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Amposta redueix en més de 
500 persones l’atur en dos anys

840.000 euros per a 
l’arranjament de camins

Esports
El Club Nàutic d’Amposta 
aconsegueix vuit 
medalles al Campionat 
d’Espanya de rem

Durant el mateix període creix en 778 persones l’alta a la S.S.

“Hospitalitat”, de Jaume Vidal, converteix la Torre de la Carrova en un Hotel

El nou consistori ha dedicat 10 vegades més que la mitjana dels darrers 5 anys en l’arranjament de camins

Ciutadans
La piscina estrena el 
servei de Bibliopiscina per 
als usuaris de la piscina 
exterior
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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

En l’últim ple també es van aprovar les noves normes de regulació de terrasses

Amposta remunicipalitza el servei 
de transport adaptat

El passat dilluns 26 de juny es va 
realitzar el ple del mes de juny 
de l’Ajuntament d’Amposta. En 

aquest es van aprovar diferents punts 
com la nova ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de la via pú-
blica amb taules, cadires i instal·lacions 
anàlogues. Amb aquesta, el govern 
d’Amposta pretén així regular l’ús de les 
terrasses dels bars i establiments i im-
pedir que aquestes interrompin el pas i 
l’entrada als habitatges, una ordenança 
que el mateix Adam Tomàs ha recone-
gut que «una ordenança de terrasses 
que pretén ficar ordre de com han de 
ser i quin espai han d’ocupar, aquesta 
s’ha fet parlant amb associacions de 
veïns, comerciants i representants de 
col·lectius de mobilitat reduïda». La 
moció es va aprovar amb l’abstenció 
de tots els grups de l’oposició.

També és van aprovar punts relacio-
nats amb les Festes Majors com el pro-
grama de Festes Majors del Poble Nou 
del Delta 2017 i el programa d’actes 
taurins per a les Festes Majors d’Amp-
sota 2017, tots dos punts aprovats amb 
l’única abstenció de Rosita Pertegaz a 
les Festes Majors del Poble Nou.

Un altre punt va ser l’aprovació 
d’encàrrec de gestió a Fussmont del 
Servei de Transport Adaptat, el que sig-
nifica la creació d’un sistema propi de 
l’Ajuntament de transport adaptat. La 
mesura es va aprovar amb l’abstenció 
de tots els grups de l’oposició.

Un altre punt destacat ha estat  
l’aprovació de les bases reguladores 
dels projectes per al foment de l’au-
toocupació. En aquest programa es 
volen aprovar ajudes i subvencions de 
fins a 2.000 euros que servirien per al 
pagament de les quotes de la Seguretat 
Social, despeses de gestoria i/o asses-
sorament o despeses d’arrendament o 
despatxo. El mateix Adam Tomàs va 
comentar «la moció respon a la voluntat 
de donar suport a les persones que 
decideixin l’opció de l’autoocupació i 
ampliar el ventall a les persones que 
pot arribar, així que totes les persones 
que compleixin els requisits i que 
s’hagin donat d’alta durant el 2016 i 
2017 també es podran beneficiar de les 
subvencions». La moció es va aprovar 

amb el vot favorable de tots els grups de 
l’oposició. En aquesta moció Francesc 
Miró, del grup PSC, va destacar que 
aquesta és una mesura que ve del seu 
propi grup i va afegir «agraïm que en 
aquest cas l’equip de govern ens hagi 
fet cas».

Pel que fa a les mocions presenta-
des pels diferents grups, la primera  
presentada per German Ciscar per fer 
les grans obres de l’Ajuntament amb 
recursos propis, va ser rebutjada amb 
els vots en contra de l’equip de govern, 
l’abstenció de Rosita Pertegaz i el vot 
a favor del PSC i Convergència. La 
moció proposava que les grans obres 
que s’han de portar a terme a Amposta 
durant els pròxims anys es puguessin 
gestionar directament per l’Ajuntament 
i no pas amb la realització d’un concurs. 
German Ciscar afirmava que «aquesta 
proposta permetria que els diners de 
l’Ajuntament d’Amposta s’acabessin 
quedant al poble, a través tant dels 
treballadors com de les compres en 
establiments ampostins». L’alcalde 
Adam Tomàs, va donar «per positiva 
la intenció de la proposta, encara que 
els impediments legals impedeixen la 
realització d’aquest tipus d’obres direc-
tament per l’Ajuntament, tot i això, ho 
estudiarem en alguna de les obres que 
s’han de portar a terme».

Una altra de les mocions presentades 
va ser la del PSC-CP, per proposar la 
rebaixa de l’IBI urbà com a mínim en 
un 25% per al proper exercici 2018, 
Francesc Miró la va catalogar com 
«imprescindible, ja que els ciutadans 
d’Amposta paguen un IBI despropor-
cionat, encara que sabem que no l’ha 
pujat aquest govern, creiem que s’han 
de baixar a tots els habitatges».

La proposta va tenir el vot favora-
ble de Rosita Pertagaz, l’abstenció de 
German Ciscar i Convergència i el vot 
en contra de l’equip de govern, Adam 
Tomàs, va defensar que «encara que 
estem d’acord en el fet que la pressió 
fiscal a Amposta és alta, aquest govern 
ja ha portat a terme una reducció de 
l’IBI i en el punt en què ens sigui pos-
sible el baixarem més, però no podem 
prometre ara una rebaixa del 25%, ja 
que fa uns mesos el PSC ens demanava 

un 10% i ja l’hem assolit».
El grup de German Ciscar va 

presentar una altra moció on s’asse-
nyalava fer una campanya a escala 
nacional per promoure els incentius 
a la contractació d’aturats ampostins. 
En aquesta el regidor va defensar que 
«hem de fer que totes les empreses del 
territori coneguin tots els beneficis que 
pot oferir l’Ajuntament d’Amposta si 
contracten ampostins». La moció va 
rebre l’abstenció de Rosita Pertegaz, 
el PSC i Convergència, i el vot a favor 
de l’equip de govern, on Adam Tomàs 
va reconèixer «votem a favor perquè 
és veritat, creiem que hem de fer més 
per comunicar a les empreses que ens 
envolten totes les ajudes que s’oferei-
xen a la contractació de treballadors 
ampostins.

Per acabar es va introduir un nou 
punt a l’ordre del dia, sobre el Pla 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. 
La moció va ser aprovada amb el 
vot a favor d’Esquerra d’Amposta, 
Convergència i el PSC.    

Nova línia de 
subvencions per a 
autònoms
En el ple del passat mes de juny es 
van aprovar les bases per als ajuts 
econòmics a projectes municipals 
d’autoocupació (autònoms). Aques-
tes subvencions aniran destinades a 
aquelles persones empadronades a 
Amposta, que trobant-se en situació 
d’atur, inicien una nova activitat eco-
nòmica a Amposta com a treballa-
dors/es autònomes (empresaris/es 
individuals, socis CB i SCP) i noves 
persones sòcies de cooperatives de 
treball associat amb alta al RETA.
L’import subvencionat serà d’un mà-
xim de 2.000 € i la quantia es calcu-
larà tenint en compte les quotes de 
la Seguretat Social, les despeses de 
gestoria i/o assessorament de l’inici 
de l’activitat i les despeses d’arren-
dament associades als locals o des-
patxos. Les subvenciones, seran de 
caràcter retroactiu. En uns mesos 
es farà pública la convocatòria.
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MUNICIPAL

Aquesta quantitat s’ha reduït gràcies a l’amortització d’interessos del préstec de la residència

El dèficit de la residència de gent gran 
és de 100.000 euros menys del previst

La Fundació Serveis Socials del 
Montsià (Fussmont), entitat 
que gestiona, entre altres ser-

veis, la residència d’avis d’Amposta, 
ha tancat l’exercici 2016 amb unes 
pèrdues de 494.525,75 euros, una 
xifra negativa que s’hauria pogut 
veure incrementada amb la quantia 
de 116.3212,01 euros, si no fora 
perquè l’auditoria ha permès activar 
els interessos pagats durant el 2016 
pel préstec de 6 milions d’euros 
que la Fussmont va concertar per 
pagar la construcció de la residèn-
cia d’avis. 

Així es va donar a conèixer en la 
reunió ordinària del Patronat de la 
Fussmont, on es van aprovar el tan-
cament econòmic de l’exercici 2016, 

la memòria i l’informe d’auditoria. 
«Aquests resultats negatius ja van 
ser anunciats per l’equip de govern 

en la primera assemblea informati-
va que vam fer i confirmen la mala 
planificació financera en la qual es 

va realitzar la construcció de la re-
sidència d’avis», assenyala l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, president 
del Patronat de la Fussmont.

Tomàs també ha assenyalat 
que l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta està treballant intensa-
ment «per tal de reduir en futurs 
exercicis aquestes pèrdues i evitar 
els conflictes de tresoreria que es 
puguin ocasionar». «Al final de tot, 
l’objectiu és evitar que l’Ajuntament 
hagi d’aportar recursos públics a 
la Fussmont per tal de mantenir el 
seu equilibri pressupostar», afegeix, 
tot destacant que «amb la gestió 
pública, l’Ajuntament garanteix 
que els serveis es prestaran amb la 
màxima qualitat». 
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CONVENIS

Entre totes les entitats l’Ajuntament d’Amposta destinarà més de 68.000 euros

Sis entitats socials ampostines signen el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament

El passat dijous 15 de juny, l’Ajun-
tament d’Amposta va signar el 
conveni de col·laboració amb sis 

entitats socials que treballen al muni-
cipi. Aquesta col·laboració inclou una 
dotació econòmica que les ajudarà a 
desenvolupar les seves activitats durant 
aquest 2017. 

La signatura ha tingut lloc al Saló de 
Plens de l’Ajuntament d’Amposta amb 
la presència dels representants de totes 
les entitats. Els convenis inclouen un 
total de més de 68.000 euros repartits 
entre les sis entitats, el que representa 
un 30% més que l’any 2016, amb la 
incorporació però, de tres entitats 
socials més.

En concret, Creu Roja ha rebut una 

aportació de 27.000 euros, l’Associació 
Catalana d’afectats de fibromiàlgia 
(ACAF) un total de 1.600 euros, 
l’Associació de Famílies de Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual i del 
Desenvolupament de la comarca del 

Montsià-APASA una aportació de 8.000 
euros, la mateixa quantia per Siloé, 
Càritas Interparroquial d’Amposta 
ha rebut un total de 17.000 euros i 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Montsià i Malalties 

Neurodegeneratives (AFAM) un total 
de 6.500 euros.

Els convenis reafirmen la voluntat 
de col·laboració amb aquestes entitats, 
i una mostra que l’Ajuntament d’Am-
posta vol continuar treballant amb les 
entitats socials que tanta feina realit-
zen en l’assessorament i ajuda de les 
persones més necessitades d’Amposta.

“El nostre principal objectiu és reduir 
l’atur al mínim perquè cada cop hi hagi 
una necessitat menor d’acudir a aquest 
tipus d’entitats”, ha assenyalat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, tot agraint-
los-hi la tasca desenvolupada durant 
aquests anys on la seva aportació ha 
estat indispensable per a moltes famílies 
que han necessitat els seus serveis. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, fa un balanç de les polítiques d’ocupació dutes a terme per l’Ajuntament
OCUPACIÓ

Amposta redueix en més de 500 persones l’atur en 2 anys
L’Ajuntament d’Amposta ha realitzat 
un Balanç dels dos anys de Polítiques 
d’Ocupació on l’Àrea de Polítiques 
d’Ocupació ha passat de gestionar 
entre quatre i cinc programes: Joves 
per l’Ocupació, Fem Ocupació per a 
joves, Treball i formació, FOAP i Borsa 
de treball; a apostar per la continuïtat 
d’aquests i la sol·licitud d’altres com 
Joves en Pràctiques, 30 Plus Treball i 
Formació, Espais de Recerca de Feina 
i Col·laboració Social.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs 
ha afirmat que «ens trobem en un 
moment de canvi i el SOC i la Gene-
ralitat de Catalunya han agafat l’Àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació de 
l’Ajuntament d’Amposta com a refe-
rència del treball ben fet».

Tomàs ha afirmat que «la vocació 
d’aquest ajuntament és augmentar 
els esforços i la dedicació en la re-
ducció de l’atur a la ciutat, per això 
les partides del Servei d’Ocupació 
han augmentat un 31%, i s’han creat 
nous Plans d’Ocupació propis, el que 
ha suposat un augmentat 1.165 € 
durant l’any 2017.»

En total des de l’Àrea d’Ocupació 
s’han atès un total de 1500 persones 

entre tots els serveis, molts d’ells són 
joves, dels quals s’ha aconseguit la 
inserció de 69 amb el Programa Joves 
per l’Ocupació, 42 dels quals aquest 
2017, en el programa Fem Ocupació 
per a joves s’han inserit un total de 
44 joves, 20 joves durant els anys 
2015-16 i 24 aquests 2017, a més 
dels 22 joves amb el nou programa 
de Joves en Pràctiques i un total de 
20 persones en el Programa 30 Plus 
i Formació.

Però aquestes polítiques no només 
han beneficiat als usuaris sinó també 
les empreses s’han vist beneficiades, 
ja que en aquests programes n’han 
participat un total de 185, les ajudes 
per contractació els han suposat un 
impacte molt gran pel que fa a l’estal-
vi, i és que el mateix alcalde, Adam 
Tomàs, ha confirmat que «calculem 
que les empreses que han participat en 
els nostres programes s’han estalviat 
uns 120.000 euros l’any durant els dos 
últims anys.» Tomàs també ha volgut 
ressaltar que «volem dotar d’eines a 
les empreses perquè contractar nous 
treballadors sigui àgil i fàcil.»

Fent resum de xifres, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs ha exposat 

que «l’any 2012 ens trobàvem en un 
24% d’atur i quan vam arribar al go-
vern, el maig del 2015, ens vam trobar 
amb què hi havia un 19,7% d’atur, 
el que significava 1.800 persones a 
l’atur i un total de 7.200 afiliades a 
la Seguretat Social. Ens vam ficar a 
treballar i el maig del 2016, ja va 
començar a canviar la tendència i 
aquest maig del 2017 podem dir 
que la tendència s’ha confirmat, i és 
que la xifra d’aturats ha baixat un 
total de 512 persones, i ara mateix 
a la ciutat d’Amposta hi ha un total 

de 1.306 persones aturades, amb un 
llistat de 8.029 treballadors donats 
d’alta a la Seguretat Social, el que 
significa 778 persones més que l’any 
2015 i una taxa d’atur del 14,1%, una 
reducció de més del 5% entre el 2015 
i aquest 2017»

Adam Tomàs ha seguit la seua ex-
posició afirmant que «aquest descens 
és un percentatge superior que la 
mitjana catalana, però des de l’Ajun-
tament d’Amposta volem més i és que 
el nostre objectiu és arribar als 1.000 
aurats i una taxa d’atur semblant als 
anys 2008-09, just abans de la crisi.»

Per finalitzar, l’alcalde ha afirmat 
que «anem bé, el teixit empresarial 
està agafant múscul, però sabem que 
estem fent una política lenta però 
consolidada. No volem vendre xifres 
sinó consolidar el teixit empresarial a 
poc a poc, sense macroprojectes que 
creïn una nova bombolla, creiem que 
el treball i el nostre esforç es comen-
ça a notar, però sabem que encara 
queden moltes coses a fer, creiem 
que l’Àrea d’Ocupació és una de les 
més importants i per això l’ubicarem 
a un lloc ben cèntric, al nou edifici 
del Sindicat». 
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ENTREVISTA

Parlem amb Dani Forcadell, regi-
dor de Serveis Municipals, Pagesia i 
Medi Natural.

En quin estat es troba la xarxa de 
camins municipals al terme d’Am-
posta?

Quan vam entrar al govern ens vam 
trobar en un panorama molt degra-
dat. Els camins rurals són essencials 
per a molta gent, tant per al sector de 
la pagesia com per a molts ciutadans 
que tenen casetes a la garriga i a la 
ribera, així que quan vam arribar vam 
analitzar quina era la situació dels 
centenars de kilòmetres de camins 
del nostre terme municipal. Després 
de fer una anàlisi exhaustiva ens 
vam adonar que durant molts anys 
es van destinar recursos insuficients 
especialment a la part interior del 
terme on en molts anys no es passava 
de fer un simple ‘batxeijat’.

I quines decisions vau prendre?
Vam veure que necessitaríem una 

gran quantitat de recursos econòmics 
i de temps per remuntar la xarxa 
malmesa, per tant vam crear un Pla 
de camins per prioritzar els trams a 
arranjar.

Atesa la quantitat considerable 
de famílies que viuen fora del nucli 
urbà i sobretot l’activitat econòmica 
que genera la pagesia, en els pri-
mers pressupostos que vam fer ja 
ens vam posar a desplegar aquest 
Pla que també incloïa actuacions 
tan simples com fer desbrossaments 
regulars de les voreres i arbres que 
dificulten la visibilitat i la seguretat 
de la circulació.

I amb quins recursos ho heu fet?
Uns dels nostres compromisos de 

campanya va ser que destinaríem 
la totalitat de l’IBI rústic recaptat al 
sector agrari i al món rural, i així ho 

hem fet. A Amposta durant aquests 
dos anys de legislatura hem destinat 
projectes per valor de 420.000 euros 
anuals a la recuperació de la xarxa 
de camins del terme. Per tant en dos 
anys són 840.000 euros, el 100% dels 
diners recaptats per l’IBI rústic.

Això és molt o és poc?
Per a solucionar les carències i 

dèficits amb la xarxa de camins que 
ens hem trobat necessitaríem més 
però desequilibraria el Pla de clave-
gueram o pluvials de la ciutat. Per 
tant, sabent que veníem de gastar uns 
45.000 de mitjana els darrers 5 anys 
i ara destinem projectes per valor de 
420.000 per any ens dona que gastem 
gairebé deu cops més en camins que 
l’anterior equip de govern.

Com es distribueixen aquests 
diners pel terme d’Amposta? I en el 
futur?

Abans de res voldria que ens posem 
en situació ja que cada quilòmetre ar-
ranjat, per exemple, amb reg asfàltic 
pot costar entre 15.000 i 25.000 euros 
segons la pendent, desguàs lateral o 
passos d’aigua. 

I com ja comentava, això és una 
estratègia que hem modificat.  Du-
rant molts anys es destinaven 32.000 
euros a la ribera i uns 12.000 als 
camins de la garriga i ha creat un 
desequilibri greu que hem anat corre-
gint. Dels projectes de 420.000 euros 
del primer any de l’actual govern, uns 
80.000 van anar a la zona del Delta 
i 340.000 a la garriga. Aquest segon 
any repetirem aquesta proporció 
i per als propers tenim la previsió 
d’augmentar recursos als camins del 
Delta, per exemple amb la connexió 
entre Amposta i Poble Nou. Sabem 
que tenim un gran repte per endavant 
però el compromís és arribar a cada 
racó del nostre terme. 

“Hem executat 
projectes  de camins 
per valor de 840.000 
euros, 10 vegades més 
que la mitjana dels 
darrers 5 anys”

DANI FORCADELL, REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS, PAGESIA I MEDI NATURAL

Camins executats amb 
reg asfàltic

Camins executats de Tot-U 
i motonivelladora

Camí de Collades
Camí de Carrasca
Camí de Manu
Camí Mas d’en Civil
Camí Mas D’anguila
Camí Tapà
Camí Tapà - Bifurcació
Camí  Favaret
Camí  Pins
Camí Pins Cocons
Camí Vell de Masdenverge
Camí desvío Comes
Camí Comes - Molinàs
Camí Fita
Camí Ferrereta
Camí Parrot
Camí Prat de la Llosa
Camí Major
Camí Pins Pedrera
Camí Comes
Camí Inici Camí Cabussons

Camí Poveret
Camí  Fita
Camí Balleroc
Camí  Marronga
Camí  Noria
Camí  Travesser
Camí  Nostre Senyor
Camí Tancat
Camí Becassina
Camí Pedro Quet
Camí Olmos
Camí De La Mercè
Camí Carlet
Camí  Rodells Agulla
Camí  Rodells
Camí  Rodells Xapa
Camí  Panissello
Camí  Ranxo Cigarro
Camins Del Poble Nou
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SEGURETAT

El nou Inspector de la Policia Local 
d’Amposta es presenta a la ciutadania

E l passat dimarts 13 de juny 
es va realitzar la presentació 
del nou Inspector en Cap de 

la Policia Local d´Amposta, Josep 
Massana al Casal d´Amposta. 

Un acte on va assistir l´alcalde 
d´Amposta, Adam Tomàs, així 
com diferents cossos policials com 
la Policia Nacional, la Guàrdia 
Civil, els Mossos d´Esquadra o els 
Bombers de la Generalitat. L´acte 
també va comptar amb la presència 
de diferents autoritats territorials, 
com Joan Juan Aixa, Director dels 
Serveis Territorials de les Terres 
de l´Ebre.

A més la presentació va servir 
perquè la ciutadania i diferents 
associacions i entitats del poble 

poguessin conèixer de primera mà 
el que serà nou Inspector en Cap de 
la Policia Local d´Amposta.

El cos de la Policia Local està 

format actualment per un total 
de 34 membres i el nou Cap, Jo-
sep Massana, prové dels Mossos 
d´Esquadra, on durant 19 anys 

va estar exercint com a sergent a 
l´àrea policial de les Terres de l´E-
bre. Massana ha estat elegit entre 
diferents candidats.

L´alcalde Adam Tomàs i el Regi-
dor de Governació, Miquel Subirats, 
van recalcar la seva aposta per una 
policia de proximitat, i el mateix 
Subirats indicava que “volem que 
la Policia tingui un paper més cor-
rector que sancionador”.

Massana va demanar la col·labo-
ració dels ciutadans, les entitats i 
les associacions del municipi per 
fer d´Amposta una ciutat amb un 
model policial de proximitat i evi-
tar les conductes incíviques però 
sempre intentant fer campanyes 
informatives. 

Un acte on Josep Massana va explicar les línies que seguirà la Policia Local d’Amposta

La Carta és un segell de qualitat que atorga la Federació EUROPARC
SOSTENIBILITAT

Amposta signa el compromís de renovació 
de la Carta Europea de Turisme Sostenible
El director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, Ferran 
Miralles, juntament amb entitats i 
representants del territori, ha donat 
suport a la signatura de compromís a la 
Carta Europea de Turisme Sostenible 
del Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
requisit previ perquè aquest espai 
protegit renovi el segell de qualitat 
que atorga la Federació EUROPARC. 
El Parc es va acreditar amb la Carta 
Europea de Turisme Sostenible en 
Espais Naturals Protegits (CETS) l’any 
2007 i des de llavors, en col·laboració 
amb els agents del territori, ha desen-
volupat dos plans d’acció de cinc anys 
per millorar el turisme sostenible.

Per al període 2007-2021 s’han 
elaborat l’Estratègia i el Pla d’Acció 
de Turisme Sostenible, que recullen 
un total de 59 accions a desenvolupar 
pels diferents actors del territori. 17 en-
titats es responsabilitzen de coordinar 
i vetllar pel seu compliment.

Els dos documents són un marc 
comú i compartit entre els set municipis 
deltaics (Amposta, Camarles, Deltebre, 
l’Aldea, l’Ampolla, Sant Carles de la 
Ràpita i Sant Jaume d’Enveja) amb 
l’objectiu d’orientar, de forma coordina-
da, totes les planificacions, actuacions 
i inversions que les entitats públiques 
i privades del territori realitzin durant 
els pròxims cinc anys i que tinguin in-
cidència directa o indirecta en l’àmbit 
del turisme.

L’objectiu per al 2021 és consolidar 
els èxits aconseguits des de 2007, 
avançar cap a una creixent sostenibi-
litat turística i ampliar aquest model 
a altres àmbits i sectors del territori 
com a base per preservar les activitats 
socioeconòmiques en el context deltaic. 
A més, es pretén que el Delta de l’Ebre 
sigui un referent per a altres espais 
deltaics de la conca mediterrània i 
territoris turístics litorals especialment 
vulnerables. 

Més de 150 persones a 
l’Assemblea Informativa 
Extraordinària

Dijous 29 de juny, l’Ajuntament 
d’Amposta va organitzar una 
Assemblea Informativa Extraordi-
nària per repassar la informació 
sobre la regularització cadastral i 
la contribució a Amposta. Hi van 
assistir més de 150 persones que 
van poder escoltar les explicaci-
ons de l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, així com, també van poder 
preguntar tots aquells dubtes i 
qüestions sobre la regularització 
cadastral a Amposta. 

ASSEMBLEA
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BIBLIOPISCINA

Aquest estiu pots gaudir d’una bona lectura a 
la Piscina Municipal d’Amposta

A partir del passat dissabte 1 de 
juliol, l’Ajuntament d’Ampos-
ta, amb la col·laboració de la 

Piscina Municipal d’Amposta i de la 
Biblioteca Sebastià Juan Arbó, ofe-
reixen el servei de Bibliopiscina, una 
nova proposta que ofereix el servei 
de biblioteca a tots aquells usuaris 
que es troben dins el recinte de la 
piscina municipal.

La Bibliopiscina és una activitat 
d’extensió bibliotecària amb la qual 
la biblioteca surt del seu entorn 
habitual i s’adapta als nous horaris 
i hàbits d’oci de la població durant 
l’època d’estiu. La idea és que els 
usuaris de la piscina exterior pu-

guin gaudir de la lectura mentre es 
relaxen. Així, no caldrà que aquests 
tinguin el carnet de la biblioteca per 
gaudir del servei però tampoc es 
podran agafar els llibres en préstec.

S’oferiran tastets de lectura re-
frescants i sense necessitat de molta 
concentració a través de contes in-
fantils, còmics i revistes per a totes 
les edats.

Aquesta novetat s’engloba dins el 
propòsit de l’Ajuntament d’Amposta 
de fomentar la lectura, sobretot entre 
els més joves. El servei estarà en 
funcionament durant la temporada 
d’estiu i fins que la piscina exterior 
estigui oberta al públic. 

PREMIS

Un treball sobre les Destil·leries 
Vidal, premi de Treball de Recerca

L’Ajuntament d’Amposta va fer en-
trega, de la desena edició de Premis 
als millors treballs de recerca de 
Batxillerat Ciutat d’Amposta. Per a 
entregar aquests premis es tenen en 
compte elements com la contribució a 
la millora del coneixement d’aspectes 
relacionats amb la ciutat d’Amposta, 
la comarca del Montsià i les Terres 
de l’Ebre.

Aquest reconeixement, que entrega 
anualment l’àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut 
d’Estudis Comarcals del Montsià, 
està dotat amb 300 euros el primer 
premi i en 150 euros per al segon, a 
més, els premiats veuran el seu treball 
publicat i se’ls farà entrega del llibre 

en un acte dins del marc de la Fira 
d’Amposta. 

El primer premi d’aquest curs ha 
recaigut en Jordi Acacio Prat, amb un 
treball sobre les ‘Destil·leries Vidal, 
Pioners d’una època’ amb 300 euros 
i tutoritzat per Xavier Curto. Aquest 
treball ens ha endinsat i ens ha recor-
dat les ja desaparegudes Destil·leries 
Vidal situades al Carrer Tarragona.

L’accèssit ha estat per a Jaume 
Rosa Miró, amb el treball ‘Música, 
teatre i ball al Casino dels anys 20’ 
amb una dotació econòmica de 150 
euros i tutoritzat per Carles Royo i 
Baiges.  S’han presentat un total de 
9 treballs, alguns d’ells premiats en  
altres convocatòries. 

El passat 26 de juny es va realitzar l’acte 
d’entrega de certificats de formació del 
curs d’activitats auxiliars de magatzem 
i el certificat de competències digitals, 
a les 14 persones que formen part del 

programa Treball i Formació 2016. Un 
programa del SOC gestionat per l’Ajun-
tament Amposta, per a aturats majors 
de 45 anys i aturats perceptors d’ajudes 
RMI (Renda mínima d’inserció). 

DIPLOMES

La Bibliopiscina oferirà servei de lectura als usuaris de la piscina municipal

S’entreguen els certificats del 
programa Treball i Formació
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Inauguració de les intervencions al 
centre de l’Àngel
E l passat 29 de juny es van 

inaugurar les diferents in-
tervencions pictòriques que, 

de cara a sensibilitzar els espais 
interiors de la Residència Ibera 
d’APASA, s’han projectat i realitzat 
des del Cicle Superior de Pintura 
i Art Mural d’Esardi Escola d’Art 
i Disseny d’Amposta. Aquestes 
intervencions són la segona fase 
d’actuació a l’interior de la Resi-
dència Ibera que es realitza des dels 
pintors de l’escola, i són el resultant 
del conveni que es va realitzar el 
2012, entre APASA i Esardi Escola 
d’Art i Dissseny.

Les intervencions ocupen els pas-
sadissos que connecten la zona de 
dia i menjadors amb les sales d’estar 
i el gran passadís/distribuïdor de 

la zona de nit que dóna pas a les 
cambres dormitoris.

L’acte d’inauguració va consistir 
en una visita a les instal·lacions de 
la residència Ibera, amb parades 
en els espais intervinguts i on cada 
autor va poder presentar la seva 
obra de forma directa. La direcció 
i la gerència d’APASA, dirigint 
aquesta inauguració varen fer saber 
que aquestes intervencions s’em-
marquen dins de les accions que es 
desenvolupen amb motiu del 25è 
Aniversari de la Residència Ibera.

L’acte va comptar amb l’assis-
tència de la Directora dels Serveis 
Territorials a les Terres de l’Ebre 
del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies, la Regidora de 
Cultura i Ensenyament junt amb el 

Regidor de Governació de l’Ajunta-
ment d’Amposta, la Directora i les 
Caps d’Àrea de pintura i de teòri-
ques d’Esardi, amb representació 

de l’alumnat del cicle superior de 
pintura, tots acollits i acompanyat 
pel personal de la Residència Ibera 
i d’APASA. 

Els alumnes de l’escola d’Art i Disseny ESARDI han realitzat uns murals a la Residència Ibera

CENTRE DE L’ÀNGEL

A causa dels preparatius de les 
obres de millores i arranjaments 
del Mercat Municipal, aquest 
romandrà tancat del pròxim 
dimecres 26 de juliol i fins al 
divendres 4 d’agost. Per tant, el 
Mercat Municipal obrirà de nou 
al públic el dissabte 5 d’agost i 
a partir d’aquell moment fun-
cionarà amb normalitat.
Les obres del Mercat Munici-
pal afectaran la coberta, molt 
deteriorada pel pas dels anys, 
i aquests dies serviran per col-

locar les bastides que permetran 
realitzar les obres sense haver 
d’aturar l’activitat diària del Mer-
cat Municipal.
A més des de fa unes setmanes s’ha 
canviat la zona on normalment 
s’ubicava les parades de fruites 
i verdures del Mercat Exterior 
de dimarts i dissabtes, per tal 
d’agilitzar i que sigui més senzill 
accedir a partir d’ara, la zona de 
verdures del Mercat Municipal 
estarà situada a la Plaça Cecília 
Carvallo. 

MERCAT

El Mercat Municipal tancarà uns dies les portes
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Els iaios i les iaies

Persones entranyables, plenes d’afecte, estimació, historia, anècdotes... i 
que es desviuen pels seus néts i nétes.  I que hem de dir de l’estima, la de-
voció i admiració dels infants cap a ells.
La setmana que hem viscut al centre, dedicada a tots els iaios i iaies, ha 
estat plena d’emocions.
Els hem obert les portes de la nostra llar, tot i que sempre estan obertes, 
aquesta setmana ho hem fet d’una manera molt especial. Han vingut a can-
tar, a ballar la jota, a tocar instruments, a cuinar, a fer-nos viure aficions, a 
berenar,etc.
Per finalitzar aquesta setmana tan entranyable, vam organitzar un esmor-
zar, acompanyant aquest ambient de festa, amb les cançons que ens van 
preparar la coral Aquae de la Fila. Moltes gràcies!
Agraïm la participació i col·laboració de tots, especialment la dels iaios i 
iaies dels nostres infants. 

S’entreguen els Diplomes d’Aula Oberta

El passat divendres 9 de juny,  al saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta, i 
com és habitual per aquestes dates des del curs 2007- 2008, els alumnes de 
l’Aula Oberta de l’Institut Ramon Berenguer IV varen rebre el diploma que 
certifica l’aprofitament de les pràctiques laborals que han estat realitzant 
des del mes d’octubre.
La Regidora d’Ensenyament i Cultura, Inés Martí, els dirigí unes paraules 
d’agraïment per les tasques realitzades i destacà que tant el comportament 
com el rendiment han estat valorats molt positivament pels encarregats del 
seguiment de les pràctiques. A l’acte també comparegueren l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, així com diversos regidors de l’ajuntament. A més, els 
alumnes van estar acompanyats per la directora de l’Institut Ramon Beren-
guer IV, la Tutora de l’Aula Oberta i el professor d’Educació Física. 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA GRUNETAINSTITUT RAMON BERENGUER IV

13è Sopar Solidari de la Lliga Contra el Càncer

El passat dissabte 10 de juny es va realitzar el 13è Sopar Solidari a favor 
de la Lliga Contra el Càncer Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
Aquest sopar es va celebrar a Lira Ampostina i va ser tot un èxit de partici-
pació. A l’acte hi van participar l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs i Ismael 
Piñas Forcadell, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, entre d’al-
tres. Després del sopar es va amenitzar la nit amb el ball de Kiss Duet. 

SOLIDARITAT

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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Les torres de La Carrova 
(Amposta) i Font de Quinto 
(Campredó) se veran in-

tervingudes al llarg d’un mes, en 
plena temporada alta. Lo projecte 
Hospitalitat, de Jaume Vidal, pro-
posava reinterpretar les torres amb 
dos usos que recuperen o tergiver-
sen part de la seua utilitat original: 
per una banda, la sobreexplotació 
turística, a través de donar d’alta 
la torre de La Carrova com a allot-
jament, que es podrà “reservar” a 
través del link des del 15 de juliol 
al 15 d’agost; per l’altra, obrint 
la torre de Campredó, en horari 
laboral, per a poder fer gestions i 
“demanar hora” a través de l’Ins-
titut Català de la Salut. 

Vidal se proposa, així, posar 
en valor la missió principal de 
l’ordre Hospitalari de Sant Joan 
de Jerusalem, que tot i que se la 

recorda sobretot pel seu caràcter 
bèl·lic i defensiu, la seua funció més 

important era la d’acollir i auxiliar 
els pelegrins. 

LO PATI

“Hospitalitat”, de Jaume Vidal, es va inaugurar el dissabte 15 de juliol 

Inauguració de les intervencions a les torres 
de La Carrova i Campredó

LO PATI

Amposta organitza i acull la jornada de presentacions del 
Programa Hibridacions i Contextos 2017

Hibridacions i contextos és un pro-
grama que engloba projectes col·la-
boratius entre els centres o espais 
d’art i escoles d’art o/i facultats d’art 
i disseny. L’objectiu és el d’establir 
una xarxa entre aquests diferents 
espais de producció, difusió i edu-
cació en arts contemporànies, per 
a contextualitzar i relacionar amb 
el territori posant en relació procés 

de treball, visibilitat, producció, co-
municació pública, dinàmica intros-
pectiva en la recerca i extravertida 
en la difusió, valorant la presència 
i influència directa de les arts a la 
societat. Es desenvolupen amb tot 
tipus de metodologies transversals 
i en el decurs  de l’any acadèmic. 
Posteriorment els projectes realitzats 
es comparteixen en una presentació 

conjunta dels treballs, per part dels 
alumnes, professors i especialistes 
que han participat, per complicitat 
i transferir metodologies, processos 
i resultats.

Aquest programa està impulsat 
des de ACVic (Centre les Arts Con-
temporànies de Vic) i es realitza 
des de l’any 2014. Les  Jornades de 
presentació s’organitzen a diferents 
emplaçaments d’entre els que són 
situats els centres d’art i les escoles 
d’art que hi participen.

La jornada es va desenvolupar des 
de les 10h. fins a les 18,30h, i va ser 
un recorregut per Amposta,  des del 
Castell (Esardi i Biblioteca) per la 
vora del Riu, la plaça del Mercat i Lo 
Pati, per tornar a acabar al Riu, tot 
fent  paral·lelisme al projecte “Traços 
de riuades” que s’està treballant des 
de l’Aula al PATI i Esardi (l’àrea de 
Pintura i el CFAS Art mural).

Una setantena de persones par-
ticipants provinents dels Centres 
i Escoles d’Art varen assistir a les 
presentacions dels respectius pro-
jectes que es van desenvolupar 
com un trajecte des de l’interior de 
la Biblioteca fins a la vora del riu. 
Posteriorment a la plaça de Lo Pati 
es va organitzar el Menú Jornada 
que va comptar amb la participació 
i col·laboració de Sergi Quiñonero, 
artista land art i curador,  i de 
Susanna Abella,  membre de la 
PDE. La Jornada va ser en memòria 
i reivindicació  del Riu, del territori 
una  Jornada Artivista. 

Agrair la col·laboració de la Bi-
blioteca i l’Ajuntament d’Amposta, 
en la rebuda i acollida de tots, així 
com l’assistència de l’Alcalde i la 
Regidora d’Ensenyament i Cultu-
ra, al Menú Jornada, formant part 
d’aquesta acció. 
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SANT JOAN

Hi havia dos zones d’activitats, el Castell i la Plaça del Mercat

Màgia, foc i bruixes per Sant Joan 

L a màgia i el foc van ser 
els protagonistes de la nit 
de Sant Joan a Amposta. 

L’Orquestra Junior ’s amenitzà 
la revetlla popular a la zona del 
Mercat on es va repartir de coca 
de Sant Joan.

Per als amants de la bruixeria i el 
foc, hi va haver activitats a l’entorn 
al Castell. Diferents poblacions de 
la comarca van rebre la flama del 
Canigó acompanyada del ritme de 
Batukeem. A la nit van aparèixer 
els espectacles de malabars de foc 
de la colla de diables Lo Minotau-
re. Músiques amb aires medievals 
que van posar ritme a la nit més 
curta de l’any, que va acabar amb 
les foguerades de Sant Joan i el 
concert jove amb Sense Sal i Hey! 
Pachucos. 
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El passat cap de setmana del 
17 i 18 de juny Amposta es 
va convertir en la capital del 

Blues, amb el Delta Blues Festival i 
amb el de la cervesa artesana, amb 
la realització de la Fira de Cervesa 
Artesana. Dos esdeveniments que es 

van complementar a la perfecció a la 
zona del Castell d’Amposta. El Delta 
Blues havia començat la nit abans 
amb el ‘txupinazo’ i diverses Master 
Class i concert a la Lira. La Festa de la 
Cervesa Artesa va acompanyar un dia 
on la calor va ser la protagonista. 

FESTES

El Delta Blues Festival i la Fira de Cervesa Artesana es van realitzar el mateix cap de setmana

Dos dies de blues i cervesa artesana
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DansAmpostA arranca les seves II 
Jornades Internacionals de Dansa 

DansAmpostA és un taller inter-
nacional de dansa amb una gran 
varietat d’activitats per a millorar 
la tècnica i adquirir experiència a 
l’escenari amb la col·laboració de 
mestres i coreògrafs reconeguts a 
l’àmbit internacional.

Oferim la possibilitat de tenir una 
setmana intensa de treball i entrete-
niment. També organitzem activitats 
addicionals, englobant la cultura de 
la dansa, per a millorar coneixements 
de tècniques i adquirir experiència 
escènica.

Van dirigides a principiants i 
professionals de la dansa on podran 
desenvolupar noves experiències 
artístiques.

Les jornades seran del dia 31 de 
Juliol al 4 d’agost, encara que el 

dissabte 5 d’agost organitzarem una 
gala final on tots els alumnes tindran 
la possibilitat de ballar a l’Auditori de 
la Fila d’Amposta, al costat d’altres 
artistes internacionals convidats de 
la companyia de dansa Hungarian 
Ballet Theatre.

Aquest any el contingut del taller 
de dansa consta de: Repertori d’Ale-
xander Ekman amb Mathilde Van 
De Meerendonk, Repertori d’Attila 
Egerházi amb Cristina Porres Mor-
meneo, Classe de ballet i tècnica de 
puntes amb Isabelle Beaucourt, Classe 
de contemporani amb Attila Egerházi, 
Classe de Flamenc amb Tato Romero.

Organitza L’Escola de dansa Jac-
queline Biosca i col·labora l’Ajunta-
ment d’Amposta i Canal Terres de 
L’Ebre. 

DANSADANSA

29è Festival Fi de Curs 2016/17 realizat 
per L’Escola de Dansa Jacqueline Biosca

El dijous 22 de juny, l’Escola de 
Dansa Jacqueline Biosca va realitzar 
el 29è Festival de Fi de curs fent un 
homenatge a aquells personatges 
que ens van fer gaudir del conte “la 
Bella i la Bèstia”.

Un conte meravellós i que ens va 
fer endinsar a records de la nostra 
infantesa. La segona part, els presents 
van poder gaudir de coreografies 
amb diferents estils com són el con-

temporani, Hip-Hop i Flamenc on 
els alumnes van demostrar tot el que 
havien après durant el curs. 

Per al curs vinent, l’Escola ja 
comença a preparar coses, ja que 
celebrarà 30 anys d’obertura. Hem 
de tindre en compte, que l’Escola de 
Dansa Jacqueline Biosca és l’única 
escola autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de tot el Montsià. 

FESTA DE LA PLANTADA

El passat diumenge 4 de juny el Res-
taurant l’Estany-Casa de Fusta va acollir 
una nova festa de la Plantada, una festa 
que ens demostra com se sembraven els 
camps d’arrossos pels nostres avantpas-
sats. El temps no va acompanyar però la 

gent va participar igualment a totes les 
activitats que s’hi van organitzar, des de 
la presència de pagesos que van sembrar 
l’arròs o la de Guardet Lo Cantador i la 
seua rondalla. Un dia per reivindicar les 
nostres tradicions. 

El Restaurant Estany acull una nova 
festa de la Plantada
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Les orquestres i els bous protagonistes 
de les Festes Majors 2017 del Poble Nou

Les Festes del Poble Nou del Delta tindran lloc del dimarts 1 d’agost al dilluns 7

FESTES DEL POBLE NOU DEL DELTA

Dimarts, 1 d’agost dia 
del bou embolat

16.00 h. - Campionat de futbolí al 
bar – Restaurant Cor del Delta

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

18.00 h. - Entrepà gegant a Lo Tast 
pati de menjars

19.30 h. - Musclada al restaurant 
can Paquita

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

Dimecres, 2 d’agost dia 
de les pubilles

00.05 h. - A la plaça de bous bou em-
bolat de la ramaderia Pedro Fumadó.

01.00 h. - Nit jove - Disco mòbil 
i karaoke al Pavelló Municipal. Al 
finalitzar s’obrirà la piscina tempo-
ralment.

07.00 h. - Manyanita al Restaurant 
Can Paquita amb l’acompanyament 
de la xaranga

07.30 h. - Sortida del bou capllaçat 
des del camp de futbol de la ramaderia 
Pedro Fumadó.

09.00 h. - Festa de l’aigua blava 
als sequessos.

13.00 h. - Campanes al vol i llan-
çament de coets que anunciaran 
l’arribada de les Festes Majors. A 
continuació, des del balcó de la Casa 
de la Vila de Poble Nou del Delta, 
repartiment de caramels.

14.00 h. - Callos amb cigrons al 
recinte poliesportiu.

17.00 h. - Concurs de diana a la 
terrasseta.

19.00 h. - Voley-soto al soto de 
“Pauet lo de Marga”

22.00 h. - Concentració davant la 
Casa de la Vila de les autoritats locals, 
pregoner i convidats.

22.15 h. - Recollida casa per casa 
de les pubilles amb l’acompanyament 
d’autoritats i de la xaranga.

22.45 h. - Signatura de la Pubilla 
Major 2017 al llibre d’honor de la 
Casa de la Vila de Poble Nou del Delta

23.00 h. - A la Plaça del Jardí, cas-
tell de focs artificials d’inici de festes

23.30 h. - Al Pavelló Poliesportiu; 
acte institucional de presentació de 
les pubilles i pregó de festes majors.

24.00 h. - Gran nit de ball ame-
nitzada per la sensacional Orquestra 
Oceànic.

Dijous, 3 d’agost dia de 
la cultura

12.00 h. - Cercavila per la xaranga 
amb l’acompanyament de les pubilles.

De les 11.00 fins les 13,00 h. - Jocs 
tradicionals davant l’Ajuntament

14.00 h. - Degustació de paella al re-
cinte Poliesportiu amb la col·laboració 
de la Cambra Arrossera del Montsià.

19.00 h. - Desfilada de carrosses 
acompanyades per: batucada Ba-
tukeem d’Amposta, els gegants del 
municipi d’Amposta: Ferran i Isabel 
i capgrossos. Amb la col·laboració de 
l’Associació de Gegants i capgrossos 
d’Amposta.

00.00 h. - Nit de Cultura - Actuació 
de balls de saló i representació teatral.

Divendres, 4 d’agost 
dia d’entremig

12.00 h. - Cercavila per la xaranga 
amb l’acompanyament de les pubilles.

De les 11 fins les 13 h.- Jocs popu-
lars a la plaça de l’ajuntament.

14.00 h. - Al recinte poliesportiu , 
botifarrada – llonganissada.

16.00 h. - XXXVIII Concurs de gui-
nyot al Recinte Poliesportiu.

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

22.00 h. - Carretilla embolada per 
als xiquets a la plaça de bous.

24.00 h. - Nit de ball amenitzada 
per Vintage Grup.

Dissabte, 5 d’agost dia 
de l’estofat

12.00 h. - Cercavila per la xaranga 
amb l’acompanyament de les pubilles.

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

12.00 h. - Diversió amb l’actuació 
d’un pallasso a la pista poliesportiva.

14.00 h. - Menjada del bou estofat 
a la pista poliesportiva.

16.00 h. - Cremat al recinte po-
liesportiu

18.00 h. - Tarda de bous ramaderia 
Pedro Fumadó amb l’acompanyament 
de la xaranga.

18.15 h. - 1r Concurs de Retalladors 
- joves promeses Poble Nou del Delta 
a la plaça de bous.

22.00 h. - Carretilla embolada per 
als xiquets a la plaça de bous.

23.45 h. - Concentració davant 
la Casa de la Vila de les autoritats 
i sortida en comitiva de les pubilles 
antigues de la Plaça fins al recinte 
Poliesportiu.

24.00 h. - Acte Institucional de 
presentació de la Trobada de Pubilles 
dels 60 anys de Poble Nou del Delta. 
Tot seguit gran revetlla a càrrec del 
sensacional Quartet Gatzara.

Diumenge, 6 d’agost 
dia de la gent gran

11.30 h. - Pastes i orxata per a la 
gent gran amb la col·laboració de 
Pastisseria Devesa i Bar La Pita de 
Sant Carles de la Ràpita a la Sala 
Social de Regants.

12.00 h. - Missa solemne d’home-
natge a la vellesa amb l’assistència 
d’autoritats, pubilles i presidents 
d’entitats.

13.00 h. - En homenatge a la gent 

gran la Comunitat de Regants oferirà 
un dinar als Srs. i Sres. Regants més 
grans de 70 anys que s’hagin apuntat 
prèviament a les oficines del Sindicat.

14.00 h. - Al Recinte Poliesportiu, 
menjada de germanor de “Yo pongo”, 
els veins s’han de portar el menjar i 
dinar tots junts.

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

18.00 h. - Tarda de bous a càrrec 
de la ramaderia Pedro Fumadó amb 
l’acompanyament de la xaranga. Al 
descans carretilla per als xiquets.

19.00 h. - Xocolata i xurros a la 
plaça de bous, amb la col·laboració 
del Restaurant Casa Amadeo i Xurreria 
Montseny.

22.00 h. A la plaça de bous bou em-
bolat  de la ganaderia Pedro Fumadó

23.30 h. - Al camp de futbol es farà 
petar un gran castell de focs artificials.

24.00 h. - Al recinte poliesportiu 
gran nit de ball amenitzada pel 
Twin’s Grup

Dilluns, 7 d’agost dia de 
la dona

11.30 h. - Concentració de dones 
davant l’ajuntament.

11.45 h. - Elecció Alcaldessa per 
un dia.

12.00 h. - Jocs tradicionals a la 
Plaça del Jardí.

14.00 h. - Dinar de dones al Res-
taurant Cor del Delta amb sorpreses.

17.00 h. - Festa de l’espuma a la 
plaça del jardí amb la col·laboració de 
Casa de Colònies Amadeo – Victoria

18.00 h. - Tarda de vaquetes per 
a les dones a càrrec de la ramaderia 
Pedro Fumadó amb l’acompanyament 
de la xaranga.

23.00 h. - Al pista poliesportiva 
gran nit de ball amenitzada per Gua-
racha Trio Musical. A la mitja part la 
comissió de festes majors servirà braç 
de gitano i cava. 

Programa dels actes i festes 
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Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany

Carme Sansa és una de les millors actrius del teatre català. Ha rebut els 
més importants guardons per la seva dedicació a l’escena, entre els quals 
destaca el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 
2012 i la Creu de Sant Jordi l’any 2004, o els tres Premis de la Crítica Tea-
tral de Barcelona el 1994, 1996 i 1998.
L’espectacle s’ha preparat en homenatge a Maria Aurèlia Capmany, a les 
portes del centenari del seu naixement, que s’escaurà l’any vinent. A més 
de novel· les i teatre, Maria Aurèlia Capmany va escriure textos que tracta-
ven de manera molt directa els temes candents de la societat, i que, com 

comprovarem aquesta tarda, ho continuen essent actualment. Narracions 
breus i cançons que fan riure i pensar al mateix temps, concebudes per 
divertir i provocar, per establir, a través de la recitació i el cant, un diàleg 
crític i d’emocions.
Carme va actuar acompanyada a l’acordió per l’actor Jaume Mallofré, qui 
compta amb una carrera molt dilatada com a actor de doblatge per cinema 
i televisió. L’acte fou organitzat per l’Antena del Coneixement del Campus 
Extens de la URV a Amposta, Càtedra Josep Anton Baixeras de la URV, Bi-
blioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Ajuntament d’Amposta i Museu de 
les Terres de l’Ebre, per commemorar els 25 anys de la URV.
Un emotiu espectacle que ens van oferir, a la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó d’Amposta. 

Donació benèfica a la Lliga contra el càncer

L’escriptor ampostí Jesús Serrano, pare literari de Miquelet Setencàrrecs 
i de la granota Teresina, farà donació dels beneficis obtinguts de la venda 
de cada exemplar nou de “Altres encarrècs de Miquelet”, “Teresina no sap 
cantar” i  “Llavis Molsuts i altres mentides” a la Lliga contra el càncer 
gràcies a un acord amb l’esmentada lliga. 

SOLIDARITAT

Premi de narrativa Breu “Ciutat d’Amposta”, amb l’esperit de 
Leonard Cohen

El V Premi de Narrativa Breu “Ciutat d’Amposta”, va ser atorgat a l’escriptor 
de Falset, Fede Cortés, amb l’obra “Tant de bo fóssiu aquí”, dotat amb 2000 
€ i l’accèssit, fou lliurat a l’autor ampostí, Rafel Duran, dotat amb la quan-
titat de 700 €.
L’obra guanyadora serà editada l’any vinent, posant-lo a l’abast del públic 
lector.
El lliurament fou a càrrec de la Regidora de cultura, Inés martí, i els dos 
autors mostraren la seva satisfacció, dirigint unes paraules als assistents.
Un altre dels moments emotius fou l’entrega de lots de llibres, per edats, 
als socis més lectors del 2016, de la nostra Biblioteca. Té un encant especial 
veure els més petits, amb quina alegria reben llibres, per continuar creixent 
amb el plaer de la lectura.
La cloenda fou un homenatge a Leonard Cohen, amb la veu de Joan Antoni 
Forcadell, la guitarra de Jordi Forcadell i la recitació poètica per Rafael 
Haro. Aquests tres ampostins posaren en peu a tot el nombrós públic. Un 
públic entregat, que va gaudir com mai d’un espectacle musical, com el que 
ens van oferir, i que de ben segur repetirem en una pròxima ocasió. 

Silvia Mayans publica Animalari

Silvia Mayans ha publicat un nou llibre de poemes, junt amb la il· lustra-
dora Silvia Franzoni, amb l’encertat nom d’”Animalari”, un poemari il-
lustrat. Silvia Mayans posa els textos i Sílvia Franzoni les il· lustracions.
La temàtica dels poemes s’emmarca dins d’un món on es combina 
humanitat i animals. Cada poema és l’expressió d’un moment, d’un 
sentiment, d’una emoció.
Les il· lustracions poden ser una visió reconeixible de l’escena o bé una 
representació simbòlica d’aquestes. Aquestes són un recull de gravats 
adaptats o de dibuixos fets per un poema determinat, realitzats en tin-
ta xinesa, aquarel· la i aiguaforts que juntament amb altres tècniques 
mixtes fan possible un conjunt d’imatges que refermen allò que els 
textos volen expressar, suggerint angoixes, sentiments, sensacions...
És realment un poemari diferent, per la seva combinació tan acurada, 
per l’acabat dels seus fulls i del conjunt en general. Les poesies són 
pur sentiment i les il· lustracions realment evocadores. Durant l’acte va 
haver-hi una lectura de poemes, regada amb garnatxa blanca. 

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÓ

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÓBIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÓ
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MUSEU DE LES TERRES DE L’EBREMUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

El passat 8 de juny es va presentar la 
mostra Muntanyes del fotògraf tortosí 
Jep Colomé, aquesta es podrà visitar 
fins el proper 16 de juliol al Museu 
de les Terres de l’Ebre. La mostra ja 
havia estat presentada per primer cop 
al Museu de Tortosa a l’estiu de 2016 
en el marc del Festival Ebre, Art & 
Patrimoni, que coordina el Consorci 

del  Museu de les Terres de l’Ebre des 
del Servei d’Atenció Museística amb el 
suport del Departament de Cultura.  Les 
fotografies i la instal·lació audiovisual 
que presenta Muntanyes, expressen la 
mirada subjectiva,intima i sentida del 
fotògraf. Les imatges realitzades amb 
càmera de 35 mm reben, des de l’inici, 
tractament digital. 

Les Muntanyes de Jep Colomé, 
al Museu de les Terres de l’Ebre

El passat divendres 16 de juny es va 
inaugurar a l’espai Ebre Km0 – Ofici-
na de Turisme d’Amposta, l’exposició 
Landscape Km0, seleccionada a la con-
vocatòria d’exposicions i cursos 2016. 
Landscape Km0 pretén no només ser 
una exposició de fotografia, sinó que 
es presenta en un format d’instal·lació 
en la que, a més de les 24 fotografies 

de productes de proximitat del territori. 
Els autors són els fotògrafs barcelonins 
Carme Ollé i Ei Point, En aquest espai 
virtual, els artistes, Carme Ollé i Ei Point,  
plantegen, un debat perceptiu entorn 
als cultius de les Terres de l’Ebre, un 
diàleg entre l’espectador i l’artista. La 
proposta  es podrà visitar fins el proper 
11 de setembre. 

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre va ser la institució que en va promoure la declaració

Les coeteres del delta de l’Ebre declarades 
Zona d’Interès Etnològic

El director general de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals, Lluís Puig; el president 

del Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre, Adam Tomàs, i el director 
– gerent, Àlex Farnós, van presentar 
el passat 20 de juny la declaració de 
dotze coeteres del delta de l’Ebre com 
a Béns Culturals d’Interès Nacional, en 
la categoria de Zona d’Interès Etnològic, 
aprovada el 14 de març de 2017. 

Les coeteres constitueixen un ele-
ment bàsic per a la interpretació i la 
valorització de la història i les antigues 
formes de vida pròpies del delta de 
l’Ebre, un espai natural d’elevat valor 
patrimonial. Sumen un element patri-
monial singular en el paisatge català, 
perquè enlloc més de Catalunya existei-
xen unes construccions així. A més, són 
el resultat de la lluita contra les pedre-
gades o calamarsades que va impulsar 
la Mutualidad Arrocera de Seguros, a 
través de la Delegación de la Zona del 
Ebro. El 1948, davant la negativa de les 
asseguradores privades del moment de 
cobrir el risc de perdre la collita d’arròs, 
va iniciar el programa Lucha Antigra-
nizo, realitzat a base de disparar coets 
granífugs contra les tronades de pedra, 
servei que va continuar oferint als seus 

mutualistes fins al 1985, quan es va 
liberalitzar l’obligació d’assegurar els 
cultius. A partir de l’èxit del programa, 
la Mutualidad va anar aixecant, per tots 
els municipis deltaics, a un i altre costat 
de l’Ebre, fins a un total de 38 coeteres, 
encara avui propietat de la companyia 
Mutualidad Arrocera de Seguros.

L’any 2013, el Departament de Cul-
tura va iniciar el tràmit de Declaració a 
proposta del Consorci del Museu de les 
Terres de l’Ebre, iniciant la tramitació 
de l’expedient que ha comptat amb 
els avals de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC) i del Consell assessor del 
Patrimoni Cultural, i en el qual s’han 
garantit els tràmits d’exposició pública 
i d’al·legacions.

El procés ha significat la declaració 
de dotze de les vint-i-sis coeteres que 
encara avui es conserven al delta com 
a ZIE vinculades a tots els municipis 
deltaics. Aquesta declaració garanteix la 
seva protecció, valorització i divulgació, 
tant de la pròpia construcció com dels 
seu entorn i del patrimoni immaterial 
(memòria oral) que hi estan vinculats.

Les coeteres declarades són les de 
Pesigo (l’Ampolla), Piñol (Camarles), 
Ravanals (l’Aldea), Cámara (Amposta), 
Tario (Sant Carles dela Ràpita), Lluco 

(Sant Carles de la Ràpita), Buda (Sant 
Jaume d’Enveja), Montañana (Del-
tebre), Paredols (Amposta), Navarro 
(Sant Jaume d’Enveja), Bombita (Del-
tebre) i Llupia (Sant Jaume d’Enveja).

Una Zona d’Interès Etnològic (ZIE) 
és una de les set categories en les quals 
es classifiquen els Béns Culturals d’In-
terès Nacional (BCIN) catalans. La llei 
9/1993 del Patrimoni Cultural Català 
la defineix com un “conjunt de vestigis, 
que poden incloure intervencions en el 
paisatge natural, edificis i instal·laci-
ons, que contenen en llur si elements 
constitutius del patrimoni etnològic de 
Catalunya”.

Per altra part, la llei 2/1993 de fo-
ment i protecció de la cultura popular 
i tradicional i de l’associacionisme 
cultural reconeix com a part del pa-
trimoni etnològic de Catalunya “els 
immobles i les instal·lacions emprats 
consuetudinàriament a Catalunya les 
característiques arquitectòniques dels 
quals siguin representatives de formes 
tradicionals”. La Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals té les competències 
exclusives sobre aquest tipus de patri-
moni, entre les quals hi figura l’impuls 
de declaracions en la categoria de Zona 
d’Interès Etnològic (ZIE). 

Una exposició planteja un debat 
entorn als cultius de les TTEE
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Tastets 

Parella
Hi havia una vegada un esquerp 

àngel caigut i una dimonieta d’ànima 
pura i cor brau que van decidir conjugar 
plegats el gerundi del verb estimar, 
tot deixant enrere uns costums socials 
obsolets i rancis. Van empescar-se una 
història inversemblant, van creure per 
tal de crear, van escriure contes per a 
dormir tots dos i, finalment, van optar 
per resseguir els seus somnis perquè 
així trobarien el veritable camí.

 Parella?
La seva sempre havia estat una rela-

ció de parella unidireccional d’aquelles 
on el llop, de tant en tant, assaltava 
el corral per tal d’aprofitar-se de les 
gallines mentre un gall dormilega i 
mandrós es passava les nits llegint i 
rellegint als grans poetes sud-ameri-
cans. El seu patètic matrimoni sempre 
havia mostrat una cuirassa tan ferma i 
resistent com l’esprimaxada pell d’una 
antiga nina de porcellana...

 Escopeta sense gatell
La primera vegada que el vaig veure 

em van desconcertar els seus ulls grisos i 
aquell maleït vici de mastegar els xiclets 
amb la boca ben oberta. No m’hi vaig 
poder estar. Vaig acabar per enamo-
rar-m´hi. Va ser allò que en diuen amor 
a primera vista. Jo que sempre m’havia 
tingut per un home sensat d’aquells 
d’ulleres rodones de pasta i jaqueta 
de pana, vaig perdre l’oremus per un 
repentinat personatge amb samarreta 
sense mànigues, creu de Caravaca al 
coll i galtes rogenques per l’abús del 
licor... A partir d’aquell mateix dia vaig 
prendre consciència que, a la vida i 
malgrat la meva habitual presència 
d’esperit, alguns cops concrets acabaria 
funcionant a trets com una escopeta de 
fira sense gatell. Per què... a qui no li 
ha passat mai allò d’enamorar-se d’un 
superheroi castís!?

 Pits
Mentre em limito a escoltar, divertit, 

les darreres perles verbals xiulades per 
un intrèpid estol de revoltosos jubilats 
que juguen a cartes al meu costat, em 
ve a la memòria la primera vegada 
que vaig albirar els pits d’una dona. Va 

ser al Trabucador mentre feia tallarina 
amb el pare per tal de treure’ns un petit 
sobresou. Vaig quedar embadalit amb 
el bamboleig hipnòtic de la pitrera 
desperdigolada d’aquella francesa qui, 
amb el seu marit, prenia el sol despreo-
cupada al bell mig d’aquella desèrtica 
platja eterna.... L’erecció priàpica que 
va provocar-me aquella torbadora 
visió em va permetre fotre’m deu mil 
palles antològiques i entrar, de ple, en 
l’adolescència més contumaç...

 Cor de bou
Sempre li havia fet vergonya el sexe 

oral. Quan tenia el membre erecte 
d’algun amant eventual al davant de 
la seva cara, es posava vermell com 
un d’aquells tomàquets rosats de cor 
de bou que ja, de ben petit, tant havien 
delectat el seu exigent paladar de gour-
met diletant. Tampoc no el complaïa 
romandrejar i aturar el temps sota els 
llençols just abans que el dia arribés a 
clarejar ni gaudia massa de les greixoses 
patates braves que despatxaven al bar 
de la cantonada ni tampoc, és clar, li 
agradaven les repetitives litografies de 
Warhol ni el romanticisme de la poesia 
de Verdaguer. Sempre s’havia tingut 

per massa pragmàtic i empíric per tal 
de fruir de tota aquella parafernàlia 
excessivament lírica i acolorida que 
mai li havia dit res de res...

 Colors trencats
El meu primer petó el vaig obtenir 

quan només tenia trenta-un anys. Tota 
la vida vaig estar secretament enamorat 
d’aquella nena de l’Escola General Pri-
mo de Rivera que no deixava, ni per un 
instant, de rosegar compulsivament la 
trencada punta dels seus llapis de colors. 

Avui en dia, assegut al metro i 
malgrat que no va ser ella la primera 
fèmina amb qui vaig mantenir relaci-
ons sexuals, encara imagino i projecto 
la nostra improbable i platònica vida 
en comú en un exercici d’abstracció i 
canonització amatòria força laboriós 
que vaig encetar a la tendra edat de 
set anys.

 Soletat
Sota l’epilèptica llum d’un neó, provo 

d’empassar-me l’enèsim combinat de 
rom anyenc tractant, inútilment, d’obli-
dar la darrera candidata a convertir-se 
en la meva ex muller. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

CARLOS CONDE

En molt de pesar i amb una dolguda 
tristesa, voldria dedicar aquestes quatre 
ratlles de comiat a la figura d’un bon amic 
meu, del meu pare i com no, i crec que 
no m’equivoco, de tot el teixit musical 
de la nostra ciutat.
Que podem dir del nostre amic Carlos 
Conde els que de més a prop el coneixí-
em? Generalment sempre ens dol la mort 
d’una persona, però si aquesta persona 
rebossa d’unes grans qualitats humanes, 
de companyerisme, de sentiments, de 
valors, i per damunt de tot, del seu amor 
per la música, sempre sense perjudicis 
ni partidismes personals, llavors el dol 
i la tristesa encara es fa més palès entre 
nosaltres. Carlos tot això ho sobrepassa-
va, o almenys, a mi, en tot el temps que 
l’he conegut i he compartit amb ell grans 
moments fins als últims dies de la seva 
vida, així m’ho va demostrar.
Els bons consells, les critiques sempre 
constructives i per millorar, els ànims 
que sempre et donava, el seu vals preferit 
que amb la seva bondat em demanava i 
que tant li agradava ballar amb la seva 
estimada Mari Carmen, el seu conformis-
me sempre sense queixes injustificades...

Bueno va, que els ulls se m’emborratxen 
i no puc fer-ho més llarg.
Res amic, allà on siguis, sàpigues que ha 
estat un honor compartir la teva amistat 
durant tota la vida i que sempre tindràs 
un racó ben gran al meu cor.
De ben segur que per allà dalt, perquè 
tu segur que has entrat de cop avalat pel 
Mestre Arasa i pels companys músics i 
amics que allí t’estaven esperant.
Vaja, la que es liarà, feies falta tu.
A la trompeta Carlos Conde i Calvet.
Carlos, amic, PAKUTIO.... que vol dir. 
Per sempre. Tu i jo, ja sabem el significat 
d’aquesta paraula. Adéu amic. 

CARLOS VALLDEPEREZ 

Al meu amic.....
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Com ja s’ha especificat, en reite-
rades ocasions, Amposta, quant a 
jaciments arqueològics es refereix, 
ha esdevingut una de les ciutats 
més fecundes de Catalunya. La seva 
significativa contribució ha anat 
més enllà de qualsevol previsió. 
La localització d’ingents acultu-
racions, en un espai relativament 
limitat, ens referma l’existència 
d’una significativa reserva històri-
ca-cultural. Per aquest motiu és de 
sentit comú, concebre, que aquesta 
conjuntura ens pot aportar, sugges-
tives i polifacètiques alternatives 
d’investigació. 

Efectivament, la riquesa arque-
ològica del terme municipal d’Am-
posta no tan sols es circumscriu amb 
les romanalles que ens han deixat 
la civilització preibèrica i ibèrica. 
La seva significança esdevé molt 
més inveterada. Hem de concebre, 
que l’aculturació neolítica d’aquest 
indret, probablement va tenir, una 
funció primordial alhora de fixar els 

fonaments estructurals de l’iberis-
me ebrenc. Els resultats concloents; 
aconseguits mitjançant els treballs 
de recerca que van realitzar el 
professor Esteve Gàlvez i el seu 
grup de col·laboradors, ens indi-
quen, que en el Neolític ja s’havien 
plantat les bases idiosincràtiques 
i dogmàtiques què emprarien els 
futurs pobladors protohistòrics de 
la desembocadura de l’Ebre. Amb 
aquest referit hem d’entendre, que 
el desenvolupament sòcio-cultural 
de la civilització preibèrica i ibè-
rica, no és pas fruit d’una invasió 
transgressora que delmés l’arcaica 
població autòctona. Personalment 
considero, que hauríem de ponderar 
un altra alternativa, respecte a la 
transformació tecnològica i etno-
gràfica d’aquests pobladors. Una 
pacifica intermediació cultural es-
devinguda d’arreu del món conegut  
seria el concepte més apropiat que 
hauríem d’avaluar. Eventualment, 
sembla ser que la primera invasió 

transgressora i genocida, fou la que 
generaren a partir del segle III aC, 
els cartaginesos i romans. 

Hem de considerar no obstant, el 
risc que comporta asseverar aquesta 
hipòtesi. Tot i així, tenir-la en comp-
te tampoc és un despropòsit. Segons 
alguns erudits, la majoria dels 
influxos culturals s’han transmès, 
mitjançant intercanvis pacífics i no 
pas a través de l’ús de les armes. La 
imposició forçada i violenta d’una 
idiosincràsia extrínseca, sempre ha 
causat rebuig, cosa que fa  impro-
bable, una integració complaent i 
dúctil dels subjugats. Sense anar 
més lluny, ‘Franco’, malgrat haver 
guanyat la guerra, i dur a terme 
ferotges represàlies contra la llen-
gua catalana, no va aconseguir pas, 
que aquest idioma es deixés de 
parlar, ans el contrari, els nostres 
progenitors, d’una manera innata, 
es van encarregar de que la vel·leïtat 
del dictador, no s’acomplís. Aquest 
exemple també es pot fer extensible 

en altres episodis de la història de 
la humanitat.

Sens dubte, la civilització neo-
lítica del tram baix de l’Ebre, va 
obrir nous parèntesis. Els trenta tres 
sepulcres exhumats en el bancal del 
Masdenvergenc, els setze del bar-
ranc de Fabra, els cinc de la clota 
del Molinàs, i d’altres de l’entorn 
del riu, modificaren el concepte que 
s’havia vingut referendant sobre els 
rituals d’inhumació d’aquest perí-
ode. (Abans d’aquesta descoberta, 
es mantenia la hipòtesi, de que 
els difunts del Neolític inferior o 
antic, eren enterrats dintre de les 
llars). Fou molt significatiu aquest 
avenç, perquè sobre el terreny, els 
arqueòlegs pogueren interpretar, 
que la constatació de necròpolis i 
l’heterogènia dels sepulcres, excel-
lien vers a altres exhumacions del 
Principat. Una qüestió que si més no 
ha suscitat, a intervencions reflexi-
ves i tanmateix controvertides, vers 
els costums heretats del Neolític. 

Josep Valldepérez
 i Lleixà

Josep Valldepérez
 i Lleixà

Els costums heretats del Neolític



22 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 909 ·  JULIOL 2017

Ciutat

Butlletí d’informació local
Fundat l’any 1958

Edita: Ajuntament d’Amposta, 
Plaça de l’Ajuntament 3-4, 43870 
Amposta
Redacció: Vanesa Adell Ferré, Manel 

Ramon Ferré, Jordi Galo Baranco, 
Maite Subirats Argentó, Joana Ser-
ret Fabra, Pep Simó. 
A/e: premsa@amposta.cat 

Publicitat: A/e: revista@amposta.cat

Impressió: Sistemes de Comunicació 

Gràfica S.L.
Dipòsit Legal: T.1645-VII-7

Tots els articles i/o comunicats 
adreçats a la Revista Amposta, han 
de portar el nom, cognoms, adreça 
i DNI del seu autor i hauran d’estar 
enviades necessàriament per correu 

electrònic a: premsa@amposta.cat o 
Revista Amposta, plaça de l’Ajunta-
ment 3-4, 43870 Amposta

La Revista Amposta no s’identifica 
amb les opinions expressades pels 
signants dels articles que es publi-
quen en aquesta revista

Amb el juliol arriben les festes 
dels barris d’Amposta, un 
any més aquestes segueixen 
creixent i segueixen formant 

part del caràcter festiu i 
col·laboratiu dels ampostins. 
Les festes de l’Acollidora, del 
Barri de la Vila, del Grau, de les 
Quintanes, del Barri del Centre 
són un símptoma de bona salut 
i representen molt més que el 

fet de la festa en si, són uns 
dies de germanor entre veïns i 
serveixen per crear comunitats 
unides, sòlides i solidaries. La 
vida i la vitalitat dels pobles 
i ciutats es demostra amb la 
implicació dels seus veïns en 

els diferents actes que s’hi 
realitzen, i en això, Amposta pot 
estar orgullosa, els veïns dels 
diferents barris del municipi 
s’impliquen per crear una xarxa 
que ens fa créixer. Llarga vida a 
les festes veïnals! 

OBITUARI
Carlos Conde Calvet 
(1940 -2017)

El temps sempre el podem percebre 
com quelcom inestable. Se’ns pot fer 
llarg i altres cops curt o molt curt, i és 
que el temps no només podem dir que 
forma part de la nostra vida, sinó que el 
temps no és altra cosa que la nostra vida.

Carlos Conde ha estat un ampostí que 
ha sabut fer un bon ús del seu temps, o 

de la seva vida, tant si val. Un temps, una 
vida, que majoritàriament l’ha lliurat, 
per a que el temps dels demés es tornés 
més curt i també més intens. La música 
ja té estes coses, capaç de multiplicar 
les sensacions i transformar-les, però 
la música necessita dels músics, de la 
seva presència.

Aquest ampostí nascut l’any 1940 
va iniciar els seus estudis musicals a 
La Unió Filharmònica d’Amposta, i als 
15 anys va a entrar a formar part de la 
banda de música. L’any 1957 ja va fer de 
solista juntament amb Agustí Almo a les 
coples de “Una Noche en Calatayud”, i al 
1958 el Mestre Arasa li pujava el llistó a 
l’interpretar “El Sitio de Zaragoza”. Deu 
anys més tard continuava encara com a 
trompeta solista de la banda de música 
i al concert de Sant Josep interpretava 
“Capricho Malagueño”. 

Amb la creació de les Majorets del 
Perelló, músics de la Fila van començar 
a recórrer la geografia acompanyant 
amb la seva música les exhibicions 
de les perellonenques, i Carlos durant 
molts anys hi va ser present, tant, que 
es va veure obligat a deixar la banda 
de música.

A les majorettes, va succeir la xa-
ranga “La Alegria” per seguir fent més 
curt i més intents els temps del demés. 
Viatges, actuacions, nits de poc dormir 
i dies de molt de treball, sovint lluny de 
casa i la família, i com sempre lliurat als 
compromisos que havia adquirit, i és que 
estar prop de vint anys acompanyant 
amb el so del seu grup la “Baixada de 
l’Àliga” a Tarragona no és cosa de broma.

La vida, el temps passa i tornem a 
la tranquil·litat mai abandonada de la 
llar, a gaudir dels teus per deixar que 
altres posen el so a la vida, al temps.

El vaig començar a conèixer l’any 
2009, quan una tarda ens vam presen-
tar a casa seva per demanar-li si volia 
participar en el concert del “Centenari 
del Mestre Arasa”. De fet Carlos i jo 
havíem creuat poques paraules, poc 
temps i poca música. De jove algú em 

preguntava: “No has anat a tocar en mai 
en Conde?”, òbviament mai vaig fer-ho 
però aquell 2009 era jo qui li demanava 
de tocar amb nosaltres de nou. Serio i 
contundent, coneixedor d’allò que es 
diu “tenir paraula” va etzibar-nos: “Jo 
vindré, però sense cap compromís de 
quedar-m’hi, en acabar el concert s’ha 
acabat tot”. I així va ser, aquella nit en 
acabar l’acte, me ve de cara i em pre-
gunta: “la setmana que ve, quins dies 
hi ha assaig?”

Crec que ha estat la única vegada que 
ha faltat a la seva paraula.

Vuit anys de compromís, assistint a 
cada assaig, amb puntualitat espartana i 
un comportament exemplar per a joves 
i no tant joves. La trompeta, el faristol, 
els papers, l’ordre, l’atenció a les obser-
vacions, la voluntat de superar-se, cada 
assaig, cada concert.

Amic Carlos, no sé quan has pogut 
aprendre sota la meva batuta, però en 
el poc temps que hem conviscut, jo si 
he aprés moltes coses que no només 
son música i que necessitaré en el meu 
temps, en la meva vida. Gràcies  

CARLES ROYO BAIGES

DIRECTOR DE LA UNIÓ 
FILHARMÒNICA D’AMPOSTA
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les cartes publicades.
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Alleugerim la pressió 
fiscal als ciutadans
Un dels compromisos del programa 
de govern d’Esquerra d’Amposta 
a les eleccions del 2015 era reduir 
progressivament la pressió fiscal 
sobre els ciutadans. Sabíem que era 
alta i és per això que estem canviant 
aquesta tendència. No només s’han 
incrementat el número de persones 
que accedeixen als ajuts a famílies en 
rendes baixes i fills a càrrec, si no que 
l’equip de govern n’ha creat de nous 
per poder fer encara més lleugera 
aquesta càrrega. Una d’aquestes i que 
considerem de les més importants és 
la subvenció a la quota de l’IBI per a 
l’habitatge habitual. 
La contribució a Amposta no és de 
les mes altes, però és elevada, en els 
darrers 10 anys es va doblar el que els 
ampostins i ampostines paguem per 
les nostres propietats immobiliàries, i 
ara toca invertir aquesta tendència des 
d’una visió purament d’esquerres, de 
forma progressiva. Per això l’any passat 
ja es va reduir la urbana un 5,6% per 
a un gran nombre de ciutadans i l’any 
que bé es tornarà a baixar un altre 10%, 
que en el cas de la rústica acabarà sent 
d’un 20% menys que al 2015. 

Se suma a aquesta rebaixa la volun-
tat d’ajudar a pagar-la, pel que es va 
crear l’any passat aquesta subvenció, 
que el 2016 va ser entre un 4% i un 
10% depenent del tipus d’habitatge. 
Enguany, aquesta ajuda, que es pot 
demanar des del passat 1 de juliol, 
està entre el  19% i el 25%. Així doncs, 
sumant totes aquestes mesures, el 
proper 2018, hi haurà famílies que  
gaudiran d’una rebaixa en el rebut de 
la contribució d’un 35%. 
En la contribució rústica, no només és 
important la rebaixa prevista, és molt 
important el compromís que tots els 
diners que es recapten per concepte 
d’ibi rústic siguin destinats al sector 
agrari. Un bon exemple en són els prop 
de 900.000€ invertits en la millora de 
camins al nostre terme municipal, en 
només dos anys (els darrers 10 anys la 
quantitat destinada a millorar camins 
ha estat de llarg molt inferior). 
Però no ens  quedem aquí. Des de que 
estem al capdavant de l’Ajuntament 
ara fa dos anys, la nostra premissa 
ha estat que la màxima quantitat de 
diners  recaptats retornin a la ciuta-
dania. En termes generals s’han incre-
mentat totes les subvencions, ja sigui 
a polítiques d’ocupació, a associacions 
culturals, als clubs esportius, a les 
entitats musicals, a les beques a l’ex-
cel·lència per als nostres estudiants, a 
les entitats socials que els destinen a 

la vegada a ajudar aquella gent que 
més ho necessita. Un clar exemple són 
les ajudes a autònoms aprovades el 
darrer Ple, que possibilitaran ajudes 
de fins a 2.000 euros a persones que 
optin per l’emprenedoria. 
Volem una ciutat moderna i amb 
tots els beneficis que això comporta, 
i per fer-ho possible cal fer inversió 
per millorar les instal·lacions de la 
ciutat, modernitzar-les i fer-les més 
eficients per, en un futur proper poder 
continuar reduint la fiscalitat a partir 
de l’estalvi generat per les inversions 
actuals. 
Les rebaixes d’impostos generalitzades 
queden molt bé i donen grans titulars, 
però no ens permetran actuar a tots els 
llocs que la ciutat i la gent necessita. 
Totes aquestes mesures estan enca-
minades a obtenir un equilibri entre 
les necessitats que tenim com a ciutat 
sense abandonar les necessitats indi-
viduals dels ampostins que necessiten 
ajuda.

Baixa l’atur en 512 
persones i creix en 778 
l’afiliació a la SS
En dos anys, més de 3.000 persones 
han passat per l’Àrea d’Ocupació, 
moltes han estat inserides laboralment 
després d’anys de situació d’atur. Però 

no només és beneficien als usuaris, 
185 empreses han participat d’aquest 
programes, beneficiant-se  d’un estalvi 
de 240.000 euros en dos anys.
Fent resum de xifres, d’acord amb les 
dades del SEPE,  al maig del 2015, a 
Amposta hi havia un 19,7% d’atur, 
1.800 persones, i un total de 7.200 
afiliats a la Seguretat Social. Aquesta 
xifra ha baixat en 512 persones, situant 
el número d’aturats en 1.306 perso-
nes i en 8.029 les altes a la Seguretat 
Social, 778 persones més que l’any 
2015 (un 11 %  més).
En aquests moments la taxa d’atur a 
Amposta és del 14,1%, amb una re-
ducció de més del 5% els darrers dos 
anys. I tot això sense una pèrdua de 
població significativa aquests dos anys.
Un 14% d’atur no és una xifra positiva, 
però que les dades comencen a ser 
positives i que el teixit empresarial 
està agafant múscul és una dada in-
discutible. Les polítiques d’ocupació 
són lentes i no volem vendre xifres 
sinó consolidar el teixit empresarial i 
treballar per fer els nostres polígons 
atractius i competitius, sense macro-
projectes que creïn una nova bom-
bolla, el treball i esforç es comença 
a notar, malgrat queda molt per fer. 
L’Àrea d’Ocupació és una de les més 
importants i per això han d’estar a 
un lloc ben cèntric, al nou edifici del 
Sindicat. 

La Festa Continua
Fa dos anys que tenim un govern a 
la ciutat de fàbula. Dos anys on ens 
van prometre a tots els ampostins un 
canvi. Però el canvi no el veiem per 
cap lloc. És el govern del postureig. 
Fem una mica d’història. L’Alcalde va 
guanyar per majoria al 2015, fins aquí 
cap problema, demanant el suport 
dels eco-socialistes, que en gran part 
el va rebre, per un govern del canvi. 
Al cap de pocs mesos, no quedava ni 
un regidor d’ICV al govern. Màgia? 
No! Actituds despòtiques i poca 
generositat. No complir els acords 
que l’han fet Alcalde no era un bon 
presagi.
No content en tot això sembla que 
l’alcalde governi amb Germà Ciscar 
al qual li aprova totes les mocions 
per descabellades que siguen. Només 
cal veure l’enrenou provocat per una 
mala solució amb el tema del IBI i la 
seva repercusió en la Renta.
Van prometre transparència i partici-
pació. De transparència poca, només 
cal veure les contractacions “a mida” 
de nous treballadors. Tot queda a 

casa. Contracten i creen noves places 
per a persones fins i tot amb relació 
de parentiu i aquí no passa res? L’atur 
baixa a Amposta, però només a les 
files del partit de ERC.
De la participació ni està ni se l’espe-
ra. Consells de ciutat, pressupostos 
participatius. L’equip de govern i l’Al-
calde Tomàs són el govern del poble, 
però sense el poble, van a la seva.
I si algú es queixa s’inventen una 
festa i llestos. en un context de crisi, 
l’Alcalde Tomàs dobla el pressupost 
en festes com al Mercat a la Plaça o 
Festes d’Agost, però això NO dobla 
el retorn econòmic per als ampos-
tins...Es gasten el doble, ingressen el 

mateix. Festes, festes i més festes. 
Contracten espectacles de fora però 
els ampostins participen menys...
Comprovat: A més professionalit-
zació, menys participació.
L’Alcalde d’ERC portava al progra-
ma: “Farem una revisió cadastral a 
la baixa que equipari la contribució 
(IBI) al valor real dels béns immo-
bles.” La realitat? Que fa 2 anys que 
sabien que hi havia regularització 
cadastral i que augmentarien els 
ingressos entre 2 i 3 milions, i NO 
han fet res per evitar als ampostins 
multiplicar el que pagaven… El que 

sí que han fet és donar una subven-
ció de 20 o 30€ i que ha suposat a 
moltes famílies haver de pagar a la 
declaració de renda 300 i 400€ per 
haver-la rebut!! Desastrós! La mala 
gestió genera malestar i costos exa-
gerats als ampostins, a banda del 
temps que perden fent paperassa 
amunt i avall.
I aquest desastre es contempla amb el 
rècord de 96 informes desfavorables 
d’intervenció. El primer any en van 
fer una quarantena. No vam dir res 
perquè acabaven d’entrar. Però ja 
porten més de 2 anys i el 2016 van 
doblar els informes negatius. Si això 
no és mala gestió, què ho és?

Tant la fussmont com l’hospital co-
marcal estan en números rojos. En dos 
anys han passat de tenir importants 
beneficis, que desprès es reinvertien, 
a presentar pràcticament pèrdues. 
Com pot ser que unes estructures 
tan importants i que havien funcio-
nat tan bé ara vagin tan malament. 
I sort del de Zara que renoven algo 
a l’hospital, perquè l’anterior equip 
de govern havia deixat tot enllestit 
per una renovació tecnològica i ERC 
d’Amposta ho ha aturat tot.
I “suma i sigue”.
Estan creant un estat de la por entre 
els treballadors de l’Ajuntament, fet 
que no ajuda a un ambient favorable 
de treball. Una circular amenaçava 
a tots els treballadors només entrar 
el nou govern a l’ajuntament. Han 
contractat una empresa de fora per 
a crear un organigrama que ja estava 
fet per la Diputació. Una empresa 
suposadament afí a Esquerra i de 
fora de la ciutat. Com l’empresa que 
fa totes les festes del poble. I han fet 
llistes de gent a qui volen fer fora. I 
fins i tot ho han intentat. 
En resum, ERC en dos anys ha acon-
seguit un ajuntament de la festa, 
poc humà, mal gestionat, i on els 
treballadors treballen en temor. 
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Tribuna

Les noves obres 
s’han de gestionar 
directament per 
l’Ajuntament 
En l’últim ple del mes de juny de 
l’Ajuntament d’Amposta, celebrat 
el passat dilluns 16 de juny, vam  
presentat una nova moció per fer 
les grans obres amb recursos propis. 
Aquesta es refereix a les grans obres 
que es realitzaran en els pròxims 
mesos a Amposta, el nou Pavelló 
d’Esports, valorat amb 1,9 milions 
d’euros, l’adequació de l’edifici del 
Sindicat valorat amb 1 milió d’euros 
i la remodelació d’un edifici al Barri 
de la Vila valorat amb 300.000 euros.
Creiem que per fer aquestes obres 
s’haurien de destinar recursos propis 
del municipi, amb els nous préstecs 
demanats per l’Ajuntament arribaran 
grans inversions i aquestes obres nor-
malment es treuen a concurs i gairebé 
sempre els guanyen empreses de fora.
Per això, volem que les obres les 
faci gent d’Amposta i pensem que 
la millor forma és que les obres les 
realitze directament l’Ajuntament, 

creiem que això també beneficiaria 
a empreses d’Amposta, ja que quan 
són empreses de fora les que fan les 
obres el material no es compra a Am-
posta i per tant no es fa negoci a les 
empreses ampostines, això significa 
que els diners marxen i no es queden 
i circulen per Amposta.

Hem presentat una 
moció al ple per 
tal que els diners 

destinats a les obres 
es queden a Amposta
També va voler remarcar que  la de-
cisió de realitzar el concurs comporta 
alguns avantatges per a l’Ajuntament, 
pagues les factures i te n’oblides de 
tot, encara que li coste més diners al 
contribuent, fer tu mateix les obres 
significa que hi has d’estar a sobre, 
vetllar i tenir cura de les inversions, 
entenem que és feina dels polítics 
que governen i que va amb el sou, 
governar no és fàcil, ni còmode i sa-
bem que implica molts mal de caps 
però si no volen fer-ho, millor que es 
quedin a casa.
Per tot des del nostre grup creiem 
que és millor que sigui el mateix 
Ajuntament d’Amposta l’encarregat 
de gestionar directament l’obra, ja 
que la llei permet fer-ho quan les obres 
són inferiors a 5 milions d’euros, el 
50% de l’obra és amb recursos propis 
i hi ha un estalvi per a l’ajuntament.

Campanya per 
promoure els incentius 
a la contractació
Des del nostre grup també vam pre-
sentar un altra moció en l’últim ple, 

en aquesta assenyalàvem que creiem 
que des de l’Ajuntament d’Amposta 
s’ha de fer una campanya a escala 
nacional per promoure els incentius 
a la contractació d’aturats ampostins, 
en aquesta hem de fer que totes les 
empreses del territori coneguin tots 
els beneficis que pot oferir l’Ajunta-
ment d’Amposta si contracten ampos-
tins. Aquesta moció es va aprovar per 
l’equip de govern, així que esperem 
que la porten a terme.

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 con-
sultes, la nostra oficina d’atenció al 
públic està sempre oberta, a l’atenció 
de German Ciscar, Som Amposta, 
Carrer Sant Antoni, 11. 675685137. 

El grup municipal socialista hem tornat 
de nou a presentar en aquest darrer 
ple del mes de juny, una moció en què 
es demana a l’equip de Govern que  
rebaixi l’IBI que paguem els ampostins 
i ampostines, com a mínim un 25%.
 En un moment molt marcat encara per 
la crisi econòmica i amb moltes famílies 
passant‘ho malament per poder arribar 
a final de mes, és totalment inaudit i in-
explicable que els ciutadans d’Amposta 
continuem pagant un IBI despropor-
cionat. Uns diners que surten de les 
butxaques  dels ampostins i ampostines.
 En aquest sentit, el grup socialista 
volem recordar que a Amposta en els 
darrers anys l’IBI urbà ha augmentat 
més d’un 100% fet que ha convertit en 
absolutament insostenible el pagament 
d’aquest impost. 
Considerant que estem parlant d’un 
impost de titularitat municipal, l’equip 
de Govern hauria de reduir el tipus 
impositiu que a Amposta està en la part 
més alta, ja que es troba situat en el 0,94, 
quan el varem de marge marcat per llei 
va del 0,4 a l’1,1. Això significa que a 
Amposta el propietari d’un pis de 90m2 
paga 416,85€ quan a Alcanar el mateix 
propietari en pagaria solament 258,50€
No és el primer cop que demanem a 

l’alcalde que rebaixi l’IBI de tots els 
immobles, per tal que afecti a tothom. 
Però sí que és el primer cop que ens 
veiem com a portaveus d’una justa 
reivindicació que a peu de carrer és 
totalment unànime. Demanem a l’al-
calde que escolti la veu dels veïns que 
afirma defensar.
 Cal tenir present que l’actualitza-
ció cadastral que s’ha dut a terme a 
més de 2000 immobles d’Amposta ha 
comportat a les arques municipals un 
augment dels ingressos en concepte de  
l’IBI d‘1.844.000 €, això vol dir que la 
recaptació per l’IBI-la contribució aquest 
any augmentarà en un 28%

Volem ser molt clars per això ens hem 
adreçat directament a l’alcalde. Adam 
Tomàs va guanyar les eleccions assegu-
rant que el seu seria el mandat del canvi 
que garantiria un govern de progrés. 
Doncs bé, és progressista mantenir 
una pressió fiscal depredadora sobre la 
butxaca dels ciutadans d’Amposta? Re-
presenta el canvi donar continuïtat a la 
política econòmica de l’anterior Govern 
de Manel Ferré? Quin canvi de govern 
és aquest que converteix en normalitat 
aquesta situació insostenible?
 És “estar al costat de la gent” menys-
tenir  la voluntat total dels veïns de la 
nostra ciutat que exigeixen una rebaixa 

immediata de l’IBI? Per respecte al clam 
de la ciutadania, per una vegada, ni que 
sigui per una vegada, deuria haver atès  
favorablement la moció del nostre grup 
que tan sols es limita a portar a la sala 
de plens allò que als nostres carrers i 
places tothom demana.
Malauradament una vegada més l’alcal-
de NO VOL atendre la nostra petició de 
rebaixar l’IBI, i en aquesta ja en portem 
quatre. En fi..... lo dramàtic és que la 
ciutadania continuarà pagant si és que 
poden, perquè molta gent a la nostra 
ciutat ja ha demanat un aplaçament 
al no poder atendre aquesta despesa 
tant gran. 
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REM

ATLETISME

La UAM obté 5 medalles en els 

Campionats de Catalunya 

Campionat d’Espanya de rem celebrat a Sevilla

Edies 23, 24 i 25 de juny es 
van celebrar a Sevilla, els 
Campionats d’Espanya de 

rem olímpic, en categories juvenil, 
sub 23, absolut i veterà, amb la pre-
sencia de 66 clubs i 900 esportistes 
aproximadament.

El CN Amposta, va aconseguir 
un total de vuit medalles, amb una 
medalla d’or, quatre de plata i tres 
de bronze, quedant de la següent 
manera:

Les medalles d’or van ser per a 
Àlex Pagá, Oriol Mateo, Ximo Valls 
i Ferran Climent en 4x juvenil, les 
medalles de plata per Aida Bonfill, 
Victoria Cid, Iris Castell i Nuria Puig 

en 4x absolut, Aida Bonfill, Victoria 
Cid en 2- absolut; Francesc Franch 
i Juanito Fernàndez en 2- absolut 
i Nuria Puig i Nerea Casanova en 
2- juvenil.

Les de bronze van ser per a Fran-
cesc Franch, Juanito Fernàndez, Xavi 
Royo i Albert Barrera en 4x absolut; 
Andreu Elies i Victor Argento en 2x 
absolut; Yago Gavilan i Antonio Ba-
vinstev amb Nuria Martin de timoner 
en 2+ absolut.

Els dies 7, 8 i 9 de juliol s’ha 
celebrat a Banyoles, el campionat 
d’Espanya, en categories aleví, in-
fantil i cadet, tancant la temporada 
a nivell de clubs. 

El CNA aconsegueix vuit medalles

El cap de setmana del 3 i 4 de juny, 
es van celebrar els Campionats de 
Catalunya Juvenil, Júnior i Promesa 
a l’Estadi Municipal de Lloret de Mar. 
Amb una gran participació i un bon 
nivell de marques, s’ha pogut viure 
un gran cap de setmana atlètic.
La Unió Atlètica Montsià va obtenir 
uns grans resultats amb un total de 
19 participants i 5 medalles aconse-
guides, aquestes van ser per a Rosa 
Val campiona en pes promesa F i 
subcampiona en disc, Anna Pla cam-
piona en martell promesa F, Natalia 
Bonet campiona en perxa juvenil 
F, Francesc Navarro subcampió en 
perxa juvenil M.  
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Esports

El 17 i 18 de juny es va celebrar 
la novena edició el Duextrem 
Amposta organitzada pel Club 

BTT Montbike a «Lo Coll Llarg». Van 
participar un total de 500 esportistes 
entre les diferents modalitats de cursa 
per muntanya, marxa i curses de BTT. 
El Duextrem el van guanyar Víctor 
Hugo Vicente i Laura Pallejà, en un 
cap de setmana amb altes tempera-
tures que van augmentar la dificultat 
de les proves.

Aquest any la Duextrem presentava 
algunes novetats com la durada, ja 
que aquest les proves es van realitzar 
durant dos dies. Amb aquesta fórmula 
es volia donar l’oportunitat a que els 
participants del “DUO” poguessin 
puntuar tant al Circuit de Curses per 
Muntanya com a la Xallenger BTT de 
les Terres de l’Ebre. 

L’escenari va tornar a ser la finca de 
Temps de Terra, a la partida de Cabis-
col, dissabte, en horari de tarda-nit, es 
va disputar la novena prova del Circuit 
de Curses per Muntanya de les Terres 
de l’Ebre del 2017, amb la cursa trail 
de 22 Km i 1.200 metres de desnivell 
positiu i la marxa no competitiva de 12 
Km i 600 metres de desnivell positiu.

Van participar 125 corredors i el 
guanyador va ser Lluisma Mas (BTT 
Montbike) amb 2:06:21, que conti-
nua liderant amb autoritat el Circuit 

ebrenc, el van seguir Víctor Mestre (At-
letisme Terres de l’Ebre) amb 2:16:48 
i Vicent Herrera (C.E. La Foradada) 
amb un temps de 2:19:31. En dones, 
Marta Paulino (BTT Montbike) amb 
2:49:17, va estar acompanyada per la 
seva companya de club Eva Cristina 
Llobat que va fer un temps de 3:02:00 

i que continua líder del Circuit, i Heura 
Piñol (AE La Picossa) amb 3:17:18.

A més de la cursa absoluta, també 
es van disputar les curses júnior i la 
cadet, que van fer el mateix recor-
regut amb una distància de 12 Km 
i 600 metres de desnivell positiu. 
La cursa júnior, que només va tenir 
participació masculina, la va guanyar 
Roger Mestres Bel (Atletisme Terres 
de l’Ebre), mentre que la cursa cadet 
la van guanyar Magí Margalef (CE 
Priorat) i Anna Ferré (BTT Montbike). 
La marxa no competitiva va fer el 
mateix recorregut que les curses júnior 
i cadet i va comptar amb 50 inscrits.

El diumenge va ser el torn de les 
curses BTT, amb un total de 270 ins-
crits que podien triar entre el recor-

regut curt de 26 Km i 750 metres de 
desnivell positiu i el recorregut llarg 
de 40 Km i 1.100 metres de desnivell 
positiu. Finalment 152 ciclistes van 
acabar la cursa llarga i 83 la curta.

Abans de la sortida conjunta de 
tots dos recorreguts es van fer dos 
petits actes. El primer va consistir en 

el desplegament d’una pancarta per 
demanar que els conductors respec-
tin el metre i mig de distància quan 
avancin a ciclistes. D’altra banda es 
va fer un reconeixement del Club 
BTT Montbike al ciclista ampostí Jo-
sep Betalú per les seves victòries en 
curses internacionals, com la recent-
ment aconseguida a la Titan Desert 
i per la difusió que fa de la pràctica 
de la bicicleta de muntanya. Betalú 
va participar al recorregut llarg tot i 
que s’ho va agafar com entrenament 
pensant en els propers compromisos 
esportius.

Els tres primers en creuar la línia 
de meta del recorregut curt va ser 
Javi Galván (Maxi Bike) amb 1:19:37, 
David Itarte (Nolobiker) amb 1:25:37 
i Francesc Grau (Bike Taller Cannon-
dale Reus) amb 1:30:14. En dones 
la guanyadora del recorregut curt va 
ser Sara González (Mega Bici Revista 
l’Olivé) amb un temps de 2:06:25, se-
guida per Neus Martínez (PC Montsià) 
amb 2:06:26 i Diana Garcia (Montbike 
Amposta) amb 2:10:10.

La BTT decideix el guanyador del 
Duextrem 2017

A diferència dels anys anteriors els 
participants del “Duo” o Duextrem no 
tenien un recorregut propi per a les 
seves curses de Trail i de BTT sinó 
que feien el recorregut de la cursa 
per muntanya (22 Km i 1.200 metres 
de desnivell positiu) i la cursa llarga 
de BTT (40 Km i 1.100 metres de 
desnivell positiu), així els 20 partici-
pants van sortir conjuntament amb 
els que només feien una de les dues 
proves, puntuant per separat i també 
acumulant temps per a la classificació 
final del Duextrem.

El dissabte la cursa per muntanya la 
va guanyar el rapitenc Joan Zaragoza 
(CCE La Foradada) amb un temps 
de 2:21:20, seguit per Víctor Hugo 
Vicente (PC Baix Ebre) amb un temps 
de 2:22:02 i José María Lluís (BTT 
Montbike) amb 2:29:25.

L’endemà 15 homes i només una 
dona, aconseguien finalitzar la cursa 
de BTT. El primer en creuar la línia 
d’arribada va ser Víctor Hugo Vicente 
amb un temps de 2:11:48, seguit 
per Joan Zaragoza amb 2:27:32 i 
l’independent Xavier Descarrega amb 
2:28:27.

La cursa de BTT va ser la que va de-
cidir la victòria final, en favor de Víctor 
Hugo Vicente amb un temps acumulat 
de 4:33:50, acompanyat al podi final 
per Joan Zaragoza (4:48:42) i Xavier 
Descarrega (5:09:33). La guanyadora 
del Duextrem 2017 va ser la Laura 
Pallejà (Bike Taller Cannondale Reus) 
amb un temps total de 8:21:11. 

EBREACTIU

La Duextrem Amposta torna a ser un èxit 
Van participar un total de 500 esportistes entre les diferents modalitats

DUEXTREM

Foto Ebreactiu

Foto Ebreactiu

Foto Ebreactiu
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ATLETISME GIMNÀSTICA

Bons resultats dels cadets de la UAM a Santa Coloma Festival de Gimnàstica Rítmica a Amposta celebrat 
diumenge 18 de juny

Júlia Buera Franch va aconseguir MMP tant a la semifinal (46”81) com a la 
final (46”25) en els 300 metres tanques. Finalment va ser 4ª en una prova 
d’un nivell espectacular. Dissabte  participarà en el Campionat d’Espanya en 
aquesta prova on anirà amb l’objectiu de rebaixar encara més la seva MMP 
i entrar a la final.
Edgar Nolla no va tenir el seu dia i va quedar 4t amb 3’70m a la perxa mas-
culina. També al campionat d’Espanya intentarà treure’s l’espina d’aquesta 
mala actuació i pujar al podi de la prova.
Toni Gomez Blanch va aconseguir la 5ª posició en el seu primer campionat 
de Catalunya en la prova de disc amb una MMP de 37’33m.
Igual que el seu company de llançaments, Armandas Cesnelis va debutar en 
un campionat de Catalunya aconseguint la 6ª posició amb una millor marca 
de 28’35m.
Edgar Valldeperez va aconseguir la 7ª plaça en la final dels 600 m.ll. corrent 
de menys a més i finalitzant amb 1’30”84. Una primera meitat de cursa un 
pèl lenta li va privar de lluitar per la mínima d’Espanya cadet. L’any que ve 
segur que ho aconseguirà de sobra ja que és de primer any.
Axel Panisello no va poder entrar a la final en uns 100 m.ll. d’un nivell incre-
ïble ja que va quedar el 10è amb 11”84 que són mínima d’Espanya cadet però 
van ser insuficients. El passi a la final es va aconseguir amb 11”81. Aquest 
cap de setmana vinent també participarà en el Campionat d’Espanya cadet.
Axel Dominguez va córrer les semifinals dels 300 tanques i dels 100 tan-
ques. En la prova llarga va obtenir el 14è lloc total amb 46”77, lluny de la 
seva MMP de 44”99. I en les tanques altes va aconseguir el 16è lloc total amb 
una MMP de 18”34.
Ramon Meseguer Vidal va participar en la mateixa sèrie de 100 tanques que 
Axel Dominguez i va aconseguir el 15è lloc total amb una MMP de 18”26.  

ARTS MARCIALS

Interclubs Korean Combat celebrat a Amposta el passat 
dissabte 17 de juny



per Josep
Parrot Talarn

Antonio Serrano Martínez

Ell naixia aquí Amposta i com la 
major part de natros va anar 
a les escoles del Parque, allí 

va conèixer a Don Antonio Gimeno, 
Don Alfonso i a Don Raimundo... Fins 
quant a les escoles? 

Aquí estic fins als onze o dotze 
anys que ja passo a l’institut. Aquí 
ja una mica més en serio, perquè ja 
érem tots més grans, i ja anem pel 
batxillerat, a l’Institut me’n recordo 
molt del Senyor Bel, professor de 
matemàtiques, el senyor Chaler 
professor de treballs manuals, 
Cortés professor de dibuix amb la 
seva corbata tipo llaçada, i Antonio 
Llansamà professor de gimnàstica, a 
l’acabar tots els estudis ja començo a 
treballar aquí a la Torreta a un taller 
mecànic que tenien els amos de les 
finques de Codorniu en tot allò de 
l’enciam a erms salats, aquell taller 
es cuidava de tenir tota la maquinària 
sempre a punt.
Quines aficions tenies tu ja per 
aquell temps? 

A mi el que m’apassionava era 
el futbol, i començo en lo juvenil de 
l’Amposta i fixat tu, no l’amollo fins 
que entro a jugar amb el primer equip, 
he de dir-te Parrot que el primer 
partit que jo jugo ja en los grans, per 
temps que visqui, jo aquell moment 
no l’oblidaré mai, per fi es complia el 
meu desig, formar part de la plantilla 
del C. F. A. 
Ja sabem que lo teu va ser el futbol, 
però en la música que?

Mira quan tenia set anys el meu 
pare em puja a la bicicleta i em diu vine 
en mi, i em porta a la Lira, entrem, ell 
parla en el mestre Senyor Casanovas 
i em deixa allí. Recordo que estava 
la mestra Pepita Giné, les primeres 
classes me les van donar Redó i Pas-
tor, bé quan acabo lo llibre “Escuela 
de los solfeos”, el mestre, que hi havia 
en aquell moment era Don Fernando 
Garcia, ell va ser el primer que em va 

parlar del clarinet, jo hagués preferit 
la trompeta, però faltaven clarinets.
Quant valia en aquell temps un 
clarinet? 

5.000 pessetes, i es va comprar 
a València, perquè en aquell temps 
la majoria d’instruments venien de 
València, i als quinze anys va ser el 
meu estreno en la banda, era acompa-
nyant una processó del Corpus. Fixat, 
començo a la banda i entro al juvenil A 
del Amposta, que estava d’entrenador 
el senyor Estellé, llavors va ser quan 
vaig anar a la casa del mestre i li dic... 
“mire, jo ara he pujat de categoria 
al futbol, i tindre algun compromís, 
algun diumenge, només li dic perquè 
sàpiga que si passa això, jo sempre 
preferiré un partit que un concert”. El 
mestre em va dir que tranquil que per 
això no havia de plegar de la banda, 
que quan pugues anés, i si no anava, 
ell ja sabria el perquè. En el juvenil 
d’aquella època vam ser campions de 
la província de Tarragona, i vam jugar 
una final de Catalunya a Banyoles d’un 
torneig molt conegut que portava el 
nom de Martínez de la Guardia.
Bé la mili que en aquell temps partia 
moltes coses i que passa?

Pos mira, en arribar del servei 

militar és quan m’agafa l’Amposta 
gran que ja t’ho he dit abans, però 
per lo que sigui jo no jugava massa 
i un company de futbol que era de 
l’Ampolla que li deien Juan Segarra 
em proposa jugar en aquell equip, li 
dic que sí, i estic en ells tres anys, 
d’allí passo a Masdenverge en Mario 
Perolada
I DAPSA quan comença?

L’any 1979, per ser llavors quan 
vaig decidir deixar la banda, perquè 
en fèiem moltes hores a la fàbrica i 
els entrenaments, i no em va quedar 
cap altre remei que triar, i vaig plegar, 
però com la música sempre m’ha 
agradat, em vaig comprar un teclat 
que va valdre 3000 euros i a poc a 
poc en la solfa que sabia i acudint 
quan podia a algunes classes li anava 
treien bastant de partit, tant que al 
casament d’algun amic he estat jo el 
que ha tocat, però gairebé sempre en 
companys... 
Tornant al futbol, en aquell temps en 
qui jugaves? 

En aquell temps jo ja tenia 26 anys 
i en vénen a buscar els de l’Amposta, 
era l’any 1982 per a fitxar per al primer 
equip estant d’entrenador Tarrazona, i 
van vindre a la fàbrica i tot, uns quants 

de la junta, i jo tenia turno i m’espe-
ren a la bàscula, fitxo i tinc més bon 
record d’aquesta segona vegada que 
de la primera, de totes maneres al 
final vaig plegar de l’Amposta perquè 
havíem pujat de categoria i molts 
de diumenges havies de deixar a la 
família i cap a Barcelona

I segur que tornes a Masdenverge
Pos si, no teníem els desplaça-

ments tan llargs i gaudies igual
I com tenies poca feina, tornes a la 
banda?

Després de trenta-tres anys, el 
2012, vaig anar a la Lira per parlar 
en el Sr. Director, Octavi Ruiz i li vaig 
donar una alegria, perquè entrava un 
que ja tenia instrument i que almenys 
sabia llegir solfa. 

Sabies que a la dona li diuen 
Mercè i és de Barcelona, i que tenen 
dos nois, un que respon al nom de 
Cristian i és pescador i torero, li 
agraden moltíssim los bous, i l’altre 
que li diuen Oliver i juga en l’amateur 
d’aquí Amposta, ens queda encara 
per dir, que va treballar quatre anys 
a les oficines que tenia Butano a qui 
a les caselles del mercat, sota la 
direcció del senyor Domingo Roig i 
Ferre, pos mira encara em deixava 
que va fer vuit anys d’entrenador, 
quatre al nostre juvenil i quatre a 
Masdenverge, bé ja n’hi ha prou! 


