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Gran assistència als actes de 
Festes Majors Amposta 2017

Esports

Núria Puig del CN 
Amposta aconsegueix 
tres medalles de bronze

Concerts, actes taurins i cosso Iris entre els actes més populars

La Unió Filharmònica celebra el seu centenari amb una gran cercavila

El concert de Txarango va reunir més 
de 8.000 persones al Pavelló Firal

Turisme

Suplement especial amb les accions que 
ha portat a terme Turisme Amposta per 
promocionar el turisme a la ciutat



2 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 911 · SETEMBRE 2017

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 2017

Els actes taurins, el concert de Txarango i el Cosso Iris, grans actes de festes

Amposta tanca les Festes Majors 
amb el lema de #Notenimpor

Els atemptats terroristes de 
Barcelona van marcar unes 
Festes Majors que com tota 

Catalunya, es va veure trasbalsada 
pels horribles atemptats del passat 
17 d’agost. L’Ajuntament d’Amposta 
va decidir aturar totes les activitats 
festives divendres 18 d’agost, en 
senyal de dol pels atemptats que 
havien afectat el dia abans la ciutat 
de Barcelona i Cambrils. 

Per això, l’equip de govern va 
decidir que el lema que donés punt 
final al Castell de Focs de final de 
festes fou #Notenimpor, el lema que 
ha unit a tota la societat catalana 
durant els últims dies. 

Amb aquest lema i el nus anti-
transvasament van acabar uns focs 

que van donar pas al concert final 
de Pepet i Marieta, que també va 
tenir un moment de dol pensant en 
les víctimes dels atemptats, però ens 
va fer recordar que la millor manera 
de combatre la por és amb alegria. 
Abans del Castell de Focs, la colla 
de diables Lo Minotaure va oferir 
un gran correfoc.  

Aquest va ser el punt i final de 
10 dies, que havien començat amb 
l’arribada del bou capllaçat el diven-
dres 11 d’agost, i l’emotiu concert 
‘Camins de Jotes’ amb Pep Gimeno 
“Botifarra”, Miquel Gil, Pau Puig, 
Sílvia Ampolla, Guardet Lo Cantador 
i Suc d’Anguila, amb la Plaça de 
l’Ajuntament plena.

La mateixa Plaça de l’Ajuntament 

s’ha consolidat com un espai central 
de les Festes Majors, i durant aquests 
dies s’han realitzat actes multitudi-
naris, com el Concert de Bandes, la 
nit del dimecres 16 d’agost, amb la 
presència del Conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Lluís Puig i Gordi, també el dia del 
Mag Lari, el mateix dia dels atemp-
tats i amb una plaça de l’ajuntament 
plena a vessar.

El concert de Txarango al Pavelló 
Firal, on es calcula que hi va haver 
unes 8000 persones, va ser tot un èxit 
i una referència musical amb gent 
vinguda de totes les Terres de l’Ebre.

També els correbous amb els con-
cursos de retalladors i d’emboladors, 
van ser tot un èxit de públic.    

La Presentació de les Pubilles va ser el punt de sortida de les Festes Majors 2017.
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Ciutat

FESTES MAJORS 2017

Margarita Also va ser la pregonera de les Festes Majors 2017, amb un pregó emotiu on va recordar els inicis d’APASA.

La Unió Filharmònica d’Amposta i amb motiu del centenari va realitzar 
una cercavila per la ciutat, acompanyada per músics i pubilles que han 
representat a l’entitat.

Pep Gimeno “Botifarra” va oferir un recital de jota durant la primera nit 
de Festes Majors 2017.
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Amb Pep Gimeno “Botifarra”, Miquel Gil, Pau Puig, Sílvia Ampolla, Guardet Lo Cantador i Suc d’Anguila

FESTES MAJORS 2017

Una Plaça de l’Ajuntament ple-
na a vessar va poder gaudir 
amb l’espectacle especial que 

Pep Gimeno “Botifarra”, Miquel Gil, 
Pau Puig, Sílvia Ampolla, Guardet 
Lo Cantador i Suc d’Anguila, van 
preparar per a la primera nit de 
Festes Majors d’Amposta.

L’espectacle dirigit pel cantador 
valencià, Pep Gimeno “Botifarra”, 
franquejat per Guardet Lo Canta-

dor van oferir un recital de jotes 
plenes de sentiment, amb un toc de 
bon humor i una mica de nostàlgia 
amb l’aparició de l’ampostí David 
Monllau que va col·laborar amb 
els cantadors damunt de l’escenari.

Un concert que va fer retornar a 
la història de la jota a tot un públic 
entregat que es va divertir fins a 
l’últim moment cantant entre tots 
«Lo carrilet de la Cava» 

‘Camins de Jotes’ tot un èxit de públic

Pep Gimeno va compartir l’escenari amb els músics ampostins de Suc 
d’Anguila.

El públic va omplir la Plaça de l’Ajuntament de gom a gom. Un dels moments més especials, quan l’ampostí David Monllau va pujar a 
l’escenari a cantar una jota.
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FESTES MAJORS 2017

Les autoritats van rebre la Banda de la Unió Filharmònica que celebrava 
el seu centenari.

El concert de bandes va tornar a ser un dels actes més multitudinaris i solemnes de les Festes Majors

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís 
Puig, presideix el 54è Concert de Bandes

Un any més el Concert de 
Bandes es va convertir en 
un dels actes més multitu-

dinaris i més seguit de les Festes 
Majors 2017. L’acte va ser presidit 
pel Conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, el senyor Lluís 
Puig. El 54è Concert de Bandes va 
començar amb l’actuació de la Unió 
Filharmònica d’Amposta i la inter-
pretació de quatre obres, dues de les 
quals escrites per autors ampostins, 
‘Filharmònium’ de Lionel Beltran i 
‘1917’ de Tomàs Simón. Les altres 

dues obres van ser ‘Enrique López’ 
d’Antón Alcalde i el IV Moviment de 
la Simfonia Número 5 de Txaikowski. 

La segona part va ser el torn de 
La Lira Ampostina amb tres obres, 
‘Persis’, de James L. Hosay, ‘La 
Quintessenza’ de Johan de Meij, 
‘Dionisiaques (Op. 62)’ de Florent 
Schmitt, dirigida per Octavi Ruiz. La 
Lira Ampostina va realitzar un bis, 
en un concert emès en directe pel 
Canal TE, un directe que va sofrir 
alguns problemes tècnics però que 
ha estat remès durant aquest estiu. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, va col·locar la bitola a La Lira 
Ampostina.La Unió Filharmònica va rebre la bitola de mans del Conseller de Cultura.

Un any més la Plaça de l’Ajuntament es va queda petita davant la molta 
gent que volia veure en directe el Concert de Bandes.

La Lira Ampostina quan va fer la seva arribada a la Plaça de l’Ajuntament.
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El concert de Pepet i Marieta va ser la cloenda als actes musicals

Amposta vibra amb Txarango

Era el concert més esperat per 
a molts de joves, ja no tan 
sols d’Amposta sinó de totes 

les Terres de l’Ebre, i més de 8000 
persones van omplir el Pavelló Firal 
d’Amposta per veure en directe un 
dels grups més populars a Catalunya, 
els Txarango.

Ells presentaven el seu tercer disc, 
‘El cor de la Terra’, on han consolidat 
el seu èxit pel que fa a públic i de 
vendes.

Els Txarango van oferir un concert 
molt especial, i on van intervenir la 
cantant ebrenca Montse Castellà i les 
Corals de La Lira Ampostina i de la 
Unió Filharmònica d’Amposta, el que 
li va sumar emotivitat a un concert 
ja de per si molt especial.

Aquesta no va ser l’única actuació 
en directe de les Festes Majors 2017, 

sinó que el diumenge 20 després dels 
Focs Artificials, Pepet i Marieta ens 

va portar el seu directe més animat 
i va fer ballar tot el públic amb els 
seus èxits, també el dissabte 12 
d’agost hi va haver el concert dels 
80P/Grupo de versiones, on el grup 
va repassar molts dels èxits que han 
marcat a tota una generació.

També la zona jove amb l’associ-
ació AONA va marcar el ritme dels 
joves durant les Festes Majors 2017, 
amb festes multitudinàries com la 
mítica Festa de l’Aigua, La Luna, 
Nit Electrònica, la festa Holi Colors 
o Déjavu.

També la zona del Castell va ser 
protagonista de la música en directe, 
amb les actuacions organitzades per 
Surt al Castell, amb Nueva Vulcano, 
Sybarites, Pupil·les i Nautilus. 

Les corals de la Lira i de la Fila van acompanyar Txarango dalt de 
l’escenari.

Txarango va oferir un concert amb tots els seus èxits i on van repassar les 
seves cançons més conegudes.

Pepet i Marieta va oferir un concert molt divertit on grans i petits van 
gaudir dels seus grans èxits.

La zona del Castell també va ser escenari de diferents concerts.

El grup en un dels moments del concert.
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El Carrer Nou va ser uns dels carrers Engalanats per aquesta Festa Major.

El concurs de samarretes, organitzat per Ràdio Amposta, va tornar a reunir les samarretes més originals

Mar Major, al carrer Major, guanya el 
concurs de Carrers Engalanats
El concurs de samarretes i el de 

carrers Engalanats, van donar 
el tret de sortida de les Festes 

Majors 2017, dos concursos que poc 
a poc s’han anat consolidant com uns 
elements festius i participatius de les 
Festes Majors.

El concurs de samarretes, organitzat 
per Amposta Ràdio, va comptar amb la 
participació de moltes colles, els premis 
per a la samarreta més divertida va ser 
per a  “Superpatitos”, el de la samarreta 
més original  “Si quieres que te haga 

caso lléname el vaso”, i la samarreta 
més «currada» “Les Cuquis”, encara que 
el nivell va estar molt alt i totes les sa-
marretes presentades podien guanyar.

Pel que fa als carrers engalanats, 
enguany només n’hi van participar dos 
al concurs, el Carrer Major, que va ser 
el guanyador amb el seu carrer Mar 
Major, i el carrer Nou. També estava 
engalanat el carrer del Poador però 
aquest no participava en el concurs 
al fer-ho gràcies a la col·laboració de 
l’ajuntament. 

El carrer Major amb el seu Mar Major va ser el carrer guanyador.La colla de “Superpatitos”, van guanyar la samarreta més original.

Lo Minotaure també va guanyar un premi.

La samarreta d’APASA va ser la guanyadora del Concurs de samarretes.

FESTES MAJORS 2017
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La Plaça de l’Ajuntament es consolida 
com un espai més de Festes

Un any més, la Plaça de 
l’Ajuntament es va convertir 
en un espai únic on gaudir 

de diferents espectacles de Festes 
Majors 2017. Les actuacions ja 
van començar el mateix divendres 
d’inici de festes amb l’espectacle 
“Camins de jotes”, i va continuar 
amb diumenge amb les Kol·lon-
tai, un grup format per l’ebrenca 
Montse Castellà, acompanyada per 
les artistes Sílvia Comes, Meritxell 
Gené i Ivette Nadal. Ens van oferir 
un recital de gairebé dues hores 
on destacaven els seus missatges 
feministes, reivindicant la llibertat 
i la igualtat a través de les cançons 
que parlaven de dones que lluiten 
i estimen.

Dilluns va ser el torn de Los Sirga-
dors, el grup ebrenc, encapçalat per 
Mario Pons i Alfredo Monteys, ens 
va portar el seu blues en toc deltaic 
i el seu humor ebrenc. També s’hi 
va realitzar la ja tradicional ballada 
de sardanes a càrrec de la Cobla 
Rapitenca, això va ser el mateix 
dimarts 15 d’agost. 

El Mag Lari va ficar el punt de 
màgia i va fer que la Plaça de l’Ajun-
tament tornés a presentar una gran 
imatge, tot i ser el dia que es van 
produir els fatídics atemptats, la 
gent d’Amposta va sortir al carrer 
i van presenciar un espectacle de 
màgia i humor que va fer les delícies 
de tots el públic. 

Amb concerts com les Kol·lontai o Els Sirgadors i espectacles de màgia amb el Mag Lari

FESTES MAJORS 2017

Concert de les Kol·lontai amb l’ebrenca Montse Castellà.

Los Sirgadors ens van oferir un concert ple de ritme de blues ebrenc.

El Mag Lari, un dels mags amb més prestigi i presència de Catalunya. A la Plaça de l’Ajuntament no hi cabia ni una agulla.



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 911 · SETEMBRE 2017 11
Ciutat

FESTES MAJORS 2017

El concurs de retalladors i el d’emboladors, es van celebrar el mateix dissabte 19 d’agost

Els actes taurins tornen a ser uns dels 
més multitudinaris

El concurs de retalladors de dis-
sabte 19 d’agost el mateix dia 
que el concurs d’emboladors 

va ser una de les novetats d’enguany, 
la coincidència dels dos grans actes, 
on la plaça un any més, va presentar 
un espectacular imatge, plena de 
gom a gom, per als dos concursos 
que gairebé posaven punt i final a 
10 dies de bous. 

Una altra novetat, encara més 
visible, va ser la forma circular la 
Plaça de bous, una forma que amb 
la mateixa capacitat, va facilitar la 
visió de tota la plaça a aquells carros 
que normalment tenien pitjor visió 
de la Plaça de bous. 

A banda d’aquests, també va 
destacar els dos bous capllaçats del 
primer dissabte de festes i el bou 
capllaçat del mateix dissabte 19, 
les 5 desencaixonades i els diversos 
bous embolats. 

Sortida del bou capllaçat.

La plaça de bous ha modificat la forma per una més circular.

L’equip d’Amposta va guanyar el concurs d’emboladors.

La sortida del bou capllaçat va aplegar molta gent.

Aquest era l’aspecte de la Plaça de Bous el dissabte de Concurs de retalladors.
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El grup de Dolçainers i Tabaleters Samfaina en el seu 25è Aniversari. Les pubilles a l’arribada del bou capllaçat.

Els carrers plens per rebre el bou capllaçat, amb el tradicional 
llançament de gelats.

Alguns dels veïns que han col·laborat en la realització dels carrers 
engalanats.

La Pubilla Majors i la Pubilla Infantil, el dia de la seva coronació. El repartiment del panoli per part de les pubilles, acte que inaugura les 
Festes Majors.

La Plaça Plena per escoltar el pregó de la pregonera, Margarita Also. L’esmorzar del bou, un acte que omple els bars i restaurants de la nostra 
ciutat.
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FESTES MAJORS 2017

La ja tradicional cantada d’havaneres.

Exposició de cotxes i motos clàssics.

La colla de diables Lo Minotaure en la processó en honor de la Mare de 
Déu de l’Assumpció.

Tir inicial per part de les pubilles al tradicional partit de Festes del C.F. 
Amposta.

Les pubilles en l’ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu de l’Assumpció.

Totes les pubilles d’Amposta 2017 amb l’Alcalde d’Amposta i el Regidor de Festes i Mitjans de Comunicació.

La Mare de Déu de l’Assumpció després de l’ofrena de flors i fruits.
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FESTES MAJORS 2017

Els participants de les andròmines dins de les activitats al riu.

Homenatge a les Pubilles de fa 25 anys.
Els joves participant en la gimcana 
bruta a la vora del riu.

Les festa Holly Colors, molt popular entre els més joves de la ciutat.

La tradicional cursa de Festes d’Amposta.

Totes les pubilles d’Amposta 2017 amb l’Alcalde d’Amposta i el Regidor de Festes i Mitjans de Comunicació.

El dia del jove amb activitats a la 
vora del riu Ebre.
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El Cosso Iris, un dels actes que van tancar les Festes Majors 2017.

FESTES MAJORS 2017

El Concurs de postres infantils va apropar la cuina als més joves. El sopar popular de Festes Majors.

La trobada de Gegants va aproximar 
als més petits a la cultura popular.

Diferents associacions participants 
en l’ofrena a la Mare de Déu.

El minut de silenci en record dels atemptats va reunir a molts ciutadans d’Amposta.

Les activitats infantils van atreure molt de públic familiar.
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FESTES MAJORS 2017

El Cosso Iris, un dels actes que van tancar les Festes Majors 2017.

Al Cosso Iris hi van participar diferents colles, algunes d’ells disfressades 
i amb coreografia per a l’ocasió.

Amb el nus antitransvasament i el missatge #Notenimpor vam acomiadar 
les Festes Majors 2017.

La jota i la tradició sempre estan presents a les Festes Majors.

La colla de Lo Minotaure van realitzar un correfoc just abans dels Focs de 
finals de festes.

Els focs de finals de festes, amb el Pont Penjant com a protagonista.

El Carnabars s’ha consolidat com un dels actes amb més públic de Festes.
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Sortida de l’Associació Alzheimer Montsià

Aquestes passades Festes Majors, concretament el dimecres 16 d’Agost, per tal 
de gaudir de les Festes del poble els usuaris de l’Associació Alzheimer Montsià 
van sortir a berenar a la Nuova Trattoria mentre el grup de “Los Dimarts al 
Llar” va amenitzar la tarde amb un recital de cançons populars i tradicionals.
Un especial agraïment a la Nuova Trattoria i a “Los dimarts al llar”, per la seva 
col·laboració desinteressada.  

Vitrall amb la imatge de la Festa del Mercat

Durant el passat mes de juny, l’artista Lluís Cid va fer entrega a l’Ajunta-
ment d’Amposta d’un vitrall amb la imatge de la Festa del Mercat a la Plaça 
2017. Aquest passarà a formar part de l’arxiu d’obres de l’ajuntament. 

Les Festes Majors 2017 han 
estat molt especials per a la 
Unió Filharmònica d’Amposta. 

Arrancaven el dissabte 12 d’agost 
a l’auditori de l’entitat amb el 26è 
Festival de Bandes de Música, edició 
en la qual la Banda de Música de 
l’Agrupació Musical Senienca fou la 
formació convidada. En aquest con-
cert, la Banda de Música de la Fila, 
va estrenar les obres Filharmònium, 
de Lionel Beltran-Cecília i 1917, de 
Tomàs Simón Plazas, composicions 
obsequiades a la Banda per aquests 
dos compositors i músics de la matei-
xa entitat amb motiu del centenari 
de la Fila.

L’endemà diumenge 13 d’agost, 
una cercavila molt especial, la del 
100 Aniversari, que va reunir al Parc 
dels Xiribecs als músics de la Banda 
i els cantaires de la Coral, a antics 
components de la Banda, les pubilles 
que han representat a l’entitat al 
llarg dels anys, alumnes de l’escola 
i socis de l’entitat.

Les grades del parc es van tenyir 
de blau Fila al moment de fer la foto 
de família, a la que va seguir un 
petit reconeixement amb l’entrega 

d’un ram de flors a cadascuna de les 
31 pubilles que van assistir a l’acte. 
Fotos i més fotos, per no deixar 
escapar uns instants on l’emoció es 
situava a flor de pell i posava un nus 
a la gola a la majoria dels presents.

La gran cercavila del 100 Aniversa-
ri de la Fila sortia del carrer Sebastià 
Juan Arbó precedida per una gran 
pancarta que portaven alumnes de 
l’escola de música, seguits per les 
pubilles, els abanderats amb les 
banderes de la Banda de Música i 
la Banda Juvenil. El director, Carles 
Royo, encapçalava la gran banda, en 
formació de 9. Seguia la Coral Aquae, 
la junta directiva i un nombrós grup 
de socis i simpatitzants.

El conegut pasdoble Amparito 
Roca va començar a sonar al llarg 
de tota l’avinguda de la Ràpita, on 
l’emoció que va aflorar al parc dels 
Xiribecs, s’estenia pel nombrós pú-
blic que es repartia a banda i banda 
de l’avinguda. En arribar al carrer Mi-
ralles, la cercavila va ser rebuda per 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
que va fer una petita salutació als 
presents. La interpretació del festiu 
pasdoble Paquito el Chocolatero va 

donar el punt final a un acte que, tot 
i la seua senzillesa, de ben segur s’ha 
convertit en un dels més destacats de 
la celebració del centenari de la Fila 
i serà recordat durant molts anys per 
tots els qui hi van participar.

Les tradicionals cercaviles, la 
recollida de nous músics, el concert 
d’estiu de la Big Band de la Fila al 
carrer Miralles (que va emplenar 
l’aforament previst en poca esto-
na), l’acompanyament musical de 
la Coral Aquae a la missa en honor 
de la Mare de Déu de l’Assumpció i 
la processó, són la resta d’activitats 
d’aquestes passades festes majors.

Per acabar, la 54a edició del Con-

cert Popular de Bandes, a càrrec de 
les dos bandes de música de la ciutat, 
acte que enguany va comptar amb 
la presència del conseller de Cultu-
ra, Lluís Puig i que, un any més, es 
va emetre en directe per La Xarxa, 
arribant així a les televisions locals 
de tot Catalunya.

Arribaven uns merescuts dies de 
descans per a la família de la Fila 
abans de tornar a l’activitat, que 
començava el dia 1 de setembre a 
les Festes de la Cinta, convidats per 
la Banda Municipal de Música de 
Tortosa per a participar en el concert 
que commemorava el 75 aniversari 
de la formació tortosina. 

LA UNIÓ FILHARMÒNICA D’AMPOSTA

La Fila obre les Festes Majors d’Amposta 
amb el seu tradicional Festival de Bandes
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L’ any 1987 va obrir les seves 
portes “la llar municipal La 
Gruneta”. Des de llavors ha 

anat creixent, ampliant-se i fent-se 
gran, com tots els nens/es que hi 
han anat passant.

El més important de La Gruneta 
són els infants, i per aquest motiu 
el personal docent que hi treballem 
ens sentim molt motivades per estar 
en continua recerca.

La Gruneta d’ avui en dia no es la 
mateixa que fa 30 anys, perquè ens 
anem adaptant als temps actuals i 
ens agrada “innovar”.

Volem que els infants es sentin a 
gust de venir a la llar, que tinguin 
un aprenentatge significatiu, ple 
de bones experiències i que siguin 
ells els protagonistes del seu propi 
aprenentatge.

Per a que això sigui possible hem 

de proporcionar espais i materials 
adequats, que potencien la seva crea-
tivitat, capacitats i habilitats des d’un 
ambient confortable, respectuós i 
afectuós. Espais que propicien les 
relacions entre iguals, creant vincles 

afectius entre els infants, que inviten 
a explorar i experimentar amb els 
diferents materials, en definitiva 
ambients que ajuden als infants a 
créixer com a persones amb valors 
i d’ una manera integral. 

Nous espais i nous aprenentatges
LLAR MUNICIPAL LA GRUNETA

Dones de sal 
i hòmens de 
terra

A la iaia Carlota… Van posar-li 
igual que a la mare de la seua mare 
i tenia somnis premonitoris que, 
fins i tot i a voltes, s’arribaven a 
complir… Malgrat aquesta insòlita 
destresa seua mai no va endevinar 
que un mal dolent l’enxamparia i 
que acabaria per endur-se-la al cel 
dels cristians. Al principi, tot plegat, 
només va semblar un mal de cap que 
durava una mica massa, però, amb la 

fúria del martell dels dies, va fer-se 
evident a tothom que alguna cosa no 
anava del tot bé. Ni tan sols va voler 
que la portéssim al metge. Va morir 
amb el cap al damunt de la taula de 
la cuina. Va quedar-se quieta, com 
si dormís. Vam haver d’enterrar-la 
el dia de la meua primera comunió. 
Dues cerimònies seguides… Quina 
feinada pel capellà! 

A casa no vam fer cap dinar ni cap 
festa… Ens l’estimàvem molt. Qui 
pitjor va portar-ho va ser, òbviament, 
el iaio Ramon. Ell sempre havia sigut 
un pagès sobrat de cor però faltat 
d’esperances. Un espècimen típic de 
la terra que l’havia vist nàixer i créi-
xer. Un home fort i pragmàtic, amb 

la pell recremada pel sol i engendrat 
només per guanyar-se l’arròs i la sal. 
Qualsevol altre s’haguera picat el 
pit davant el Cristo Gros per fer-se 
veure… Però ell no. Ell va preferir 
pair-ho sol i a casa. Però, malgrat 
la seua moderada discreció, tothom 
va adonar-se que el cor se li havia 
estripat definitivament. D’un dia per 
l’altre va enfosquir-se-li la mirada i 
va perdre tot l’interès per les coses 
mundanes. Només va llagrimejar-la 
un sol dia, però va fer-ho amb uns 
desconcertants gemecs antics i ro-
vellats, com de postguerra… amb 
un cert regust com de pell de patata 
i de ceba grillada... Contemplar el 
plor d’un homenot de cap a peus 

com el meu iaio va tindre un no sé 
què colpidor i estrany que mai no 
podré arribar a explicar... 

L’endemà mateix, el iaio Ramon 
va decidir dedicar la resta de la seua 
vida a deixar passar les hores admi-
rant el gotelé del sostre i retallant 
notícies de diaris poc interessants 
per enganxar-les en un àlbum vell 
que guardava com un tresor sota 
pany i forrellat… Tot a la mateixa 
taula on ella havia traspassat… 
Com esperant-la… No va trigar ni 
tres anys a morir al bell mig d’una 
insuportable malenconia. Els pares 
van decidir enterrar-los a tots dos 
ben juntets. Va ser una decisió ben 
encertada… 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons
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Hem dit adéu a unes altres 
Festes Majors, uns dies que 
costen molt a arribar i, en canvi, 
sempre acaben passant molt de 
pressa. Les Festes Majors 2017 
ens han servit per acostar encara 

més la cultura i les nostres 
tradicions als ampostins i a tots 
aquells que ens visiten durant 
aquests dies. Desgraciadament 
aquestes festes majors quedaran 
marcades per sempre en la 
nostra memòria pels atemptats 
ocorreguts a Barcelona i 
Cambrils, uns atemptats que, 

per sort, no han fracturat la 
nostra pacífica societat i el bon 
ambient que hem creat entre 
tots aquells que vivim a la nostra 
ciutat. Sigui quina sigui la nostra 
procedència, compartim molt 
més que un espai físic, i per 
això hem de fomentar la bona 
convivència entre totes les 

religions i cultures, tots junts 
creem una societat millor, més 
diversa i inclusiva, i entre tots 
hem de lluitar per combatre les 
actituds incíviques i intolerants. 
Tots junts construirem una 
Amposta més forta, una ciutat 
millor on puguin créixer els 
nostres fills. 

Les Cases Barates 
del Carrer Bisbe 
Rocamora, han 
complert 100 anys

El passat dia 15 d’agost, concretament 
a les 5,30 de la tarda, es van complir 
100 anys de la inauguració de les Cases 
Barates del carrer Bisbe Rocamora. 

La primera referència envers la cons-
trucció de les Cases Barates és la carta 
que el aleshores alcalde d’Amposta, Joan 
Palau Miralles, amb data 28 d’agost de 
1913, dirigí al bisbe de Tortosa Pedro 
Rocamora García, en la qual es tractava 
el tema dels terrenys de l’antic cementiri 
propietat del Bisbat, situats a la partida 
Quintanes i que formaven part de la 
finca coneguda com el Garroferal de la 
Mare de Déu. Les autoritats municipals 
estaven interessades a adquirir-los per 
construir-hi una barriada de cases barates 
per a obrers. 

El Bisbat de Tortosa acceptà la proposta 
i al poc temps l’Ajuntament d’Amposta els 
adquiria. Al final de 1914 els Consistori 
ampostí inicià les gestions davant del 
Ministerio de la Vivienda, per obtenir 
l’autorització de vendre aquests terrenys 
a la societat Fomento de la Propiedad 
de Barcelona, empresa interessada en 
construir el grup de cases. Aconseguit 

el permís ministerial, les autoritats 
municipals negociaren i arribaren a un 
acord amb la societat constructora, en 
quant al preu de venda de les cases als 
particulars. 

Atesa la importància que per a Am-
posta tenia que es construïssin aquest 
tipus d’habitatges, l’Ajuntament decidí 
que s’inclogués com un acte de les Festes 
Majors, el fet de signar l’escriptura a favor 
de la societat constructora Fomento de 
la Propiedad de Barcelona. L’acte tingué 
lloc el dia 15 d’agost de 1915, al saló del 
Ple de l’Ajuntament, davant del notari 
Primo Lasplasas Vergés. 

A l’acte de la signatura assistiren els 
comissionats de l’empresa constructora, 
Alfonso Aigüesvives i Juan Camprubí. 
Altres personalitats que estigueren pre-
sents foren: Luís Corsini Senespleda, en 
representació del departament d’Obres 
Públiques de Tarragona; Francisco Cani-
vell, diputat provincial i José del Romero, 
ajudant de marina de Tortosa. 

Es programà que el grup de cases es 
farien en tres fases, al primer i segon bloc 
es construirien 10 habitatges a cadascun 
d’ells, al tercer se’n farien 16, deixant la 
possibilitats d’ampliar el nombre en fun-
ció de la demanda. Les obres del primer 
bloc començaren a primers de 1916. 

La construcció d’aquests  d’habitatges 
estava subjecta a un reglament aprovat 
pel Ministerio de Trabajo, Comercio y 
Indústria el 12 de juny de 1911, i corro-
borat pel Instituto de Reformas Sociales. 
El reglament constava de 450 articles, 
alguns d’ells força explícits com era el 
cas d’especificar que, els ingressos anuals 
dels beneficiaris de les Cases Barates 
havien d’estar per sota de 6.000 pessetes. 
La compra de l’habitatge es podia fer 
mitjançant una hipoteca, i els propietaris 
havien de subscriure una assegurança, 
per si l’edifici patia algun tipus de sinistre.

La construcció del primer bloc anà a 
bon ritme, se’n van fer cinc de dos plantes 
a la dreta del carrer i cinc de planta baixa 
a la part esquerra, al juliol de 1917 ja 

estaven acabades. Atesa la transcendèn-
cia del fet, l’Ajuntament va incloure com 
un acte destacat del programa de Festes 
Majors d’aquell any, la seua inauguració, 
que fou el dimecres 15 d’agost a les 5,30 
de la tarda.

A l’acte assistiren: tot els membres 
que en aquells moments composaven el 
Consistori d’Amposta amb l’alcalde Juan 
Palau; el jutge, José Porres; el capità 
dels carrabiners encarregat de la zona 
d’Amposta, Salvador Torres, i el canònic 
Doctoral, Antonio Martínez Martínez; 
va amenitzar l’acte la banda de la Vall 
d’Uixó. El Doctoral Martínez assistit pel 
mossèn d’Amposta Francisco Omedes va 
fer la benedicció de les cases. 

Tots els parlaments que es pronuncia-
ren, destacaren la importància que tenien 
aquestes edificacions per a obrers, de les 
quals Amposta n’estava tan necessitada. 
Posteriorment, les autoritats i els nom-

brosos veïns que assistiren a l’acte, van 
poder visitar les cases, causant en tots ells 
una bona impressió, tant per l’orientació 
com per la distribució interior, la qual 
permetia tenir a la vegada junts però 
en zones ben diferenciades, l’habitatge 
i la quadra.

Les autoritats municipals, en la sessió 
ordinària de l’11 de setembre de 1917, 
prengueren l’acord de posar el nom de 
Bisbe Rocamora a aquest primer carrer 
urbanitzat del barri, en agraïment al fa-
cilitar les gestions de compravenda dels 
terrenys de l’antic cementiri.

En anys posteriors, a mida que els blocs 
de cases s’acabaven, el Consistori posà 
als carrers que s’urbanitzaven els noms 
de les persones que, d’alguna manera, 
havien facilitat la construcció de les 
Cases Barates. 

MONTSE SORIANO-MONTAGUT  
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Cases de la part dreta del carrer.

Cases de la part esquerra del carrer.
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Sí al millor país

Hem arribat al final del camí. És o 
ara o mai. Volem ser el millor país 
del Sud d’Europa i ho podem ser. Un 
país nou on votar no sigui un cop 
d’estat. Un país nou on treure urnes 
no sigui un acte de democràcia i 
legalitat. Un país nou on viure com 
natros volem viure.
Tenim una situació geogràfica 
estratègica, un clima privilegiat, 
una història fruit d’aportacions de 
diverses cultures i un caràcter em-
prenedor que han forjat una societat, 
la catalana, capdavantera, oberta i 
tolerant que ara té l’oportunitat i la 
determinació col·lectiva de fer un 
país millor.
Potser encara no tens clara la millora 
en la qualitat de vida que repre-
sentaria disposar de les eines d’un 
estat. Per això et presentem algunes 
reflexions sobre Catalunya que, 
esperem, et convencin que estem 
davant d’una gran oportunitat que 
cal aprofitar. Una Catalunya millor 
farà i permetrà una Amposta millor. 
Us donem uns quants exemples del 
que podria fer-se en aquest futur 
nou estat.

El millor país per a les 
persones
Si Catalunya és capaç de ser el gran 
motor de generació de riquesa d’un 
estat com Espanya, t’imagines fins 
on podria arribar amb capacitat de 
decisió sobre inversions, serveis i 
justícia social? Catalunya, per les 
seves característiques, esdevindrà 
sens dubte, un país amb més qualitat 
de vida, garantint l’ascensor social. 
Això vol dir més riquesa, més serveis 
socials, pensions garantides, plena 
ocupació i una democràcia moderna 
i capdavantera amb les mateixes 
oportunitats per a tothom.

El millor país per a les 
empreses

Sense les inversions necessàries de 
l’estat espanyol, ni ajudes a les PI-
MES, Catalunya és capaç de liderar la 
creació d’ocupació, les exportacions, 
les patents, la inversió estrangera i, 
fins i tot, els premis internacionals. 
Fins on arribarem com a potència 
econòmica amb una xarxa d’infra-
estructures ferroviàries competitiva, 
enllaços amb els Ports i unes lleis i 
ajudes que afavoreixin realment el 
nostre entramat empresarial?

El millor país per a la 
cultura
Sabies que Espanya és absolutament 
bel·ligerant al Parlament europeu 
perquè el català sigui reconegut 
oficialment? És evident que Catalu-
nya ha sabut gestionar la riquesa de 
tres llengües oficials i que té millors 
nivells de coneixement de l’anglès. 
Amb un estat propi es podrà conso-
lidar una cultura oberta, plural, amb 
la sensibilitat d’un país capdavanter 
en associacions culturals, cinema, 
arquitectura i arts escèniques.

El millor país per a la 
innovació

Catalunya està al nivells del països 
nòrdics en articles científics per ha-
bitant. Si la recerca segueix generant 
investigació de qualitat malgrat la 
manca d’inversió de l’estat espa-
nyol, què no aconseguiríem amb un 
estat propi? Educació de qualitat, 
beques, intercanvis internacionals i 
universitats de prestigi és el millor 
que podem tenir per enfilar-nos a 
l’onada de progrés de la revolució 
tecnològica.

El millor país per a la 
natura
Sabies que Espanya, la zona amb més 
sol d’Europa, penalitza i persegueix 
energies renovables com la solar ? 
Només hi ha l’opció de ser estat per 
garantir la gestió de l’aigua, l’ener-
gia, els parcs naturals, la protecció 
dels animals i el reconeixement 
del medi ambient com a garantia 
de futur.

Deia J.F.Kennedy que ‘la llibertat 
política és la condició prèvia al 
desarrollo econòmic i el canvi social’ 
i natros demanem això la llibertat 
política per poder votar de cara a l’1 
d’octubre. Hem aprovat les lleis del 
Referendum com la de Transitorietat 
al Parlament, amb molta dificultat 
per la pressió dels grups de l’opo-
sició, i tenim el camp preparat per 
poder exercir el nostre vot.

 Ara només faltes tú. T’animem a 
exercir el teu vot el dia 1 d’octubre. 
T’animem a que pensis en els teus 
fills i nets. T’animem a pensar en qui 
ja no podrà votar i va lluitar molt 
per fer-ho. Per aconseguir aquella 
anhelada República. T’animem a dir 
Sí. Sí a un millor país. 

Article festes majors 
amposta 2017
Setembre de nou, fi de vacances i 
tornada a la normalitat. Després d’un 
estiu intens, carregat d’activitats ens 
toca ara encarar el nou curs amb les 
piles carregades. Hem passat per 
quasi totes les festes dels nostres 
barris, ens queden les Quintanes. En 
totes elles hem pogut sortir al carrer 
i viure aquests dies amb aquells que 
tenim més a la vora, els que viuen 
al nostre barri, amb qui ens veiem 
a diari. Des dels bous del Grau, els 
sopars populars, les tradicions de les 
festes del Poblenou, les processons 
o la botifarrada del barri de la Vil·la 
han donat dinamisme a l’estiu de 
la ciutat. 
Ja entrats al mes d’agost, les Festes 
Majors han posat el punt àlgid a l’estiu. 
Han estat unes Festes diferents, on ja 
s’ha pogut veure el nou estil que els 
volem donar. És molt difícil dir quin 
dels actes ha estat millor que la resta. 
No hi ha dubte que el concert de Txa-
rango ha marcat una data important 

de l’estiu del territorio, on més de 
8000 persones van vibrar com feia 
temps que no es feia a Amposta. Els 
actes tradicionals de festes, com el 
pregó, la processó, els focs o el mag-
nífic Concert de Bandes s’han donat 
la ma amb el nou model de festa. Les 
actuacions a la Plaça de l’Ajuntament, 
cada nit, han estat plenes de gom a 
gom. De la música tradicional de Pep 
Gimeno, Botifarra, a la màgia del 

Mag Lari o la cançó compromesa de 
les Kol·lontai han donat un nou aire 
a les tardes-nits de Festes.
L’altra part destacada de les Festes 
és, sense dubte, els actes de bous. 
El nou format de plaça, acordat 
amb les entitats taurines, ha estat 
ple totes les festes. El concurs de 

retalladors, el concurs d’emboladors 
o els bous capllaçat han estat de nou 
un punt d’atracció per als aficionats 
del territori. 
És cert que les festes han estat, com 
molta gent ens ha dit, de les millors 
que es recorden. No obstant, també 
és cert que no tot ha estat perfecte 
i quan alguna cosa surt malament, 
prenem nota per a millorar. És per 
això que agraïm les aportacions de 

tothom sobre allò que no ha funcionat 
con deuria per a poder fer les coses 
de la millor manera possible. 
Ja passades les Festes i de cara al 
nou curs, com dèiem, ens encarem 
a una data llargament esperada 
per molta gent. Fa pocs dies que el 
nostre Parlament ha aprovat la llei 

del referèndum, en virtut de la qual 
estem tots cridats a votar el proper 1 
d’octubre. Amb les màximes garanties 
democràtiques i amb total normalitat, 
com sempre, estem conjurats a decidir 
entre tots el futur del nostre país. Com 
a totes les cites electorals passades, 
als mateixos col·legis electorals que 
sempre, amb meses constituïdes com 
de costum, amb urnes i paperetes, els 
ciutadans de Catalunya expressarem 
com volem que sigui el nostre futur. 
I això no va només d’independència 
o no, això va democràcia. Ja sabeu 
quina és la nostra opció de país, la 
República Catalana. Però l’1 d’oc-
tubre no és només una data per als 
independentistes, és una data per a 
tots, el del sí i els del no. Cal d’una 
vegada per totes que ens comptem, 
que sabem quants estem pel millor 
futur pels nostres, per explotar les 
potencialitats del nostre país, per 
ser un referent al sud d’Europa o per 
seguir com estem, llastrats per un estat 
que no fa res pels nostres interessos, 
que ens tracta com a súbdits i regits 
pels interessos d’antics règims que 
encara perduren. 
Sense por, mirant al futur, pensant 
en els que han de venir, ens trobem 
a les urnes! 
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Avals per a estudiants

Amb la proposta que va presentar el 
grup SOM Amposta, es va posar en 
marxa una nova opció per a famílies 
sense recursos els fills dels quals 
vulguin continuar estudiant i tinguin 
un expedient acadèmic favorable.
Gràcies als acords amb alguns bancs 
i amb el suport de l’Ajuntament 
d’Amposta, les famílies poden de-
manar un crèdit i durant els primers 
5 anys, aquestes només pagaran els 
interessos.
Després d’aquests anys, faran front 
al gruix del deute del préstec hipo-
tecari. En aquests moments ja hi ha 
un alumne d’Amposta, que gràcies 
a aquest projecte està cursant 3r de 
Dret. Des de SOM Amposta esperem 
que ningú tingui la necessitat d’uti-
litzar aquest servei, però creiem que 
és important que aquest existeixi i 
estigui obert a tota la ciutadania.
L’Ajuntament d’Amposta s’ha reser-
vat un total de 10.000 € per a poder 

avalar tots aquells estudiants que ho 
necessitin, per això abans d’atorgar 
l’aval per part de l’ajuntament s’es-
tudia bé cada cas amb la família i 
l’escola perquè en un futur puguin fer 
front al préstec sense que això com-
porti unes despeses extraordinàries. 
S’analitza bé cada estudiant per tal 
que aquest tingui un gran Currículum 
i que realitzi un esforç important per 
tal d’obtenir bons resultats.

Amposta solidària sí, 
però lliure d’okupes 
traficants i incívics 
que perjudiquen i 
molesten veïns
Sabem que hi ha gent que amb els 
pocs recursos amb els quals compta, 
es veu gairebé obligada a l’okupació 
d’edificis i pisos d’entitats bancàries 
per a poder viure amb certes garanti-
es. En canvi, hi ha molts que ocupen 
pisos i edificis per a delinquir, i a 
Amposta en tenim algun exemple, 
com a l’edifici que hi ha al costat del 

supermercat ALDI, on és públic que 
hi ha uns okupes que trafiquen en 
droga en un dels pisos ocupats, amb 
els maldecaps i perjudicis que això 
comporta als veïns que viuen al bloc, 
i d’altres veïns que sense traficar però 
que molesten i perjudiquen la vida 
als veïns. Això no succeeix només 
en aquest edifici sinó que cada cop 
van creixent els pisos que han estat 
ocupats per aquest tipus de gent. 
Hi ha altres exemples a Amposta, 
amb els problemes que això acaba 
comportant per a les famílies i els 
veïns dels blocs.

Presentem una queixa, però també 
una solució, a SOM Amposta pro-
posem que un agent de Policia es 
col·loqui davant la porta de cadascun 
dels pisos ocupats identificats i a 
aquells que vulguin fer actes incívics 
i il·legals se’ls acabi el negoci.
Creiem que ja n’hi ha prou de llum i 
aigua gratuïta per aquells que ocupen 
de forma incívica, deixant molt clar 
que volem que s’exerceixi aquestes 
mesures només en aquells casos en 
què els ocupants de la casa actuïn 
de forma incívica, i no, i en cap, a 
aquells que ocupen per necessitat.
De cara a aquells que de forma 
puntual hagin ocupat un pis, puguin 
legalitzar i regularitzar el pis, i el 
seu estat, ja que això al final, ens 
pot passar a tots. A aquells okupes 
que ho són per vici i amb actituds 
incíviques i irresponsables se’ls ha 
de fer fora d’Amposta.
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 portaveu del PSC a l’Ajuntament 
d’Amposta Francesc Miró, ha pres 
possessió de la presidència del Consell 
Comarcal del Montsià per aquest segon 
tram del mandat comarcal. És el primer 
ampostí d’esquerres en ser President 
del Consell Comarcal donant així com-
pliment a l’acord de governabilitat i 
estabilitat subscrit pels grups comarcals 
del PSC i ERC a l’inici de la legislatura.
Francesc Miró, que ja va ser amb ante-
rioritat membre del Consell Comarcal i 
ha estat diputat provincial durant varis 
mandats, disposa d’una acreditada i di-
latada experiència en l’àmbit municipal 
del qual és un bon coneixedor.
En les seves primeres declaracions com 
a president del Consell Comarcal Miró 
ha subratllat “la meva total i absoluta 
convicció amb els potencials per de-
senvolupar que encara té el Montsià. 
Conec fins l’últim racó de la comarca 
i vull impulsar com a president tot 
allò que faci referència als serveis a 
les persones, amb la mirada posada 
especialment en aquells que pitjor ho 
estan passant com a conseqüència de 
la crisi econòmica. Crearem una oficina 
única de suport a la gent, ningú ha 
de quedar ni oblidat ni desatès. Tots i 
cadascun dels ciutadans han de sentir 
l’escalfor de l’administració aquí no hi 
ha d’haver-hi ni ciutadans de primera 
ni de segona.

Hem de garantir que cadascú indepen-
dentment del poble o ciutat on visqui 
tingui els mateixos drets i ha de poder 
accedir als mateixos serveis. Sabem 
que els mitjans econòmics dels que 
disposem són insuficients però també 
que el repte ens estimula a fer arribar 
el benestar social fins a l’últim racó 
del Montsià.
“Vull un Montsià equilibrat social i 
econòmicament, on tots els ciutadans 
tinguin garantits uns serveis de la 
màxima qualitat independentment 
que visquin a la capital o al poble més 
petit de la comarca. Una Amposta forta 
garanteix una comarca forta, per tant
tots a una! Hem de buscar l’harmonia 
perfecta, els pobles petits necessiten la 
capital de comarca i la capital necessita 
tota la comarca”. 
És el cor que necessita de les artèries 
perquè flueixi la sang. I ja posats no 

pot ser que a la gent de l’interior del 
Montsià els hi sigui més còmode anar 
a una altra ciutat veïna, que no venir a 
la capital de comarca Amposta, perquè 
no hi ha una bona comunicació de 
transport públic.
Es fa més necessari que mai donar 
impuls al consell d’Alcaldes. I és aquí 
on el Consell Comarcal juga, i jugarà 
encara més, un paper essencial.” Colze 
a colze amb els ajuntaments, entitats, 
i associacions. Farem plans d’ocupació 
per millorar el nostre entorn natural 
que és un dels nostres principals actius, 
entre d’altres. Impulsarem amb força 
el sector turístic donat que és el segon 
sector productiu del Montsià i per 
això ens hi implicarem.. Hi ha molts 
municipis que comparteixen espai físic 
i no obstant això no es fa una promoció 
turística conjunta. Aquesta disjuntiva 
l’hem de trencar per això el Consell ha 

de ser el nexe d’unió. 
Consell Comarcal, Ajuntaments i em-
presaris hem de crear complicitats. L’es-
tratègia territorial per a la reactivació 
econòmica i l’ocupació és la millor eina 
de la que ens hem dotat, recentment, 
per la qual ens comprometem a impul-
sar estratègies de desenvolupament 
econòmic i social que millorin les con-
dicions de vida dels nostres ciutadans i 
afavoreixin la formació i l’ocupació de 
qualitat per aconseguir la reactivació 
socioeconòmica. Cal també que arri-
bem a acords amb les universitats del 
territori com a motor de coneixement
Francesc Miró ha fet també una crida 
a la unitat del territori per defensar 
els interessos i objectius comuns de la 
comarca. “Sovint se’ns ha considerat 
com una zona marginal del país i això 
és del tot intolerable. Ser del Montsià no 
vol dir ser més que ningú però tampoc 
significa ser ciutadans de segona a qui 
es pugui menystenir. En aquest sentit 
seré inflexible.”
“Vull emfatitzar-ho i deixar-ho clarís-
sim: farem tots els esforços, afrontarem 
qualsevol dificultat i sobrevindrem 
qualsevol càrrega per
garantir que cap veí del Montsià és 
quedi abandonat a la seva sort. Volem 
estimular la nostra economia millorant 
la capacitat d’emprar i reforçar tot allò 
que ens distingeix i ens singularitza 
al Montsià, que és molt.  Aquesta és 
la convicció que guiarà la meva acció 
política”. 
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REM

El cap de setmana del 29 i 30 
de juliol es va celebrar a Ha-
zewinkel (Bèlgica), la Copa de 

Joventut de rem olímpic, competició 
adreçada a les categories juvenils de 
seleccions nacionals.

Núria Puig del CN Amposta, va 
aconseguir tres medalles de bronze 
i com a remers convocats amb la 
Selecció Espanyola, per part del Club 

Nàutic Amposta, també va comptar 
amb la presencia dels juvenils del 
club, Núria Puig, Alex Paga, Oriol 
Mateo i Ferran Climent.

Les tres medalles Medalles de 
bronze aconseguides per Núria Puig 
amb els següents bots i modalitats, 
Núria Puig (CN Amposta), Laura 
Mendoza i Alba Navarro (CNS 
Ràpita), Paula Salarich, Aina Prats 

i Laia Tortós-Sala( CN Banyoles), 
Paula Pineda (RCR Alicante) Carmen 
Machuca(RCL Sevilla) i M. Sánchez 
(tim) en 8+.

Núria Puig (CN Amposta), Laura 
Mendoza i Alba Navarro (CNS Ràpi-
ta) Paula Pineda (RCR Alicante) en 
4- (2 medalles de bronze).

Quarta posicio en Oriol Mateo 
(CN Amposta) en 1x.

Cinquena posició en Àlex Pagà, 
Ferran Climent (CN Amposta) Javier 
Martínez, Manuel Jiménez (RCL 
Sevilla) Luis Miguel del Toro, Fran-
cisco Javier Vila(CN Sevilla) Pedro 
Merchan (Getxo), Osertz Gonzalez 
(Santiagotarrak) Manuel Sánchez 
‘tim’ (RC Labradores) en 8+.

12ena posició en Àlex Pagà, Ferran 
Climent (CN Amposta), Javier Mar-
tínez (RCL Sevilla) i Osertz Gonzalez 
(Santiagotarrak) en 4-. 

Núria Puig del CN Amposta 
aconsegueix tres medalles de bronze

TAEKWONDO

Una alumna del club 
Tkd Alfaro Amposta, 
campiona del món

Cheyenne Brito Rico, és una 
alumna del Tkd Alfaro Amposta, i el 
passat mes d’agost es va proclamar 
com a campiona del món cadet de 
taekwondo. Cheyenne, que proce-
deix de Vinaròs, encara que entrena a 
Amposta, va guanyar la final davant 
la seva rival mexicana. 
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Us presentem  un  breu resum 
de les accions realitzades a 
la regidoria de turisme fins 

a data d’avui.
Des de la regidoria de Turisme, 

Fires i Promoció Exterior hi ha 
unes funcions cabdals com són la 
promoció exterior de la ciutat, la 
gestió de l’oficina de turisme, la 
participació en fires i activitats de 
promoció turística i organització 
d’activitats firals. 

La regidoria està encapçalada per 
Joana Estévez i González, tècnica 
en Relacions Públiques i Publicitat 
i diplomada en Turisme per la URV, 
amb una àmplia trajectòria dins el 
sector turístic. Ens parla de la relle-
vància que comporta aquesta àrea 
per potenciar el sector turístic de la 
ciutat, basant-se en la identitat com 
a territori i buscant sinergies amb 
el sector privat per avançar cap a 
models de gestió compartida entre 
els diferents agents, tant els públics 
com els privats.

L’Oficina Municipal de Turisme 
d’Amposta forma part de la Xarxa 

d’Oficines de Catalunya, i no tan sols 
actua com a Centre de promoció i 
informació turística, sinó també gas-
tronòmica, amb l“Espai Ebre Km0”.

L’Oficina té un paper essencial per 
a la promoció i projecció turística 
de tot el municipi d’Amposta, en 
totes les seves vessants: art, cultu-
ra, gastronomia, esport, comerç i 
naturalesa.

Una de les nostres tasques és 
l’atenció, orientació i suport global 
al visitant que arriba a la nostra 
ciutat. Els facilitem informació i do-
cumentació relacionades amb l’allot-
jament, el transport, els serveis, els 
recursos turístics, els espectacles i 
la resta d’activitats vinculades amb 
la cultura i el lleure.  Així mateix, 
exercim un important paper com 
a informadors de la ciutadania, 
atenent consultes sobre activitats i 
recursos del municipi i el Delta de 
l’Ebre, i proporcionant informació 
també d’altres destinacions de les 
Terres de l’Ebre.

La informació turística és la base 
de qualsevol oficina de turisme, no 

obstant això, l’oficina és una entitat 
que es converteix en un engranatge 
essencial en el procés de dinamitza-
ció dels espais turístics, estudis dels 
mercats emergents, adaptació als 
canvis del mercat turístic, i per tant, 
en les tasques que aquest mateix pro-
cés desencadena, com ara la creació 
de nous productes i serveis, així com 
tota la planificació i accions de la 

difusió d’aquests recursos. D’aquesta 
manera podríem identificar que les 
tasques a una oficina de turisme 
són molt diverses, i a la pràctica, 
s’estableixen fluxos d’interacció 
amb altres agents i regidories. Com 
a tasques principals cal destacar: 
tasques de taulell, tasques de gestió 
interna (back office) i tasques DMO 
(de gestió de la destinació). 

Turisme Amposta presenta les accions 
realitzades durant el primer semestre de 2017

NOMBRE VISITANTS PRESENCIALS I VISITES A LA WEB

Del gener al juliol del 2017 a l’Ofi-
cina de Turisme hem atès 1.837 
consultes. Segons les dades sobre 
visitants dels primers mesos d’es-
tiu revelen un increment del 10% 
respecte l’any anterior. Destaca 
la capacitat d’atracció del turista 
nacional a les nostres terres. Tan-
mateix, es manté el percentatge 
de visitants estrangers provinents 

principalment de França, Països 
Baixos i Alemanya.
I pel que fa a les visites a la web, 
des de l’inici d’any, hem rebut fins 
a data d’avui, més de 62.000 visites 
de les quals, el 82% són visites úni-
ques, que vol dir que és la primera 
vegada que consulten la nostra web 
i la resta són usuaris que repeteixen 
la cerca al lloc web.  
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Punt d’Informació 
Mutimèdia 24 h.

A principis d’octubre s’instal·larà un 
punt d’informació multimèdia de 24 
h integrat a l’exterior de l’oficina de 

turisme, d’aquesta manera qualse-
vol visitant obtindrà informació en 
tot moment.
També es realitzarà una altra ins-
tal·lació d’informació multimèdia 
a Poble Nou del Delta. 

Fires

Per tal de reforçar la difusió i la 
marca Amposta – Delta de l’Ebre, 
es considera molt important tenir 
presència en diferents fires tant en el 
mercat nacional i de proximitat com 
en l’internacional. Hem assistit de 
manera presencial a fires nacionals 
adreçades a públic final, professio-
nal i mixtes, mitjançant el Córner 
de Fires i Promoció del Patronat de 
les Terres de l’Ebre de Diputació de 
Tarragona, és en aquells certàmens 
on es fa evident l’aprofitament dels 
mateixos.  Algunes de les fires en 
les quals hem tingut presència són:
• Fitur Madrid (gener)
• Navatur Pamplona (febrer).
• Congrés Internacional de Turis-

me Rural, Pamplona (febrer).
• Fiets En Wandelbeurs, Utrech 

– Holanda  ( febrer).
• B-Travel Barcelona (abril).
• Mercat d’Escapades Barcelona 

(maig).
• ExpoEbre Tortosa (maig).
• Festival de Loire-Orleans Fran-

ça (setembre).
• A més de fires de turisme ge-

nèriques, s’incideix en d’altres 
d’especialitzades.

• Adventure Travel Show, Lon-
dres (gener).

• Fira Internacional de Turisme 
Ornitològic, Villareal-Cáceres 
(febrer).

• BirdFair Rutland, Gran Breta-
nya (agost). 

• World Travel Market, Londres 
( novembre).

Cal destacar que al setembre, 
el nostre municipi és l’escenari de 
la fira especialitzada en Turisme 
Ornitològic Internacional, l’únic 
esdeveniment d’aquest tipus que es 
realitza al nostre país. Durant tres 
dies Amposta, concretament la lla-
cuna de la Tancada, és l’objectiu de 
molts observadors d’ocells, segons 
les dades dels organitzadors més de 
2.000 visitants especialitzats van fer 
presència durant l’edició del 2016. 
Aquest esdeveniment ha generat 
que els allotjaments del municipi 
amplien l’ocupació. 

Promoció i informació turística on-line

 Xarxes Juliol 2016 Juliol 2017
Facebook 3315 like 4935 like
Instagram 229 seguidors 1138 seguidors
Twitter 2480 seguidors 2957 seguidors

L’estratègia on-line continua 
sent un element clau a l’hora 
de posicionar i donar suport 

a la comercialització dels diferents 
serveis turístics i les empreses del 
nostre sector. Conscients de la impor-
tància de connectar amb el viatger 
3.0, des de la Regidoria de turisme 
d’Amposta busquem ser presents en 
les diferents fases del cicle de compra 
del turista i, incidint en les fases de 
reconeixement i generació d’interès.

Destaca la nostra web turística 
www.turismeamposta.cat pels seus 
continguts actualitzats: rutes ciclo-
turistes, activitats pel riu, patrimoni 
arquitectònic, gastronomia, natura 
i esport. Propostes per tota la fa-
mília, que et conviden a viure una 

experiència única durant tot l’any. 
Cal dir que en breu presentarem la 
nova web de turisme amb un disseny 
més innovador i orientat a facilitar 
al màxim als usuaris la recerca de 
l’àmplia oferta d’activitats i recur-
sos de la població turística, la web 
es visitada anualment per 86.000 
usuaris.

Gestió de les xarxes 
socials 

com a canals preferents d’informació 
i promoció turística de la destinació, 
mitjançant els perfils creats a Face-
book , Twitter, Instagram i Youtube. 
I les nostres xarxes han augmentat 
d’aquesta manera: 

Accions de Promoció

Accions publicitàries 
en diferents formats
Amb l’ànim d’avançar en la co-

ordinació i l’eficiència enfocades 

cap a la demanda, s’ha de treballar 
pensant en el client final i aquest 
ens ha d’inspirar per tal de definir 
les nostres accions a desenvolupar. 
Incrementant les accions de màr-

queting on-line on, cada cop més, 
hem de dirigir els nostres esforços. 
Sense deixar a banda, de moment, 
les accions off-line.

• Contractació Campanya 

publicitària a Facebook, 
Instagram i Google.

• Banners a Descobrir Catalu-
nya i Cuina.

• Inserció publicitària a Des-
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cobrir Catalunya, especial 
Delta de l’Ebre.

• Turismedia contraportada.
• Inserció a revista Tot Parc 

diferents activitats de la 
regidoria.

• Cap Catalogne, revista espe-
cialitzada en turisme adreça-
da al mercat francès.

• Falques publicitàries a Rac1 
i Rac105.

• Acció a Mi Nube – Last Mi-
nute.

•  Acció publicitària – Rumbo.
• L’edició setmanal de la nostra 

newsletter amb totes les ac-
tivitats setmanals, traduïda 
a quatre idiomes. 

Suport a promoció 
a mitjans de 
comunicació, 
centres de promoció 
turística, agència 
catalana de turisme, 
patronat de turisme 
de les Terres de 
l’Ebre
Al llarg de l’any des dels ens 

de promoció, ja sigui el patronat 
de turisme o l’agència catalana o 
mitjans de comunicació, contac-
ten amb l’oficina de turisme per 
obtenir informació i suport, per a 
presstrips, famtrips o per a la re-
alització d’articles. Habitualment 
aquest tipus d’accions no tenen 
cap tipus de cost per a la regidoria. 

• Descobrir de Catalunya al 
maig sobre Ruta d’Amposta, 

Ullals i l’Encanyissada
• 20 minutos maig informació 

sobre la Casa de Fusta i la 
llacuna.

• Suport a la periodista An-
nika Müller de la guia de 
senderisme Conrad Stein 
Verlag.

• Acció a la Promoció a Paris 
de l’Exposició sobre Catalu-
nya des del Cel.

• Suport a la Guia de Mediter-
rani d’Estrella Damm.

• Presstrip per a la Rai, la 
televisió Italiana.

• Joc de la Ruleta dins del 
Mercat d’Escapades.

• Suport de la productora Troi-
sème Productions Francesa.

• Participació i divulgació a 
Benvingut a Pagès.

• Suport a l’article Il Messag-
gero al mercat Italià, des 
del CPT d’Itàlia de l’Agència 
Catalana de Turisme. 

Material gràfic

Per tal de donar informació més 
acurada al visitant , ja sigui presen-
cial o potencial, des de la regidoria 
de turisme s’editen diferents formats 
de fulletons. 

• 10.000 Mapes d’Amposta – 
Delta de l’Ebre.

• 5.000 Fulletons de tots els 
recursos turístics, edició especial per 

a l’assistència a fires, quatrilingüe.
• 5.000 Mapes de 15 Llocs que 

no et pots perdre, si estàs a Amposta – 
Delta de l’Ebre, també edició especial 
per fires i quatrilingüe.

Cal dir que a l’oficina de turis-
me es disposa de material gràfic 
d’empreses privades turístiques i 
de la resta de les poblacions de 
les Terres de l’Ebre que també se 
li dóna al visitant. 

Millora del banc 
d’imatges
Durant el mes de juliol es va 

contractar el serveis d’un fotògraf 
professional per tenir un millor 

material fotogràfic així, es van 
realitzar diferents imatges adre-
çades a diferents perfils. Aquesta 
millora ha estat possible, atès que 
des del Patronat de Turisme de les 
Terres de l’Ebre, ofereix el servei 

de banc d’imatges, el qual suposa 
que el 60% del cost va a càrrec del 
patronat i la resta del municipi.

L’objectiu d’aquesta acció és 
renovar els fons d’imatges i utilit-
zar-les per a accions de promoció. 

Contractació dels 
serveis d’un drone

I continuant amb la millora de la 
promoció i per a futures accions, es 
van contractar dels serveis d’una 
empresa especialitza en imatges 
amb drone per realitzar vídeos 
promocionals del municipi. 

Activitats de 
foment de la 
gastronomia local

El turisme gastronòmic és una 
forma de fer turisme en la qual la 
gastronomia del país visitat és part 
de l’activitat preponderant durant la 
seva visita. El turisme gastronòmic 
és una opció no només dirigida a 
persones que treballen amb l’art del 
bon menjar, com ara xefs o gourmets, 
més aviat està enfocat a tot tipus 
de gent disposada a experimentar 

una nova experiència culinària. Les 
activitats del turisme gastronòmic 
no es centren només en l’assistència 
als restaurants on es serveixen plats 
tradicionals, sinó que inclou aspectes 
com visites a mercats, botigues de 
productes alimentaris locals, visites 
a cases dels vilatans, participació en 
festes locals gastronòmiques. L’ob-
jectiu d’aquest tipus de turisme és a 
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més de visitar, descobrir nous sabors 
i preparacions culinàries. 

En aquest apartat farem encís a 
l’Espai EbreKm0, ubicat a l’edifici de 
l’oficina de turisme. Amb l’objectiu 
de donar a conèixer els productes 
agroalimentaris  de les Terres de 
l’Ebre, l’espai està distribuït amb 
una zona d’exposició i l’altra un 
espai per a showcooking on un cop 
al mes, excepte els mesos de juliol i 
agost, es realitza un taller de cuina 
amb el producte de la temporada, 
que fins a data d’avui són un èxit 
de participació.

Des de la creació del nou Cen-
tre d’Interpretació de Productes 

EbreKM0, s’han realitat diferents 
tallers amb la possibilitat  que els 
productors i cuiners del territori 
puguin mostrar qui són, que oferei-
xen, com ho fan o on estan, d’aquí 
que des de la regidoria de turisme, 
s’organitzen els tallers segons el 
producte de temporada.

Les empreses o productors que han 
realitzat taller en la primera edició 
d’aquest any han estat: Xocolates 
Creo de Tortosa, Granja Luisiana de 
Deltebre juntament amb el restau-
rant Albert Guzmán de Sant Carles 
de la Ràpita, Forn de Pa Vicent 
d’Amposta, coincidint amb la cuina 
tradicional amb motiu de la Festa 

del Mercat a la Plaça, Sushi MC de 
Deltebre, i vam tancar l’edició amb 
l’empresa Musclarium. Actualment 
estem treballant amb la nova edició 
on el vi, la galera i la cuina de l’arròs 
seran els protagonistes dels propers 
tallers.

Si voleu rebre informació, ens 
podeu fer arribar un correu elec-
trònic indicant el vostre interès per 
la participació als tallers de cuina. 
turisme@amposta.cat

Des de la regidoria de turisme 
gestionem i coordinem:

• La Festa de la Carxofa.
• Suport  i del  col. lectiu de 

Cuina «l’Essència de l’Arròs» Am-

posta – Delta de l’Ebre.
• Les Jornades Gastronòmiques 

de la Carxofa.
• Les Jornades Gastronòmiques 

de l’Arròs.
• Jornades Gastronòmiques 

Tradicionals del Mercat a la Plaça
• El tallers de cuina de la tem-

porada. 

Millora de la senyalització
La millora i la creació de la se-

nyalització turística dels recursos 
turístic del municipis és una de les 
missions principals de la regidoria de 
turisme, per aquest motiu, la tipo-
logia de la senyalització s’ha definit 
de les següent maneres: des de la 
senyalització d’orientació per a ve-
hicles, de l’orientació per a vianants 
i de la senyalització d’informació. 
Aquestes tipologies s’han projectat 
en diferents fases: 

• La primera fase va ser aug-
mentat el nombre d’elements indi-
catius de com arribar a l’oficina de 
turisme, des de les entrades princi-
pals a la cuitat.

• La segona fase ha estat la 

millora de la instal·lació i l’actualit-
zació dels 4 tòtems, que hi havien 
en diferents punts estratègics de la 
cuitat.

• La tercera fase ha estat l’actu-
alització dels 4 plafons informatius, 
ubicats a Amposta, a l’antiga oficina 
de turisme, a Poble Nou del Delta, 
enfront de l’ajuntament, a Balada, 
enfront de l’àrea d’esbarjo i a la 
Platja d’Eucaliptus, accedint des de 
la urbanització.

• La quarta fase es realitzarà 
augmentant el nombre d’elements 
de la ruta de les Llacunes, atès que 
actualment amb el nombre que hi ha, 
no és suficient, i el qual genera que 
l’usuari es desubica, aquesta acció 

comportarà la incorporació de 18 
elements més.

• La quinta fase  va incorporar 
dos nous elements informatius a les 
entrades de la platja Eucaliptus, amb 
els serveis que s’ofereixen a la platja, 
i les normes a complir. També s’ha 
identificat la zona de pesca, atès que 
és un dels requisits del Pla d’Usos 
de la Platja.

• La sisena fase serà millorar 
la senyalització a la Urbanització 
Eucaliptus i a Poble Nou del Delta.

• La setena serà millorar la 

senyalització de la GR-92 des de 
l’oficina de turisme fins a la serra 
del Montsià. Aquestes dos últimes 
fases encara no estan executades. 
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Gestió, coordinació i suport a 
esdeveniments gastronòmics, 
turístics, culturals i gestió de les 
tasques back office i destinació

Tal i com hem mencionat a la pre-
sentació, a una oficina de turisme 
hi ha tres tasques fonamentals, en 
aquest sentit ens adrecem a les de 
gestió ( back office) i de la desti-
nació. Al llarg de l’any són moltes 
les activitats que coordinem direc-
tament o donem suport a les altres 
entitats o regidories, amb l’objectiu 
de  potenciar els recursos turístics 
i com no, fomentar l’activitat local. 
A continuació enumerarem les ac-
tivitats que hem realitzat apart de 
les que anteriorment hem descrit.

 � Suport a la fira de la Cer-
vesa.

 � Coordinació de les tres 
bicicletades populars al mes de 
maig.

 � Suport a la promoció de la 
Festa del Mercat a la Plaça, mit-
jançant Instagramers i Bloggers.

 � Realització de les activitats 
de la Festa de la Plantada a Poble 
Nou del Delta.

 � Visites guiades a Amposta 
i Poble Nou del Delta, a Setmana 
Santa i al juliol.

 � Realització activitats d’es-
tiu:

Cinema a la fresca a diferents 
llocs i activitats a Eucaliptus, festa 
de l’aigua i concentració d’estels al 
vent a la Platja d’Eucaliptus.

 �  Suport a la Fira dels Disc.
 � Suport al Delta Birding 

Festival.
 � Gestió i renovació de l’ISO 

Des de l’any 2008 l’oficina de 
turisme té el Sistema de Gestió 
de Qualitat ISO 9001:2015 per 
AENOR.

 � Gestió i justificació de les 
subvencions.
 Des de la regidoria de tu-
risme es gestionen i es justifiquen 
els ajuts i subvencions vinculats a 
turisme de les diferents adminis-
tracions públiques, on aquest any 
hem sol·licitat les següents :
Generalitat de Catalunya
- Pla de Foment Territorial de 
Turisme.
- Millora de la carretera i l’equi-
pament de miradors i creació d’un 
carril bici des de la Casa de Fusta 
fins al mirador del Través.
-Taxa turística.
Diputació de Tarragona – Patronat 
de Turisme:
- Programes concrets i activitats 
promocionals turística.
- Nova web de turisme.
- Contractació d’un Comunity 
manager.
- Acció publicitària a Google i 
Facebook.
- Acció de difusió dels productes 

Agroalimentaris i artesans de Qua-
litat per als ens locals. 
- Festa de la Carxofa.

 � Gestió i renovació de la 
Destinació de Turisme Esportiu.
 Del 2013 Amposta, està 
certificada com a Destinació de 
Turisme Esportiu per l’Agència 
Catalana de Turisme. L’Agència 
Catalana de Turisme certifica amb 
el segell de Destinació de Turisme 
Esportiu els municipis de Catalu-
nya que disposen d’infraestructures 
i serveis d’alta qualitat per a la 
pràctica de l’esport.
  El segell DTE es va comen-
çar a implantar l’any 2003. Des de 
llavors, el nombre de municipis 
certificats no ha deixat de créixer 
i avui són els següents: L’Ametlla 
de Mar, Amposta, Banyoles-Pla de 

l’Estany, Blanes, Calella, Cambrils, 
Castelldefels, Castelló d’Empúri-
es-Empuriabrava, Girona, La Seu 
d’Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, 
Lloret de Mar, Salou, Santa Susan-
na, Sort i Vall d’Aran.

 � Gestió del Pla d’Usos de 
la Distribució de la Platja Euca-
liptus.
 Conjuntament amb la regi-
doria d’urbanisme es coordina el 
Pla d’Usos de la Distribució de la 
Platja Eucaliptus i de la zona fluvi-

al, en aquesta edició s’han assignat 
4 guinguetes per donar serveis a 

la Platja Eucaliptus, les quals dos 
han estat ubicades a les entrades 
principals de la platja. També s’ha 
senyalitzat la zona de pesca, atenen 
que era una dels requisits del pla 
d’usos.

 � A t e n c i ó  i  a c c e p t a c i ó 
d’alumnes de pràctiques.
 Al llarg de l’any rebem peti-
cions de diferents centres educatius 
i formatius, per a que alumnes 
puguin tenir l’experiència al món 
laboral.  



per Josep
Parrot Talarn

Ximo Nebot Pereira

Aquest senyor ja el comença a 
conèixer molta gent, perquè 
porta un establiment al Carrer 

Major de la nostra ciutat, i la veritat 
sigui dita, encara que ja ha passat a ser 
un que ja forma part de nosaltres, no 
acabem de saber d’on ha sortit, avui 
el coneixerem una mica més. 
Realment tu ets de...

Jo vaig néixer a la Barceloneta, però 
em considero de les terres de l’Ebre, jo 
arribo aquí en 17 anys i crec que puc 
considerar-me d’aquí...el que passa 
que sempre he treballat fora de casa, 
sempre he estat per aquests mons 
treballant. Ja et dic arribo aquí en disset, 
i al poc faig els 18, crec que seria l’any 
1988, i mira la meva primera feina va 
ser per una empresa de Sant Jaume 
d’un tal Maset. 
La primera població on vius del nostre 
territori quina és...

Va ser al Poble nou del Delta, sempre 
estat entre el Poble Nou i La Ràpita, però 
des que començo a treballar, sempre 
ha sigut fora del lloc on tenia la vivenda, 
i sempre del que m’ha sortit, igual he 
treballat al camp, que m’han dat un pic 
i una pala, et diuen com has de picar 
i a on, com has d’agafar la pala, i ha 
picar s’ha dit.
Però lo del camió no és tan senzill...

Home claro, (aclarim que també ha 
sigut camioner) Abans era senzill ana-
ves al banc i allà et deixaven tot el que 
necessitessis, t’ho donaven tot, i ara no 
et donen para res, i a una certa edat res 
de res, només donen a la joventut, però 
han d’acreditar unes nòmines, i sobretot 
tenen tot una vida al davant, als que 
tenen la vida ja mig feta, no val la pena. 
i quan ho determines que tu pots por-
tar un camió...

Jo abans del camió, em dedicava 
a vendre pertot Espanya xatarretes, 
aperos de “labranza” plat de ceràmica, 
abono, insecticides, turbes para els vi-
vers, floristeries i establiments del ram, 

feia tota la península menys Portugal i el 
sud d’Andalusia, em menejava per tot, 
anava en un camionet, i anava comprant 
i venen, jo tenia una cartera de clients, 
anava comprant i venen pels pobles, la 
veritat és que van ser els millors anys 
de la meva vida. 
I si la cosa funcionava perquè canvi-
es... 

Va ser un puntazo que em va entrar, 
allò perquè m’agradava vore els cami-
ons i jo pensava i que bonic ha de ser 
tenir un camió gran, decideixo traurem 
el carnet de primera, deixar de banda 
l’ofici que tenia, i aquí em vaig equivocar, 
però bé en la vida quantes vegades ens 
equivoquem, llavors ja no hi ha retrocés, 
abans vaig començar anar de xòfer en 
Tomàs després en Miguel Ramon, vaig 
estar en altres empreses i al final em 
vaig comprar un camió que va ser el que 
no havia d’haver fet mai en la vida, però 

bé és igual, ara a esperar una quiniela...
Fa molt de temps de tot això del Ca-
mió...

Fa tres anys, realment encara ja 
dies que somio que en aixecar-me he 
d’agafar el camió i sortir cap Alemanya 
o Suïssa realment són oficis que si els 
fas és perquè t’agrada, però ja molta 
gent que ho prova i en descobrir el que 
han de fer per menjar, si realment no els 
agrada aquests pleguen a més és una 
feina molt desagraïda, el tracte que et 
donen les persones, si et carreguen tard 
llavors arribes tard sempre la culpa és 
del xofer, i les males cares i les males 
paraules, però bé és una llei de vida, mal 
feta però és el que hi ha, i a més de les 
preses vés-te’n cap avall, cap Almeria 
que has d’estar allí a les vuit del matí 
que has de carregar, i llavors estàs 
un o dos dies per a carregar, després 
volen que estiguis al lloc l’endemà i és 

impossible, és a dir, és una faena molt 
desagraïda...
i de Camioner a Cafeter que tampoc o 
havies provat mai...

Lo de cafeter molt menos perquè va 
ser als meus 17 anys, acabat d’arribar al 
Poble Nou del delta que vaig estar fent 
de cambrer una temporada molt curta 
al BAR Español, vaig treballar també per 
aquell temps a la Casa de Fusta, quan 
era simplement una trista barraqueta, 
per cert he de dir-te de Lluis Garcia que 
és una gran persona, només cal vore el 
canvi que ha fet tot allò des que ho van 
agafar ell amb la seva família. 
Com estem al final de la plana direm 
que l’entrevista avui l’hem feta al Bar 
Quimet del carrer Major d’Amposta, i 
que ell ens ha descobert que ja fa dos 
anys que el porta, està molt content 
que cada dia hi hagi més gent que el 
visiten: Prou, i fins al mes que ve. 


