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L’Ajuntament posa en marxa 
una nova línia de subvencions

Esports

La baixada Nedant 
l’Ebre, tot un èxit de 
participació

Hi haurà tres línies de subvencions per a habitatges

El Mercat reobre les seues portes i comença la remodelació de la coberta

El Concert de Bandes tornarà a ser un dels actes més emotius de les Festes Majors 2017. Aquest any la Unió Filharmònica 
d’Amposta celebrarà el seu centenari. Foto: Delta Produccions

Cultura

L’Ajuntament presenta el Premi de 
Recerca Jordi Fontanet Amb una dotació 
de 3.000 euros

TOT PREPARAT PER A LES FESTES MAJORS 2017
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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

FESTES MAJORS

Un programa de Festes replet d’activitats per a tots els gustos i edats

Actes populars i tradicionals per a 
les Festes Majors d’Amposta 2017

L ’A juntament  d ’Amposta 
va presentar el programa 
de les Festes Majors 2017. 

Ll’alcalde d’Amposta, Adam To·
màs, el regidor de Festes i Mitjans 
de Comunicació, Ramon Bel, i el 
regidor d’Esports i encarregat de 
bous, Marc Fornós, van anar des·
granant tots els punts destacats de 
les Festes Majors 2017.

L’Alcalde d’Amposta, Adam To·
màs, va destacar que «enguany les 
Festes comptem amb la Plaça de 
l’Ajuntament com una de les ubi·
cacions centrals de les activitats, 
així la consolidem com a espai 
emblemàtic de la ciutat». Durant la 
presentació també ha repassat les 
principals activitats, «per exemple 
aquí és on es realitzarà el primer 
acte de festes, amb Camins de 
Jotes, un espectacle que s’està pre·
parant especialment per a l’ocasió 
i on participaran artistes com Pep 
Gimeno Botifarra, Miquel Gil, Pau 
Puig, Sílvia Ampolla, Guardet i Suc 
d’Anguila».

Tomàs ha afegit, «també portem 
concerts de primera línia, com 
Txarango, així com molts actes 
infantils. Creiem que conservem 
l’essència de les Festes Majors però 
incorporem novetats, populars, 
molt participatives». Adam tam·
bé ha recordat que la pregonera 
d’aquestes Festes Majors serà Mar·
garita Also, del Centre de l’Àngel.

Pel que fa al pressupost, aquest 
serà sensiblement inferior al de 
l’any passat i aquest 2017 ascen·
deix a un total de 320.000 euros, 
«aquest descens es deu a l’eficièn·
cia a l’hora de gastar els recursos 
que tenim, hem fet despeses durant 
l’any que ens permetran millorar 
l’eficiència, com per exemple, 
aquest any només contractarem 
un grup electrogen, ja que durant 
l’any s’ha fet un treball de col·
locar punts de llums a diferents 
espais clau del municipi, això ens 
permetrà reduir la despesa amb 
els lloguers de grups», ha afegit 
Adam Tomàs. 

El regidor de Festes, Ramon Bel, 

va comentar que «aquestes són 
les primeres festes 100% d’aquest 
equip de govern, i a banda de nous 
espais com la Plaça de l’Ajunta·
ment, també podem avançar que 
la zona jove torna a l’Embarcador 
fluvial, però no totes les nits, sinó 
només algunes». Bel també va 
afegir, «si l’any passat vam fer el 
ball al Pont, aquest any una nit el 
portem a la Plaça del Mercat, així, 
el dia de Txarango, la gent que 
vulgui podrà gaudir amb el ball».

Ramon Bel va fer un repàs a 
altres activitats destacades, com 
el «Camins de Jotes, que serà un 
espectacle únic que representa la 
transmissió de totes les jotes des 
del País Valencià a les Terres de 
l’Ebre. També volem destacar que 
el concert de Txarango serà gratuït, 
i que a més, ja podem anunciar 
que les corals de la Lira i de la 
Fila intervindran d’una forma molt 
especial».

Pel que fa a la zona jove, Bel ha 
comentat «tornarà a ser gestionada 
per l’associació AONA en una pro·
gramació on destaquen dos festes 
solidàries. Volem que les Festes 
Majors d’Amposta siguin popu·
lars però també solidàries, i per 
això, tots els actes són d’entrada 
gratuïta, menys el Sopar Popular, 
i els Vestits de Paper». Si parlem 
de novetats, el regidor de Festes 

també va anunciar que «es col·lo·
carà un tobogan de 100 metres en 
una gran jornada aquàtica».

Pel que fa als actes taurins, l’al·
calde d’Amposta, Adam Tomàs, ha 
comentat que «la Plaça de bous, 
redueix la dimensió però respecta 
la capacitat. A més, estem contents 
perquè aquesta decisió s’ha pres 
de forma conjunta en una assem·
blea que vam organitzar el passat 
hivern».

Per la seva banda, el responsable 
de bous, el regidor Marc Fornós, 
va comentar que «seguim amb 
els mateixos actes taurins que els 
últims anys. En total hi haurà 10 
embolats, 7 dels quals són pagats 
per les penyes i 4 capllaçats, dels 
quals les penyes en paguen un. 
Així que els actes taurins seguei·
xen igual que els anys passats amb 
l’única novetat de la reducció de la 
mida de la Plaça, encara que man·
tenim la capacitat, amb un total 
de 8.000 persones, i la capacitat 
per a 275 carros i palcos.»

Pel que fa al pressupost taurí, 
Marc Fornós va comentar «és el 
mateix de l’any passat, 75.000 
euros, que ja estan inclosos dins la 
partida total de Festes Majors, i a 
més, en els actes taurins recuperem 
bona part de la quantia gastada, 
ja que reingressem 35.000 euros 
en la venda de carros i palcos».    
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PUBILLES

Un total de 58 pubilles representen a moltes de les associacions i agrupacions ampostines

Ainoa Ponce Miró i Aida Barba Masip 
pubilles Majors de les Festes 2017
El passat dissabte 22 de juliol es 

va celebrar la Presentació de les 
Pubilles i les Pubilles Infantils 

de les Festes Majors d’Amposta 2017. 
En un acte celebrat al Pavelló Firal 
d’Amposta es van escollir les pubilles 
Majors i la Pubilla Major Infantils 
d’entre les que representaran les 
diferents entitats de la ciutat durant 
el 2017, un total de 58 pubilles entre 
les grans i les infantils.

Després de la presentació de cadas·
cuna d’elles es va donar a conèixer les 
pubilles majors que representaran la 
ciutat durant el 2017. Elles són Ainoa 
Ponce Miró de l’Associació Cultural 
Bou Capllaçat d’Amposta pubilla Ma·
jor infantil i Aida Barba Masip de la 
Penya Espanyolista del Montsià pubi·
lla Major d’Amposta. Com cada any es 
van escollir a través d’un sorteig en el 
qual les mans innocents encarregades 

de treure els paperets són les pubilles 
majors de l’any anterior. Després de 

la presentació, totes les pubilles van 
baixar a la pista per ballar el vals, i per 

acabar la nit els assistents van gaudir 
de ball amb l’orquestra Cimarron. 
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Ciutat

FESTES MAJORS

Coneguda pel seu treball al Centre de l’Àngel

FESTES MAJORS

Margarita Also, pregonera 2017
Bandes, orquestres i Txarango protagonistes

La música serà la protagonista

Les Festes Majors d’Amposta ja 
tenen pregonera. Ella serà Mar·
garita Also, més coneguda com 

a Margarita la d’APASA. Ha dedicat 
tota la vida ajudant a la gent que 
més ho necessita. Una persona molt 
estimada a la ciutat, la seva comple·
ta dedicació als altres li ha permès 
guanyar·se l’estima dels seus veïns, 
una vida que transcorre paral·lela a la 

història d’APASA i la seua constitució 
com a centre de referència en el trac·
tament de persones en minusvalidesa.

El seu serà un pregó que segu·
rament ens transportarà a altres 
èpoques, més dures, més fosques, on 
treballar per als altres no estava del 
tot ben vist. Una trajectòria plena de 
constància que li ha merescut ser la 
pregonera de la ciutat.  

Les Festes Majors d’Amposta sem·
pre s’han caracteritzat pel seu 
ritme i la seua música, aquest any 

ho faran més que mai, ja que hi haurà 
més música que mai. Per començar el 
gran concert de bandes de Festes Ma·
jors amb la Unió Filharmònica i La Lira 
Ampostina que serà el dimecres 16 a 
partir de les 22 h, i retransmès per La 
Xarxa televisió.

També gaudirem amb les orquestres 
que cada nit amenitzaran la velada al 
ball d’Amposta. Des de diumenge 13 i 
fins al dissabte 19, ens acompanyaran 
orquestres com Venus, Nova Saturno, 
Almas Gemelas, Lazaro’s, Junior’s i 
Diamante.

També destaca l’espectacle Camins 
de Jotes, divendres 11 a la Plaça de 
l’Ajuntament a partir de les 22 h amb Pep 
Gimeno Botifarra, Miquel Gil, Pau Puig, 
Sílvia Ampolla, Guardet i Suc d’Anguila, 
i seguint amb la programació de la Plaça 
de l’Ajuntament diumenge 13 gaudirem 
amb Les Kol·lontai, un grup femení amb 
l’ebrenca Montse Castellà al capdavant, 
ens presentaran les seues cançons vio·

letes. També a la Plaça de l’Ajuntament 
vibrarem amb Los Sirgadors i la seua 
fusió de jota & blues, també trobarem 
Sardanes i Pepa’s Retro.

Pel que fa als concerts per a joves, 
destaca per damunt de tot, el de Txaran·
go, el grup capdavanter de la música en 
català ens presentarà el seu darrer disc, 
«El cor de la Terra» en un concert on 
participaran les dues corals ampostines 
i alguna altra sorpresa. Abans estaran 
acompanyats de Segonamà i després Dj 
OGT, ens omplirà de ritmes en una nit 
que promet ser única. També tindrem 
els 80P /grup de versions el dissabte 12 
a partir de les 24 al Pavelló Firal, on es 
podrà gaudi de les millors cançons de 
l’època dels 80 i els 90, tot això amb 
entrada gratuïta. Per finalitzar les festes, 
després dels focs artificials ballarem al 
ritme de Pepet i Marieta.

A la zona del Castell, com cada any, se 
celebraran les festes de Surt al Castell!, 
amb actuacions de grups de pop, rock, 
reggae, rap o el hip·hop, entre altres 
noms trobarem els Nueva Vulcano, 
Sybarites, Pupil·les o Nautilus. 
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Publicitat
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Ciutat

FESTES MAJORS: LES PUBILLES
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FESTES MAJORS

El cartell està elaborat sobre una tela i és obra de l’alumne d’ESARDI, Jacint Hierro

El Pont Penjant d’Amposta imatge de 
les Festes Majors d’Amposta

El passat dimarts 18 de juliol es 
va presentar el cartell de les 
Festes Majors d’Amposta 2017, 

amb l’obra «La Porta de la festa», el 
seu autor, Jacint Hierro, és un pintor 
estudiant de l’Escola d’Art i Disseny 
d’Amposta ESARDI.

L’obra representa el Pont Penjant 
d’Amposta i l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, va voler destacar «es 
tracta d’una imatge innovadora, a 
més resulta curiós i diferent la forma 
en què aquest està representat, ja que 
l’obra original està realitzada sobre 
tela negra.»

L’artista, Jacint Hierro, ha volgut 
traslladar el pont marcant en lleixiu 
la mateixa tela. Ell mateix ho definia 
«és un treball realitzat en negatiu, 
sobre la foscor d’una tela negra, que 
per mitjà de l’aplicació pictòrica del 
lleixiu en diferents concentracions, es 
reconverteix un espai plàstic on sor·
geixen oxidacions i valors lumínics, en 
masses quasi líquides que esquitxen, 
vessen, i que se superposen també amb 
canvis de color aconseguits aportant 

els verds, rojos, violetes de les aqua·
rel·les líquides.»

El mateix artista va destacar el fet 
que sigui el Pont d’Amposta l’element 
més destacat del cartell de Festes 
Majors, «la façana del Pont, com a 
símbol d’Amposta, és l’inici del poble, 
és el motor del desenvolupament de la 
nostra història, és la llum que sorgeix 
i que, de front, ens convida, ens rep». 

Pel que fa al color negre de la tela, 
Hierro ha comentat «representa la nit 
com a marc per al color i la vida que 
sorgeix a les Festes d’Amposta quan es 
travessa la porta de la festa.»

La directora d’ESARDI Marian Ma·
rin, també va explicar com s’escolleix 
l’alumne de l’escola que realitza el 
cartell «dins dels tres cicles superiors 
que tenim a l’Escola, escollim un 

alumne de cada modalitat perquè 
presenti una proposta per al cartell 
de Festes Majors, entre els tres i amb 
un jurat format per membres de la 
mateixa escola, triem el que acaba 
representant la imatge de les Festes 
Majors d’Amposta».

Un cartell innovador i diferent que 
forma part de la col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Amposta i  ESARDI. 
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La plaça de bous redueix les seves 
dimensions conservant la capacitat
Aquest any la plaça de bous 

d’Amposta compta amb una 
important novetat, i és que 

després de realitzar una assemblea 
oberta durant el passat hivern, es va 
decidir reduir la dimensió de la plaça, 
respectant però la seva capacitat de 
públic.

El fet que fins al moment, majori·
tàriament hagi tingut una acceptació, 
permetrà una major i millor visibilitat 
des de tots els carros i palcos de la 
plaça. A més, segons els experts, la 
menor dimensió de la plaça permetrà 
que es pugui gaudir més del toreig.

El responsable de bous, el regidor 
Marc Fornós, va comentar durant la 
roda de premsa de presentació de 
les Festes Majors Amposta 2017 que 
es realitzaran la mateixa quantitat 
d’actes taurins que els últims anys. 
En total hi haurà 10 embolats, 7 dels 
quals són pagats per les penyes i 4 
capllaçats, dels quals les penyes en 
paguen un. Fornós va afegir que «els 
actes taurins segueixen igual que els 
anys passats amb l’única novetat de 
la reducció de la mida de la Plaça, 
encara que mantenim la capacitat. 
S’han ficat, aproximadament uns 285 
carros i llotges.»

Pel que fa al pressupost taurí, és el 
mateix de l’any passat, 75.000 euros, 
que ja estan inclosos dins la partida 
total de Festes Majors, i a més, en els 
actes taurins recuperem bona part de 
la quantia gastada, ja que reingressem 
uns 35.000 euros, aproximadament, 

en la venda de carros i palcos.
Com a novetat també comentar 

que els bous enguany es realitzaran 
a diversos carrers del Grau. Això ho 
permet el fet que just el dia 15 d’agost, 
cau en dimarts i durant totes les Festes 
Majors 2017 no hi haurà cap dia que 
s’hagi de muntar el mercat exterior.

El bou embolat del primer dia es 
realitzarà entre els carrers Dos de Maig, 
Ramon Salas, Primer de Maig, Sant 
Agustí, Las Navas, Villarreal, Migdia, 
Sant Vicent i Santa Anna i els encierros 
pels carrers Primer de Maig i Cànovas.

Com cada any, un dels actes taurins 
més populars, és el XIV Concurs Naci·
onal d’emboladors Ciutat d’Amposta, 
amb els bous de la ramaderia de Fer·
nando Mansilla, de Torreblanca i que 
es realitzarà dissabte 19 a partir de les 
22.30 h. Un acte organitzat i patrocinat 
per la colla d’emboladors d’Amposta. 

Podem destacar també el segon bou 
capllaçat nocturn, que és realitzarà la 
nit del dijous 17 a partir de les 21.30h. 
Un acte organitzat i patrocinat per 
l’associació cultural Bou Capllaçat 
d’Amposta.

També és important assenyalar que 
la data límit per a desmuntar la Plaça 
de Bous 2017 serà el 3 de setembre. Tot 
i així, s’aconsella desmuntar la plaça 
abans d’aquesta data, tenint en compte 
que la data s’ha de complir perquè es 
necessita l’espai per a l’entrada de les 
carretes de l’arròs, ja que aquest any 
es preveu que s’avanci la temporada 
a causa de les altes temperatures. 

El bou embolat de la primera nit i els correbous es realitzaran pels carrers del Grau

ACTES TAURINS

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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ENTREVISTA

Parlem amb el regidor de Festes 
i Mitjans de Comunicació, Ramon 
Bel, sobre com encara les pròximes 
Festes Majors Amposta 2017.

Quines són les principals novetats 
de les Festes Majors 2017?

La principal novetat és la conso·
lidació d’espais nous per a festes, a 
banda d’orquestres, conjunts i altres 
activitats que és renoven cada any, 
la nostra idea d’ençà que vam entrar 
al govern és la consolidació de nous 
espais com la plaça de l’Ajuntament, 
on aquest any cada dia hi haurà 
actuacions, la zona jove, que també 
crec que ha guanyat la repercussió 
que hauria de tenir, i també la zona 
de l’exterior del pavelló Firal, un 
dels espais que havíem reivindicat. 
I a més, amb el bus gratuït que 
s’utilitza molt durant aquells dies. 
A banda dels espais, crec que les 
altres grans novetats d’enguany 
són la gran quantitat d’activitats 
infantils.  Abans n’hi havia moltes 
menys, i la qualitat de les orquestres 
i les actuacions en directe.

En la roda de premsa de presenta-
ció vau comentar que aquestes són 
les primeres festes 100% del nou 

equip de govern, en què es denota?

Quan em refereixo què són les 
primeres festes 100% del nou go·
vern, em refereixo al fet que en les 
primeres gairebé no vam incidir, ja 
estava tot més o menys tancat, en les 
de l’any passat ja gairebé eren allò 
que nosaltres volíem i en aquesta 
edició 2017 ja podem dir que hem 
adquirit la maduresa, per saber 
com funcionen les coses i podrem 
desplegar tot allò que formava part 
de la nostra idea de festa major, en 
l’aspecte de la creació d’espais nou, 
espai de concerts, que feien molta 
falta, o la consolidació del nou 
espai jove. Ens referim al fet que ja 
tenim l’experiència de dos anys i en 
aquestes sí que hem portat a terme 
tot allò que volíem fer.

De quins actes estàs més orgullós 
com a regidor de Festes?

Aquest any i des que sóc regidor 
de Festes, l’acte més important per a 
la ciutat d’Amposta és el Concert de 
Bandes, un concert que serà dimecres 
16 a partir de les 22 h. Crec que des de 
que vam arribar al govern l’hem po·
tenciat, en un escenari i una posada 
en escena que és pràcticament com 

un auditori, ben il·luminat i li hem 
donat la importància que tocava.

A més, es retransmetrà per televi·
sió a tota Catalunya, una feina ben 
feta, i del que més orgullós que em 
puc sentir és que crec que és una molt 
bona manera de projectar la ciutat 
a la resta del país. Un acte que en·
globa cultura i tradició de coses tan 
nostres com les bandes de música. 
A Catalunya hi ha pocs pobles que 
tinguin bandes tan potents com les 
nostres i, a més a més, centenàries.

Pel que fa a la resta em sento 
orgullós de moltes més coses, les 
activitats infantils, el concert de Txa·
rango i al final de qualsevol activitat 
que es realitzi durant les festes i que 
aconsegueix dinamitzar i alegrar a 
la gent d’Amposta.

Com preveus que siguin les Festes 
Majors d’Amposta en un futur?

Crec que les festes aniran canviant, 
s’aniran reinventant amb el temps. 
Ho veig per exemple amb les orques·
tres, que s’estan transformant i cada 
vegada són més grups de versions 
de cançons actuals i conegudes i no 
tan simples copiadores de música. 
En això, no vull dir que el ball deixi 
d’existir, sinó que cada vegada les 

orquestres fan més show·espectacle, 
diferenciat del que és el pasdoble 
o les ranxeres. Cada cop hi ha més 
espectacles més musicals. Pel que 
fa a les activitats diàries, xocolata·
des, activitats infantils, crec que no 
canviaran, són molt nostres i volem 
que continuïn així.

I per últim, portar un grup com 
Txarango, és un pas endavant per 
a Amposta?

Crec que és no és un pas endavant 
només d’Amposta sinó de totes les 
Terres de l’Ebre, sigue quin sigue 
el color polític de l’Ajuntament. 
Molts pobles estan apostant per fer 
concerts i portar actuacions potents, 
com Txarango o d’altres que hi haurà 
durant aquest estiu a les Terres de 
l’Ebre, això ens sembla molt positiu 
com a territori.

Pel que fa a Amposta, crec que la 
ciutat es mereix grups d’aquest nivell 
o fins i tot de més, això sí, hauria 
de ser altres condicions. Des del go·
vern creiem que Amposta necessita 
concerts de primera línia i retornar 
a aquella idea d’un gran concert per 
a Festes Majors, i la veritat és que 
és una d’aquelles coses que ens fa 
il·lusió portar a terme. 

“El concert de 
bandes és un 
d’aquells actes que 
et fa sentir orgullós 
com a ampostí”

RAMON BEL, REGIDOR DE FESTES I MITJANS DE COMUNICACIÓ

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

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143
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L’Ajuntament dedicarà més d’1,6 
milions a projectes d’inversió sostenible
Aquest passat dilluns 31 de juliol 

es va realitzar el ple del mes 
de juliol. En aquest últim ple 

abans de les vacances de l’estiu es van 
aprovar diferents punts, un d’aquests 
va ser l’aprovació inicial de la modifi·
cació puntual número 48 del POUM, 
establiment de la Disposició Transitòria 
Vuitena, per tal de regular les condicions 
d’edificació a les parcel·les de Sòl Urbà 
que no assoleixen els paràmetres de 
parcel·la i/o façana mínima, aquest punt 
afecta principalment a parcel·les de la 
urbanització d’Eucaliptus i Favaret que 
en el moment d’aprovació del POUM, 
l’any 2007, ja estaven reparcel·lades i en 
l’aprovació del nou pla van quedar fora 
dels planejaments. La moció va rebre 
l’abstenció de Rosita Pertegaz, el PSC i 

el grup de Convergència, i en canvi, el 
vot favorable del regidor German Ciscar.

Un altre punt que va passar pel ple 
va ser l’aprovació inicial de l’ordenança 
d’intervenció municipal d’activitats, una 
nova normativa que s’adequa a les no·
ves normatives de la Generalitat. Amb 
aquesta ordenança es vol impulsar l’ac·
tivitat econòmica, agilitzant els tràmits 
amb l’administració pública. El punt va 
rebre l’abstenció de la regidora Rosita 
Pertegaz i el grup de Convergència, i 
el vot favorable de German Ciscar i el 
grup del PSC.

Pel que fa a l’aprovació inicial de 
l’ordenança municipal reguladora de 
fitosanitaris en àmbits no agraris, es 
refereix a una petició que va realitzar el 
grup de Convergència, on l’Ajuntament 

ha creat una ordenança per regular els 
productes fitosanitaris que s’apliquen en 
sòl urbà, el sector agrari està totalment 
regulat però no així el sòl urbà. Aquesta 
nova ordenança vol evitar problemes 
com el que l’any passat va afectar 
l’Escola Pública Consol Ferré. Aquest 
punt va rebre el vot a favor del regidor 
German Ciscar, i l’abstenció de la resta 
del consistori.

També es va portar a votació la 
ratificació del document del Front Ins·
titucional del Delta de l’Ebre, un front 
comú dels municipis del Delta amb els 
Consells Comarcals del Montsià i Baix 
Ebre, tots junts per demanar mesures 
per a la preservació de la morfologia 
actual del Delta de l’Ebre, treballar per 
a l’aportació de sediments al Delta. El 
punt va rebre el vot favorable de tots els 
grups municipals.

El Programa de Festes Majors d’Am·
posta 2017, també va ser sotmès a 
votació amb el vot a favor del PSC i 
German Ciscar, i l’abstenció de Rosita 
Pertegaz i el grup de Convergència. La 
seva portaveu, Isabel Ferré, va comen·
tar que «estem d’acord en gran part de 
programa, però volem reduir la despesa 
en festes. El que no ens agrada és l’espai 
jove, ja que moltes nits són de pagament, 
quan el ball és gratuït.»

Un dels punts importants d’aquest 
ple va ser l’aprovació de la modificació 
pressupostària número 17 per suple·
ments de crèdit i crèdit extraordinari, 
que preveu que dels 3,6 milions d’eu·
ros que hi havia de superàvit a finals 
de 2016, 2 milions vagin destinats a 
l’amortització de préstecs, i la resta, 
1,6 milions d’euros, es destinin per a 
projectes d’inversió sostenible. L’Alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs va afirmar 
que «amb aquests crèdits extraordinaris 
destinarem 1,4 milions d’euros a pro·
jectes com la implementació de la 2a 
fase del pla estratègic de l’enllumenat 
públic, l’adequació i millora de centres 
escolars, la repavimentació i urbanit·
zació de diferents carrers municipals, 
l’adequació i millora del carrer Sant 
Cristòfol, i l’adequació i pavimentació 
del carrer França, entre altres partides.» 
El punt va rebre el vot en contra de la 
regidora no adscrita, Rosita Pertegaz, i 
l’abstenció tant de Convergència, com 
del PSC i de PxC.

Pel que fa a les mocions dels grups 
municipals, hi destacava la presentada 
per PxC demanant la dimissió del regidor 
de personal, German Ciscar va exposar 
que «després de dos anys, veiem que 
des de la regidoria no s’ha treballat 
adequadament i denunciem diferents 
tractes de favor a alguns treballadors 
de l’Ajuntament. Hi ha treballadors 
que han agafat la baixa i que realment 
se’ls ha vist realitzant actes com la caça 
o la pesca, treballadors que se’ls ha vist 
en males condicions en horari laboral. 
Aquesta moció no és una crítica a tots 
els treballadors de l’Ajuntament, n’hi ha 
que treballen molt, però els que ho fan 
no han estat mai reconeguts». Ciscar 
va afegir «crec que és impossible portar 
tres regidories venint només a hores».

El regidor assenyalat en la moció, 
Tomàs Bertomeu, va respondre les 
acusacions «em resulten sorprenent 
aquestes acusacions, quan resulta que 
amb el regidor German hem estat col·
laborant en moltes coses, crec que la 
meua dedicació ha estat la mateixa en 
totes les regidories i al final qui valorarà 
la nostra feina no serà un regidor o un 
altre, sinó que seran els electors que 
cada quatre anys elegeixen els seus 
governants. El nostre equip està format 
per grans professionals i estem invertint 
molt de temps en grans projectes a 
llarg termini, com els pluvials, l’arbrat, 
diferents ordenances o el projecte de 
la façana fluvial. En un temps es veurà 
feina feta per aquesta regidoria».

Després d’un acalorat debat, la moció 
va ser rebutjada amb l’abstenció de 
Rosita Pertegaz, el PSC i Convergència 
i el vot en contra d’Esquerra d’Amposta.

El grup del PSC va presentar una 
moció per la millora de la carretera del 
Poblenou a Sant Carles de la Ràpita. El 
seu portaveu Francesc Miró, va comen·
tar «aquesta carretera forma part de 
l’anell viari del Delta i es troba en molt 
mal estat, i ens volem dirigir a la Gene·
ralitat amb la força de tots els grups de 
l’Ajuntament». La moció va rebre els vots 
favorables de tots els grups municipals.

Per últim es va presentar una moció 
conjunta de tots els grups municipals per 
a l’obtenció d’un acord de convivència i 
unitat entre els ajuntaments i l’agrupació 
de penyes i comissions taurines de les 
Terres de l’Ebre a favor dels bous. 

També es va aprovar un front comú per fomentar la conservació del Delta de l’Ebre

MUNICIPAL
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Durant onze dies ha estat tancat per col·locar les bastides que permetran realitzar les obres

El Mercat Municipal d’Amposta 
comença la remodelació de la coberta

L’Ajuntament d’Amposta se·
gueix amb la seva planificació 
de millores i arranjaments dels 

equipaments públics de la ciutat i 
el pròxim en ser rehabilitat serà el 
Mercat Municipal. 

Les obres del Mercat Municipal 
afectaran la coberta, molt deterio·
rada pel pas dels anys. Per tal de 
col·locar les bastides que permetran 
realitzar les obres sense haver d’atu·
rar l’activitat diària del Mercat, aquest 
ha estat tancat durant uns dies.

Així, el Mercat Municipal d’Am·
posta ha tancat les portes per obres 
des del passat dimecres 26 de juliol 
fins al divendres 4 d’agost. El Mercat 
va tornar a obrir les portes aquest 
dissabte 5 d’agost i ja funciona amb 
normalitat. 
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Amposta posa en marxa subvencions 
per a la rehabilitació d’edificis

L’Ajuntament d’Amposta va 
presentar les noves línies de 
subvencions per a la rehabi·

litació d’habitatges, la conservació 
de les façanes i la millora en l’acces·
sibilitat. Aquestes subvencions són 
de caràcter retroactiu i es podran 
acollir totes les persones que com·
pleixin amb els requisits demanats 
i hagin realitzat les obres durant 
aquest 2017.

A la roda de premsa hi van estar 
presents l’Alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, el regidor d’Hisenda, règim 
intern i personal i d’Obres, Urbanis·
me i Activitats, Tomàs Bertomeu, i 
el president de l’Associació de veïns 
del Barri de la Vila.

L’Alcalde d’Amposta, Adam To·
màs, es va mostrar satisfet per la 

realització d’aquestes noves subven·
cions «creiem que eren molt neces·
sàries per afavorir la rehabilitació i 
millora de les zones més antigues 
de la ciutat, sabem que barris com 

la Vila, el Grau i les Quintanes, 
necessiten la rehabilitació de molts 
edificis», Tomàs també ha ressaltat, 
«per a la realització de les bases de 
les subvencions s’ha treballat conjun·
tament en les diferents associacions 
veïnals del poble».

Adam Tomàs també va comentar 
«la voluntat d’aquest equip de govern 
és encaminar la ciutat en una millora 
sistemàtica, així, ja hem començat 
les actuacions en l’enllumenat i els 
carrers, però també volem incidir allà 
on no arribem amb l’espai públic, per 
això volem fomentar aquest tipus de 
subvencions».

Per la seva banda el regidor Tomàs 
Bertomeu va explicar que «són unes 
subvencions a les quals volem donar 
continuïtat en un futur, ara que ja 
estan creades i redactades, les repe·

tirem en els anys que venen. Aquest 
any s’han publicat al juliol, però el 
vinent es podrien publicar abans, a 
més, creiem que fer obres i millores 
als edificis és una bona forma de 
revitalitzar l’economia local, ja que 
per a la realització d’aquestes es 
necessitaran professionals locals».

Pel que fa a la convocatòria 
d’aquests ajuts destinats a la reha·
bilitació d’habitatges ubicats al barri 
del Grau, al Casc Antic i les Quin·
tanes, es destinaran principalment 
a edificis de residències habituals i 
permanents, i existeixen tres progra·
mes diferenciats.

El primer programa afecta les 
actuacions de conservació i sos·
tenibilitat de les cobertes, ja sigui 
per rehabilitació com per la millora 
de l’eficiència tèrmica dels edificis, 
el segon tracta sobre ajuts en la 
conservació i la sostenibilitat en 
façana i n’hi ha un especial per a 
aquells edificis que donin al canal 
de la dreta de l’Ebre. Per finalitzar, 
l’últim programa és per a tractar 
les millores en l’accessibilitat als 
habitatges i la supressió de barreres 
arquitectòniques.

La dotació total per a aquestes 
subvencions és de 50.000 euros i amb 
una data màxima de presentació de 
sol·licituds fins al 29 de setembre. 
Es poden trobar les bases a la web 
de l’Ajuntament d’Amposta. 

Tres programes: per a la rehabilitació de cobertes, de façanes i per la millora en l’accessibilitat

SUBVENCIONS

AMPOSTA
TEATRE
I DANSA
2017
Teatre Professional

+ E.V.A. 11 de Març

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

+ Mag Lari 17 d’Agost

+ Art 1 de Desembre

Teatre Amateur

Teatre Familiar

Amposta Comedy

FesticAm

Informació i Venda d’entrades:

· Ajuntament d’Amposta
  Tel. 977 700 057

· www.amposta.cat

· Oficina de Cultura i Festes,
  Caselles del Mercat
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34 persones comencen a treballar dintre el 
programa dels Plans d’Ocupació Socials 2017

Des de l’Àrea de Polítiques 
Actives d’Ocupació i l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajunta·

ment d’Amposta han tirat endavant 
uns nous Plans d’Ocupació Socials 
amb un pressupost entorn dels 
200.000 euros. 

Aquest any s’han convocat un total 
de 34 places. Entre elles 5 peons 
de neteja viària, 6 peons de neteja 
d’equipaments municipals, 9 peons 
d’obra pública, 9 peons de serralleria 
i pintura, 3 conserges i 2 agents 
cívics. Aquestes places es destinen 
principalment a usuaris de Serveis 
Socials, dels quals alguns, reben 
ajuts d’urgència, bons alimentaris o 
tiquets de menjar fresc, i tenen com 
a principal novetat que la durada és 
de 3 mesos i que incorporen hores 
de formació per tal d’equiparar·los 
als que la Generalitat de Catalunya 
ofereix des del SOC.

Des de l’Ajuntament d’Amposta 

es vol facilitar feina amb una con·
tractació directa, i no solament pro·
porcionar un recurs econòmic a la 
gent que ho necessita; i a la vegada, 
permetre que aquestes persones pu·
guin tenir una nova oportunitat per 
a inserir·se al mercat laboral, cosa 
que no resulta fàcil en persones que 
s’han convertit en aturats de llarga 
durada i que, sovint, acaben perdent 

la connexió amb el món laboral.
En total s’han registrat 141 

sol·licituds per a cobrir les places 
vacants, de les quals només 7 n’han 
estat excloses per no complir amb 
tots els requisits.

El passat 12 de juliol ja van 
començar els peons de serralleria 
i pintura, els de neteja viaria i els 
d’obra pública. En el cas dels peons 

de neteja d’equipaments, s’han 
efectuat tres torns laborals, el pri·
mer amb la contractació iniciada el 
mateix 12 de juliol, el següent el dia 
1 de setembre i, el darrer, el 29 de 
setembre. En el lloc d’agent cívic, 
tots dos contractes es van iniciar 
el passat 31 de juliol i, en el lloc 
de conserge, el dia 1 de setembre.

L’Ajuntament d’Amposta té la 
intenció de continuar apostant per 
aquests plans, als que se sumen les 
diverses actuacions subvencionades 
des del SOC que permeten fomentar 
la contractació de persones joves a 
les empreses del territori, així com 
per a la contractació de persones 
majors de 30 amb dificultats. 

L’Ajuntament d’Amposta destinarà 200.000 euros per a desenvolupar els plans d’ocupació propis

Els recursos del conveni es destinaran al menjador social infantil d’estiu
CONVENI

L’Ajuntament d’Amposta i l’Obra Social     
«la Caixa» signen un nou conveni

El passat dimecres 19 de juliol, l’al·
calde d’Amposta, Adam Tomàs i la 
Sra. Tatiana Caro Le·Gal, directora 
de banca d’institucions de Cai·
xaBank a Tarragona, van signar un 
nou conveni de col·laboració amb 
l’objectiu d’afavorir el desenvolu·
pament de les diverses activitats 
de caràcter cultural i social que es 
porten a terme des de l’Ajuntament 
d’Amposta, més concretament, la 
quantitat aportada per l’Obra Social 
“la Caixa”, 4.000 euros, anirà des·
tinada al menjador social infantil 
d’estiu, un menjador per als mesos 
de juliol, agost i setembre per als 
infants amb risc d’exclusió social 
provinents de famílies amb pocs 
recursos d’Amposta.

L’Ajuntament d’Amposta, a tra·
vés del seu alcalde, Adam Tomàs, 
ha mostrat la satisfacció per la 
signatura d’un conveni que «ens 
permetrà donar resposta a algunes 

de les problemàtiques socials de la 
ciutat. Aquestes aportacions com·
plementen els recursos públics i ens 
ajuden a portar a terme accions per 
a la gent que més ho necessita». 

Amposta i 
TEDxAmposta signen 
un nou conveni de 
col·laboració

El passat 20 de juliol l’Ajuntament 
d’Amposta va signar un nou conveni 
de col·laboració amb la comunitat 
TEDxAmposta. Aquesta organització 
s’encarrega actualment de l’organització 
de tres esdeveniments a la nostra ciutat, 
ells són el TEDxAmposta, el TEDxYouth 
Amposta i el TEDxAmpostaSalon. 
El TEDx és una associació sense ànim 
de lucre fundada el 1984 que convida 
a diferents ponents a parlar en públic 
de diferents qüestions. TEDxAmposta 
està constituït per un equip organitzatiu 
i uns 25 voluntaris que ho fan de manera 
voluntària. 
Entre els tres convenis signats la quantia 
que cedeix l’Ajuntament d’Amposta 
supera els 3.000 euros, que aniran 
destinats a la celebració de les següents 
xerrades de l’associació. 

CONVENI
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FESTES BARRI DEL GRAU

La Fila i La Societat Musical i Artística d’Alginet juntes 
a les Festes del Grau 2017
La Societat Musical i Artística d’Al·
ginet van compartir escenari amb la 
Banda de Música de la Unió Filhar·
mònica d’Amposta dins al marc de 
les Festes del Grau 2017.

El dissabte, 15 de juliol 2017 aques·
ta banda de música arribada de la 

comarca de la Ribera Alta del Xúquer 
visitava la nostra ciutat convidada per 
la Societat Musical de La Unió Filhar·
mònica d’Amposta, a totes dues les 
uneix el mateix sentiment i gust per 
la música, tal i com van mostrar·ho 
al públic durant el concert. 

FESTES BARRI DEL GRAU

Les Festes del Grau més participatives
Entre els actes més destacats, el bou capllaçat i el concert de bandes

Un any més les Festes del 
Barri del Grau van tornar a 
ser un èxit de participació 

ciutadana. 5 dies on la gent del 
barri es va bolcar a les activitats 
que s’hi realitzaven. Va començar 
divendres 8 amb exhibició d’arts 
marcials per part de Rafel, segui·
dament s’ho va realitzar l’obra de 
teatre “Tornem a jugar al cinquet” 
sainet escrit, realitzat i interpretat 
per Tere Gisbert, Margarita Roca, 
Glòria Astasio i Alicia Rosa. Després 
d’això es van presentar les pubilles 
2017 i nit jove, que malauradament 
va acabar abans de l’hora prevista.

En dissabte va ser el dia del bou 
capllaçat, amb el corresponent es·
morzar popular, i a la nit concert 
a càrrec de la banda de música de 
la Societat Artística Musical d’Al·
ginet i de la banda de música de 
La Unió Filharmònica d’Amposta 
i posteriorment ball a càrrec de 
l’orquestra Lazaro’s.

El diumenge va ser el torn de 
la Missa Solemne en honor a la 
Mare de Déu del Carme i la se·
güent processó pels carrers del 
Grau acompanyats per la banda de 
música La Lira Ampostina. A la nit 
els veïns van poder gaudir amb el 

ball a càrrec del Duet “Las Pepas”.
Dilluns 17 els nens i nenes del 

barri van gaudir amb la Xocolatada i 
després l’exhibició a càrrec del Gim·
nàs Alfaro (Plaça Cecília Carvallo).

Per a finalitzar les festes, dimarts 
vam presenciar una gran exhibició 
de balls de saló a càrrec de l’escola 
de ball Quick Dance d’Amposta i 
per acabar les festes els tradicionals 
focs d’artifici.

Les festes del Grau van demos·
trar, un any més, ser unes festes 
participatives i que van comptar 
amb la implicació de bona part 
del barri. 
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FESTES BARRI DE LA VILA

FESTES BARRI DE L’ACOLLIDORA

Tres dies de Festes de l’Acollidora
Unes festes marcades per la participació veïnal i les activitats infantils

L es Festes de l’Acollidora van 
donar el tret de sortida a les 
festes dels diferents barris 

d’Amposta. Unes festes marcades 
per la participació veïnal i les 
activitats infantils.

Van començar divendres 7 de 
juliol amb la Festa infantil, pinta 
el teu barri, xocolatada, festa de 
l’escuma i l’actuació de la Pallassa 

Floreta. Després hi va haver el ball 
amb el Duet Època. 

Dissabte va ser el dia de re·
cuperar l’esperit de la Festa de 
l’esport al carrer, seguir de la 
musclada. Ja a la tarde processó 
i Missa en honor a Sant Cristòfol, 
i després exhibició de ball amb el 
Gimnàs PortSalut. Per acabar el 
dia, presentació de les pubilles 

del barri i Ball de Festa a càrrec 
de l’Orquestra Lazaros.

L’últim dia de festa va ser el 
diumenge, amb musclada popular, 
exhibició de ball a càrrec de l’espai 
Bombolles i ball de fi de festa a 
càrrec del Duet Vintage.

Unes festes organitzades des 
de l’associació de veïns de l’Aco·
llidora. 

El Barri de la Vila s’omple de festa
Miquel Serrano de poble protagonista de la primera nit

Les festes del Barri de la Vila continuen 
sent aquelles festes amb l’encant de 
formar part del Casc Antic de la ciutat. 
Els dos escenaris elegits aquest any van 
ser la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça 
del Carasol.

Les festes van començar amb la ca·
gada de la mansa a la Plaça de l’Ajunta·
ment, un sorteig popular, que al final es 
va haver de sortejar, ja que la mansa no 
va cagar. Després d’això es va realitzar 
una baldanada popular i posteriorment 
l’acte que va atraure més públic, l’actu·
ació del monologuista valencià, Miquel 

Serrano de poble.
Dissabte va començar amb la concen·

tració dels veïns i l’alcalde al Carasol, 
seguit d’una musclada popular. A la 
tarde concurs de guinyot al Llar, i concurs 
infantil de pintura ràpida a la plaça del 
Carasol i ja entrada la nit vam gaudir de 
desfilada de moda a la plaça de la Vila i 
nit de ball amb el grup Lazaro’s.

El diumenge va ser el torn de la Missa 
en honor de Sant Abdón i Sant Senén 
a l’església de la Vila i el Sopar de ger·
manor amb Inma de Sopa i la Rondalla 
dels Alfacs. 
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La Fila porta el seu centenari a 
l’Auditori Nacional de Catalunya
La Banda de Música La Unió 

Filharmònica d’Amposta, el 
passat diumenge 9 de juliol i 

emmarcat dintre del 16è Festival de 
Bandes de Música organitzat per la 
Federació de Societats Musicals de 
Catalunya, va fer posar dempeus al 
nombrós públic present en la sala 
de l’Auditori.

Un concert, on també van par·
ticipar les bandes Agrupació Mu·
sical de Camarles i La Ginesta de 
Ginestar. Després de la mitja part 
es va fer l’acte protocol·lari on va 
tenir lloc la posada de corbatins a 
les banderes de cadascuna de les 
bandes participants. La presidenta 
de la Societat, Núria Gómez i Pujol 
va fer entrega  de l’obra gràfica 
commemorativa del centenari de 

la Fila al president de la Federació 
de Societats Musicals de Catalunya, 
Josep Parés, com als representants 
de les entitats allí presents, així 
com al grup de músics que actuava 
juntament amb la banda de música 
de la Fila, Arturo Gaya, Kike Pellicer 
i Paco Prieto.

La Fila sota la batuta de Carles 
Royo i Baiges va presentar un for·
mat diferent, en aquesta ocasió, 
fou l’espectacle “Gràcies Ovidi, dels 
bons fins la mort”, acompanyats per 
Arturo Gaya (veu), Kike Pellicer  
(baix) i Paco Prieto (guitarra).

Per acabar aquest magnífic 
concert, el director Carles Royo 
es va dirigir al públic agraint els 
seus aplaudiments i presentar el 
bis “Per molts anys”, un arranja·

ment del  mateix  i amb el qual va 
voler felicitar el centenari de la 

fundació de la Unió Filharmònica 
d’Amposta. 

La banda va actuar acompanyada de Arturo Gaya, Kike Pellicer i Paco Prieto

LA UNIÓ FILHARMÒNICA D’AMPOSTA

Dos estudiants de l’Institut de Tecnificació entre les millors 
notes a les PAU

El passat dia 20 de juliol, en un emotiu acte, presidit pel M. Hble. Sr. Carles 
Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc a l’Audi-
tori del Teatre Nacional de Catalunya el lliurament de les Distincions de les 
proves d’accés a la universitat  2017 als alumnes que han obtingut una nota 
igual o superior a 9 a la fase general de la PAU.
De l’Institut de Tecnificació els estudiants mereixedors d’aquesta distinció 
han estat Jordi Bel Reverté i Marc Martí Arasa. 
Aquest resultat és fruit del treball i l’esforç dels joves, amb el suport de les 
seves famílies i de la comunitat educativa que els envolta. Volem expres-
sar-los la nostra més sincera enhorabona. 

INSTITUT DE TECNIFICACIÓ

El Govern distingeix dos estudiants de l’Institut Ramon 
Berenguer IV que han obtingut un Excel·lent a les Proves 
d’Accés a la Universitat 2017

El M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de 
Catalunya, va lliurar dijous 20 de juliol a l’Auditori de Barcelona les distin-
cions als 412 estudiants que han obtingut una qualificació d’Excel·lent en la 
fase general de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
Mar Fàbregues Martí i Didac Ferré Múria, alumnes de Batxillerat de Ciènci-
es i de Tecnologia de l’Institut Ramon Berenguer IV, van ser guardonats amb 
aquesta distinció per tenir 9.2 i 9.45 respectivament.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del con-
seller d’Empresa i de Coneixement, Santi Vila, va afirmar que Catalunya 
compta amb “l’excel·lència” i “la matèria prima” per liderar la quarta re-
volució industrial. Va felicitar als estudiants guardonats perquè “gràcies al 
vostre talent i al vostre compromís aquest país pot aportar coses pròpies i 
genuïnes en aquesta revolució industrial”
En els mateixos termes es va expressar el conseller d’Empresa i Coneixe-
ment, qui va destacar “l’excel·lència” dels estudiants guardonats. “Si vos-
altres excel·liu, aquest país excel·lirà i la millor carta de presentació per a 
Catalunya és ser un país excel·lent”.
A l’Acte ens va acompanyar la directora dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de les Terres de l’Ebre, Manolita Cid Espuny.
Enhorabona a Mar i a Didac, a les seves famílies i a l’Equip de l’Institut Ra-
mon Berenguer IV. 

INSTITUT RAMON BERENGUER IV
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Arrels de la nostra música

És el títol de la primera publicació de l’autor i cineasta català, Angel Miñana 
Prieto. Una obra teatral, basada en el naixement de la Societat Musical La 
Lira Ampostina, on queda palesa l’empenta d’unes persones, que van acon-
seguir la seva il·lusió, tot i la duresa de la vida, que els va tocar viure.
L’ampostí Miñana, actual director del grup de teatre Terra Baixa, va aconse-
guir oferir un original i interessant espectacle, el dia de la presentació de la 
seva obra, a la Biblioteca d’Amposta.
La presentació comptà amb la teatralització d’un fragment del guió (inter-
pretada per Jordi Casanova, Joan Antoni Forcadell, Noel Luna, Jaume Moya, 
Fernando Pardo, Cristian Pardo, Dani Calcerrada), així com l’estrena de la 
composició musical de Maripau Medina, “Arrels de la Nostra Música” inter-
pretada per Tomàs Simón. 
Un grup de música de la Lira Ampostina, posà la nota final, a un acte emo-
tiu i molt aplaudit pel espectadors. Que tinguis molta sort en aquesta nova 
aventura literària. 

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÒ

Exposició ‘Evolució de les Flors Origen: Aquarel·les+Tèxtil’ de 
Cori Asens

Una vegada més ens ha sorprés la demostració pictòrica de l’artista reus-
enca ,Cori Asens, la qual ha plasmat la seva obra en bosses de roba. Utilitza 
objectes quotidians, convertint-los en exclusius. Les formes que ha creat, són 
flors d’una gran  varietat cromàtica.
L’acte, presidit pel Regidor de Governació, Miquel Subirats, fou acompanyat 
de la música del jove cantautor ampostí Noel Luna, qui va ser força aplaudit 
pel públic assistent .
La mostra floral, va romandre al Vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó, d’Amposta. 

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÒ

Gat, els altres ciutadans

Aquest juliol, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, d’Amposta, tení-
em el plaer d’acollir una exposició, que per la sensibilitat dels qui la treba-
llaven i la tendresa de les imatges, ens va captivar.
L’exposició organitzada per la Biblioteca d’Amposta i l’Associació PROGAT 
de Tortosa, estava formada per fotografies de Josep Ma. Balagué, on amb 
molta paciència i constància, podia aconseguir bones instantànies, com que 
són animals molt desconfiats.
La realitat de les colònies felines és l’assignatura pendent de la majoria 
de municipis del nostre país. La manada d’empatia amb la majoria dels no 
humans, fa que es gestionen poc les colònies felines ni d’altres espècies.
Durant l’acte vam gaudir de lectures de poesia i de la música del músic 
ampostí, Joan Miró, que amb la seva guitarra ens delectà al final dels par-
laments. 

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÒ

La festa fi de curs de la Gruneta

La festa de fi de curs a la Gruneta vol dir dos coses, que s’acaba el curs i que les 
vacances d’estiu són a prop. Hi ha molts nens/es que acaben el seu cicle a la llar 
d’infants i passat l’estiu  ja començaran a “l’escola dels grans”.
Nosaltres estem molt contentes i orgulloses d’haver-los acompanyat en el seu 
camí de creixement, aprenentatge i evolució.
Per això la festa de fi de curs és motiu d’alegria i de celebració amb “els nostres 
petits/es”i les seves famílies. Obrim les portes de la nostra llar de bat a bat.
Aquest any la temàtica ha estat “la granja”. El nostre “jardí” va passar a ser-ho. 
Que divertit!!!
Els petits/es es van convertir en grangers/es , en animalets de la granja...les 
educadores vam voler acompanyar-los vestides de grangeres.
Va fer una tarda molt agradable, gens calorosa, on vam gaudir, de música, ani-
mació, pinta cares, globus...
I com no, desprès de ballar ens va vindre la gana. Gràcies a les aportacions de les 
famílies vam gaudir d’un bon berenar.
I entre mosset i mosset, ballet i ballet vam passar una molt bona tarda.
Volem agrair la participació i col·laboració de les famílies.
Desitjar un molt bon estiu a tots els infants que ens deixen per començar a “l’es-
cola dels grans”. I als que continuen amb nosaltres, també bon estiu i ens veiem 
al setembre.
Bon estiu a tothom!!! 

LLAR D’INFANTS LA GRUNETA
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Els tallers de cuina de l’Espai Ebre · Km0, 
a l’Oficina de Turisme, són tot un èxit

Des de la Regidoria de Turisme 
s’ha organitzat la primera edi·
ció de tallers de cuina. Aquests 

s’han desenvolupat de gener fins a 
juny. En aquesta passada edició, els 
tallers que s’han realitzat han estat de 
xocolata, a càrrec de Xocolates Creo, al 
mes de març sobre la cuina de l’ànec 
per la Granja Luisiana. En aquest taller 
hi va haver una demostració culinària 
pel xef Albert Guzmán, i els assistents 
van degustar diferents maneres de 
cuinar l’ànec. Durant el mes d’abril 
degut a l’èxit que va tenir l’edició 
de l’any passat i coincidint que és la 
temporada de la tonyina vermella, 
es va repetir el taller d’elaboració de 
Sushi, amb productes del territori a 
càrrec de Sushi MC.

Durant el maig, amb motiu de la 

Festa del Mercat a la Plaça, la cuina 
tradicional va ser la protagonista, i va 
ser el forn Vicent, que ens va fer una 
demostració d’un postre tradicional 
com el pastisset. I per tancar la primera 
edició vam tenir al Musclarium, on 
ens van introduir al món dels musclos 
i les ostres.

A més a més, l’Espai Riu va tenir la 
iniciativa d’oferir un taller per formar 
nois i noies joves relacionats amb les 
branques de turisme, d’hosteleria i de 
restauració per ajudar·los amb la seva 
formació dins del món laboral. Jeroni 
Castell, xef i propietari del prestigiós 
restaurant les Moles, ubicat a Ullde·
cona, amb una Estrella Michellin, va 
elaborar tot un menú, des dels entrants 
fins a les postres.

Les demostracions han estat diver·

ses, en alguns casos han estat més 
explicatives i en d’altres s’ha participat 
elaborant els plats. L’aforament dels ta·
llers ha estat tot un èxit, generant cada 
vegada llista d’espera, ho demostra el 
fet que en les enquestes feliciten l’or·
ganització, recomanen l’experiència 
i sens dubte hi tornarien a participar.

Des de la creació del nou Centre 
d’Interpretació de Productes EbreKM0, 
l’objectiu ha estat donar la possibilitat 
als productors i cuiners del territori per 
poder mostrar qui són, que ofereixen, 
com ho fan o on estan, d’aquí que des 

de la voluntat des de la regidoria de 
turisme és organitzar els tallers segons 
el producte de temporada.

Amb tot això, ja estem treballant 
en els tallers de la pròxima edició. 
Es realitzaran de setembre fins al 
desembre, i on el formatge, l’arròs, 
l’escamarlà i el tronc de nadal, seran 
els protagonistes.

Tots els interessats en participar 
poden contactar en l’oficina de turisme 
o fer arribar un correu electrònic, indi·
cant les dades personals per incloure’ls 
a la base de dades. 

De gener a juny s’han realitzat diversos tallers amb invitats especials

TURISME

Èric Matamoros, alumne de l’Institut Ramon Berenguer IV, premiat 
per la Saint Louis University Madrid Campus

El Treball de Recerca d’Eric Matamoros ‘Insight into the impact of methylation and 
demethylation pathways in DNA physical properties’ ha estat guardonat amb el 
Premi Nacional de Ciència i Tecnologia per a estudiants de Batxillerat atorgat per 
la Saint Louis University (SLU) Madrid Campus. La investigació fou dirigida pel Cap 
de Departament de Ciències, Vicent Ramiro de Molina. Al projecte queda manifest 
que la metilació de l’ADN pot exercir un important paper en l’expressió gènica 
en afectar la flexibilitat de l’ADN. El Jurat ha valorat l’elevada complexitat dels 
procediments teòrics i experimentals emprats per a l’elaboració del treball, i ha 
expressat la seva gran qualitat i l’alt valor científic de les conclusions obtingudes 
de l’anàlisi dels resultats. El premi fou lliurat el dimarts dia 30 de maig al San 
Ignacio Hall de la SLU a Madrid, en un acte en anglès en el qual els dos estudiants 
premiats han presentat el seus treballs. Enhorabona a Èric i al seu tutor! 

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

Plats d’estiu a la Biblioteca

Una vegada més, gran èxit de participació en el taller de cuina, on la restau-
radora ampostina, Isabel Alejos, ens va tornar a sorprendre amb els seus 
plats. Cuina autòctona,  de noves tendències i elaborats amb productes de 
qualitat, que és el que podem trobar al restaurant Petit Cafè, d’Amposta.
Tots els assistent, van poder intercanviar idees i fer tota classe d’aclari-
ments, alhora que la Isabel anava treballant els seus menús, la recepta dels 
quals, van ser repartits entre el públic assistent.
La bibliotecària Joana, va fer esment de la gran quantitat de llibres sobre 
cuina i gastronomia, que es poden trobar a la Biblioteca d’Amposta.
Al final va haver-hi un tastet, acompanyat d’una copa de cava.
Esperant la propera temporada per compartir experiències culinàries, 
aquesta vegada sobre la cuina de tardor-hivern. 

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JUAN ARBÒ
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El passat dimecres 12 de juliol 
es va presentar el Premi de Re·
cerca Jordi Fontanet 2017, un 

premi dedicat a projectes de recerca 
local amb l’objectiu de fomentar la in·
vestigació sobre la ciutat d’Amposta. 
En la presentació hi van estar presents 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, la 
regidora d’Ensenyament i Cultura, 
Inés Martí, i diversos membres de la 
família de Jordi Fontanet.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
va comentar «creiem que l’esperit 
d’aquesta beca coincideix amb la dis·
creció i el compromís amb què Jordi 
Fontanet estudiava la nostra terra». 
El mateix alcalde va afegir, «tot allò 
que tenia a veure en la història de la 
nostra ciutat l’apassionava, i a més, 
tenia molts vincles culturals, com en 

la Fila, de la qual era soci des de feia 
molts anys. Jordi era una persona 
culturalment molt intensa».

El projecte de recerca ha de ser 

original i inèdit referit a estudis 
cientificotècnics, històrics, medi·
ambientals, geogràfics, econòmics, 
literaris, artístics, polítics, sociològics 

o d’especial interès per la ciutat i 
consisteix en una quantitat econòmica 
de 3.000 euros.

Per la seva banda la regidora d’En·
senyament i Cultura, Inés Martí, va 
assenyalar els detalls del Premi, «es 
tracta d’un premi bianual, d’àmbit 
local en treballs de recerca de qual·
sevol àmbit, ja sigui històric, científic, 
literari. El que volem tenir en compte a 
l’hora d’entregar·lo és que aprofundei·
xi en el coneixement d’Amposta i en la 
seva repercussió. A més l’Ajuntament 
se n’encarregarà de publicar·ho en 
paper un cop estigui acabat».

Entre tots els treballs presentats 
serà un jurat el que decidirà quin 
és el guanyador. A aquest se li farà 
entrega del premi en una gala que es 
realitzarà el pròxim 27 d’octubre. 

PREMI RECERCA

Un premi amb una dotació de 3.000 euros

L’Ajuntament d’Amposta presenta el Premi 
de Recerca Jordi Fontanet
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CONVENIS

Amb aquesta finalitat s’ha signat un conveni amb els ajuntaments d’Amposta, l’Aldea i Campredó

La URV coordina un projecte per recuperar espais 
de la Batalla de l’Ebre

La Batalla de l’Ebre també va dei·
xar una empremta important 
en diferents punts del terme 

d’Amposta, Campredó i l’Aldea, a les 
comarques del Montsià i el Baix Ebre 
respectivament. De fet, entre les torres 
de Font de Quinto, a Campredó; i la 
Carrova, a Amposta, situades a banda 
i banda del riu Ebre es va viure un dels 
episodis més sagnants de la Batalla 
de l’Ebre, just la nit que va començar, 
el 25 de juliol del 1938. En una ma·
niobra de distracció, intentant creuar 
el riu Ebre, van perdre la vida a mans 
de les tropes franquistes uns 1.700 
soldats en aquest punt, la majoria 
brigadistes internacionals, membres 
de la XIV Unité “La Marsellesa”. En 
aquesta zona s’hi troben búnquers i 
fortificacions que mereixen ser recu·
perats, dignificats i interpretats.  És 
per això que s’ha signat un conveni 
entre la Universitat Rovira i Virgili, 
la Fundació URV i els ajuntaments 
d’Amposta, l’Aldea i l’Entitat Muni·
cipal Descentralitzada de Campredó 
per tal  d’investigar fonts d’informació 
històrica i crear rutes històrico·cultu·
rals relacionades amb la Batalla de 
l’Ebre en aquesta zona.

Arran d’aquest conveni hi haurà 
una recerca prèvia, fonamentalment 
en arxius militars, sobre les accions 
que es van realitzar durant la Batalla 
de l’Ebre en cadascun dels municipis 
esmentats i a partir de la informació 
recollida es signaran convenis especí·
fics per desenvolupar accions concre·
tes en cadascun d’ells, com ara marcar 
els punts d’interès i les intervencions 
que s’han de fer. L’objectiu final és 
crear una ruta turística i històrica 
que doni a conèixer aquest episodi 
històric i dignifiqui les restes que 
encara queden de la Batalla de l’Ebre, 

al voltant d’aquests tres municipis. 
L’encarregat de coordinar el projecte 
serà el degà de la Facultat de Lletres 
de la URV i catedràtic d’Història Con·
temporània, Josep Sánchez Cervelló, 
un dels màxims especialistes sobre la 
Batalla de l’Ebre. “El turisme bèl·lic és 
molt important i amb aquest projecte 
aconseguim dos fites importants, 
recuperar la nostra història i donar·li 
una rendibilitat econòmica”, ha apun·
tat Sánchez Cervelló. “La voluntat de 
la nostra universitat és servir l’entorn 
immediat i amb projectes així ho de·
mostrem”, ha afegit el rector, Josep 
Anton Ferré. “Vull posar en valor el fet 
que tres pobles s’hagin posat d’acord 
per tirar endavant una iniciativa que 
ens beneficia a tots”, ha assenyalat 
per la seua banda l’alcalde de l’Aldea, 
Dani Andreu. “Això és el primer pas 
d’una cosa més gran”, ha assenyalat 
al seu torn, l’alcalde d’Amposta Adam 
Tomàs. Mentre que l’alcalde l’EMD de 
Campredó, Damià Grau, ha destacat 
que al tram baix del riu Ebre no s’ha 
fet una recerca exhaustiva sobre la 

Batalla de l’Ebre. “Aquest projecte és 
l’embrió per començar a recuperar la 
memòria històrica”, ha dit.

El conveni es va signar a la torre 
de Campredó en un acte en el qual 
hi va intervindre el rector de la Uni·
versitat Rovira i Virgili i president 
de la Fundació URV, Josep Anton 
Ferré; i els alcaldes d’Amposta, Adam 

Tomàs; l’Aldea, Daniel Andreu; i 
l’EMD de Campredó, Damià Grau. 
Fruit d’aquest conveni, l’Ajuntament 
d’Amposta aportarà 5.756 euros; el de 
l’Aldea 1.979; i l’EMD de Campredó 
1.265 euros. La vigència de l’acord 
és d’un any prorrogable anualment, 
mitjançant una addenda, per un 
període màxim de 4 anys. 
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6 anys d’un projecte

Seguint la línia del projecte del 
Grup d’Estudis de la Comunitat 
General de Regants del Canal de 

la dreta de l’Ebre, “La gestió i l’estalvi 
de l’aigua. Coneixement del territori”, 
el qual ja fa sis anys que el portem a 
cap amb èxit de participants (estudiants 
i altres col·lectius) interessats en el 
nostre espai i les seves problemàtiques, 
enguany fins a finals de juny ja hem 
rebut mes de 850 visitants.

Volem destacar que, en aquesta 
edició mes de 200 alumnes de l’Aula 
d’Extensió Universitària, de l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, van voler 
conèixer de primera mà, la problemàti·
ca i els usos de l’aigua de reg al territori, 
i més concretament al nostre hemidelta, 
a traves de la Comunitat General de 
Regants del Canal de la dreta de l’Ebre.

Aquestes visites van tenir lloc el pas·
sat mes de juny, a la Casa de Guardes 
de l’Assut de Xerta, lloc privilegiat on 
es pot veure la vertadera importància 
d’aquesta obra medieval, així com la 
de la resclosa per a la navegació. Dos 
membres del Grup d’Estudis de la 
Comunitat de Regants, amb la col·la·
boració de personal de l’I.D.E.C.E. van 
intervindre en les demostracions tan 
a nivell pràctic, com teòric històric, 
i d’actualitat en les que l’alumnat va 
mostra el seu especial interès.

Així doncs, i dividits en grups de 
25 persones, per fer·ho més didàctic i 
comprensible, se’ls va fer una demos·
tració de com funciona una resclosa per 
a navegació i els seus principis bàsics, 
així com totes les explicacions sobre 
els antecedents històrics de la pròpia 
l’Assut, de les avingudes més històriques 
al Riu, i lògicament del propi reg, així 
com també una referència especial a les 
problemàtiques actuals al nostre Delta, 
(regressió, subsidència, salinitat, pla·
gues cranc roig i caragol massana, etc.)

Cal destacar també que, en aquest 
ordre de visites, 38 membres, (entre 
directius i agricultors), de la Corporació 
Publica G.L.V. situada la regió alemanya 
de Teufelsmoor al nord de Bremen 
(Baixa Saxonia), dedicada a la cura de 
la qualitat de l’aigua i el territori, van 
estar una jornada atenent les nostres 
explicacions en diferents vessants: la del 
reg i drenatge del nostre territori i les 
terres de cultiu, la del procés del cultiu 
de l’arròs al delta, per ells desconegut 
totalment) i l’aplicació de les mesures 
de prevenció en el medi ambient, que 
la Comunitat General de Regants del 
canal de la dreta de l’Ebre aplica en com·
pliment de la Directiva Marc Europea 
de l’Aigua, foren els aspectes que més 
interès els hi van suscitar. 

En tots els casos fou una oportunitat 
excel·lent per donar informació, de pri·

mera mà, de totes les nostres caracterís·
tiques, singularitats i problemàtiques; 
de la necessitat d’una actuació urgent 
en el medi en el que desenvolupem les 
nostres activitats, i de conscienciar·los 
de que si no s’actua ràpida i eficaçment, 

els interessos de tos els seus habitants 
del delta es poden veure seriosament 
compromesos. 

COMUNITAT GRAL. REGANTS CANAL 
DRETA EBRE 

Altres Tastets 

Converses
· Fumes? – va dir·me
· Ja no.
· Covard! – va pronunciar mentre 

posava en marxa el cotxe.
· On vius?
· On sempre.

Sifó
Quan penseu en els estius de la 

vostra infantesa, no recordeu el 
sifó a sobre de la taula de la cuina? 
Doncs aquesta va ser la sensació que 
vaig tenir en esclatar, com un petard 
adolescent, a sobre la tapisseria del 
seu cotxe. Envermellit, no vaig gosar 

mirar·la tractant de cercar alguna 
patètica justificació davant la meva 
negligència jaculatòria…

Déu
Ahir al capvespre, després d’anys 

de recerca, finalment vaig aconse·
guir trobar a Déu. La vida dóna 
capriciosos girs inesperats i, pre·
cisament per aquest motiu, vam 
haver de coincidir, tots dos, en un 
bar d’aquells amb estances farcides 
de miralls i on les senyores fumen 
cigarretes afrancesades. No conec 
a fons les seves necessitats físiques, 
però puc arribar a comprendre que 
la feixuga càrrega a suportar i els 
més de dos mil anys d’abstinència 
sexual continuada no poden resultar 
bons per ningú.  

Música
Avui mentre esmorzava he rebut 

un whats. Era ella. M’ha oferit quedar 
per fer aquelles coses que només es 
perpetren d’amagat. M’ha proposat 
un solo de trompeta, a migdia, des·
prés de dinar. No he pogut declinar 
aquesta oferta sincopada i rítmica. La 
música de vent sempre ha format part 
del meu libidinós imaginari idíl·lic…

Ramon
El Ramon, en nàixer, estava des·

tinat a convertir·se en jurisprudent 
com el senyor Casadevall, el seu 
pare. Però, quan aquest va traspas·
sar, l’estiu vinent farà sis anys, en 
Ramonet, de sobte i sense haver·s’ho 
proposat pas, va albirar·ho tot amb 

una lucidesa desacostumada i, des·
prés de rascar el socarrimat fons de 
la seva cassola personal, va decidir·se 
a abandonar el guió prefixat del seu 
mediocre esdevenir vital.

Masclisme barroer
Avui ha tornat a succeir. No puc 

acabar de creure·m’ho. Avui la bèstia, 
després d’una llarg període d’endor·
miscament, finalment, ha tornat. 
Avui ha reaparegut sense cap mena 
d’anunci ni notificació prèvia. Avui, 
el monstre amb qui comparteixo vida 
i llit, ha sortit del seu soporífer estat 
de letargia agafant·me totalment 
desprevinguda. Avui el malson s’ha 
tornat a reproduir. Avui ha trencat 
per enèsima vegada la seva efímera 
promesa d’amor etern. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons
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Un altre mes d’agost ens 
trobem amb les Festes Majors 
d’Amposta, uns dies de festa en 
què tota la ciutat es converteix 

en un gran escenari per 
celebrar les nostres festes. 
Unes activitats que combinen 
tradició i modernitat, diversió i 
solidaritat. Un concert de bandes 
que ja és tota una referència, ja 
no només a Amposta, sinó a tota 
Catalunya. Aquest any també 

destaca el concert de Txarango, 
un dels grups de referència 
del panorama musical català i 
que actuarà a Amposta, en una 
nit que promet ser històrica. I 
després moltes activitats més, 
infantils, amb un tobogan d’aigua 
gegant, orquestres per al ball, 

vestits de paper o els concerts 
de la Plaça de l’Ajuntament. Tot 
un conjunt d’activitats lúdiques 
que ha de fer que els ampostins 
surtin al carrer a gaudir-ne i 
compartir-les en germanor amb 
els amics i família. Un any més, 
tornem a estar de Festa Major! 

Hospital Comarcal 
Amposta

Hi ha noticies de la premsa que in·
formen i altres que desinformen i són 
aquestes últimes, les que donen titulars 

i vendes.
Normalment són falses , errònies o 

mitges veritats i són aquestes, les mitges 
veritats, les que tenen mes ressò.

Recentment, un mitjà electrònic de 
Madrid, ha publicat la notícia que, l’Hos·
pital Comarcal d’Amposta, és un dels 
que tenen més defuncions de Catalunya.

Estadísticament, segons les dades que 
utilitzen i com les utilitzen, és correcte. 
Però quines variants han utilitzat?

Jo com a usuari de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, m’ha molestat molt la notí·
cia, ja que la considero falsa, o el que 
és pitjor, mitja veritat. No diuen l’edat 
mitjana de les persones que moren. No 
és el mateix morir d’una pneumònia 
als 60, als 80 o als 100 anys, no està 
catalogat com a oncològic, però quants 
pacients terminals de càncer prefereixen  
acabar els seus dies amb la companyia 
dels seus familiars propers, cosa que 

s’aconsegueix a un centre Hospitalari 
proper al domicili.

Per mi i tota la meva família, com a 
usuaris, el treball que es fa en aquest 
Hospital és fantàstic a tot el centre, i 
si concretem en l’hospitalització a les 
plantes de Sub·aguts i Mitja Estada 
Polivalent, que suposo és on hi ha més 
defuncions, ja no té nom.

Per això considero un insult i falta 

de respecte a tots els professionals de 
l’hospital i concretament als d’aquests 
serveis, que es deixen la pell cada dia 
i en tot moment pels interns i els seus 
familiars. Només els puc demanar que no 
defalleixin i dir·los, GRÀCIES, GRÀCIES 
I GRÀCIES a tots. 

JOAN IGNASI FORCADELL 
GERMÁN  

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

ATLETISME

Ha tingut lloc al Campus de Tecnificació d’Amposta durant tres setmanes

Més de 130 persones, entre 
jugadores i tècnics han pas·
sat durant tres setmanes del 

mes de juliol pel Campus Winners, 
un campus de tecnificació que té 
lloc a Amposta des de fa tres anys. 

Es tracta d’un campus amb espor·
tistes d’arreu de tot el país i també 
de fora. El campus té una duració 
d’una setmana i durant aquesta 
edició hi hagut un total de 3 torns, 
amb una mitjana de 31 jugadores 
per torn. Amb això hem de sumar 
un total de 12 tècnics que acompa·
nyen i ajuden a les esportistes. Les 
esportistes utilitzen les instal·lacions 
esportives ampostines en sessions 
de matí i tarda, així com, la piscina 
municipal i altres serveis del campus 

de tecnificació.
Es tracta d’un campus de reco·

negut prestigi estatal i fins i tot 
internacional. Ho demostra el fet que 
les jugadores provenen de diferents 
punts de l’àmbit de la geografia es·
panyola, com del País Basc, Segovia 
o Andalusia, o inclús de fora. Totes 
elles han estat instal·lades a la re·
sidència d’esportistes i utilitzen les 
instal·lacions esportives de la capital 
del Montsià. 

Els seus organitzadors, l’empresa 
Q10Sports, estan satisfets amb 
Amposta i les seves instal·lacions i 
per això aquesta mateixa setmana 
s’ha renovat la seva col·laboració 
per a dos anys més entre l’empresa 
i l’Ajuntament d’Amposta. 

130 esportistes al Campus Winners

La capital del Montsià va celebrar 
aquest passat diumenge 30 de juliol la 
19a edició de la Travessia d’Amposta 
Nedant l’Ebre, 2n Memorial Manel Ay·
xendri. A les 11 del matí va començar 
la prova de 500 metres, amb la parti·
cipació de 23 nedadors. Una hora més 
tard, a les 12 h, començava la prova 
de 2.000 metres amb 35 nedadors.
Sergio Torres Serrano, del Club Natació 
Granollers, va ser el primer a comple·
tar la distància de 2.000 metres de 
la travessia llarga, amb un temps de 
23:49 minuts. Cinquanta·sis segons 
més tard arribava el segon classificat, 

Aitor Lagos Pau, del Club Natació 
l’Hospitalet. La tercera posició va ser 
per al nedador del Club Natació Far·
ners, Jordi Corominas Jódar.
Nora Arilla Ràfols, del Club Natació 
Barcelona, va encapçalar la classifica·
ció femenina, amb un temps de 25:06 
minuts, seguida a poc més de 2 minuts 
d’Elia Ibarra Cazorla, del Club Atlètic 
Igualada. Marta Morrón Cornejo, del 
Club Natació Tàrraco va ocupar el 
tercer lloc del podi.
La travessa curta la va guanyar Genís 
González Castelló, del Club Natació 
Lleida i la local Alba Silva Alcoba, 

del Club Natació Amposta, amb un 
temps de 5:09 minuts i 6:36 minuts 
respectivament.
La Travessia d’Amposta Nedant l’Ebre 
està organitzada pel Club Natació 
Amposta i per segon any, dedicada a 
la memòria de Manel Ayxendri, qui 
fou president i entrenador del club i 
impulsor d’aquesta prova. A l’acte va 
assistir la representant territorial de 
l’Esport a les Terres de l’Ebre, Cinta 
Espuny, el regidor d’Esports de l’Ajun·
tament d’Amposta, Marc Fornós, així 
com d’altres regidors del consistori 
ampostí.  

Una seixantena de nedadors es van aplegar al Passeig del Riu

Nova edició de la Travessia d’Amposta Nedant l’Ebre
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El passat dia 2 de juliol es va 
disputar la tercera edició del 
gran Premi de Kitebuggy Delta de 
l’Ebre amb un èxit total, tant de 
participants com a públic. Aquest 
any, un mestral de 28 nusos i una 
platja espectacular va permetre 
gaudir de regates de gran nivell a 
la Platja Eucaliptus.
La prova va començar aviat, a les 
11.15 h donava inici el gran premi 
amb 28 nusos i 20 pilots preparats 
per donar·ho tot. Durant tot el 
dia es van disputar sis mànegues 

molt físiques, el vent bufava fort 
i es va poder gaudir d’una gran 
competició, fair play i espectacle.
Els pilots, afeccionats i públics van 
gaudir de la competició a pesar que 
les dues últimes mànigues es van 
anul·lar per canvi en la direcció i 
intensitat del vent.
El podi General de l’Open interna·
cional, per primera vegada en el 
Gran Premi, ha estat completament 
per als nostres amics de França. 
Un plaer competir i aprendre amb 
dels millors d’Europa. 

KITTEBUGGY

M. Martí i D. Bermejo van obtenir un gran resultat

NATACIÓ

Magnífics resultats aconseguits pels 
dos nedadors júniors del CN Am·
posta als Campionats de Catalunya 
d’estiu júnior celebrats aquest cap de 
setmana a les piscines del CN Mata·
ró. Marc Martí i David Bermejo s’han 
emportat un total de 8 medalles, 5 
d’elles d’or. Els dos nedadors del CN 
Amposta van nedar totes les finals A 
de les proves que competien, excepte 
els 200 metres braça de David que 
ho va fer en la final B.
Marc Martí s’ha proclamat campió 
de Catalunya en les proves de 50, 
100 i 200 metres braça i en els 200 

metres estils, en els 50 metres pa·
pallona es va emportar la medalla 
d’argent i finalment, en els 800 
metres lliures també es va emportar 
la medalla d’argent.
David Bermejo va quedar campió 
de Catalunya en els 50 metres pa·
pallona de la seva edat i subcampió 
absolut de la mateixa prova. Per 
una altra banda, es va fer amb dos 
medalles d’argent en les proves de 
50 metres lliures i 50 metres braça. 
En els 100 i 200 metres braça va 
quedar en quarta i setena posició, 
respectivament. 

Un total de 8 medalles per als dos 

nedadors júniors del CN Amposta 

La competició es va realitzar a la Platja d’Eucaliptus

Es celebra el Kitebuggy GP Delta 
de l’Ebre 2017

CLUB DE FÚTBOL AMPOSTA

Albert Company Vengut no conti·
nuarà com entrenador del primer 
equip del CF. Amposta, una oferta 
per formar part del cos tècnic del 
CF. Reus Deportiu B a Tercera Divisió 
Nacional ha estat la causa de la seva 
decisió de deixar de ser l’entrenador 
del CF. Amposta.

El seu recanvi serà Albert Bel, després 
de la seva etapa la temporada pas·
sada com ajudant d’Albert Company, 
aquest any serà el primer entrenador 
del nostre Club.
Molta sort Albert Bel i molts èxits com 
a màxim responsable del cos tècnic 
del primer equip del CF. Amposta. 

Albert Bel serà el nou entrenador del 

CF. Amposta
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