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El Saló de Pasqua, tot un èxit de públic i participació

L’Ajuntament d’Amposta presenta 
noves inversions en equipaments
En l’últim ple municipal es van aprovar diverses línies d’ajuts

Amposta 
renova 
l’enllumenat 
del Pavelló

El Festival 
Solidari 
recapta més 
de 3.000€

BICAMPIÓ DE LA TITAN DESERT

 

Els Quicos i l’acte de cloenda 
principals novetats de la IX Festa del 
Mercat a la Plaça d’Amposta

L’Amposta 
Comedy 
esgota totes 
les entrades

El ciclista ampostí Josep Betalú, ha guanyat la segona Titan Desert 
consecutiva, aquesta carrera que es realitza al desert del Marroc és una 

de les carreres més dura del món.
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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

MUNICIPAL

L’Ajuntament d’Amposta incorpora crèdits extraordinaris de 5,5 milions d’euros

El ple portarà a aprovació les bases 
d’ajuts a la recerca industrial, el 
comerç i la rehabilitació d’habitatges

L ’Ajuntament d’Amposta va 
aprovar, en l’últim ple or-
dinari del mes d’abril, una 

modificació de pressupost de 5,5 
milions d’euros i a la vegada una 
amortització de préstec de 2 mili-
ons d’euros. Aquesta modificació 
ve donada per un nou préstec 
valorat en més de 5,5 milions d’eu-
ros, al qual s’han proposat quatre 
institucions bancàries. “Creiem 
que aquesta és una mostra de la 
bona gestió que s’està portant a 
terme des del govern municipal», 
segons comenta l’alcalde, Adam 
Tomàs. D’aquests 5,5 milions, en 
sortiran diverses partides com 
una d’1,9 milions d’euros per a 
la construcció d’un nou pavelló 
esportiu, un projecte que data del 
2010 i que ara es vol recuperar i 
que “dotarà a Amposta d’una in-
fraestructura esportiva adaptada 
a les seves necessitats; aquesta 
obra té previst el seu inici a finals 
de juliol si tot va com esperem”, 
ha comentat Adam Tomàs. Dins 
d’aquest préstec també desta-
quen altres partides importants 
com l’adequació de l’antic edifici 
del Sindicat d’Amposta, situat a 
l’Avinguda de la Ràpita, amb un 
cost que rondarà el milió d’euros; 
el cobriment de la piscina exterior, 
la rehabilitació de l’antic pavelló 
d’esports municipal, la col·locació 
d’un altre punt de càrrega per a 
vehicles elèctrics i la urbanitza-
ció i millora de diversos carrers 
d’Amposta, com el carrer Sant 
Roc, o la rehabilitació del Mercat 
Municipal. També es reservaran 
diverses partides per a serveis 
socials i subvencions.

Aquest punt va aprovar-se amb 
el vot favorable de l’equip de go-
vern, l’abstenció de la regidora 
no adscrita, Rosita Pertegaz, del 
regidor German Ciscar i edl grup 
municipal del PSC, al·legant tots 

ells, la poca informació de la qual 
disposaven. La moció va tenir el 
vot en contra del grup de CiU, 
criticant la nova política d’adqui-
sicions d’equipaments.

APROVADES BASES D’AJUTS
En el ple del dilluns 24 d’abril 

també es van portar a aprovació 
les bases per a diferents ajuts. Tal 
i com va explicar el regidor d’Hi-
senda, Règim Intern i Personal i 
Obres, Urbanisme i Activitats de 
l’Ajuntament d’Amposta, Tomàs 
Bertomeu, un d’aquests ajuts seran 
a la recerca industrial i desenvo-
lupament experimental amb un 
conveni empreses locals-ajunta-
ment que compta amb una partida 
inicial de 6.000  €. També hi haurà 
ajuts en l’àmbit del comerç, dels 
serveis i les activitats, on es preveu 
que s’elaborin quatre programes, 
dos per ajudes a curt termini i 
dos més per a projectes de més 
llarg termini. Unes subvencions 

que poden arribar a ser de fins 
a 10.000  €, sempre tenint en 
compte la viabilitat econòmica 
del projecte. Pel que fa als ajuts 
als comerços municipals, l’alcalde 
ha comentat que «moltes vegades 
es prenen les subvencions com 
regalar diners, però des del nostre 
equip de govern creiem que no és 
així, pensem que les subvencions 
són una bona forma d’ajudar a fer 
créixer les empreses ampostines’.

Per últim, també van passar 
per ple els ajuts i subvencions 
per a la rehabilitació d’habitatges, 
buscant sinergies econòmiques 
entre diferents sectors econò-
mics. Aquestes actuacions, que 
en un principi anaven dirigides 
als barris més antics de la ciutat, 
Cas Antic, Grau i Quintanes, s’han 
decidit obrir-les a tots els barris 
del municipi, donant prioritat a 
aquells projectes que impliquen la 
rehabilitació de façanes d’edificis 
situats la vora del Canal. Les línies 
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de subvenció són retroactives, i les 
podran demanar tots aquells que 
hagin realitzat una obra durant 
aquest 2017.

 Aquestes bases van tirar 
endavant amb el vot favorable 
de l’equip  de govern d’Esquerra 
d’Amposta, el de CiU i el de la re-
gidora no adscrita Rosita Pertegaz 
i l’abstenció de German Ciscar i 
del PSC. 

TORN DE MOCIONS
El regidor de PxC, German Cis-

car va presentar diverses mocions, 
la primera de les quals es referia 
a la possibilitat que l’Ajuntament 
d’Amposta fomenti el cinema amb 
la projecció de pel·lícules a preus 
populars un dia a la setmana, la 
seva intenció seria «que cap família 
es quedi sense cinema, per culpa 
del alt preu del cinema». Aquesta 
moció va rebre els vots favorables 
de l’equip d’EA, del PSC i CiU i 
l’abstenció de la regidora no ads-
crita, Rosita Pertegaz.

Una altra de les mocions pre-
sentades va ser la del PSC-CP, 
el seu portaveu Francesc Miró, 
va proposar una rebaixa de l’IBI 
de fins al 20% a tots els tipus 
d’habitatges, la moció va obtenir 
els vots favorables de CiU, PxC 
i la regidora no adscrita, Rosita 
Pertegaz. Finalment la moció no 
es va aprovar pel vot en contra de 
l’equip d’EA, ja que com el mateix 
alcalde Adam Tomàs va comentar 
«encara que veiem en bons ulls la 
proposta, votarem en contra per-

què tal com està formulada creiem 
que els més beneficiats d’aquesta 
rebaixa serien els bancs, com a 
propietaris de molts habitatges 
al municipi.»

Una altra proposta presentada 
per PxC i aprovada per tots els 
grups locals, va ser la que es re-
feria al lloguer dels immobles que 
l’ajuntament no fa servir, en aquest 
cas tots els grups del consistori van 
votar a favor, menys la regidora 
adscrita, que es va abstenir.

La moció presentada pel grup 
EA-AM, per l’adhesió de l’ajun-
tament d’Amposta es va aprovar 
amb els vots a favor del grup de 
CiU, EA-AM i la regidora no ads-
crita Rosita Pertegaz, i els vots en 
contra de PxC i PSC. 

• Rehabilitació Mercat Municipal – 250,000 €
• Adquisició immobles (local d’entitats) – 380,000 €
• Nou pavelló esportiu - 1,9 M€
• Urbanització carrers 2017 – 60,000 €
• Clavegueram 2017 – 200,000 €
• Cobriment piscina exterior – 300,000 €
• Eliminació barreres arquitectòniques 2017 – 50,000 €

 Algunes inversions: 
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L ’Ajuntament d’Amposta ha 
substituït l’enllumenat del pa-
velló esportiu per un sistema 

LED que generarà un estalvi mínim 
del 70% en el consum d’aquest 
equipament esportiu municipal. En 
concret, i en el marc de la política 
impulsada per l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta de tenir 
equipaments municipals més efici-
ents, s’han substituït els 42 punts 
de llums, uns focus que sempre 
funcionaven al 100% i consumien 
450 watts cadascuna. 

El nou sistema compta amb els 
mateixos punts de llum però ha 
incorporat sensors de lluminositat 
per determinar quina quantitat de 
llum és necessària en cada mo-
ment. Així, el 100% de la potència 
“només serà necessari en ocasions 
especials com retransmissions de 
partits en directe per la televisió”, 
assenyala el  regidor de Noves Tec-

nologies, Transparència, Eficiència 
i Sostenibilitat Energètica, Pau Cid. 
“Quan això passi, el consum serà 
de només 130 watts”, afegeix, tot 
assenyalant que aquest consum del 
100% serà “molt excepcional”. Serà 
llavors quan es produeixi un estalvi 
del 71%. Amb tot, aquest consum 
“sempre serà més baix i variarà en 
funció de les necessitats i també 
de la llum que entri de l’exterior, 
ja que depenent de l’hora del dia i 
de la llum solar que entri de l’exte-
rior es necessitarà una potència o 
una altra per aconseguir el mateix 
nivell de llum”, comenta. “A més a 
més, com són punts de llum LED no 
necessiten refredar-se per tornar-se 
a engegar i això fa que, a diferència 
del que passava fins ara, es puguin 
apagar les llums durant les hores 
que no s’utilitza una part de la 
pista”, clou Cid.

Per la seva banda, l’alcalde 

d’Amposta, Adam Tomàs, ha volgut 
destacar la importància d’aquesta 
actuació en el marc de la política 
del govern municipal per fer un 
municipi més sostenible i eficient 

energèticament. “Són petites ac-
tuacions quant a pressupost, però 
que suposen un gran pas a l’hora 
d’avançar cap al nostre objectiu”, 
afegeix Tomàs. 

RECONEIXEMENTS

Unes distincions relacionades amb les actuacions en el tràgic accident de Freginals

L’inspector i un agent de la Policia Local i l’Hospital 
Comarcal d’Amposta condecorats al Dia de les Esquadres
L’actual inspector de la policia Local 
d’Amposta, Josep Massana, l’agent 
Ramon Nadal i l’Hospital Comarcal 
d’Amposta van ser reconeguts en 
el marc de la celebració del Dia 
de les Esquadres a les Terres de 
l’Ebre, acte presidit pel conseller 
d’Interior, Jordi Jané. Josep Mas-
sana, l’actual Inspector en Cap 
de la Policia Local d’Amposta va 
rebre un reconeixement per la 
seva trajectòria com a sergent dels 
Mossos d’Esquadra. L’agent de la 
Policia Local d’Amposta, Ramon 
Nadal, també va rebre de la mà del 
Conseller d’Interior, Jordi Jané, un 
diploma per la seva col·laboració 
amb els Mossos d’Esquadra. En el 
mateix acte, també es va fer un re-
coneixement a l’Hospital Comarcal 

d’Amposta per la seva tasca durant 
el malaurat accident d’autobús a 
Freginals.
El Dia de les Esquadres és el dia 
en què les forces de seguretat en-
treguen els diplomes i homenatgen 
a aquells cossos de seguretat i or-
ganitzacions del territori que han 
tingut un paper destacat durant 
l’últim any. 
Enguany, s’han atorgat 167 felicita-
cions a membres del cos de Mossos 
d’Esquadra, altres cossos policials i 
la societat civil en reconeixement a 
actuacions meritòries, 31 d’aques-
tes 167 han estat distincions per 
les actuacions relacionades amb 
el tràgic accident de Freginals, 
entre els quals l’Hospital Comarcal 
d’Amposta. 

Ciutat

ENERGIA

Amposta ha substituït l’enllumenat per un nou sistema LED

L’Ajuntament renova l’enllumenat del pavelló esportiu 
per generar un estalvi de consum mínim del 70%
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L’Ajuntament aconsegueix, per segon any, el Segell 
Infoparticipa a la qualitat i transparència

L’Ajuntament d’Amposta ha 
aconseguit, per segon any con-
secutiu, el Segell Infoparticipa 

2016 a la qualitat i transparència en 
la comunicació, que atorga el Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de 
la Facultat de Ciències de la Comu-
nicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i que avalua la 
informació de les webs municipals.

L’Ajuntament d’Amposta repeteix 
el percentatge assolit en l’edició an-
terior, un 92,31% del compliment, 
donant resposta positiva a 48 dels 
51 indicadors. El segell va ser recollit 
dimecres 19 per l’alcalde d’Ampos-
ta, Adam Tomàs, acompanyat del 
regidor de Noves Tecnologies, Trans-

parència, Eficiència i Sostenibilitat 
Energètica, Pau Cid, i el de Mitjans 
de Comunicació i Festes, Ramon   Bel. 

El Segell Infoparticipa a la qualitat 
i transparència en la comunicació 
s’entrega des del 2013. En aquesta 
quarta edició s’han definit 51 indi-
cadors en forma de pregunta (fins 
ara eren 41) distribuïts en cinc grans 
blocs: quin són els representants 
polítics, com es gestionen els recur-
sos col·lectius, com es gestionen els 
recursos econòmics (pressupostos, 
salaris, contractacions, subvenci-
ons,...?), quina informació propor-
cionen sobre el municipi i la gestió 
dels recursos col·lectius, quines 
eines s’ofereixen per a la participació 
ciutadana. 

Ciutat

Compleix en un 92,31% dels requisits d’informació disponibles a la web municipal

TRANSPARÈNCIA

RESTAURACIÓ

El restaurant Gatsby d’Amposta revalida la seva 
acreditació AMED
El coordinador de Programes del 
Montsià, de l’Agència de Salut Pública 
a Terres de l’Ebre, Fernando Martínez, 
ha lliurat al restaurant Gatsby la nova 
acreditació Amed per a la promoció de 
la dieta mediterrània.

Actualment, a les Terres de l’Ebre, 
cada cop són més els establiments que 
ofereixen menús mediterranis, en 11 
poblacions, a més de 1500 comensals 
diaris, entre restaurants, menjadors 
laborals i albergs juvenils.

L’acreditació AMED és un projecte 
liderat per l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT), que compta amb 
la col·laboració dels ajuntaments, con-
sells comarcals i gremis de restauració, 

que identifica i acredita els establiments 
que ofereixen opcions d’alimentació 
mediterrània i d’oci actiu per als seus 
usuaris, a més de disposar d’unes cor-
rectes condicions higienicosanitàries. 
Així a partir d’una revisió dels menús 
i una adaptació als criteris proposats, 
es garanteix una oferta gastronòmica 
basada en l’ús de l’oli d’oliva, l’abundàn-
cia de verdures, hortalisses i llegums, 
fruita fresca, peixos i carns magres i la 
inclusió de productes integrals.

En concret, s’han acreditat AMED 
més de 550 establiments en 133 
municipis amb capacitat per oferir 
alimentació mediterrània a més de 
84.000 comensals a tot Catalunya. 

L’acreditació és un projecte liderat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya
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AMPOSTA
TEATRE
I DANSA
2017
Teatre Professional

+ E.V.A. 11 de Març

+ La distància entre 
   el  llamp i el tro 1 d’Abril

+ Mag Lari 17 d’Agost

+ Art 1 de Desembre

Teatre Amateur

Teatre Familiar

Amposta Comedy

FesticAm

Informació i Venda d’entrades:

· Ajuntament d’Amposta
  Tel. 977 700 057

· www.amposta.cat

· Oficina de Cultura i Festes,
  Caselles del Mercat

Organitza:

Amb el suport de:
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El passat 28 d’abril el Casal 
d’Amposta va acollir la segona 
sessió d’Amposta Comedy, un 

club de comèdia on cada mes actuen 
alguns dels millors còmics del país. 

Amb tauletes, llums tènues, fum 
d’ambient, jazz com a banda sonora, 
una barra on se serveixen els millors 
gintònics, un escenari molt proper i 
sobre tot moltes rialles. Un ambient 
que recorda un d’aquells acollidors 
clubs de comèdia que hi ha amagats 
per  la ciutat de Nova York.

Després de la primera sessió 
amb Txabi Franquesa, el Club de la 
Comèdia, Central de Còmics, Ocho 
Apellidos Catalanes, Tics, la sessió 
del mes d’abril va ser a càrrec de 
Fernando Garcia Torres, el Club de 

la Comèdia, Sopa de Gansos, Central 
de Còmics, amb un èxit rotund de 
rialles, una sessió que havia esgotat 
les entrades tres setmanes abans de 
l’actuació.

La sessió va estar presentat per 
Jordi Galo i Xavier Castells, que van 
fer gala del seu humor irreverent i 
surrealista per donar pas a l’estrella 
convidada: Fernando García Torres. 
Tots els assistents de l’Amposta Come-
dy van tenir una bossa regal gentilesa 
d’Opticalia i Eroski. 

Fernando Garcia Torres va tocar 
temes com la de com un andalús 
sobreviu els primers anys aprenent 
català, les diferència entre homes i 
dones, la platja, les piscines, sempre 
amb un humor àcid.

A la mitja part, Jordi Galo i Xavier 
Castells, van reinterpretar, per sor-
teig, com una persona del públic va 
conèixer la seva parella. 

En definitiva rialles i rialles al Casal 
d’Amposta. Un èxit rotund que es veu 

plasmat en la venda d’entrades per a 
les properes sessions: per al xou de 
Improscritos del 9 de juny ja estan 
totes venudes i per al gran Salomó 
(Club de la Comèdia) ja en comencen 
a quedar poques. 

Amposta Comedy torna a ser un èxit i esgota les entrades per segon cop consecutiu

Ciutat

HUMOR

Fernando García va fer riure a tot el Casal 
d’Amposta, en una nit plena de bon humor

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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E l passat dissabte 22 d’abril 
el Pavelló Firal d’Amposta va 
acollir el Festival Solidari pels 

Refugiats. Un acte solidari a favor 
de l’ONG ampostina Provocant la 
Pau, que treballa in-situ amb els 
refugiats a Grècia, i organitzat per 
les diferents AMPES del municipi, 
l’Ajuntament d’Amposta i amb la 
col·laboració de diferents entitats 
del poble com Engalanats, Surt al 
Castell, Del Terreno, Futbol Sala o 
Sport Salut. En total s’han recaptat 
més de 3000€ que aniran destinats 
a l’atenció educativa dels nens d’una 
maternitat d’Atenes i que gestionarà 
directament la mateixa associació. 

Pel festival van passar unes 2000 
persones durant una jornada que va 
començar sobre les 17 h. amb acti-
vitats infantils, inflables, pallassos, 
Muniatto Xou, Tallers Engalanats, 
Taller Tattos i amb actuacions en 
directe de la colla castellera dels 
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, el 
grup de batucada Batukem, la colla 
de diables Lo Minotaure, el Combo 
Jazz de la Lira, la Performance Grup 
juvenil, Peppa’s Duet, xerrada Pro-
vocant La Pau, Arturo Gaya, Quique 
Pellicer i Paco Prieto, Dalton’s Band, 
Noel Luna, En & Ton, El Mafio, Els 
Sirgadors, Provoking Peace Band, 
Drazer i dj’s. 

Amposta acull un festival Solidari pels 
Refugiats i recapta més de 3.000 €

El Festival Solidari pels Refugiats va estar organitzat per diferents AMPES i associacions ampostines

SOLIDARITAT

INTEGRACIÓ

Fins a finals de juliol hi ha planejades dos sessions més del curs organitzat per l’Ajuntament d’Amposta

Més de 15 alumnes en el curs de ‘Coneixement de 
la Societat Catalana’
El passat 10 d’abril va finalitzar la 
primera sessió del mòdul de “Conei-
xement de la Societat Catalana” i de 
“Coneixements laborals i d’estrangeria” 
que l’Ajuntament d’Amposta imparteix 
per als estrangers amb la finalitat de 
facilitar la seva integració al municipi 
i a la societat ampostina. En aquesta 
iniciativa que parteix del Departament 
de Treball d’Afers Socials i Famílies, 
en concret de la Secretaria per la 
immigració, es van apuntar més de 
15 persones vingudes de països com 
Bielorússia, Xile, Hondures, Marroc, 

Paraguai o Perú. 
Aquests cursos es porten a terme 

des de l’any 2015 i cada ajunta-
ment disposa del servei d’acollida 
al municipi o al Consell Comarcal 
corresponent. Aquesta sessió està 
coordinada per la tècnica d’Acolli-
da de l’Ajuntament, que ha tancat 
aquesta sessió amb una valoració 
molt positiva dels usuaris inscrits. 

Fins al final de juliol d’aquest any 
hi ha planejades dos sessions més 
del mòdul de Coneixement laboral i 
d’estrangeria. 
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Ciutadans

PARTICIPACIÓ 

Del 8 al 13 d’abril Amposta va tenir una cita amb els petits al 31è Saló de Pasqua

Durant 4 dies, del 8 al 13 
d’abril, el Pavelló Firal d’Am-
posta es va convertir en un 

espai on gaudir de les activitats 
dedicades als més petits. Més de 
3.600 infants van passar pel 31è 
Saló de la Pasqua durant els 6 dies 
de Setmana Santa.

Uns dies replets d’activitats per 
als més menuts, on destacaven les 
zones de Ludoteca, per a nens de 0 
a 3 anys, una zona familiar, on tots 
junts podran gaudir de jocs gegants, 
com el parxís, lo pato i els tres en 
ratlla, i d’un taller de circ molt di-
vertit, a més d’actuacions per a tota 
la família com el taller de cuina amb 
Ensucrada o el ball en família a càrrec 
de l’espai polivalent “Bombolles”. 
També hi havia una zona de tallers 
infantils on els més petits podien 
passar l’estona fent treballs manuals, 
jugant als escacs o revivin el passat 
de la nostra ciutat.

Per als més grans també hi podíem 

trobar activitats a la Zona d’Aventu-
ra, un espai per a saltar, per a pujar 
en bici, per a jugar als ponts tibetans 
o per a escalar i tirar-se en tirolina 
o a la zona Natura, on es podien 
veure les diferents fases de l’arròs i 

crear el teu propi arrossal, a més de 
pujar a un cavall o un poni i no podia 
faltar la Zona Esports, un lloc amb 
canastes, porteries o pilotes de rugbi.

Una edició del Saló de Pasqua que 
va tornar a ser un èxit. 

Més de 3.600 infants visiten el Saló

SANITAT

L’Hospital Comarcal d’Amposta celebra el Dia 
Mundial de la Higiene de Mans
Un any més l’Hospital Comarcal 
d’Amposta va celebrar el Dia Mun-
dial de la Higiene de Mans, impulsat 
per l’OMS des de l’any 2009. Aquest 
dia té la finalitat de conscienciar 
i implicar tant els professionals 
sanitaris com els directors i gerents 
dels centres sanitaris en la prevenció 
de les infeccions relacionades amb 
l’assistència sanitària (IRAS) mitjan-
çant la mesura senzilla i eficaç de la 
Higiene de mans.

Tots els anys l’Hospital realitza una 
sèrie d’activitats al Hall en el qual es 
dóna informació sobre la importàn-
cia que té rentar-mos les mans per 
a prevenir les infeccions, repartint 
tríptics informatius i fent tallers als 
professionals, usuaris del centre, 
pacients i familiars de quan, com i 
perquè ens hem de rentar les mans. 

A tots els participants se’ls obsequia 
amb una botelleta de preparat de 
base alcohòlica o un sabonet.

Al mateix temps fem fotografies 
amb el Hashtag que cada any treu 

el Departament de Sanitat i que 
posteriorment hem de divulgar a 
través de xarxes socials #handhygi-
ene i #antibioticresistance. L’eslògan 
d’aquest any és “La lluita contra la 

resistència als antibiòtics és a les 
vostres mans. El personal de l’Hos-
pital ha participat també l’elaboració 
d’un vídeo “Mannequin Challenge” 
relacionat amb aquest tema i que 
s’ha projectat a la televisió de CCEE 
durant tota la jornada.

Finalment aquest any l’HCAm-
posta ha organitzat el I Concurs de 
Fotografia d’Higiene de Mans dotat 
amb dos premis de 125 i 75 euros 
respectivament. Ha fet entrega 
dels premis la Regidora de Salut i 
Benestar Social i Família Susanna 
Sancho Maigí.

El primer premi ha estat per al 
Sr. Enrique Soler Vílchez amb la 
fotografia titulada “Uneix-te”i el se-
gon premi ha estat per al Sr. Manel 
Panisello Bertomeu amb la fotografia 
titulada “Ben netes”. 

Un dia que serveix per conscienciar i implicar els professionals sanitaris
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L’AMPA de l’Itec organitza la II Jornada educació i família
El passat 25 d’abril es va celebrar 
la l’Auditori municipal a II Jornada 
Educació i Família, aquest cop de-
dicada a la sostenibilitat i el medi 
ambient. Organitzada per l’AMPA de 
l’Itec, la jornada va començar amb 
la presentació dels treballs de cada 
curs en relació al projecte de centre 
“Amposta ciutat neta”.

En acabat Noèlia Fabra, tècnica 
del COPATE va oferir la xarrada “Si 
apostem per fer-ho bé, guanya el medi 
ambient i guanyem tots”. L’acte es va 
acabar amb el lliurament de premis 
als diferents treballs presentats.

A l’acte van assistir l’alumnat d’ESO 
i batxillerat de l’Institut de Tecnifi-
cació i l’alumnat de 6è de l’escola 
Soriano Montagut. Al recinte també 
es va instal·lar l’exposició “Dóna la 

volta. Del residu al recurs” de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya que va 
ser visitada per diferents escoles de 
la ciutat.

Quant als projectes, l’alumnat 
de primer d’ESO van presentar els 
diferents cartells seleccionats per a 
la campanya; els de segon, un vídeo 
molt animat sobre el reciclatge i 
l’alumnat de tercer, un rap  sobre el 
medi ambient. Quant a l’alumnat de 
4t, va versionar la cançó Despacito i 
la van convertir en Reciclando. Els de 
primer de batxillerat van ser els en-
carregats de presentar tot el projecte 
a la ràdio i, finalment, els de segon 
de batxillerat van realitzar un vídeo 
animat amb la tècnica stop motion 
amb clicks sobre la importància del 
reciclatge i de la reutilització. 

ENSENYAMENT

Ciutadans

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

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143

Amposta ciutat neta, present als premis 
Federico Mayor Zaragoza

El passat 25 de març l’AMPA del 
nostre centre va anar a la Gala dels 
premis Federico Mayor Zaragoza la 
qual va ser celebrada a Tortosa. El 
projecte que van presentar s’anome-
na ‘Amposta Ciutat Neta’ i la seua 
finalitat és millorar la higiene de 
la ciutat i aconseguir la implicació 
d’alumnes, professors i ciutadans.

Els premis Mayor Zaragoza són 
atorgats per la associació d’amigues 

i amics de la UNESCO. Aquesta 
entitat pretén difondre els seus 
valors i és per això que cada any 
reconeixen les diferents campanyes 
que pretenen millorar les ciutats.

Tot i que l’AMPA de l’Itec no va 
guanyar el premi de la seua catego-
ria estan fent un gran treball junta-
ment amb la comunitat educativa 
per aconseguir millorar la imatge 
de la ciutat. 

PREMISEls alumnes de l’ITEC visiten Ràdio 
Amposta per parlar d’Amposta Ciutat-Neta”

El passat dia 24 de març els alumnes 
de 1r de Batxillerat de l’ITEC van 
visitar les instal·lacions d’Amposta 
Radio on van entrevistar Aleix, Estel 
i Alba. Van respondre a una sèrie 
de preguntes sobre la campanya im-
pulsada per l’AMPA “Amposta Ciu-
tat-Neta”, van explicar les tasques 
que havien fet la resta d’alumnes 
de tot el centre, també van parlar 
sobre els diferents punts de vista 
d’algunes autoritats de diferents 
entitats del territori com per exem-

ple el Parc Natural, l’Ajuntament, 
l’AMPA i el Consell comarcal.

Una experiència positiva tant 
per als alumnes com ho serà en un 
futur per a la població ampostina.

El projecte té com a objectiu 
conscienciar, responsabilitzar i 
involucrar tota la comunitat edu-
cativa en el tema de la brossa i la 
contaminació a Amposta. Ha estat 
impulsat per l’AMPA de l’Itec amb 
el suport de l’Ajuntament d’Am-
posta. 

ENSENYAMENT
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Ciutadans

DANSA 

La zona del Castell d’Amposta va tornar a ser l’escenari de la demostració

Durant 4 dies, del 8 al 13 dLa 
zona del Castell d’Amposta, 
després d’alguns anys canvi-

ant d’ubicació, va tornar a ser el lloc 
adequat perquè l’Escola de Dansa 
Maria Lozano realitzés una exhibició 
per celebrar amb tots els ciutadans 
d’Amposta el Dia Internacional de 
la Dansa.

Tota l’escola va prendre part en 
un dia amb una gran afluència de 
públic on els alumnes es van repar-
tir entre els dos espais, un escenari 
situat davant de la Biblioteca i un 
altre a la zona del fossar del Castell, 
on es van aprofitar els les baranes 
i el mobiliari urbà per realitzar les 
exhibicions.

En aquesta última zona és on es 
van col·locar els alumnes de Grau 
Professional de clàssic, que van re-
alitzar exercicis a la barra de dansa, 
també hi va haver una mostra de 
dansa contemporània i una impro-
visació col·lectiva.

A l’escenari situat davant la Bibli-
oteca, s’hi van realitzar 3 peces de 
coreografies de Strauss, realitzades 
pel Grau Elemental de dansa, però 
també vam poder gaudir de les core-
ografies dels alumnes premiats al 
Concurs Roseta Maurí,tant de clàssic 
com de contemporani. Per acabar la 
mostra a l’escenari  vam comptar 
amb  el conjunt de coreografies dels 
alumnes de  hip-hop de l’Escola 

L’escola de Dansa Maria Lozano celebra el 
Dia Internacional de la Dansa

Amposta commemora el Dia Internacional 
de la dansa

El diumenge dia 30 d’Abril a les 12 h, 
a la zona del Castell d’Amposta, 
l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca 
va realitzar una petita mostra del 
que han anat fent durant el curs, 
pel motiu del Dia Internacional de 
la Dansa.

L’acte es va iniciar amb unes vari-
acions que van realitzar els alumnes 
per al concurs Nacional d’Anaprode 

del passat 4 i 5 de març a Mollerussa, 
i seguidament es va voler aportar un 
espectacle diferent amb un tribut 
als cantants dels 80, 90’s, com són, 
Freddie Mercury, Michael Jackson, 
Whitney Houston, The Beatles, Elvis 
Presley, Camaron de la Isla, entre 
d’altres, també van realitzar adap-
tacions de danses clàssiques, con-
temporànies, Hip-Hop i Flamenc. 

DANSA
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Un espectacle de cloenda el 
diumenge 21, una ruta pels 
comerços amb aparadors 

decorats en motiu de la Festa, l’am-
pliació de carrers i zones de la Festa 
amb activitats al barri del Grau o a 
la zona de l’embarcador, la primera 
fira de festes i fires de principis de 
segle XX o la nova producció de 
teatre, música i comèdia del grup 
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de 
Ferreries són només algunes de les 
novetats que incorpora el programa 
de la IX Festa del Mercat a la Plaça, 
que tindrà lloc del 19 al 21 de maig. 

 L’arribada de la llum inspira, 
enguany, moltes de les activitats que 
s’inclouen al programa, com per 
exemple, el concurs de decoració 
d’aparadors, l’espectacle inaugural 
(on hi haurà un espectacle simbòlic 
d’encesa del primer enllumenat pú-
blic), el pregó inaugural (que anirà 
a càrrec de Domingo Talarn, un dels 
responsables de l’arribada de la llum 
a la ciutat, interpretat per Cebrià 
Forcada) o l’espectacle de Quico el 
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. 
Aquesta producció és, precisament, 
una de les noves incorporacions a 
la Festa del Mercat. Amb un guió 
escrit expressament per a l’ocasió, 
l’espectacle tindrà dos passis (dis-
sabte a les 21 h. i diumenge a les 20 
h.) i serà al teatre de la Lira. Porta 
el nom de ‘Lo Temps és vida’.

 El programa d’espectacles i 
activitats continuarà apostant per 
les activitats  ja consolidades dins 
la Festa del Mercat com el Mercat 
de parades d’artesania i amb demos-
tracions d’oficis artesans o la zona 

de tavernes; les teatralitzacions del 
Mercat, el Vermouth Danzat i altres 
varietes o la projecció de cinema 
mut. També hi tornaran el Cabaret 
Ampolino, la Gimcana nocturna 
Enigma 108, el Circ Mozzarela, el 
Viatge-històrico-poètic per l’Ampos-
ta Centenària, les tertúlies d’època a 
la Barberia Garriga o les Cosidores, 
tots ells amb nous guions i contin-
guts. De fet, s’han renovat un 75% 
dels guions dels espectacles i repre-
sentacions. I a través de l’activitat 
Des de l’Amposta centenària, nous 
personatges animaran els carrers 
de la ciutat. A l’esmolet, el sereno 
o el Pastor, el seu cavall, el gos i 
300 ovelles, enguany s’hi uniran el 
carboner, el llimpiabotes o el sastre 
i l’aprenent. 

 Quant a altres novetats, al 
programa hi ha la primera trobada 

popular de col·leccionistes de TBO 
les Terres de l’Ebre en els centenari 
del primer TBO, passejos pel riu 
Ebre amb el llaüt lo Sirgador, amb 
l’espectacle musical en directe ‘Lo 
Sirgador i la Danielle, la tercera 
trobada de Doleçainers i Grallers  o 
la primera concentració de cotxes 
antics d’època. 

 Enguany, el poble convidat és 
Santa Bàrbara i per això també s’in-
clourà una representació del Viatge 
al Passat Planer. I dins de la Fira de 
Festes i Fires de principis de segle XX, 
hi participaran els municipis Sant 
Joan de Villatorrada, Carcaixent, 
Móra d’Ebre i Santa Bàrbara.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL
 En el marc de la Taula de 

Treball impulsada per la regidoria 
de Comerç i Mercat Municipal s’han 

dissenyat també noves accions de 
dinamització comercial i de la res-
tauració. Hi destaquen el concurs 
d’aparadors, una nova edició de 
Tasta el Mercat de Nit per la Festa, 
que tindrà lloc després del pregó 
oficial o la I ruta turístico-comercial 
pels comerços d’Amposta. A més 
a més, els restaurants i bars del 
municipi organitzaran l’últim sopar 
a les fosques. Aquesta activitat, 
juntament amb l’entrega de premis 
del concurs d’aparadors, seran el dia 
previ a l’inici de la festa, el dijous 
18 de maig. 

Peu Foto: Els regidors d’Ensenya-
ment i Cultura, Comerç i Mercat 
Municipal i Festes i Mitjans de Comu-
nicació amb el director de la Festa, 
els Quicos i un dels personatges, 
el serono, durant la presentació. 

FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

L’espectacle dels Quicos, l’acte de cloenda o l’ampliació de la zona d’activitats, novetats de la Festa del Mercat

La novena Festa del Mercat a la Plaça 
tindrà lloc del 19 al 21 de maig
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17:00

18:00

19:30

20:00

20:15

20:20

20:30

21:00

22:00

22:30

OBERTURA DEL MERCAT D’ÈPOCA

ANEM A BALLAR A LA PLAÇA DE L’AUBE

AMPOSTA: MIRANT CAP A LA MODERNITAT

TOC D’INICI DE LA FESTA

CANT DE L’HIMNE “OH! AMPOSTA”

SEGUICI DE LA FESTA CAP AL MERCAT

IV “TASTA EL MERCAT DE NIT PER LA FESTA” 

CONCENTRACIÓ GIMCANA NOCTURNA 
“ENIGMA 108” 

INAUGURACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
(1906-1907) (Foc i Pirotecnia)

“LUZ DIVINA” FONDA Y CASA DE COMIDAS. 
JUNTO AL PASO DE BARCA

Venedors, artesans, tavernes i oficis

Quick Dance

Acte propi

Acte propi

Acte propi

Acte propi

Associació de venedors del Mercat i 
Àrea de Comerç, Combo de la Fila

Grup “Les Marfantes”

Acte propi  

Grup Paracota i grup instrumental 
“Suc d’Anguila” 

Carrers Nucli Antic

Pl. de l’Aube

Pl. Ajuntament

Pl. Ajuntament

Pl. Ajuntament

C/ Major-Pl. Ramon Beren-
guer IV-Mercat

Mercat Municipal

Pl. Ramon Berenguer IV

Av. Alcalde Palau-C/ Sant 
Josep

Sala de Ball de la Lira 

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
VE

ND
RE

S  
19 TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

VP

GR.

GR.

GR.

GR.

GR.

*

GR.

GR.

4 €

15

13

6

6

6

6

15

13

6

11

6 h.

1 h.

45 min.

15 min.

3 h.

Indefinit

15 min.

1 h.

AE, G, T

AE

AP

AP

AP

AP

AE, G, T

AE

AE

E

10:00

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:15

11:15

11:30

11:30

11:45

12:00

12:00

13:00

13:00

DIANA PELS CARRERS

OBERTURA DEL MERCAT D’ÈPOCA

OBERTURA DE L’ESPAI DE FIRES I FESTES 
DE PRINCIPIS DE S.XX

JOCS TRADICIONALS: A QUÈ VOLS JUGAR?

ARRIBEN LES CARAMELLES

EL MOSSÈN I EL GUÀRDIA CIVIL

BAIXADA PEL RIU EBRE AMB LO 
SIRGADOR (TORTOSA-AMPOSTA)

ARRIBADA DE DON FRANCISCO DE 
VILLAMEDIANA I LES CUPLETISTES

L’ESMOLET PER LA CIUTAT

VIATGE HISTÒRICO-POÈTIC PER 
L’AMPOSTA CENTENÀRIA (Sense seients)

UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 300 OVELLES 
I EL SEU GOS ROGET CREUEN AMPOSTA

LO LLIMPIABOTES

LO CARBONER

LO GUARDACANALS DEL DELTA

LOS XISPES DE LA CANADIENSE

VIATGE HISTÒRICO-POÈTIC PER 
L’AMPOSTA CENTENÀRIA (Sense seients)

I RUTA TURÍSTICO-COMERCIAL PER AMPOSTA

ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA PLAÇA

“LA BODA DEL MARQUÉS”: VERMOUTH 
DANZAT I ALTRES VARIETÉS 

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

Grup Sanfaina

Venedors, artesans, tavernes i oficis

Acte propi

Centres educatius d’Amposta

Coral Infantil i Coral Aquae de la Fila

Sr. José Tomàs i Sr. José Àngel Garcia

Lo Sirgador
 

Dh Company i Amics dels Cavalls 
d’Amposta

Sr. Julián Querol

EtcA-Fila-Museu de les TTE

Sr. Manel Roca

EtcA

Sr. Toni Morales

Sr. Joaquim Forcadell

EtcA

EtcA-Fila-Museu de les TTE

Comerços d’Amposta i Àrea de Comerç

Grup Les teatralitzacions del Mercat

Dh Company

Lo Sirgador

C/Major-Pl. Ajuntament-Nou 
Corsini-Sant Josep

Carrers Nucli Antic

C/ Major

Pl. Ramon Berenguer IV

C/Sant Josep-Major-Pl. 
Ajuntament-Nou-Corsini-Sant 
Josep-Taverna Fila

C/Sant Josep-Major-Pl. Ajunta-
ment-Nou-Carasol-Sant Josep

Embarcador Amposta

Av. Ràpita-Major-Pl. Aube-
Carasol-El Casino

Major-Pl. Ajuntament-Nou-

Pl. Joan Miró fins Museu de les 
Terres de l’Ebre

Av.Santa Bàrbara-Sebastià Juan 
Arbó-Av. Ràpita-Sant Josep-del 
Grau-Navarra-1r de Maig-Av.
Santa Bàrbara 

Major-Pl. Ajuntament-Nou-
Carasol-Sant Josep

Carrers Nucli Antic

 C/Sant Josep-Major-Pl. 
Ajuntament-Nou-Corsini

Carrers Nucli Antic

Pl. Joan Miró fins Museu de les 
Terres de l’Ebre

Comerços i establiments

Pl. Ajuntament

El Casino

Embarcador fluvial

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
SS

AB
TE

 20

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA EL DIA
AE, It.2

AE, G, T

AE

T

It.2

AC

E, It.5
 

It.3
 

AC

E, It.4

AC

It.2

AC

AC

AC

E, It.4

It.6

E

E

E, It.5

1 h.

11,30 h.

11,30 h.

2,30 h.

1 h.

1 h.

1,30 h.
 

80 min.
 

30 min.

70 min.

1 h.

1,45 h.

30 min.

70 min.

1,30 h.

1,30 h.

1 h.

50 min.

80 min.

50 min.

TP

TP  

TP

TP

TP

TP

TP
 

TP
 

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

+12

TP

GR.

 VP

GR.

GR.

GR.

GR.

11 €
 

GR.
 

GR.

5 €

GR.

GR.

GR.

GR.

GR.

5 €

GR.

GR.

7 €

***

PROGRAMA
IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

Amposta, del 19 al 21 de maig de 2017

13

15  

15

13

13

14

11
 

13
 

14

11

14

14

14

14

14

11

13

12

12

11

TRADICIÓ I CULTURA EBRENQUES A PRINCIPIS DEL SEGLE XX

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

7
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IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:30

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:30

20:00

20:15

20:00

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00

22:00

23:00

23:00

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

“LO SASTRE I L’APRENENT”

JOCS DE TAVERNA

PASSEJADES AMB CARRO D’ÈPOCA

UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 300 OVELLES 
I EL SEU GOS ROGET CREUEN AMPOSTA

III TROBADA DE DOLÇAINES I GRALLES 
D’AMPOSTA

“LA BODA DEL MARQUÉS”

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

“AMPOSTA MON AMOUR”

L’ESMOLET PER LA CIUTAT

ARRIBA L’ORXATERO AL CASTELL

LO SIRGADOR I LA DANIELLE

ENTRADA DEL CIRC MOZZARELLA PEL PONT 
PENJANT

TEATRALITZACIÓ “VIATGE AL PASSAT PLANER”

TALLER DE BALLS POPULARS

CAMPIONAT DE MORRA

“LOS XISPES DE LA CANADIENSE”

CIRC MOZZARELLA “DES D’ITÀLIA”

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

CANTADA DE RONDALLES I DE L’HIMNE 
“OH! AMPOSTA”

TERTÚLIES D’ÈPOCA A LA BARBERIA GARRIGA

BALL DE MANTONS D’ULLDECONA

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

“LA CONSULTA DEL DOCTOR FORCADELL”

CONCERT CORAL

BALL POPULAR AMB “TRES FAN BALL” A LA 
PLAÇA

“LES COSIDORES”

“LO TEMPS ÉS VIDA”

RONDA DEL SERENO PELS CARRERS

“LES COSIDORES”

ASSAIG-SERENATA A LA PLAÇA

NIT DE COTA: LA RONDALLA A LES TAVERNES

AMPOLINO: “BESSONS ELÈCTRICS”

SIDECAR

Lo Sirgador

Crea

Cafè Republicà

Amics dels Cavalls d’Amposta

Sr. Manel Roca

Grup Sanfaina

Dh Company

Lo Sirgador

Films Nòmades

Sr. Julián Querol

Gelateria Eva

Lo Sirgador

EtcA, Fila, APASA, i Amics dels Cavalls

Ajuntament de Santa Bàrbara

Quick Dance

Taverna Somriu

EtcA

EtcA, Fila, APASA, i Amics dels Cavalls

Lo Sirgador

Col·legi Sagrat Cor

Clients de la Barberia

Ajuntament d’Ulldecona

Lo Sirgador

Films Nòmades

Voces de la Tierra de Reus i Coral Lira

Tres Fan Ball i Quick Dance

Crea

Quico el Celio, el Noi i el Mut de 
Ferreries

Sr. Juanito Díaz

Crea

Banda de la Unió Filharmònica

Guardet lo Cantador i la seua rondalla

Dh Company

Pessic de Circ

Embarcador fluvial

C/ Major

Café Republicà

Sortida: Cruïlla entre c/Corsini-
Av. De la Ràpita

Av.Santa Bàrbara-Sebastià Joan 
Arbó-Av. Ràpita-Sant Josep-del 
Grau-Navarra-1er de Maig-Av.
Santa Bàrbara

Pont Penjant/Av.Alcalde 
Palau-Sant Josep-Major-Nou-
Corsini-Sant Josep-Pl.Ramon 
Berenguer IV

El Casino

Embarcador fluvial

Teatre del Casal

C/ Major-Pl. Ajuntament

Pl. Castell

Embarcador fluvial

Av.Alcalde Palau-Sant Josep-Ma-
jor-Pl. Ajuntament-Sant Josep-
Alcalde Palau-Sant Sebastià-Del 
Bon succès-Pl. Castell

Pl. Ramon Berenguer IV

Pl. Aube

C/ Corsini

Carrers Nucli Antic

Pl. Castell

Embarcador fluvial

Pl. Ajuntament

C/ Major 13

Carrers Nucli Antic

Embarcador fluvial

Teatre del Casal

Església de l’Assumpció

Pl. de l’Aube

C/ Sant Joan 8

Teatre de la Lira

C/ Major-Pl. Ajuntament-Pl. 
Aube-Carasol-Sant Josep

C/ Sant Joan 8

Pl. Ajuntament

Tavernes, carrers i fondes de 
la Festa

Auditori de la Fila

Plaça Ajuntament

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
SS

AB
TE

 20
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E, It.5

AC

G, T

AC

AC

E, It.1

E

E, It.5

CM

AC

AC

E, It.5

It.1

E

AE

G, T

AC

E

E, It.5

AE

AE

E, It.2

E, It.5

CM

E

AE

AE

E

AC

AE

E

It.2

E

E, It.2

50 min.

30 min.

1 h.

4 h.

1 h.

45 min.

80 min.

50 min.

45 min.

30 min.

1,30 h.

50 min.

30 min.

30 min.

1 h.

3 h.

1,30 h.

50 min.

50 min.

30 min.

30 min.

30 min.

50 min.

40 min.

30 min.

1 h.

30 min.

50 min.

30 min.

30 min.

45 min.

2 h.

1,10 h.

50 min.

TP

TP

TP

TP

TP

TP

+12

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

+18

TP

***

GR.

GR.

**

GR.

GR.

7 €

***

5 €

GR.

***

GR.

GR.

GR.

GR.

GR.

GR.

***

GR.

GR.

GR.

***

5 €

GR.

GR.

GR.

12 €

GR.

GR.

GR.

GR.

7 €

GR.

11

14

13

14

14

13

12

11

11

14

14

11

12

15

5

13

14

12

11

13

13

13

11

11

13

13

14

12

14

13

13

13

12

12

10:00

10:30

10:30

10:30

DIANA PELS CARRERS

OBERTURA DEL MERCAT D’ÈPOCA

OBERTURA DE L’ESPAI DE FIRES I FESTES 
DE PRINCIPIS. S.XX

EL MOSSÈN I EL GUARDIA CIVIL

Grup  Sanfaina

Venedors, artesans, tavernes i oficis

Acte propi

Sr. José Tomàs i Sr. Ramon Àngel 
Garcia

C/Major-Pl. Ajuntament-Nou-
Corsini-Sant Josep

Carrers Nucli Antic

C/ Major

C/Sant Josep-Major-Pl. Ajunta-
ment-Nou-Corsini-Sant Josep

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
UM

EN
GE

 21 VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA EL DIA
AE, It.2

AE, G, T

AE

AC

1 h.

11,30 h.

11,30 h.

1 h.

TP

TP

TP

TP

GR.

VP

GR.

GR.

DI
SS

AB
TE

 20

8

13

15

15

14
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IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
UM

EN
GE

 21

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

11:30

11:30

11:30

11:45

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:15

13:30

PASSEJADES AMB CAVALL I CARRO D’ÈPOCA

VIATGE HISTÒRICO-POÈTIC PER 
L’AMPOSTA CENTENÀRIA (Sense seients)

CANTADA DE CANÇONS TRADICIONALS 
PELS CARRERS

LO GUARDACANALS DEL DELTA

TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE 
CÒMICS: “I CENTENARI DEL TBO”

LO CARBONER

“LOS XISPES DE LA CANADIENSE”

ARRIBADA I CONCENTRACIÓ COTXES 
D’ÈPOCA

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

VIATGE HISTÒRICO-POÈTIC PER 
L’AMPOSTA CENTENÀRIA (Sense seients)

UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 300 OVELLES 
I EL SEU GOS ROGET CREUEN AMPOSTA

“AMPOSTA MON AMOUR”

DEMOSTRACIONS I TALLERS DE BALLS 
D’ÈPOCA

ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA PLAÇA

CONCERT-VERMOUTH AMB LA BIG BAND

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

“LA BODA DEL MARQUÉS”: VERMOUTH 
DANZAT I ALTRES VARIETÉS

TERTÚLIES A LA BARBERIA GARRIGA

LO SASTRE I L’APRENENT

Amics dels Cavalls d’Amposta

EtcA, Fila, Museu de les TT E

Coral de Sant Sadurní d’Anoia i 
Cor de la Lira

Sr. Joaquim Forcadell

Acte propi

Sr. Toni Morales

EtcA

Biela Club de Reus

Lo Sirgador

EtcA, Fila, Museu de les Terres de 
l’Ebre

Sr. Manel Roca

Films Nòmades

Quick Dance

Grup Les teatralitzacions del Mercat

Big Band de de la Fila

Lo Sirgador

Dh Company

Clients de la barberia i tertulians 
d’Amposta Ràdio

Crea

Sortida: Cruïlla entre C/Corsini 
Av. de la Ràpita

Pl. Joan Miró fins Museu de 
les TTE

Carrers Nucli Antic

Carrers Nucli Antic

Pl. Ramon Berenguer IV

Carrers Nucli Antic

Carrers Nucli Antic

Av.Santa Bàrbara-Sebastià Juan 
Arbó-Av. Ràpita-Sant Josep-Av. 
Alcalde Palau-Pl. Ramon 
Berenguer IV

Embarcador fluvial / Riu Ebre

Pl. Joan Miró fins Museu de les 
Terres de l’Ebre

Av.Santa Bàrbara-Sebastià Juan 
Arbó-Av. Ràpita-Sant Josep-del 
Grau-Navarra-1er de Maig-Av.
Santa Bàrbara

Teatre del Casal

Pl. de l’Aube

Pl. Ajuntament

Taverna de la Fila

Embarcador fluvial / Riu Ebre

El Casino

C/ Major 13

C/ Major

AE

E, It.4
 

It.2

AC

AE

AC

AC

AE, 
It.3

  

E, It.5

E, It.4
 

AC
  

CM

AE

E

E

E, It.5

E

AE

AC

2 h

1,10 h
 

1 h

30 min.

2 h.

30 min.

1,30 h.

6,30 h.

  

50 min.

1,10 h.
 

1 h.
  

45 min.

1 h.

50 min.

1 h.

50 min.

1,20 h.

40 min.

30 min.

TP

TP
 

TP

TP

TP

TP

TP

TP

  

TP

TP
 

TP
  

TP

TP

TP

TP

TP

+12

TP

TP

**

5 €
 

GR.

GR.

GR.

GR.

GR.

GR.

  

***

5 €
 

GR.
  

5 €

GR.

GR.

GR.

***

7 €

GR.

GR.

14

11
 

13

14

13

14

14

13

  

11

11
 

14
  

11

13

12

12

11

12

13

14

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

19:00

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

JOCS DE TAVERNA

LO SASTRE I L’APRENENT

PASSEJADES AMB CAVALL I CARRO

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

“LA BODA DEL MARQUÉS”: VERMOUTH
DANZAT I ALTRES VARIETÉS

L’ESMOLET PER LA CIUTAT

FILMACIÓ COL·LECTIVA DES DE L’AIRE 
AL PONT PENJANT   

ARRIBADA DE L’ORXATERO AL CASTELL

LO CARBONER

ENTRADA DEL CIRC MOZZARELLA PEL 
PONT PENJANT

“LA CONSULTA DEL DOCTOR FORCADELL”

DEMOSTRACIÓ BALLS D’ÈPOCA

LOS XISPES DE LA CANADIENSE

LO GUARDACANALS DEL DELTA

BALL DEL PAÍS A LES ERES DEL CARASOL 
I CONCURS DE CANTADORS

“LO SIRGADOR I LA DANIELLE”

CIRC MOZZARELLA: “DES D’ITÀLIA”

“AMPOSTA MON AMOUR”

Lo Sirgador 

Café Republicà

Crea

Amics dels Cavalls d’Amposta

Lo Sirgador

Dh Company

Sr. Julián Querol

Tothom qui vulgue i vingue vestit 
d’època

Gelateria Eva

Sr. Toni Morales

EtcA, Fila, APASA,  ESARDI i Amics 
dels Cavalls

Films Nòmades

Quick Dance

EtcA

Sr. Joaquim Forcadell

Guardet lo Cantador i la rondalla, 
Paracota i Samfaina

Lo Sirgador

EtcA, Fila, APASA,  ESARDI i Amics 
dels Cavalls

Films Nòmades

Embarcador fluvial / Riu Ebre

Cafè Republicà

C/ Major

Sortida: Cruïlla entre C/Corsini-
Av. De la Ràpita

Embarcador fluvial / Riu Ebre

El Casino

C/ Major-Pl. Ajuntament

Av. Alcalde Palau i Pont Penjant

Pl. Castell

Carrers Nucli Antic

Av.Alcalde Palau-Sant Josep-Ma-
jor-Pl. Ajuntament-Sant Josep-
Alcalde Palau-Sant Sebastià-Del 
Bon succès-Pl. Castell

Teatre del Casal

Pl. Aube

Carrers Nucli Antic

Carrers Nucli Antic

Pl. Carasol-C/ Corsini

Embarcador fluvial / Riu Ebre

Pl. Castell

Teatre del Casal

E, It.5

G, T

AC

AC 

E, It.5

E

AC

AE

AC

AC

It.1

CM

AE

AC

AC

E

E, It.5

E

CM

50 min.

1 h.

30 min.

4 h.

50 min.

1,20 h.

30 min.

30 min.

1,30 h.

30 min.

30 min.

40 min.

1 h.

1,30 h.

30 min.

1,30 h.

50 min.

45 min.

45 min.

TP

TP

TP

TP

TP

+12

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

***

GR.

GR.

**

***

7 €

GR.

GR.

VP

GR.

GR.

5 €

GR.

GR.

GR.

GR.

***

GR.

5 €

11

13

14

14

11

12

14

13

14

14

12

11

15

14

14

13

11

12

11

DI
UM

EN
GE

 21
DI

UM
EN

GE
 21
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IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA

B

1

J

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

2
3

4

5
6

7

8

9

11

P

P

P

P P

P

P

i

i

wc
10

12

P

13

wc

wc

P

Auditori de la Fila
Auditori de la Lira
El Casino
Teatre del Casal
Plaça de l’Aube
Plaça del Castell
Plaça del Poadó
Plaça de l’Ajuntament
Plaça R. Berenguer IV
Museu Terres de l’Ebre
Mercat Municipal
Plaça Joan Miró 
Avinguda Alcalde Palau
Carrer Sant Joan
Embarcador Fluvial
Pont Penjant

Fonda del Músic
Taverna de la Fila
La taverna dels ballarins
Café Republicà
Taverna Som Riu
Taverna del Pichino
Taverna de la Pepa
Taverna de Lo Llar
Taverna Casa Ximet
Taverna d’Alfredo
Taverna del Petit Café
Taverna dels Ullets 
Casa Pepita - Ekobo

Punt d’Informació de la festa
Zona d’aparcament
Serveis públics
Zona autocaravanes

Mercat d’època

      Itinerari 1
      Itinerari 2
      Itinerari 3
      Itinerari 4
      Itinerari 5

B

1

J

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

P

i

wc

13

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

i

PLÀNOL
FESTA DEL MERCAT 

A LA PLAÇA

IX EDICIÓ
2017 

AMPOSTA

RIU EBRE

POBLE NOU
DEL DELTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

20:00

20:00

20:00

21:00

21:00

21:30

22:00

23:15

“LO TEMPS ÉS VIDA”

CONCERT-SERENATA

PUJADA PEL RIU EBRE AMB LO SIRGADOR 
(AMPOSTA-TORTOSA)

AMPOLINO: “BESSONS ELÈCTRICS”

NIT DE COTA: LA RONDALLA A LES TAVERNES

RONDA DEL SERENO PELS CARRERS

“LES COSIDORES”

LA LLUM, PONT A LA MODERNITAT
(Foc i Pirotècnia)

Quico el Celio, el Noi i el Mut de 
Ferreries

Banda de l’Escola de la Lira

Lo Sirgador

Dh Company

Guardet lo Cantador i la seua rondalla

Sr. Juanito Díaz

Crea

ESPECTACLE DE CLOENDA
Portar caixa de mistos i mòbil carregat

Teatre de la Lira

Pl. Carasol-C/ Corsini

Embarcador fluvial Amposta - 
Embarcador fluvial Tortosa

Auditori de la Fila

Tavernes, carrers i fondes de 
la Festa

C/ Major-Pl. Ajuntament

C/ Sant Joan 8

Av. Alcalde Palau i Pont Penjant

E

E 

E, It.5
 

E

It.2 

AC

AE

E

50 min.

1 h. 

1,30 h.
 

1,10 h.

2 h. 

20 min.

30 min.

20 min.

TP

TP 

TP
 

+18

TP 

TP

TP

TP

12 €

GR. 

11 €
 

7 €

GR. 

GR.

GR.

GR.

12

13 

11
 

12

13 

14

13

6

DI
UM

EN
GE

 21

Auditori de la Fila
Teatre de la Lira
El Casino
Teatre del Casal
Plaça de l’Aube
Plaça del Castell
Plaça del Poadó
Plaça de l’Ajuntament
Plaça R. Berenguer IV
Museu Terres de l’Ebre
Mercat Municipal
Plaça Joan Miró 
Avinguda Alcalde Palau
Carrer Sant Joan
Embarcador Fluvial
Pont Penjant

Fonda del Músic
Taverna de la Fila
La taverna dels ballarins
Café Republicà
Taverna Som Riu
Taverna del Pichino
Taverna de la Pepa
Taverna de Lo Llar
Taverna Casa Ximet
Taverna d’Alfredo
Taverna del Petit Café
Taverna dels Ullets 
Casa Pepita - Ekobo

Punt d’Informació de la festa
Zona d’aparcament
Serveis públics
Zona autocaravanes
Oficina de turisme

Mercat d’època

      Itinerari 1 (It 1)
      Itinerari 2 (It 2)
      Itinerari 3 (It 3)
      Itinerari 4 (It 4)
      Itinerari 5 (It 5)

B

J

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

1

13

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

P

i

wc

i AE
G
T
E
AC
I
CM
VP
TP
GR
*
**
***

Ambient d’Època
Gastronomia
Tradicions
Espectacle
Des de l’Amposta Centenària
Itinerant
Cinema Mut
Venda de Productes
Tots els Publics
Gratuït
2,5 € tapa + 1 € beguda

2 € Adults / 1€ Nens

Adult: 12 €/ Jubilats i Carnet Jove: 
10€/ Nens<10 anys 6€ 
Anticipada: Adults: 11€/ Jubiltats i 
Carnet Jove: 10€/ Nens <10 anys: 5€

Espais i espectacles Tavernes i fondes LlegendaInformació d’interès

10
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L a zona del Castell d’Amposta 
va ser un any més l’epicentre 
de les activitats del Sant Jordi 

a Amposta. Diumenge 23 d’abril, i 
durant tot el dia, llibreters i diverses 
entitats d’Amposta es van concentra 
a la plaça del Castell, on hi havia 
diverses parades de venda de llibres, 
roses i altres materials relacionats 
amb Sant Jordi. 

La jornada va ser tot un èxit, el 
sol i el bon temps va acompanyar 
una jornada lúdica i festiva que va 
fer que molta gent sortís al carrer. 

A més, durant la jornada també hi 
va haver passis dels curtmetratges 
del concurs Curts de gambals a la 
Sala Polivalent de la Biblioteca i una 
exposició de bonsais. També van 
poder gaudir amb dos concerts, un 
de la Banda de l’Escola de Música 

de la Lira i un altre de l’Escola de 
Música de la Unió Filharmònica, 
que enguany van canviar d’ubicació 
i es van realitzar a la vora del canal.

La celebració del Sant Jordi a 
Amposta va començar divendres 
21 d’abril amb la Revetlla de Sant 
Jordi a la Biblioteca Comarcal Se-
bastià J. Arbó amb L’hora del conte: 
“Les tres llegendes de Sant Jordi”, 
a càrrec d’El Cep i la Nansa a la 
Sala polivalent de la Biblioteca, el 
lliurament del 5è Premi de Narrati-
va Ciutat d’Amposta, l’atorgament 
del Premi als usuaris més lectors 
del 2016 i en acabar vam poder 
gaudir del Recital en homenatge 
a Leonard Cohen, amb la veu de 
Joan Antoni Forcadell, la guitarra 
de Jordi Forcadell i la recitació de 
Rafael Haro. 

Cultura

SANT JORDI

Durant tot el dia, els llibres i les roses van ser els protagonistes

Sant Jordi reviu al Castell d’Amposta en 
una jornada festiva

Sentiments a cor obert

BIBLIOTECA SEBASTIÀ J. ARBÓ 

Les tradicions ampostines

BIBLIOTECA SEBASTIÀ J. ARBÓ 

Aquest és el títol d’un dels cinc volums 
que composen l’obra poètica de la  pro-
fessora  ampostina i ara autora local, 
Araceli Franch.
En la lectura dels seus poemes, s’obser-
va una intensa força afectiva, la d’una 
ànima que reflexiona en veu alta. Brolla 
una certa malenconia, de vegades, i en 
altres es respira molta alegria.
Les principals fonts d’inspiració han 
estat per a l’Araceli, el riu Ebre, la seva 
terra i la seva gent.
Una presentació excel·lent a càrrec 

de Xavier Castellà i Julián Villalo-
bos, amb les entranyables paraules 
de l’escriptora, seguit per un sentit 
recital poètic per Cèlia Porres, Clara 
Salvadó i els seus néts, Domènec, 
Gabriela, Ignasi, Jacint i Silvestre. Els 
acompanyà amb la guitarra i la seva 
veu, el cantautor Noel Luna.
L’acte fou presidit per la Regidora 
de cultura, Inés Martí, i seguit per 
un nombrós públic, qui va gaudir 
notablement, escoltant la recitació 
de la seva poesia. 

En aquest cas entorn a la Setmana 
Santa, és del que ens va parlar 
l’humanista Joan Enric Reverté.
La Setmana Santa és el moment 
més important de l’any litúr-
gic cristià. Es tracta d’un conjunt de 
celebracions que tenen lloc entre el 
divendres abans del diumenge de 
Rams i el diumenge de Pasqua o, ja 
en el terreny de les festes populars, 
el dilluns de Pasqua. A través d’un 
vast i ric conjunt de pràctiques fes-

tives -processons, escenificacions 
teatrals i altres activitats litúrgiques 
i rituals- 
Joan Enric, ens parlà del sentit de 
la Pasqua, de la confecció de Palmes 
i Palmons i com no de les Mones  
tradicionals.
Com sempre, una xerrada, amena, 
de molt contingut, amb el que el 
públic assistent va gaudir d’un 
temps a la Biblioteca, d’una manera 
lúdica i entretinguda. 



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 907 ·  MAIG 2017 19

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

Una plataforma que permet donar compliment a les obligacions de les administracions

El Museu de les Terres de l’Ebre presenta un portal 
amb informació de totes les seves activitats 
El passat divendres 28 d’abril, el direc-
tor – gerent del Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre, acompanyat 
pel president del Consorci i alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, i la Cap de 
Servei de Museus i Protecció de Béns 
Mobles, Magda Gassó, va presentar el 
nou portal de consulta de les activitats 
públiques i tècniques que ha realitzat 
el Consorci des de la seva inauguració 
l’any 1984. 
Els usuaris podran consultar, de forma 
no presencial, informació i els contin-
guts de les 1.075 activitats públiques 
programades (exposicions, jornades, 
conferències, cursos...) i les 584 acti-
vitats tècniques (informes, recerques, 
inventaris, assessoraments, projectes, 
articles, comunicacions...) que el Con-
sorci del Museu ha desenvolupat al llarg 
dels seus 33 anys d’història.
En la seua intervenció, Farnós va voler 
destacar que “durant tots aquests anys, 
l’objectiu del Museu no només ha estat 
la programació i creació de continguts, 
sinó la gestió eficient per tal de fer-los 

accessibles a la ciutadania local i al 
públic de fora, projectant així a l’exterior 
el patrimoni de les Terres de l’Ebre” .
Tant és així que el mateix Consorci 
del Museu de les Terres de l’Ebre va 
desenvolupar un programari Intranet 
(MUSEx) que recull informació bàsica 
i documents, elaborats i de treball, 
dels diferents projectes que s’han dut 
a terme durant tots aquests anys. “El 
model de gestió de la informació im-
plementat fa molts anys pel museu i 
creat per nosaltres mateixos, ha permès 
ara poder presentar avui aquest portal. 
Tota aquesta feina era abans interna. 
Ara, només ha calgut fer-la pública”, 
va afegir Farnós.
Més enllà del benefici general que su-
posa que tothom tingui accés i pugui 
disposar d’aquests materials, aquesta 
plataforma també permet donar 
compliment a les obligacions de les 
administracions en relació amb la llei 
19/2014 de transparència i accés a la 
informació pública. En aquest sentit, 
l’alcalde d’Amposta i president del 

Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre va felicitar el treball del Museu 
i va assenyalar que “és important que 
des de les Terres de l’Ebre s’estigui li-
derant aquest nou model de gestió de 
la informació i dels continguts”. 
I és que aquesta eina, a més de ser 
“una guia per a qualsevol administració 
pública”, tal com va afirmar l’alcalde 
d’Amposta,  ajudarà a millorar el sector 
dels museus. Segons la Cap del Servei 
de Museus, Magda Gassó, aquest és un 
projecte pioner a Catalunya. “Quan he 
arribat aquí m’he trobat amb eina de 

gestió de portes enfora, però sobretot, 
de portes per a endins. He après moltes 
coses avui i me’n vaig en molta feina 
per fer”, va concloure Gassó després 
d’expressar la voluntat de implementar 
aquest model a nivell nacional. 
A més, durant la presentació des del 
Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre es van comprometre a pujar 
contingut nou cada setmana, en el que 
es coneixerà com el Museu Digital de 
les Terres de l’Ebre, i a engegar dos 
publicacions noves en format digital 
i paper. 

C ada any s’extingeixen entre 
30.000 i 140.000 espècies ar-
reu del planeta en allò que els 

científics han anomenat l’Holocè o la 
sisena extinció de masses. Estem davant 
d’una pèrdua catastròfica de biodiver-
sitat i es calcula que en les properes 
dècades un 50% de les espècies que 
existeixen actualment hauran desapa-
regut. La causa principal és l’activitat 
humana al planeta, una espècie que 
provoca l’extinció d’altres espècies i la 
seua pròpia autodestrucció. Aquest és 
l’argument de base en el qual es fona-
menta l’ExtincióFest, un nou certamen 
impulsat per Lo Pati-Centre d’Art de 
les Terres de l’Ebre, un centre vinculat 
intrínsecament al paisatge.

“Que les Terres de l’Ebre siguem 
Reserva de la Biosfera, un reconeixe-

ment molt potent a nivell d’excepci-
onalitat mediambiental, ens dóna la 
responsabilitat de reflexionar sobre 
aquests temes i anar més enllà dels 
plantejaments imperants”, apunta Oriol 
Fuster, narrador, activista i comissari de 
la proposta. “Les actuals dinàmiques 
econòmiques i socials ens porten no 
només a carregar-nos el planeta sinó a 
autodestruir-nos a nosaltres mateixos 
com espècie. L’expressió artística pot 
ser una eina per plantejar reflexió i 
és en les comunitats espontànies que 
generen espais com un festival que 
poden iniciar-se accions o pràctiques 
de canvi”, afegeix.

L’ExtincióFest ha agafat com a 
logotip el rellotge de sorra dins d’un 
cercle que és el símbol de la campanya 
internacional sobre l’extinció, i es va 

celebrar entre 5 i 6 de maig a Lo Pati. 
Hi va haver set actuacions, entre elles 
concerts amb el duo Maria Arnal i 
Marcel Bagès interpretant temes del seu 
treball Verbena o la cantant algueresa 
Claudia Crabuzza, que també presenta 
nou disc, Com un soldat, premi Tenco 

del 2016 al millor àlbum italià en llen-
gua minoritària; i espectacles de petit 
format i poesia com Alcohols, de Núria 
Martínez-Vernis i Martí Sales. Pel que fa 
a les xarrades hi va haver la presència de 
Joan Maria Minguet, ideòlegactivista i 
expresident de l’Associació Catalana de 
Crítics d’Art (ACCA-AICA Catalonia); i 
els periodistes musicals Nando Cruz i 
Luis Costa, especialistes en dos estils 
musicals pràcticament extingits, l’indie 
i el bacalao (que punxarà Luis Bonías, 
un dels mítics Djs valencians), l’evolució 
dels quals és també representativa de 
la deriva autodestructiva dels models 
neoliberals i patriarcals. “Hem volgut 
donar espai a veus i narratives que 
mostren processos d’extinció i auto-
destrucció i n’extreuen bellesa o acció”, 
assenyala Fuster. 

Cultura

LO PATI

Comissariat per Oriol Fuster va proposar set actuacions: concerts, presentacions i conferències

Lo Pati impulsa l’ExtincióFest un certamen 
multidisciplinari sobre l’extinció d’espècies
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Cultura

Tinc una fotografia davant les co-
lumnes del pont que, de tant en tant, 
m’agrada mirar. És vella i està una 
mica rebregada. Hi sortim tota la colla. 
Devíem tenir catorze o quinze anys. No-
més érem un petit ramat d’adolescents 
vanitosos amb ganes de cruspir-se un 
món que, com sempre passa, va acabar 
per menjar-se’ns a tots. La veritat és que 
fotíem patxoca, amb els cabells enros-
sits, els genolls pelats i els ulls plens 
de sol... Res més allunyat de les selfies 
actuals guarnides amb les artificials 
postures-digitalment-estudiades dels 
esblanqueïts nois i noies d’avui en dia. 
Cinto, Pere, Ramon, Ferran, Marta, el 
babau qui ara us parla i, sobretot, la 
Marina. Aquell mateix estiu vam decidir 
fer-nos majors... Aquell mateix estiu 
vam bescanviar les fones, els jocs i les 
granotes per l’alcohol, el ball i el sexe... 
A hores d’ara encara no sé pas si, aquell 
mateix estiu, vàrem encertar-la del tot.

El meu era i és un poble menut i trist. 
Amb riu, però trist. D’aquells amb un 
mossèn, una farmàcia i un cinema que 
gairebé sempre romania tancat. Amb 
mosquits a l’estiu, pluges de tardor i 
quatre o cinc boirines la resta de l’any. 
Hi ha moltes maneres d’explicar una 
història i potser el silenci d’unes quantes 
dècades n’és una de les més habituals. 

L’adolescència és aquell període de 
la nostra biografia on les emocions es 
viuen amb una puixança només com-
parable al poc interès que tindran en el 
nostre posterior esdevenir vital... És una 
etapa prou complexa i difícil carregada 
d’ideals que la vida s’encarregarà, a poc 
a poc, d’anar anorreant. Tots tenim uns 
principis dogmàtics i estoics que els 

diners i el temps acabaran per vèncer. 
La meva ha sigut, de sempre, una 

terra d’aiguabarreig, antiga però no 
gaire, una terra de vent i de silencis, de 
sal i d’arròs, d’impossibles miralls d’ai-
gua, de celles nuvolades que ofereixen 
sempre vent i de sols, estiuencs, massa 
abrusadors. Altres contrades tenien 
marfantes, serpents o espantamainades. 
Nosaltres no, a nosaltres, molt de tant 
en tant i no sempre, se’ns apareixia una 
sirena dintre d’alguna de les coves que 
vorejaven les runes d’un castell antic 
que vorejava el nostre riu... Ondina li 
deien, em sembla, o potser Susanna... 
Ara no ho recordo... Tant si val.

Pel que respecta a la Marina... Ai!, 
ai!, la Marina... Va arribar aquell mateix 
estiu, amb les primeres tebiors solars i 
va fer-nos parar folls a tots. Venia de 
fora... per les vacances. La seva mare 
havia traspassat feia poc i el senyor 
Maties, el seu progenitor, de tan ex-
cessivament pragmàtic com n’era, no 
estava gaire per la feina de suportar una 
noia consentida i trista de quinze anys 
vagarejant per la casa familiar sense 
fer res més que mandrejar i plorar la 
mort de sa mare. La seva era una veu 
melodiosa i planera, d’aquelles que et 
seduïen en parlar... Però allò que, de 
veres, va enterbolir-nos l’enteniment, 
eren aquells pits tan ben parits que, de 
ben segur, degueren sortir-li just després 
de caure-li les dents de llet... Què voleu? 
La testosterona i els mascles barruts ja 
ho tenim això! La sang només ens arriba 
a un dels dos cervells...

Vam congeniar de seguida però va 
fer-se núvia del Ferran en veure que 
jo no semblava fer-li gaire cas... Que 

burro vaig ser! En aquell moment no 
vaig saber-hi parar esment. Tots tenim 
alguna vergonya al descobert i la meva 
va ser encaparrar-me en la lectura 
d’un vell llibre carregat de pols i de 
llegendes que havia trobat remenant 
per les golfes de casa els iaios. Potser 
per això mateix, per què algunes coses 
estaven destinades a ocórrer, que vaig 
capficar-m’hi fins al punt de confondre 
un quimèric món de fantasia amb la 
realitat més quotidiana i, així, vaig 
acabar per enamorar-me, d’una manera 
adolescent, d’aquella extravagant sirena 
o santa o màrtir..., que, de tant en tant, 
algú havia pogut ataüllar per la riba del 
nostre mil·lenari riu. 

Diuen els qui en saben que, a voltes, 
per tal de veure millor les coses impor-
tants cal fer-ho amb els ulls ben tancats i 
que cal obrir la finestra dels nostres cors 
a la imaginació... I jo, aquell juny, vaig 
agafar-m’ho al peu de la lletra. De dia, 
jugava pel canal i les anganilles. De nit, 

de nit tenia impossibles i improbables 
somnis lúbrics amb una meravellosa i 
quimèrica nimfa amb cua de peix. De 
dia, tractava d’acomplir els meus efímers 
somnis del xiquet gran que algun dia 
vaig ser. De nit, vivia la meva realitat 
més verídica. Mai ningú no va adonar-se 
que portava uns ulls del color del meu 
riu clavats molt endins de l’ànima... 

L’estiu de delta, amb la seva pluja 
perennement absent i les seves soligue-
res ben fornides, va anar desfilant, sense 
gaire ànsia, a poc a poc, al mateix ritme 
amb què vaig entestar-me a oblidar 
l’Ondina... o la Susanna... O com coi 
li digueren! Que sé jo! Els adolescents 
ja ho tenen això de la transitorietat 
passatgera... 

La collita de l’arròs va anar prou bé 
i, potser per això mateix, per tot arreu 
semblava respirar-se una il·lusionant 
eufòria de caràcter col·lectiu que va 
reflectir-se en les millors festes que 
recordo..., amb la Marina.  

Marina

per jesús
serrano pons
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Aquest mes de maig Amposta 
tornarà a estar de festa, 
torna la Festa del Mercat, una 
festa que converteix la nostra 
ciutat en una plaça històrica 

i que fa que ampostins i gent 
vinguda de fora es vesteixi 
d’època i passegi per uns 
carrers que ens retornen a 
principis de segle. Aquest 
any celebrarem l’arribada de 
la llum, un fet històric que 
va canviar la vida a tots els 

ampostins i ampostines i que 
durant aquesta novena edició 
de la Festa del Mercat volem 
rememorar. Amposta es mereix 
una festa d’aquesta entitat, una 
festa que ens enorgulleix i ens 
situa en el mapa com a ciutat 
i com amfitrions de milers 

de ciutadans que ens visiten 
i veuen com Amposta és una 
ciutat moderna que mira al 
passat amb l’orgull d’aquells 
que demostren com han crescut 
i continuen creixent. Ciutadans 
d’Amposta, benvinguts a la 
Festa del Mercat a la Plaça! 

Ave Maria Puríssima...
Si Déu ens ha d’agafar confessats, ja ha 
fet tard... No hi ha dia que no surti un 
nou cas de corrupció o s’imputi a algun 
polític per alguna cosa... I segons sem-
bla, n’aniran sortint, al menys durant 
una llarga temporada més...

Només cal llegir la premsa o escoltar 
la tele per adonar-te’n de que, sense cap 
dubte, serà així. Fiscals que van negar 
el que ja se sabia, polítics que van ma-
niobrar per a que no sortís a la llum... 

Dimitir!!! Ja sabeu, tot i que ho 
sembli no és un cognom rus. És una 
acció que, si molts tinguessin una mica 
(només una mica de vergonya) ja faria 
temps que ho haguessin fet. He dit 
vergonya? Ni ne tenen ni sé l’espera...

Dilluns va sortir a la llum aquell 
paper atribuït a la Marta Ferrusola on 
es podia llegir literalment:

-Reverend Mosen, soc la mare 
superiora de la Congregació, desitjaria 
que traspases dos misals de la meva 
biblioteca a la biblioteca del capella de 
la parroquia, ell ja li dirà a on s’ha de 
colocar. Molt agraida. Marta.

Segons sembla el Reverend Mossèn 
seria el director de la sucursal del banc 
andorrà on tenien ocults els diners. La 
mare superiora ella mateixa, es clar; 
els dos missals, 2 milions de pessetes; 
la biblioteca, el banc; i el capellà de la 
parròquia, Jordi Pujol Ferusola.

De Ferreres, al 
Periodico

Tal com ahir li vaig sentir dir a algú, 
si Berlanga encara estigués viu, d’aquest 
guió ne fa una pel·lícula i guanya un 
Òscar.

Crec que ningú posa en dubte 
(davant de les evidències ningú ho 
hauria de posar) que la família Pujol 
era un clan criminal que, aprofitant-se 
del càrrec del patriarca (el Molt Poc 
Honorable) s’enriquien a mans plenes.

Tant va ser el seu poder que durant 
molt de temps es van creure els amos i 
senyors de Catalunya. Jordi Pujol tenia 
un coneixement del territori català en-
vejable (ja m’agradaria tenir-lo a mi) i 
allà per on anava deixava clar a tothom 
de que era ell qui manava.

Però no cregueu que això va acabar 
quan va deixar el càrrec el patriarca 
del clan, no. Només cal que reviseu 
l’hemeroteca de la compareixença de 
la família al Parlament per adonar-vos-
en de l’altius que eren tots que es van 
permetre esbroncar, renyar i amenaçar 
a propis i estranys.

-Si es talla una branca pot caure tot 
l’arbre. Va dir Jordi Pujol. O el que és 
el mateix: Si caic jo, cauran tots.

Però la ideologia del poder i dels 
diners no era exclusiva del clan Pu-
jol-Ferrusola. Una part important dels 
dirigents del partit fien el mateix (Fes 
el que vegis fer...) D’aquí que molts 
dirigents de l’antiga Convergència ha-
gin estat condemnats o tinguin causes 
obertes i, fins i tot, al partit com a tal 
sé li embarguessin no sé quantes seus, 
entre elles la d’Amposta.

Cada vegada que Roig, primer i Ferré 
més tard, treien majoria absoluta, no 

m’ho podia creure.
-Però és que la gent no se’n adona 

del que estan fent amb el poble?       
Sempre he pensat que aquell que 

treu un benefici extraordinari de la 
seva amistat amb els corruptes, a part 
de que ell també ho és, evidentment, 
té la seva explicació lògica. Immoral, 
també, però dintre del que cap, lògica.

Ara bé, la majoria dels votants no 
treien cap profit i, tot i això els van 
continuar votant fins fa un parell d’anys.

-Sóc amic de l’alcalde. –Deien o 
pensaven molts d’ells i això era prou 
argument com per a que cada quatre 
anys, quan arribava el mes de maig, 
dipositessin la papereta de CiU dintre 
de l’urna de metacrilat.

No sé si algun d’ells ara renega del 
que va fer durant tants i tants d’anys. 
De la seva complicitat amb la corrupció 
(perquè qui sustenta un règim corrupte, 
ell, en si mateix, també ho és)

Aquets darrers temps he escoltat 
alguna vegada:

-Jo no vaig votar-los mai!     
D’alguns m’ho crec i d’altres potser... 

Però la immensa majoria callaran.
Si tenim en compte que molts d’ells 

(com la pròpia família Pujol-Ferrusola) 
són catòlics, apostòlics i romans, el que 
ara haurien de fer és purgar pels seus 
pecats i fer molta penitència.

Sense pecat concebuda...

JOAN  FERRÉ

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 es-
tar enviades 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.
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Invertim 5,5 milions 
d’euros en actuacions 
necessàries per a la 
ciutat
El darrer Ple del mes d’abril va 
passar una modificació de crèdit 
per incorporar un préstec de 5,5 
milions d’euros al pressupost mu-
nicipal per fer diverses actuacions. 
Ara bé, aquesta incorporació de 
crèdit a l’Ajuntament només li 
genera un endeutament real de 
1,5 milions d’euros. Aquest fet, en 
primer lloc es degut a que l’Estat 
Espanyol només permet destinar 
el superàvit a amortitzar préstecs 
o a fer actuacions que ell consi-
dera financerament sostenibles. 
Per tant, per poder destinar el 
superàvit a aquelles actuacions 
que volem realitzar primer hem 
d’amortitzar un  préstec per després 
realitzar-ne un altre. En aquest 
cas hem amortitzat un préstec de 
2 milions d’euros, així doncs, dels 
5,5 milions de préstec 2 milions es 

compensen amb l’amortització d’un 
altre. A aquest fet es suma a que 
2 d’aquest 5 milions d’euros,  es 
destinaran a avançar els recursos i 
després es recuperaran a través de 
subvencions provinents de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació 
de Tarragona i de fons europeus. 
Per tant, si restem als 5,5 milions 
d’euros els 2 que compensem amb 
l’amortització d’un préstec i els 2 
que ens retornaran via subvenció, 
finalment l’endeutament real per 
a l’Ajuntament serà de solament 
1,5 milions d’euros. També val a 
dir que després d’aquesta actuació, 
l’endeutament total quedarà amb 
un 52%, el qual és molt inferior al 
70% que ens vam trobar quan vam 
entrar a l’Ajuntament.
Pel que fa a les actuacions que 
portarem a terme amb aquesta am-
pliació de crèdit, destaquen accions 
com la construcció d’un nou pavelló 
d’esports i el cobriment de la piscina 
exterior, que ens permetran donar 
millors condicions al gran nombre 
d’activitats esportives que es duen 
a terme a la ciutat; la rehabilitació 
de l’edifici del Sindicat, on aniran 
situats tots els serveis relacionats 

amb la creació d’ocupació; la 
rehabilitació de l’arc del castell, 
projecte amb el que comencen a 
obrir la ciutat al riu amb la posada 
en valor de la façana fluvial; la 
urbanització de la plaça del carrer 
Sant Roc i Corsini, que ajudarà a 
donar vida i dinamitzar el casc 
antic; la rehabilitació del sostre del 
Mercat Municipal, que està pendent 
des del 2008; treballs d’eliminació 
de barreres arquitectòniques, per a 
millorar la ciutat, que ha de ser de 

tots i per a tots o treballs de substi-
tució de clavegueram, que en zones 
de la nostra ciutat es troba en un 
estat de degradació considerable.
La gran majoria d’aquestes ac-
tuacions apareixen fruit de la 
planificació quadriennal que vam 
fer al desembre del 2015 amb la 
redacció d’un annex als pressupos-
tos de 2016 en el qual marcàvem 
les actuacions que volíem realitzar 
durant aquesta legislatura com a 
projecte de ciutat. 

Menys postureig i 
més eficiència
Hem arribat a l’equador de la le-
gislatura. Ja portem dos anys de 
govern d’Adam Tomàs. Un govern 
inoperatiu, que només escolta als 
seus i què les necessitats reals de 
la gent d’Amposta ni les veu.

 Són transparents, però només de 
vegades. El passat 5 de maig van 
fer una assemblea informativa on 
creiem que el més important és el 
que no es va dir. Van explicar, al 
seu entendre, els projectes i les in-
versions més importants que s’estan 
fent dins de la ciutat. Però es van 
deixar d’esmentar, el que és, la in-
versió més important d’aquests dos 
primers anys, el CAP II. Una obra 
cuinada amb la visió de  l’Alcalde 
Joan Roig i aconseguida econòmica-
ment per l’Alcalde Manel Ferré. Però 
clar, en això, no són transparents.

 No són transparents en el futur 
de l’Hospital Comarcal. Una peça 
bàsica per als serveis sanitaris de 

la nostra ciutat. La nostra Clínica 
s’ha construït peça a peça, esforç a 
esforç, any a any,… Durant molts 
d’anys va ser centre de referència 
dins d’Amposta, amb un increment 
de serveis, amb una gestió que 
va fer que durant molts d’anys és 
generessin beneficis. Amb aquests 
beneficis, com a ciutat, vam poder 
emprendre la construcció de la 
nova residencia d’avis. Tot aquest 
sistema, ara, està trencat. L’hospital 
comarcal no genera beneficis,Ano 
augmenta serveis, fins i tot, en 
perd,… Mentrestant, el sr. Adam, 
diu a l’assemblea, que no sap que 
fer-ne de l’hospital, ni quin model 
de sanitat territorial prefereix, però 
que a ell li agradaría que l’ICS se’l 
quedès amb la pèrdua patrimonial 
que això pot generar a la nostra 
ciutat. Això no ho podem permetre. 
La Clínica és un patrimoni que hem 
heretat de tota la gent que ha fet 
gran Amposta i no volem que es 
regali ni que entri dins d’un sistema 
que no es dirigirà des de la nostra 
ciutat.

 No són transparents amb el número 
de gent que passa gana a Amposta. 
Gent que conviu amb tots nosaltres. 
Gent que no té feina. Gent que el 

mes se li acaba el dia deu. La ge-
neració de plans d’ocupació a mida 
dels seus, fa que una altra part de 
la població no hi pugui accedir. La 
no generació de llocs de treball 
de qualitat als polígons, la minsa 
ajuda a les empreses locals, la no 
política d’atracció/retenció de ta-
lent i empreses,… Porten dos anys 
senyors! Espavilin.

Són molt opacs en la creació de 
places a mida dins de l’ajuntament. 
Però no places per al seu mandat. 
Estan creant places de funcionaris. 
Exemples com la cap de serveis de 
Serveis Socials, una plaça on hi 
acostumen a treballar psicòlegs, 
diplomats de treball social, peda-
gogs, i que ha estat ocupada per 
una antropòloga. Un altre exemple 
la plaça de funcionari de la persona 
de Recursos Humans, nomes s’hi 
podran presentar graduats en Re-
lacions Laborals, deixant fora als 
Psicòlegs d’empresa, un perfil tant 
o més adient.

Aquests casos, i d’altres que han 
anat passant durant aquests dos 
últims anys, estan transformant 
l’Ajuntament en un monstre. Un 
monstre molt gran de places fixes 

i de per vida.

 Tot i què no ens oposem a que 
es creien places de funcionaris, 
demanem que aquestes no siguen 
manipulades per tal que només 
s’hi puguin presentar les persones 
prèviament escollides a dit. Tenim 
ja massa exemples en dos anys. 
Perquè llavors això no és eficièn-
cia ni meritocràcia, ni molt menys 
transparència.

De transparència i eficiència el Sr. 
Adam Tomàs se’n omple la boca, 
i en canvi s’actua de la manera 
contrària. Recentment han sortit 
a la llum casos de conflictivitat 
laboral. El més important per a 
qualsevol organització és que els 
treballadors estiguin motivats i ben 
liderats per l’equip responsable de 
prendre decisions. Lamentem que 
això no passi i que cada cop més 
treballadors se’ns queixin de les 
maneres de gestionar l’Ajuntament, 
provocant així entre els treballadors 
malestar, desil·lusió i, fins i tot, 
temor a l’hora de desenvolupar la 
seva feina. Potser caldria menys 
postureig de cara enfora i més “mà 
esquerra” i capacitat de gestió cap 
a dins. 

Tribuna
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En defensa d’Amposta: 
volem el canvi, no un 
mal recanvi

Una i mil vegades ho intentarem. No 
ens cansarem de reclamar allò que és 
just per als ampostins perquè mentre 
l’ajuntament gaudeix de números verds 
per l’elevada pressió fiscal imposada per 
l’alcalde, la ciutadania pateix números 
rojos. L’actual govern ens continua tenint 
sotmesos a una elevada pressió fiscal. Que 
no sap l’alcalde que la gent està sofrint 
la pitjor crisi econòmica? Cal baixar els 
impostos, ara més que mai, donat que 
l’economia municipal presenta un superà-
vit de més de 4M€, (més de 665 milions 
de pessetes). Els comptes municipals 
estan sanejats i, per tant, no hi ha cap 
raó objectiva per seguir mantenint una 
política impositiva tant elevada. 
Potser no caldria tant, i utilitzar millor 
els diners que són de tots. Per posar un 
exemple entre tants, en aquest darrer Ple 
van aprovar una despesa de 500.000€ en 
comprar pisos i encara no ens han donat 
cap informació sobre aquesta compra. 

Quina transparència és aquesta?  Qui ho 
gestionarà? Quina necessitat en tenen de 
comprar pisos quan la Generalitat dona 
ajuts pel lloguer d’habitatges i també es 
crea el Pla Estatal de la Vivenda per ajudar 
a les famílies en risc de vulnerabilitat, per 
a la compra d’habitatges per a  joves...
Pot ser siguin uns pisos que té una entitat 
bancària? Entitat bancària que no té ni 
oficines a Amposta. Mentre que per una 
banda en l’IBI l’alcalde ens perjudica a 
tots els ampostins per treure pit en con-
tra dels bancs, per l’altra  els hi compra 
pisos als mateixos bancs. Que no hi ha 
promotors ampostins? 
Aquest sense sentit és fruit de la política 
erràtica i, poca transparència. El contrari 
del que prediquen. El canvi promès fa dos 
anys s’ha consolidat més aviat com un 
mal recanvi. Adam Tomàs ha perdut la 
credibilitat assolida a les urnes per la via 
dels fets que estan demostrat exactament 
el contrari del que va prometre que faria.
Els ampostins no ens mereixem que el 
nostre ajuntament mantingui encara 
una pressió fiscal tant elevada que ens 
castiga i que afecta les nostres butxaques. 
Quin canvi de govern és aquest que 
converteix en normalitat aquesta situació 
insostenible? Quina majoria absoluta 
és aquesta que fa que sigui impossible 

arribar a acords i que s’asseguin a nego-
ciar en un tema tant important com són 
els impostos. Hem topat contra un mur 
que abans es deia Manel Ferré i ara es 
diu Adam Tomàs.  No pot ser que més 
del 55% dels ingressos de l’ajuntament 
vinguin dels impostos municipals. Els 
ampostins i ampostines paguem diàri-
ament a l’ajuntament més de 30.000€. 
Potser que treguin una mica el peu de 
l’accelerador. 
Per aquest motiu no ens cansarem en 
demanar rebaixar els impostos, tot i topar 
contra la majoria absoluta, contra el mur 
d’Adam Tomàs. Ens referim a l’impost de 
la plusvàlua regulat per l’ajuntament que 
a la nostra ciutat el govern d’ERC el té 

situat en el 90% del màxim permès per 
llei. Una realitat que patim els ciutadans 
d’Amposta i que els socialistes considerem 
totalment injusta. Per això volem que es 
rebaixi més d’un 20% . 
Aquesta demanda de reduir els impostos 
no és nova perquè també hem demanat 
reiteradament al ple municipal rebaixar 
l’IBI i, que volem que afecti a tothom. Ho 
hem fet pels mateixos motius i perquè 
considerem que allò que afecta més 
directament els nostres conciutadans, 
com és la rebaixa de la pressió fiscal 
municipal, ha d’estar al capdavant de la 
nostra acció política. 
Potser l’alcalde, que darrerament fa 
molta vida de despatx, no és conscient 
però els socialistes, que estem a peu de 
carrer, sabem de les enormes dificultats 
que pateixen centenars d’ampostins i 
ampostines per arribar a final de mes 
afectats, com encara estan, pels efectes 
de la crisi econòmica i dels baixos salaris. 
No es poden omplir la boca parlant d’es-
tar al costat de la gent i després obviar 
les mesures que poden fer-ho realitat. 
Considerem aquesta prioritat com un 
dels vectors del canvi real en positiu que 
proposem per Amposta i que estem segurs 
que arribarà d’aquí a dos anys de la mà 
de la voluntat popular. 

Cine popular per a 
tots els ciutadans 
d’Amposta
Seguint el model de Caseres, un poblet 
de la Terra Alta i que amb tan sols 250 
habitants ha creat una sala de cinema 
a preus populars per a tots els habi-
tants del poble, per això volem que 
el cinema estigui a l’abast de tots els 
ciutadans d’Amposta, és per això que 
hem presentat una moció en el Ple del 
passat mes d’abril per tal que l’Ajun-
tament d’Amposta habiliti una sala, ja 
sigui l’auditori de La Lira, el de la Unió 
Filharmònica, o qualsevol espai degu-
dament acondiciat que permeti que les 

famílies puguin gaudir de pel·lícules a 
la pantalla gran. No és necessari que 
siguin pel·lícules d’estrena, sinó que 
poden ser estrenes recents o d’altres 
més clàssiques, però creiem que ningú 
s’hauria de quedar sense poder anar 
al cinema, almenys un cop al mes, per 
culpa dels alts preus de les entrades del 
cinema convencional. Amb la creació 
d’aquests cicles de cinema popular i a 
l’abast de tots els ciutadans del municipi 
volem fomentar la cultura entre totes les 
capes de població de la ciutat, aquelles 
que s’ho poden pagar i aquelles que no. 
A Casserres tenen un abonament de 
25 €/any per a totes les sessions, una 
cada mes, a Amposta podríem buscar 
alguna fórmula similar. El que volem és 
que ningú es quedi sense cinema encara 
que amb la seva economia no es pugui 
permetre anar una sala convencional. 

Amposta ha de treure 
rendiment dels seus 
immobles inutilitzats
Creiem que l’economia de la nostra 
ciutat s’hauria de cuidar com si fos la 
nostra economia particular, és per això 
que creiem que l’Ajuntament d’Amposta 
ha d’intentar treure el màxim rendiment 
possible dels seus immobles i propie-
tats. En l’últim ple vam presentar una 
moció per tal que es puguin posar a 
lloguer els espais que són propietat 

de l’ajuntament i que actualment es 
troben buits, i l’Hospital Comarcal 
d’Amposta ja ho ha fet en un local que 
té de rehabilitació a Sant Carles de la 
Ràpita, i com hi havia espais buits els 
han llogat a una cooperativa, i a una 
empresa per gairebé 1.000€. Si l’Ajun-
tament d’Amposta ho portés a terme 
també al municipi, podria obtenir uns 
ingressos extres que repercutirien en 
tots els ciutadans d’Amposta, volem 
que un lema quedi ben clar: “el diners 
públic no existeix, són diners dels 
contribuents, així que li hem de treure 
el màxim rendiment”, perquè moltes 
vegades, els polítics manegen els diners 
de tots no en tenen la cura que hau-
rien de tenir, i ja ho diem «l’empresa 
més important de món és la nostra». 
Per això demanem a l’ajuntament que 
analitzi quines són les propietats que 
no s’utilitzen i si alguna d’aquestes es 
poden col·locar al mercat de lloguer, 
per tal d’obtenir uns ingressos extres. 

Ajudes per a l’aigua i la 
llum
Si vols informar-te de totes aquelles 
ajudes que et poden atorgar per tal de 
reduir la despesa d’aigua o de la llum, 
nosaltres t’ajudem. Si tens fills i no 
cobres cap prestació per tenir els fills a 
càrrec, parlem-ne, des del nostre grup 
et podrem assessorar.

Rescabalament per les 
despeses hospitalàries
Molta gent desconeix que si a causa 
de la inexistència dels aparells o del 
personal adequat per a la realització 
d’una prova a la Sanitat Pública t’obli-
guen a realitzar un desplaçament fora 
de les Terres de l’Ebre, com a usuari 
de la Seguretat Social, pots demanar 
el rescabalament de les despeses sa-
nitàries per desplaçament, així pots 
fer que et retornin les despeses que 
ha comportat el desplaçament fins a 
l’Hospital indicat.

Ajuts
Si ets pensionista i cobres menys de 
843 €, o sou dos persones i en cobreu 
menys de 1686 €, teniu dret a sol·licitar 
un ajut que es mou entre els 100 € i els 
140 €, aquest suport et pot ajudar en 
els moments que més ho necessites. A 
més recordar que enguany l’IBI tindrà 
una rebaixa del 25% a tots aquells 
ciutadans que siguin propietaris d’un 
immoble, hi estiguin empadronats o hi 
visquin. Per a sol·licitar aquest import, 
no importa la renda de cadascú.

Per a més preguntes, dubtes o consultes, 
la nostra oficina d’atenció al públic està 
sempre oberta, a l’atenció de German 
Ciscar, Som Amposta, Carrer Sant 
Antoni, 11. 675685137. 

Tribuna
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CICLISME

Després de 612 quilòmetres 
de dunes, bancs de sorra, 
pedregars i sengles impos-

sibles, l’ampostí, Josep Betalú 
es va endur la Titan Desert més 
ajustada de la història avançant 
al jove Roberto Bou en només 35 
segons. Aquesta és la segona ve-
gada consecutiva que l’esportista 
ampostí acaba com a guanyador de 
l’anomenada com la cursa més dura 
del món en mountain bike.

La Titan Desert, una carrera que 
recorre el desert marroquí, es va 
resoldre en una última etapa de 
marcatge absolut entre l’aspirant i el 
mallot vermell que repeteix victòria 
a la general, Betalú afirma que «el 
que compta és la victòria, encara 
que sigui per un segon».

El desert va deixar detalls desta-
cats, com l’atac de Bou a la tercera 
etapa rodant només durant 100 
quilòmetres o les dues remuntades 
de Betalú per recuperar el mallot 
vermell de líder.

L’ampostí continua amb la seva 

brillant carrera, i en aquests mo-
ments ja està preparant la següent 
carrera, aquest cop a Costa Rica, 
d’on prové el seu màxim espònsor 
i on li esperen diverses carreres.

S’espera la seva tornada al poble 

per a finals de maig, on continuarà 
entrenant i competint «fins que 
el cap aguante», com ell mateix 
afirma.

Betalú es dedica professional-
ment al ciclisme des de fa 4 anys, 

durant molts anys ho havia fet de 
forma amateur, perquè «aquí no hi 
ha una escola professional i això 
comporta que has de marxar a fora 
si et vols dedicar professionalment 
al món del ciclisme». 

L’ampostí Josep Betalú guanya la carrera 
més dura del món, la Titan Desert

ESGRIMA

L’última jornada de la Lliga Nacional 
Absoluta d’Esgrima va mantenir l’emo-
ció fins a l’últim minut.
L’equip absolut masculí del SEA format 
per Àngel Fabregat, Eugeni Gavaldà, 
Marc Andreu i Gerard Gonell, i  acom-
panyats del mestre Fidel Font, es va 
desplaçar a Logronyo el passat dia 30 
d’abril per disputar l’última jornada de 
lliga de la màxima categoria (Lliga OR) 
de l’esgrima espanyola.
L’equip ampostí acudia a Logronyo 
situat al segon lloc de la classificació, 
sense marge d’error però confiat en les 
seves possibilitats. La competició es va 
desenvolupar segons el guió previst i 
el SEA va derrotar als seus rivals (el 
CEB-1 de Madrid, el 100TOLLOS de 
La Corunya i el SAMA-1 de Madrid) 
aconseguint una important diferència 

de tocats en cada enfrontament (15, 
12 i 9 tocats).
Per la seva banda el COE de Madrid, 

que arribava a aquesta competició ocu-
pant el primer lloc de la classificació, 
va perdre amb el SAESBU de Burgos i 

va guanyar per la mínima els altres dos 
enfrontaments. D’aquesta manera, amb 
el SEA i el COE amb una sola derrota 
a la lliga, el campionat es va decidir 
per la diferència de tocats, clarament 
favorable a l’equip ampostí.
Es dóna la circumstància que és la pri-
mera vegada que el SEA aconsegueix 
el títol de la Lliga Nacional Absoluta en 
la categoria OR, i a més a més amb un 
equip molt jove format per tres sub-23 
i un cadet.
Amb aquesta primer lloc el SEA 
aconsegueix la classificació directa al 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
els dies 24 i 25 de juny a Valladolid.
Per la seva banda i en la competició 
individual celebrada al dia següent, 
Eugeni Gavaldà va aconseguir la me-
dalla de plata. 

El SEA aconsegueix el títol de la Lliga Nacional Absoluta en 
la categoria OR

La carrera es va decidir per tan sols 35 segons de diferència
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Esports

JUDO

D el 5 al 7 de maig es va celebrar 
al pavelló de la Fuente de San 
Luis (València) el campionat 

d’Espanya Infantil en edat escolar.
Prop de 1200 participants van 

competir sobre els 6 tatamis que 
cobrien la pista del Pavelló de la 
Font Sant Lluís de València, al llarg 
de les dues jornades del Campionat 
d’Espanya Escolar 2017.

En aquesta fase final va competir 
la judoka ampostina, Natàlia Penas 
Forne en -36 Infantil.

Natàlia va realitzar una compe-

tició espectacular amb només dos 
combats perduts: el de quarts de 
final, contra la finalista i a la fi 
medalla d’argent, la navarresa Ana 
Julia Leal, i contra la catalana Valle 
Arroyo, medalla de bronze.

L’ampostina va tenir a tocar un 
metall però finalment va marxar 
obtenint una 5a plaça molt valuosa, 
completant una temporada magni-
fica (1a Super Copa Movntijo, 2a 
Super Copa Catalunya Tortosa, 1a 
Copa Aragon, 3a al Campionat de 
Catalunya i 2a Lliga Judito -40). 

Natàlia Penas Forne acaba 5a  del campionat 
d’Espanya Infantil

La UA Montsià guanya el Critèrium Català
Les noies de la Unió Atlètica Mont-
sià guanyen el Critèrium Català en 
categoria femenina celebrat a Bar-

celona el passat 10 de maig. Per a la 
categoria masculina el vencedor va 
ser el CA Terres de l’Ebre. 

ATLETISME
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La tarde de futbol a l’estadi Jo-
sep Otero de Tortosa, ha estat 
una gran festa del futbol de 

les nostres terres. Molta afluència 
d’espectadors, cordialitat, esportivi-
tat i bon tracte han estat presents el 
dia d’avui.
Els dos conjunts es tenien un respecte 
mutu, amb imprecisions a causa de les 
fortes pressions dels jugadors rivals. 
Els dos conjunts han portat el domini 
altern al terreny de joc, amb arribades 
a les dues àrees que molt bé resolien 
els porters. Els minuts transcorrien 
i el marcador no es movia, un xut 
de Jan Esteller sortia alt per dalt la 
porteria d’Eudald, era la primera 
ocasió dels ampostins quan poc feia 
falta per arribar a la mitja hora de 
partit. Per l’altra banda el Tortosa 
ocasionava perill per banda dreta, 

amb les arribades d’Albert Arnau. Per 
poc més donaria la primera meitat, 
arribaria el descans amb l’empat a 
zero inicial.
A la represa la tònica del partit no 
canviava, i el partit era un anar i 

tornar a les dues àrees.
Quan faltaven deu minuts de partit 
ha arribat el gol visitant, una centra-
da per banda esquerra de Jonathan 
Tomàs molt bé pentinaria de cap 
Ivan González, i d’aquesta manera 
fer pujar el zero a un al marcador.
Després del gol l’Amposta ha pogut 
en dues contres sentenciar el partit, 
però no han estat encertats als últims 
metres.
Ja fregant el temps reglamentar, Vir-
gili ha aconseguit empatar el partit 
en rematar al fons de la xarxa de 
Guillem una centrada des de la banda 
esquerra de l’atac tortosí. Arribaria 
la fi del matx, just resultat pel qual 
s’ha vist al terreny de joc, però amb 
un equip ampostí que li ha faltat ben 
poc per emportar-se els tres punts el 
dia d’avui del camp del líder Tortosa.

La setmana vinent rebrem a l’estadi 
ampostí al Cambrils Unió, amb la 
intenció d’aconseguir els tres punts i 
intentar esperar una ensopegada del 
Valls, que a tres punts d’avantatge so-
bre l’Amposta ocupa la segona plaça 
de la classificació general.

ALINEACIONS CF. AMPOSTA: Gui-
llem, Jan (Aleix min. 70), Pau Val-
maña, Jonathan Tomàs, Jonny, David 
Medina, Arnau (Quim Cardona min. 
65), Omar, Eudald (Versiano min. 
86), Felipe (Andreu min. 76), 
Ivan Gonzalez (Paez min. 82).
També a la banqueta Alex Iniesta i 
Corella.
Entrenats per Albert Company, assistit 
per Albert Bel. 

DOMINGO QUESADA

El derbi ebrenc acaba amb un empat al marcador

Esports

FUTBOL

Dissabte 29 d’abril es va celebrar 
el Trofeu de Cambrils, trofeu en el 
qual han participat 4 nedadors del 
Club Natació Amposta, en categoria 
infantil Pol Conesa, Helena Arenys 
i Izan Cazorla, i en categoria júnior 
Maxim Poparcea. Per una altra banda 
a Reus, es celebrava la última jornada 
de lliga prebenjamina, benjamina i 

alevina amb les proves de 100 estils 
i 100 lliures per als benjamins, 200 
estils per als nedadors del 2007, 200 
esquena i 200 lliures per als del 2006, 
i 200 papallona i 100 braça per als 
alevins. Tots els nedadors van fer 
un gran paper en les seves proves 
i van aconseguir millorar les seves 
marques. 

El Club Natació Amposta present 
al Trofeu de Cambrils

NATACIÓ

Ivan Gonzàlez, autor del gol 
ampostí.

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis
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per Josep
Parrot Talarn

Olegario Miró Drago

El mes passat acabava 
dient que no tornaria, 
però com que tinc tanta 

clientela que m’estima, he 
pensat que el millor seria 
continuar la història, prome-
tem amb el que ens contarà 
avui ja l’acomiadarem, per-
què com em deia el seu fill, 
«mun pare en l’edat que té, 
encara té memòria i recorda 
tot el que ha viscut en dates, 
pesos, malnoms, famílies.. ¡ho 
recorda tot!»

Jo ho contaré tot el més curt 
que pugui perquè ho disfru-
tésseu al màxim. Recordes lo 
d’espigolar garrofes?

A Cervera vam estar molt de 
temps, i jo i mon germà anàvem a 
treballar de ‘vades’, mos donaven 
un plat de figues, i mon germà feia 
de pastoret, però al cap de tres 
dies em va comentar que ell no 
volia tornar més: ‘aquell tio se fot 
lo pa en lo formatge, i a mi només 
em dóna el pa tot sol, així que les 
cabres que se les pasture ell’, sempre 
deia. En aquell moment va ser quan 
el meu germà i jo ens vam dedicar 
a espigolar garrofes i a vendre-les. 
Cada setmana en fèiem 7 o 8 sacs, 
i així vam passar aquells quasi sis 
mesos fins que va arribar l’ordre 
que ja podíem tornar a casa. Jo ja 
tenia 14 anys, i el meu germà es va 
posar de manobre, i així, embolica 
que fa fort. A França ens van pas-
sar moltes coses, per exemple, en 
travessar la frontera et registraven 
i si portaves més de trenta mil pes-
setes, te les feien deixar a un banc 
francès, a canvi, et donaven un rebut 
perquè quan tornessis a França et 

retornessin els diners. Però natros 
volíem guanyar el màxim de diners, 
així que ens interessava portar-los 
cap aqui i ens els amagàvem a les 
sabates, dins del calcetí, allí ficà-
vem els bitllets plans i agafats en 
una gometa. A les dones les feien 
passar a un quartet, les despullaven 
i les registraven. Natros portàvem 
els diners cap aquí, hem de pensar 
que jo aquí guanyava unes trenta 
pessetes al dia, i allà ens en pagaven 
40 a l’hora.

I com s’anava a França?
Natros entràvem sense contracte 

de treball, anàvem com si féssim 
turisme, i un cop allà, l’amo ens feia 
quedar una nit a París per a l’endemà 
anar a sanitat, allà ens van fer els 
papers per a poder treballar i el car-
net d’identitat francès, com si fóssim 
residents a França. Una vegada em 
vaig haver de fer el passaport per 
venir aquí, perquè oficialment era 
francès. Però vaja, que allà no tot 

eren coses bones, fins que no vam 
trobar una bona empresa bona, ens 
van passar mil històries, dormíem 
a terra, en un barracó i allí en 
quatre fustes ens fèiem un quarto 
i dormíem, i si feia fred, ficàvem 
dos poals, un damunt de l’altre, i 
al de dalt anàvem tirant llenya per 
escalfar una mica l’habitació, però 
com que anàvem molt cansats, un 
moment després de gitar-mos ja mos 
dormíem. Molts es pensaven que a 
França, un parava lo sac i l’altre en 
la pala tirava els diners dins, i ben 
al contrari! Treballàvem de sol a sol 
i sense parar, i si era dia de festa, 
cobràvem 500 francs, mentre treba-
llàvem allà no hi havia diumenges 
i mentre alguns els dies de festa es 
donaven la gran vida, natros fèiem 
vida gairebé de presidiaris, anàvem 
allà i procuràvem en poc temps 
portar el màxim de ‘peles’ cap aquí.

Mira com que m’has fet una 
foto molt bona del que era 

treballar a fora, ara voldria 
tornar Amposta i que em con-
tesses una anècdota del Club 
de Futbol Amposta de fa més 
de vuitanta anys...

Doncs mira, el metge Custodio 
era casat en una Sagristà que vivien 
al carrer Sol, i la dona del senyor 
metge tenia uns terrenys llogats al 
club, resulta que l’ajuntament o el 
Club de Futbol Amposta feia dos o 
tres anys que no li pagaven el llo-
guer, així que un dia que hi havia 
un partit important en un equip 
de categoria superior, el senyor 
Custodio diu, «!Ara és la meua!». 
I allà al tardet quan ja començava 
a fosquejar, marxa de casa i va a 
buscar 7 o 8 pagesos que coneixia, 
quan els va trobar els hi va expli-
car el seu pensament, i tots junts, 
marxen cap al camp de futbol en 
la pala al coll. Una vegada al camp 
van omplir tot el terreny de joc de 
tombes, m’explico, van fer uns clots 
de quasi dos metros de llarg per 
mig metro de fondària, i va deixar 
la terra al costat del forat. Aquell 
pobre camp de futbol semblava un 
cementeri a punt d’enterrar a molta 
gent i res més, allí era impossible 
jugar a futbol, recordo que vam 
veure un munt de gent en pales 
tapant fosses, i ens vam aproximar a 
ajudar-los a tapar els forats en pals 
i peus, després vam saber que es 
tapaven perquè al senyor metge ja 
li havien pagat, i si ara tinc noranta 
anys, llavors en devia tenir uns 10... 
ja fa vuitanta anys d’això!

A Olegario li queden més 
coses a dir però a natros no 
ens queda més paper, així que 
fins al mes que ve. 


