgica. Totes elles 

estaran instal·lades a la residència 
d’esportistes i utilitzaran les instal-
lacions esportives de la capital del 
Montsià.

Els seus organitzadors, l’empresa 
Q10Sports, estan “satisfets” amb 
Amposta i les seves instal·lacions 
i confien mantindre la realització 
d’aquest campus a la ciutat. 

Prop d’un centenar de jugadores de bàsquet 
participen a la quarta edició del Campus Winners 

El campus va arrancar el 3 de juliol. Foto de família amb les 21 de jugadores del primer torn.
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FutBol atlEtismE

taEkwondo

Josep Gombau, seleccionador d’austràlia la unió atlètica montsià acaba vuitena al campionat de 
catalunya absolut amb tres plates i tres cinquens llocs

L’ampostí Josep Gombau serà, a partir de la propera temporada, entrena-
dor de l’equip olímpic de futbol sub23 d’Austràlia. Gombau també serà 
l’ajudant del seleccionador absolut Ange Postecoglou. L’entrenador ampostí 
retorna així a Australia després que l’última temporada hagi estat treballant 
com a director esportiu de l’acadèmia de futbol DVY Soccer Academy, de 
David Villa. recordem que Gombau havia sigut entrenador de l’Adelaide 
United entre el 2013 i 2015, quan va proclamar-se guanyador de la FFA 
Cup. L’ampostí assumeix aquest nou repte amb l’objectiu de classificar la 
sub23 per als Jocs Olímpics de Tokio 2020. 

Les tres medalles de plata i els tres cinquens llocs que van aconseguir 
els atletes de la Unió Atlètica Montsià al Campionat de Catalunya Ab-
solut va merèixer al club ampostí el vuitè lloc per clubs. Uns resultats 
que des de l’entitat qualifiquen d’espectaculars. Rosa Val va aconseguir 
la segona plaça en el llançament de disc millorant més de 3 metres la 
seva marca personal i també es va proclamar subcampiona de Catalunya 
absoluta am 12,04 metres. Cristian Ravar es va proclamar subcampió de 
Catalunya absolut amb 62,80m i va aconseguir la cinquena plaça en el 
pes masculí amb 14’00m. Nàdia Tolós també va finalitzar cinquena en 
els 400 m. tanques femenins repetint la MMP del dia anterior: 1’05”97I 
finalment Anna Pla també va fer cinquena en un llançament de martell 
de moltíssim nivel amb 45’70m.  

el tKd alfaro aconsegueix 5 ors, 4 plates i 4 bronzes a la 
XVi copa andorra
El club de Taekwondo TKD Alfaro, d’Amposta, va acabar tercers a la ge-
neral cadet i quarts a la general precadets de la XVI Copa Andorra. Ho va 
fer aconseguint 5 medalles d’or, 4 de plata i 4 de bronze. Rut Sanz, Aleix 
Borras, Marta Dominguez, Andreu Perez i Cheyenne Brito, van endur-se 
els ors; Nuria Gelabert, Janel Rosello, Arnas Zubavicuis i Arnau Fumado, 
les medalles de plata i Fiona Arasa, Nizar Hernandez, Josep Gelabert i 
Ashley Bourreau, els bronzes.   



per Josep
Parrot Talarn

Agustí Drago Duran

Avui sabrem més d’una 
vida dedicada als am-
postins pagesos. Al co-

mençament de la meua vida, 
si no vaig  malament allò que 
nosaltres dèiem la Cens era 
la CNS, que estava dedicat a 
protegir al treballador. Ell nai-
xia el 16 de Juliol de 1922. El 
seu primer mestre, qui va ser?

Jo començo al carrer Sant Roc 
amb Don Agustín. Recordo que des-
prés, en fer-se les Escoles, allí vaig 
tenir un mestre que es deia Dolz. 
Més tard entro a una acadèmia que 
estava al carrer Navarra del Grau, 
i el professor era el mateix telegra-
fista. Ell ja ens ensenyava àlgebra, 
i va arribar a tenir molts d’alumnes. 
Bel,  jo i dos o tres més, l’ajudàvem 
a fer de mestre perquè va arribar a 
tenir en una mateixa classe fins a 
50 alumnes. Li dèiem  Don Pasqual 
i era el pare del conegut i molt bon 
dentista ampostí, el senyor Pasqual, 
que tenia la clínica per allí davant 
de la Lira. 

En deixar l’escola, quina és 
la teva primera feina?

En sortir de l’escola, passo dos o 
tres anys treballant al camp fent de 
pagès. Tan aviat com va poder, el 
meu pare, que volia que jo no anés 
al camp perquè ell sabia el que es 
patia, em va buscar feina a la Ger-
mandat de llauradors, que és com 
es deia primer la Cens. Entro com 
a meritori. Més endavant ja quedo 
com secretari. 

Com coneixes a la que aca-
baria sent la teva senyora?

Per no fer-ho llarg, et diré que va 

ser al carrer de La Lira. Ella venia 
junt amb dos cosines, germanes de 
Rogelio, el que va estar molts anys a 
la fàbrica del gel del senyor Aguiló, 
al carrer Sant Joan. Aquesta fàbrica 
va durar fins que van aparèixer les 
neveres. Penso que per a la mestressa 
de casa, quan arriba la nevera a la 
nostra societat, va ser més gran que 
quan apareix la televisió. Tornant al 
què dèiem de la dona, en veure-les 
em poso al costat d’ella, i passades  
dos setmanes ja érem nuvis.

Us caseu i aneu de viatge. 
Sí. El vam fer llarg, el viatge. Pri-

mer vam anar a Sueca perquè teníem 
família.  Després anem a Menorca, i 
per descomptat que també vam visi-
tar Mallorca. Sense adonar-nos-en, 
quasi vam passar un mes voltant. Per 
aquell temps era molt. El normalet 
era una setmaneta a Barcelona i para 

de comptar. 
I del futbol, què ens contes? 
Al futbol vaig estar diversos anys 

de secretari. I si tinc de dir-te de 
quina societat musical ampostina sóc 
més, et diré que jo estic sempre es-
coltant música clàssica. Ara quan has 
arribat estava escoltant la sèptima de 
Beethoven, i tinc més de 100 vídeos, 
tots en música clàssica gravada de la 
tele. Així és que quan aquí Amposta 
hi ha concert m’és igual que siguin 
uns com els altres. Allí estic jo. Per la 
resta, les meves ocupacions sempre 
han sigut l’administració.  Començo 
amb la Germandat de llauradors, que 
després passa a ser Cambra agrària 
local. Allí estava també el meu cosí 
José Batalla Duran i Jordi Servià. 

De la fira de Mostres, què 
recordes?

La Fira la vam fundar nosaltres. El 

senyor Enrique Escrihuela Reverté 
estava a la junta i per mig d’ells, 
molts de la junta i nosaltres des 
d’aquí, la vam tirar avant els primers 
anys. Agustí Juan Estellé posava els 
altaveus. La primera que vam mun-
tar va ser als sequesos de Carvallo, 
el pròxim any al pati de les escoles, i 
en prendre més auge, la fem uns any 
als sequesos de la Cambra Arrosse-
ra. Rebull buscava els anunciants i 
tu gravaves els anuncis. Poc a poc, 
allò s’anava fent més gran. I un dia 
vénen de l’ajuntament que si volíem, 
a partir d’aquell any se’n cuidarien 
ells. Com només ens donava mals 
de cap, els vam dir que ja podien 
començar. D’aquesta forma es tanca 
la meva col·laboració en La Fira. 

Ara que està arribant l’estiu, 
què recordes les platges de la 
Ràpita?

Em vénen a la memòria aquelles 
matinades per arribar aviat, per 
poder tenir un garrofer que fes 
ombra a l’hora de dinar. Anàvem 
el carro, i quasi sempre a la platja 
dels tontos. Sempre tota la família, 
des de la meva iaia, a nosaltres que 
érem menuts. Com no sorties mai a 
cap lloc, allò era una cosa fantàstica. 

És Drago lo de la Germandat, 
casat en Hortènsia, ampostí 
i ampostina que portaven al 
món a Lionel, Miguel Angel, 
Josep Ramon i Mª Luisa... Ens 
deia fora ja de l’entrevista 
que de totes les coses que ha 
fet en aquesta vida, de la que 
està mes content és d’aquests  
quatre que hem nombrat al 
final.  


