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Més de 10.000 persones voten 
a Amposta l’1 d’Octubre
Molta gent de la Ràpita va votar als col·legis d’Amposta i PobleNou

El FesticAM omple de teatre i circ els carrers d’Amposta

Ciutadans

El 2n Festival 
Food Trucks 
omple el Parc 
dels Xiribecs

Més de 3.000 persones es van reunir a la plaça del Mercat 
durant el dia de vaga general del dimarts 3 d’octubre
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SEMPRE A MÀ

Ajuntament d’Amposta 
977 700 057

Incidències 24 hores:
Tel. 977 702 712

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

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

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

Guàrdia Civil 
Tel. 977 700 051

Policia local Amposta 
Tel. 977 700 114

Bombers
Tel. 085

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

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

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

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

Amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

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

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

MUNICIPAL

Moltes persones vingudes de pobles com la Ràpita van poder votar a Amposta

Més de 10.000 persones voten a 
Amposta durant l’1 d’octubre

L ’Alcalde d’Amposta, Adam To·
màs, acompanyat del regidor 
de governació, Miquel Subi·

rats, i del regidor d’Hisenda, règim 
intern i personal, Tomàs Bertomeu, 
van comparèixer el passat dilluns 
2 d’octubre davant la premsa per 
comunicar els canvis en l’agenda i 
les comunicacions oficials davant 
dels fets ocorreguts el diumenge 1 
d’octubre a tota Catalunya.

L’alcalde d’Amposta, Adam To·
màs, va comunicar que el mateix 
dilluns 2 hi hauria un «Ple Muni·
cipal, tal com estava acordat, però 
amb un canvi d’ordre on treure’m tot 
el debat polític. No volem deixar de 
banda les tasques com a ajuntament 
però tampoc podem continuar com 
si res i obviar tot el que va passar l’1 
d’octubre. Un Ple extraordinari per 
mostrar el rebuig a l’estat de setge 
del país i del territori».

Pel que fa al Ple del passat dilluns 
2 d’octubre, va ser molt ràpid i evi·
tant totes les mocions que podien 
portar més debat, es va limitar a 
seguir punt per punt l’ordre del dia, 
exceptuant el punt 11, d’aprovació 
provisional de la modificació de les 
OOFF número 1 – d’IBI, número 18 
– taxa per ocupació de la via pública 
amb taules i cadires i, número 25, 
que es van portar al Ple del dilluns 
16 – taxa per la inscripció a l’ESARDI 
i les diferents mocions presentades 
per l’oposició que es van deixar per 

al pròxim ple.
A banda d’aquests punts que no es 

van passar durant el Ple, els altres 
punts de l’ordre del dia sí que es van 
sotmetre a la votació entre d’altres  
punts com les modificacions i apro·
vacions definitives de l’ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via 
pública amb taules, cadires i instal·
lacions anàlogues, amb l’abstenció 
de tots els grups municipals. 

Pel que fa al dia a l’1 d’octubre, 
Adam Tomàs, va recalcar que «mal·
grat les actuacions, desproporciona·
des i indignes que vam veure, a Am·
posta vam poder viure una jornada 
festiva on la població va exercir el 
seu dret a vot i 10.334 persones van 
votar en els diferents locals que es 
van habilitar. No podem parlar de 
percentatge de participació, ja que 
molts rapitencs també van votar al 
nostre poble, sobretot al Poble Nou 
on van votar més de 2.500 persones. 
En total a Amposta s’han comp·
tabilitzat 9.672 paperetes del SÍ i 
510 NO. Important també valorar 
la participació de tota aquella que 
a pesar de no està d’acord amb la 
independència van anar a votar».

Adam Tomàs també va fer una 
valoració de la jornada «vull agrair 
especialment a tots aquells que van 
participar en la jornada, gent d’Es·
querra, del PdeCat, de Demòcrates, 
de l’ANC, voluntaris, gent que va 
estar a les meses, els que amb els 

seus cotxes van fer una barrera, i 
sobretot a tota la gent que es va 
concentrar durant tot el dia al Pa·
velló Firal, on en cap moment vam 
baixar de les 1.000 persones. Agrair 
també a la gent que es va concen·
trar a les 5 del matí als diferents 
col·legis electorals, que va permetre 
activar la col·locació de les meses 
electorals al Pavelló, on en menys 
d’una hora es van concentrar més 
de 3.000 persones.»

L’alcalde d’Amposta va afegir 
«la jornada de l’1 d’octubre va ser 
molt dura, ja que a més el sistema 
informàtic no funcionava i la votació 
es va acabar fent de forma manual, 
cosa que va alentir el procés de 
votació. Els altres col·legis que van 
obrir, a banda del Pavelló Firal, van 
ser La Lira i La Fila, però aquests 
van tancar les seues portes a les 
15 h, i així es va concentrar tots els 
votants d’Amposta en un sol lloc, 
encara que només vam deixar dues 
urnes, per si venien els agents de 
la Guàrdia Civil, les vam haver de 
canviar dues vegades, per la gran 
afluència de gent.»

Per últim, Adam Tomàs va afir·
mar «volem denunciar tot el que 
va passar l’1 d’octubre, i creiem 
que amb aquestes actuacions el que 
està aconseguint l’estat espanyol 
és eixamplar tota aquella gent que 
està a favor de la independència de 
Catalunya.»    

MUNICIPAL

Vaga massiva el 3 d’octubre
El passat 3 d’octubre es va realitzar 
una vaga general a tota Catalunya, 
durant la qual molts dels negocis i 
empreses del municipi van tancar 
les seues portes davant dels fets 
ocorreguts el diumenge 1 d’octubre. 
L’aturada va ser convocada amb el 
suport dels Sindicats, l’Assemblea 
Nacional, Òmnium i d’altres orga·
nitzacions. L’Ajuntament d’Amposta 

també va tancar les seues portes 
per donar tot el suport possible a 
la vaga.
Durant el dia hi va haver dos con·
centracions, la primera va ser a les 
12 h a la Plaça de l’Ajuntament, on 
es va concentrar molta gent. Un cop 
llegits els parlaments es va llençar el 
missatge d’anar tots junts a entregar 
l’urna requisada a La Ràpita, i així 

donar suport al poble veí que va 
sofrir l’atac durant la jornada del 
Referèndum.
Va ser durant la tarde on més gent 
es va reunir. La convocatòria era a 
les 18 h a la Plaça del Mercat, on 
més de 5.000 persones es van reunir 
per mostrar el seu rebuig als actes 
del diumenge 1 d’octubre. L’acte on 
van participar tots els grups polítics 
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a favor del referèndum, l’Assemblea 
Nacional Catalana i també hi van 
col·laborar els Xiqüelos i Xiqüeles 
del Delta, la rondalla de Guardet 

Lo Cantador, diversos músics en·
capçalats per l’ampostí Joan Miró 
acompanyat pel també músic Edu·
ard Sanchiz, Batukeem i xarangues 

compostes per músics de la Lira i 
de la Fila.
Un acte que es va convertir en una 
gran festa per mostrar la solidaritat 

en tots aquells pobles on va inter·
venir la Guardia Civil i reivindicar 
la ferma voluntat de seguir amb el 
procés.     

Foto: Joan Ferré Foto: Joan Ferré
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 
passarà a la història a Catalu·
nya per la vergonya d’un Estat 

espanyol repressor que ha exercit una 
dura violència davant d’uns ciutadans 
absolutament indefensos. Però sobre·
tot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, 
serena, coratjosa, pacífica i persistent 
d’uns ciutadans que van sortir a votar 
i exercir la democràcia malgrat les 
amenaces i l’estat de setge i por.

Els més de 800 ferits registrats, 
dos d’ells en estat molt greu, i les 
imatges d’agressions, repressió sense 
contemplacions i violència, no cauran 
mai en l’oblit. Una actuació dictada 
per un govern de l’Estat, que n’és 
el responsable últim, i que n’haurà 
d’assumir les conseqüències.

Al mateix temps, reconeixem i 
agraïm profundament l’actitud i el 
comportament dels més de 2 milions 
de persones que aquest diumenge es 
van expressar a les urnes, i una es·
pecial menció als qui se’ls va usurpar 
el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, opo·

sant resistència pacífica, fent costat 
a la gent que volia votar i no caient 
en la provocació de les forces de 
seguretat espanyoles, sota un estat 
de setge i por, són el reflex d’una 
societat madura, pacífica i plenament 
democràtica. Un reconeixement a 
tots els votants, a tots els voluntaris, 
i alcaldes i alcaldesses, electes locals 
i treballadors públics que van fer 
possible que aquest diumenge es 
pogués votar.

Volem deixar clar que els munici·
pis catalans i els seus càrrecs electes 
serem fidels al compromís dels 
nostres ciutadans i a les institucions 
catalanes, Govern català i Parlament 
de Catalunya.

La democràcia sempre guanyarà 
la violència, i per això denunciem 
enèrgicament l’actuació despropor·
cionada de l’estat contra un acte 
de democràcia com és la celebració 
d’un referèndum, i mostrem el nostre 
suport a les poblacions del país que 
han rebut els atacs de les forces de 
seguretat, i especialment a les més 
properes com Roquetes i La Ràpita. 

Manifest llegit per l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, durant el Ple del 2 d’octubre

MUNICIPAL

Condemna unànime a la violència policial efectuada a Catalunya durant l’1 d’octubre

MUNICIPAL

Amposta aprova una rebaixa de l’IBI del 10%

El Ple extraordinari d’aquest passat 
dilluns 16 d’octubre va estar mar·
cat, com la resta d’actes i accions 
del país, per la detenció, que es va 
produir enmig de la celebració del 
Ple, dels màxims representants de 
l’Òmnium Cultural i de l’Assemblea 
Nacional Catalana.
Aquests fets però, en cap moment 
van aturar l’activitat del plenari 
que va començar amb les apro·
vacions de la derogació de l’orde·
nança municipal sobre activitats, 
i de la d’Intervenció municipal 
d’activitats. També es va aprovar 

provisionalment la modificació nú·
mero 48 del POUM, que estableix 
la disposició transitòria per tal de 
regular les condicions d’edificació 
a les parcel·les de sòl urbà que no 
assoleixen els paràmetres mínims 
de parcel·la i/o façana mínima. 
Punt aprovat en l’abstenció de Ro·
sita Pertegaz i el grup del PSC, i el 
vot a favor de German Ciscar i CiU.
També es va passar pel ple l’apro·
vació del Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible, un pla fruit del treball 
d’àmbit europeu que pretén lluitar 
contra el canvi climàtic, i que vol 

reduir en un 40% les emissions 
per a l’any 2030. Aquest pla es va 
aprovar amb el vot a favor de tots 
els grups municipals.
Pel que fa al punt de l’aprovació 
provisional de les modificacions 
de les Ordenances Fiscals, es van 
passar pel Ple tres punts en con·
cret, el que fa referència a l’IBI, 
l’ordenança de la via pública amb 
taules i cadires, i per últim ESARDI; 
en el ple següent es portaran les 
ordenances dels vehicles. L’Alcalde 
d’Amposta en la seva exposició va 
comentar que «per complir amb 

els compromisos que vam adquirir 
quan vam entrar al govern, hem 
decidit rebaixar l’IBI, tant el rús·
tic com l’urbà. Així, els baixarem 
els dos un 10%, a més, el rústic 
ja l’havíem rebaixat un altre 10% 
l’any passat. El 100% de la recap·
tació d’aquest, anirà destinada al 
sector agrari, i si abans es recollien 
522.000 €, ara se’n recolliran 
472.000. Pel que fa a l’IBI urbà, 
deixarem d’ingressar 650.000 €, 
el que suposa que passarem dels 
7 milions actuals, als pocs més de 
6,3 milions d’euros.»

Foto: Joan Ferré
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Si ens referim a les taules i les 
cadires, «passem d’un sistema de 
recaptació per dies, a un per me·
sos i anys. Volem simplificar tot el 
procés administratiu, amb tràmits 
més senzills, fàcils i ràpids. A més 
també hi haurà incentius. Així una 
persona que tingui taules i cadires 
tot l’any podrà veure reduït l’import 
fins a un 40%. Des de l’Ajuntament 
volem incentivar la millora de tau·
les i cadires, amb una bonificació 
d’inversió en mobiliari urbà.» 
A petició de Rosita Pertegaz, les 
mocions es van votar per separat, 
a la qual va votar a favor al punt 
de les taules i cadires, i abstenció a 
les altres dues. Pel que fa a Germán 
Ciscar, va comentar que «hi havia 
una reducció perquè abans hi va 
haver un augment molt gran pel 
que fa a l’IBI». Ell mateix també va 
recalcar que «l’impost de circulació 
hauria de reduir·se un 10% per als 
camions i un 5% menys per als 
cotxes». El PSC es va abstenir en 
l’ordenança de taules i cadires, va 
votar a favor amb la d’ESARDI, i 
en l’IBI van comentar «creiem que 
encara es queden curts, per això ens 
abstindrem». Per últim el grup de 
CiU, es va abstenir tant a les taules 
i cadires com en l’IBI, i va votar a 
favor a la d’ESARDI, encara que 
Isabel Ferré, la portaveu del grup, 
va voler recalcar «estem d’acord 
gairebé en tot, però creiem que hi 
ha una manca absoluta d’informa·
ció per part de l’equip de govern».
Pel que fa a la moció presentada 
per PxC on demanava una inves·
tigació a l’empresa URBASER, per 
irregularitats i incompliments de 
contracte, Germán Ciscar va ex·
posar que «aquesta empresa cobra 
més de 300.000 euros anuals per la 
neteja dels carrers, i tenim proves 
que no compleixen tot allò que està 
signat per contracte. Sabem que 
hi ha màquines que no es canvien 
amb la rapidesa pactada o baixes de 
personal que no se substitueixen. 

Tots aquests fets fan que Amposta 
estigui bruta i no és per incivisme 
sinó per falta de neteja». La moció 
es va aprovar amb l’abstenció de 
Rosita Pertegaz, i el vot a favor del 
PSC, CiU i EA·AM.
La següent fou la presentada pel 
PSC·CP, per rebaixar l’IBI rústic, 
com a mínim en un 15%. El seu por·
taveu, Francesc Miró, comentava 
«crec que amb diàleg ens  hagués·
sim pogut asseure amb l’alcalde 
per pactar i aconseguri baixar l’IBI 
rústic fins al 15%». Rosita Pertegaz 
va votar a favor de la moció, Ger·
mán Ciscar es abstenir  i el grup 
de CiU va votar a favor, recordant 
que «el que s’hagués hagut de fer 
és paralitzar la revisió cadastral 
de l’any passat». Finalment però la 
moció va ser denegada pel vot en 
contra d’EA·AM, i el mateix Adam 
Tomàs va comentar, «creiem que en 
2 anys hem reduït un 20% de l’IBI 
rústic, un 10% l’any passat i un 
10% aquest any. Aquesta baixada 
ja és molt important i si podem ho 
baixarem més en un futur».
Una altra de les mocions presen·
tades va ser la de CiU, de rebuig 
a l’ocupació il·legal d’habitatges, 
segons Isabel Ferré, la seva porta·
veu, «Amposta no és una excepció 
en aquest fenomen, i cada dia hi 
ha més habitatges ocupats per 
gent que normalment té l’aigua i 
la llum punxada i no respecten la 
convivència. Sabem que no totes 
les ocupacions tenen  el mateix 
context, però hem de garantir el 
dret a un habitatge digne i molts 
veïns estan patint malestars.» 
Així el grup de CiU va presentar 
una sèrie de punts per defensar 
els drets dels veïns i protegir la 
propietat  privada. Rosita Perte·
gaz, va votar a favor, demanant 
també els canvis en alguns punts. 
German Ciscar també va votar a 
favor, afegint «fa 2 anys que anem 
amb això. Creiem que la Policia 
hauria de tenir més mà dura i 

augmentar la pressió també des de 
Serveis Socials». El PSC també es 
va mostrar favorable «hi estem a 
favor, encara que hi ha algun punt 
que ens ‘xirria’ una mica, però tot i 
això, hi estem a favor amb el fons 
de la moció». Finalment, EA·AM 
va votar també  favorablement a la 
moció. Adam Tomàs va comentar 
«s’estan arribant a acords en grans 

propietaris i entitats bancàries i 
volem seguir per aquesta línia de 
plena col·laboració amb la Policia 
i els Serveis Socials».
Finalment EA·AM va  presentar una 
moció de condemna de la violència 
i repressió efectuada per part de la 
Policia l’1 d’Octubre a Catalunya. 
La moció va ser aprovada per una·
nimitat per tots els grups polítics.  
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DIA DEL TURISME

Turisme Amposta entrega un reconeixement a diverses empreses turístiques

El turisme sostenible centra les activitats 
del Dia Internacional del Turisme

Turisme Amposta va organitzar 
diferents activitats en comme·
moració del Dia Mundial del 

Turisme. En la presentació hi van 
participar l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, i la regidora de Turisme, Fires 
i Promoció Exterior, Joana Estévez.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
va afirmar que «des de l’Ajuntament 
s’està treballant per fomentar les 
activitats que fomentin el turisme 
sostenible, sobretot en el nou espai 
KM0 on es situen moltes de les activi·
tats que s’organitzen des de Turisme 
Amposta». El mateix alcalde va afegir, 
«volem que el turisme creixi, sobretot 
tot  aquell que involucri experiències 
sostenibles i familiars».

En la presentació també hi va ser 
present, la regidora de Turisme, Fires 
i Promoció Exterior, Joana Estévez, i 
va comentar «aquest any hem dedicat 
el Dia Mundial del Turisme, dimecres 
27 de setembre, al turisme sosteni·
ble, i per això hem volgut dedicar la 
Jornada a totes aquelles empreses del 
territori que treballen en el món de 
l’agricultura, la ramaderia, la pesca i 
l’aqüicultura i que han vist en el sector 
turístic una possibilitat de diversificar 
la seva oferta.»

Joana Estévez va afegir que «en 

aquesta jornada d’Experiències 
Sostenibles, que es realitzà durant 
tot el dia a l’Auditori d’Amposta, hi 
seran presents moltes empreses del 
territori que ens explicaran les seves 
experiències, així com diversos orga·
nismes com el Copate que gestiona 
el segell Reserva de la Biosfera, el 
Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià que ens parlarà 
sobre els Ajuts Leader de la Unió Eu·
ropea, el Grup d’Acció Local Mar de 
l’Ebre que ens explicarà sobre quins 
sectors treballa aquesta associació i 
la línia d’ajuts, també del Patronat 
de Turisme de les Terres de l’Ebre ens 
explicarà què ha significat estar en el 
TOP 100 de Destinacions Sostenibles 

del Món i el Parc Natural del Delta de 
l’Ebre ens parlarà sobre la Carta Eu·
ropea de Turisme Sostenible. Durant 
la tarda hi haurà diverses activitats 
relacionades amb el món de les xarxes 
socials i el turisme.»

La mateixa regidora de Turisme, 
Fires i Promoció Exterior, va comentar 
«a la nit també celebrem la 2a Nit 
del Turisme on hi haurà un balanç 
de la temporada turística i un reco·
neixement a les empreses turístiques 
ampostines que treballen per la sos·
tenibilitat. Aquest cap de setmana 
també celebrem per segon any, el 
Cap de Setmana del Turisme on el 
dissabte 30 i diumenge 1 d’octubre es 
realitzen tot un seguit d’activitats per 

a tots els públics. I diumenge destaca 
la Festa de la Sega que es realitzarà al 
Mas de la Cuixota·Restaurant l’Estany 
Casa de Fusta.»

Per acabar Joana Estévez va 
comentar que les activitats dutes a 
terme a l’Oficina de Turisme Ampos·
ta «aquest edifici emblemàtic de la 
nostra ciutat, no és solament un lloc 
d’atenció al turista, sinó que també 
alberga un Centre d’Interpretació 
de productes agroalimentaris de les 
Terres Ebre, l’Espai Ebre km0 i un 
espai de Showcooking. Així, des de fa 
2 anys estem treballant per apropar 
al públic local els diferents produc·
tes derivats de l’activitat del sector 
primari de les Terres de l’Ebre, ja 
sigui en tallers dedicats als infants, a 
altres col·lectius i a públic en general, 
per això cada mes realitzem tallers 
de cuina, presentacions, jornades, 
etc. Des de l’oficina de Turisme hem 
detectat que els turistes volen visitar 
insitu les explotacions, i poder viure 
durant un dia l’experiència de ser pa·
gès o ramader. També les inquietuds 
sobre tot el procés dels aliments, des 
d’on provenen, com es cultiven, com 
es manipulen, com arriben al públic 
final i quin tipus de plats es poden 
elaborar amb ells.» 
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Més d’una vintena de Food·
truck, música en directe, 
parades, crafty·day i molt 

més van acompanyar en un dia as·
solellat a tots els visitants que van 
passejar en algun moment del dia 
pel Parc dels Xiribecs. Una gran 
afluència de públic va acompanyar 
tota la jornada, sobretot a l’hora 
de sopar, on les foodtrucks no 
donaven abast per la massiva 
afluència. Aquesta segona edició 
referma l’èxit de la proposta que 
ja va trencar totes les expectatives 
durant la primera. 

FESTIVAL FOODTRUCK

El festival es va realitzar al parc dels Xiribecs el passat 16 de setembre

Música, menjar, parades i molt d’ambient 
durant el 2n Festival de FoodTrucks 
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El XLVII Concurs Nacional de 
Vestits de paper, que es va 
haver de suspendre a causa 

dels atemptats terroristes a Barce·
lona, es va realitzar el dissabte 16 
de Setembre, el mateix dia que el 
festival de Food·Trucks. Una jornada 
plena d’activitats a Amposta, que 
va culminar amb un gran Concurs 
Nacional de Vestits de Paper. L’acte 
va ser amenitzat per l’humor d’Am·
posta Comedy que va fer riure als 
assistents a l’acte abans i després 
del Concurs. En l’apartat de moda 
infantil, el tercer premi va ser per al 
vestit Amposta dissenyat per Silvia 
Royo, el segon premi per a Grup Nou 
amb el seu disseny Blancaneus i el 
primer premi amb el model La Prin·
cesita, va ser dissenyat per Conchita 
Roig Aguilar.

En l’apartat de la moda actual, el 
tercer premi va ser per model Coc·
tel, dissenyat i confeccionat per Mª 

Carmen Valldeperez Lleixà, el segon 
premi amb el model Legió, dissenyat 
i confeccionat per Fina Cepria Marco 
i finalment el primer premi de Rubí, 
dissenyat i confeccionar per Paquita 
Pagà Climent.

Pel que fa als Vestits d’època, el 
tercer premi fou per al model Sisí, 
dissenyat i confeccionat per Grup 
Ebremont, el segon per al model Alta 
Burguesia, dissenyat i confeccionat 
per Paquita Pagà Climent i el primer 
premi per al model Venècia, dissenyat 
i confeccionat per Yolanda Moreno 
Pelegrin.

Per a l’apartat de Vestits de Fan·
tasia, el tercer premi va ser per al 
model Capritxo, dissenyat i confec·
cionat per Ernestina Rius Espuny, el 
segon premi per a El Jardí de la iaia, 
confeccionat per Yolanda Moreno 
Pelegrin, i el primer per al model 
Mascarada, dissenyat i confeccionat 
per Paquita Pagà Climent. 

XLVII CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER

El concurs es va realitzar al setembre, després de la suspensió a causa dels atemptats a Barcelona

Molta participació en el XLVII Concurs 
Nacional de Vestits de paper
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L’ICS Terres de l’Ebre ha col·laborat en la 
celebració de la Setmana de l’Alzheimer

L’Associació de Familiars amb Ma·
laltia d’Alzheimer del Montsià, 
en col·laboració amb els Centre 

d’Atenció Primària Amposta, l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta i els Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta, 
ha organitzat actes per celebrar la 
Setmana de l’Alzheimer coincidint 
amb el Dia Mundial d’aquesta malaltia.

La presentació del Programa Cuida·
dor Expert Catalunya® ha tingut lloc 
el dia 19 de setembre a la Biblioteca 
Sebastià Joan Arbó, a càrrec de la 
Sra. Cristina Sans, responsable del 
programa a Terres de l’Ebre, i de la 
Dra. Claudia Curto, directora del CAP 
Amposta. 

El Programa consisteix en una sèrie 
de sessions on el cuidador expert fa un 
intercanvi de coneixements i experi·
ències amb  altres cuidadors amb la 
finalitat de promoure un canvi d’hàbits 
que millorin la seva qualitat de vida 
i la convivència amb la persona que 
cuiden. Durant les sessions, el pro·
fessional sanitari (metge, infermera 
o treballador social) passa a fer un 
paper d’observador, que pot actuar 
com a reconductor només en el cas 
que sigui necessari.

Definim com a cuidador expert 
aquella persona que té cura d’una 
altra amb una malaltia crònica amb 
necessitats d’atenció complexa, que 

és capaç de responsabilitzar·se’n i 
d’adquirir habilitats que l’ajudin a 
gestionar l’impacte físic, emocional i 
social del fet de cuidar, per millorar 
tant la seva qualitat de vida com  la 
de la persona que cuida. 

El Programa Cuidador Expert Ca·
talunya® consta de 9 sessions d’una 
hora i trenta minuts de durada, al 
llarg d’uns dos mesos i mig. Al CAP 
d’Amposta les sessions s’iniciaran el 
proper mes d’octubre i inclouran una 
part teòrica i una altra de pràctica. El 
nombre de participants s’ha limitat a 
10·12, amb la finalitat de garantir una 
comunicació fluida i efectiva entre els 
participants del grup. 

Un dels aspectes nuclears i dife·
renciadors d’aquest model és el fet 
que el cuidador expert conductor de 

les sessions viu en primera persona el 
fet de cuidar, la qual cosa el col·loca 
en una posició de privilegi per parlar 
amb altres persones que estan vivint 
les mateixes experiències. 

L’Alzheimer és una malaltia més 
propera del que creiem: una de cada 
dues persones hi té una relació directa 
o indirecta. El benestar del malalt 

d’Alzheimer depèn del benestar dels 
seus cuidadors, persones sota una gran 
pressió emocional que sovint pateixen 
problemes psicològics i de salut.

També a la Biblioteca Sebastià Joan 
Arbó, el dia 20 de setembre el Dr. Josep 
Zaragoza, neuròleg de l’Hospital Verge 
de la Cinta, ha impartit la conferència: 
La malaltia de l’Alzheimer. 

Els professionals del CAP Amposta han presentat el Programa Cuidador Expert Catalunya

SETMANA DE L’ALZHEIMER

Unes beques destinades a universitaris, cicles superiors, Màsters i Estudis Superiors de Música
BEQUES

50.000 euros per a les Beques d’Excel·lència
L’Ajuntament d’Amposta ha presen·

tat les Beques per l’Excel·lència. Aques·
tes han sofert uns canvis significatius en 
comparació en altres anys que inclouen, 
a banda dels estudiants universitaris, 
de Cicles de Grau Superiors i Màsters, 
aquest any també es poden presentar 
els estudiants d’Estudis Superiors de 
Música.

Una altra de les diferències impor·
tants és la quantia aportada per l’Ajun·
tament, si l’any 2015 s’hi destinaven 
un total de 8.000 €, l’any 2016 es va 
augmentar a 20.000 € i aquest 2017, 

la quantia destinada seran un total de 
50.000 €, el que significa un augment 
del 150% en comparació l’any 2016. 
Una altra de les novetats és que també 
s’ha augmentat la quantitat màxima 
que es podrà atorgar als estudiants, en 
aquest cas serà d’un màxim de 1.000 €.

A la roda de premsa hi van assistir 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i la 
regidora de Cultura i Ensenyament, Inés 
Martí. El mateix alcalde d’Amposta va 
comentar, «volem fomentar la formació 
de la població ampostina, creiem que 
si els joves es formen, faran créixer la 

societat i, com a ajuntament, estem 
molt interessats en què la gent no pari 
de formar·se.»

El mateix Adam Tomàs va comentar 
«creiem que 50.000 € és una partida 
suficient per donar resposta a les neces·
sitats dels molts estudiants ampostins, 
però no descartem incrementar aquest 
pressupost, si fos necessari.»

Per la seva banda, la regidora de 
Cultura i Ensenyament, Inés Martí, va 
afirmar que «ja es pot consultar la con·
vocatòria on·line a la pàgina amposta.
cat. Aquestes beques van dirigides a per·

sones empadronades a Amposta amb 
totes les assignatures aprovades i com 
millors notes tingui l’estudiant, més 
punts i premi econòmic podrà rebre».

Inés Martí, també va comentar «la 
quantia màxima serà de 1.000 € per 
aquells estudiant que tingui la màxima 
puntuació, i la mínima, dependrà de la 
quantitat d’alumnes presentats». 

Pel que fa a l’entrega dels premis, 
aquests s’entregaran en un acte durant 
la Fira de Mostres d’Amposta, on a tots 
els alumnes seleccionats se’ls farà entre·
ga d’un xec amb la quantia atorgada. 
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Les inquietuds ens mantenen vius i aquest curs 2017-2018 comencem amb 
més energia que mai: la llar d’infants la Sequieta ha sofert molts canvis, 
alguns estèticament més visibles i altres que descobreixes quan hi fiques 
només la punteta del dit. Aquests canvis són fruit d’una formació continua i 
ajustada a les nostres necessitats, una maduració col·lectiva, temps i ganes 
incansables de fer cada dia millor la nostra feina.
No ens volem penjar cap etiqueta de tipus d’escola ni seguir estrictament cap 
metodologia concreta, es tracta de caminar junts cap a la coherència del què 
fem i què diem per seguir tota la comunitat educativa el mateix camí. Les 
nostres famílies són molt importants en tot aquest context i és per això que 
també tenen el seu lloc dins l’aula, no com a recurs esporàdic d’interven-
ció sinó formant part de la quotidianitat de la vida a l’escola. Volem aprofitar 
l’entorn perquè les seves possibilitats són infinites a les mans d’un infant, 
allunyar-nos de les presses, donar més cabuda a materials inespecífics que 
sovint conviuen d’esquena a nosaltres, donar llum i rebaixar color, abaixar el 
mobiliari per fer accessible tot el que allí es guarda, donar pas a sofàs que vé-
nen de les nostres cases per instal·lar-se a l’aula, a espais tous que atenguin 
les seves necessitats de descans, crear espais amplis per satisfer les neces-
sitats de moviment... L’avaluació constant és la nostra tasca fonamental de 
reflexió i fa que aprenguem a reconèixer el que ens dóna harmonia. Esperem 
seguir amb el mateix entusiasme molts anys i us convidem a venir a fer-hi una 
ullada. Bon curs!  

LLAR D’INFANTS LA SEQUIETA

L’estudiant de l’ Institut de Tecnificació, Jaume Margalef Rieres, ha estat be-
cat per cursar el Batxillerat internacional a l’Escola Internacional del Camp 
(EIC).
L’escola està acreditada per al Batxillerat Internacional i Cambridge English 
Examination Center,  basada en el model pedagògic Sòcrates Educa. 

INSTITUT DE TECNIFICACIÓ  D’AMPOSTA

Anar a la llar d’infants

Arriba el mes de setembre i l’estiu es despedeix de nosaltres. Comença el 
temps de rutines diàries per a les famílies.
Els nens/es o bé comencen, o bé tornen a l’escola desprès de les vacances.
Anar a la llar d’infants per als nens/es que ja hi venien el curs passat no és 
una novetat, ja saben on van, tot i que els primers dies costa una mica però 
de seguida s’hi troben a gust.
Però, per als infants que comencen de nou, doncs no és fàcil, ni per a ells ni 
per als seus pares/mares.
“És un període d’ adaptació”, cada infant ho porta d’una manera, hi ha que 
de seguida s’hi fan a la nova situació i n’hi ha que s’hi van soltant poc a poc, 
fins arribar al punt de passar-ho molt bé.
A la llar convidem a les famílies a passar aquest període d’adaptació acom-
panyant als seus fills/es, per a que sigui més fàcil.
Passat aquest procés inevitable quan es comença el nou curs, els infants 
gaudeixen de venir i d’estar a la llar sentint que allà on estan és com si fos 
casa seva. 

LLAR D’INFANTS LA GRUNETA

 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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La Penya Barcelonista d’Amposta 
celebra el seu 58è Aniversari
El casino d’Amposta va ser 

seu de la xerrada·tertúlia ‘El 
Barça, present i futur’. Va estar 

a càrrec d’un ponent molt especial, 
Josep Maria Minguella, segon en·
trenador del primer equip del Barça 
durant els anys setanta i exagent 
de jugadors. Ell va ser l’artífex de 
fixatges estrella com Maradona, Stò·
itxkov, Rivaldo, Romário i Leo Messi.

Una xerrada inclosa en les acti·
vitats per commemorar el cinquan·
ta·vuitè aniversari de la penya barce·
lonista Joan Gamper d’Amposta. Per 
celebrar·ho també van organitzar, 
per vuitè any consecutiu, la cami·

nada solidària fins a Santa Maria 
el Montsià. Enguany, els beneficis 
es destinaran a l’ONG Siloé, una 
associació sense ànim de lucre dedi·
cada exclusivament a donar suport 
als col·lectius de persones amb risc 
d’exclusió social. 

La caminada solidària va sortir des 
de la plaça del Mercat i va acabar a 
l’ermita del Montsià, amb un recor·
regut aproximat de 4 quilòmetres, 
i on es facilita esmorzar a tots els 
inscrits. Entre tots els participants 
també es van sortejar dues entrades 
amb viatge inclòs per veure un partit 
del Barça. 

Del 6 al 8 d’octubre, un cap de setmana amb diverses activitats

PENYA BARCELONISTA JOAN GAMPER

La 2ª Caminada Engrescada recull més de 2.000 euros

El diumenge 8 d’octubre es va realitzar la caminada Engrescada, on l’asso-
ciació de protecció dels animals, Engrescats, volia recaptar diners per tal de 
fer front a les moltes despeses que els suposa cuidar dels animals abando-
nats. Finalment van ser un total de 216 persones, les que hi van participar, 
el que significa un total de 2160 € que aniran íntegrament a pagar despe-
ses de veterinaris. La presència de tantes persones permet que l’associació 
continuí en marxa i segueixi rescatant i curant als animals de companyia 
que cauen a les seues mans. L’any que ve tornaran en la seva 9a edició. Un 
agraïment especial a tots els voluntaris, gràcies al seu esforç i dedicació. 

ENGRESCATS

Els dies 2 i 3 de juliol diversos alumnes d’Esardi d’Art Mural van visitar els 
jaciments d’Atapuerca. La visita formava part del tancament d’una de les 
propostes creatives que s’havien treballat durant el curs en el mòdul Ex-
pressions d’Avantguarda, en el procés de recerca del concepte Evolució Hu-
mana.
Els dos codirectors dels jaciments, Eudald Carbonell i José María Bermú-
dez de Castro ens van rebre i ens van informar de l’estat actual de les ex-
cavacions. Jordi Rosell, membre de l’equip d’arqueòlegs ens va fer la visita 
comentada.
Una experiència molt enriquidora per a l’alumnat que va poder cloure tot un 
procés de recerca en un dels espais més interessants en l’estudi de l’evo-
lució humana actual. 

ESARDI
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Durant tres dies, Amposta es va 
convertir en un gran escenari 
on poder gaudir de teatre i 

circ per diferents espais de la ciutat. 
En aquesta quarta edició s’ha volgut 
donar entrada a companyies vingu·
des de l’estranger. Així del dijous 12 
d’octubre a la tarda fins al dissabte 
14, Amposta va poder gaudir amb 
propostes nacionals i internacionals.  A 
banda també hi va haver la participa·
ció de moltes  entitats d’Amposta com 
Engalanats, Batukeem o els Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta.

El FesticAM va acollir la producció 
d’un espectacle d’estrena: “Naqba, 
l’últim vals” de la Cia. Oriol Escursell, 
que va compartir novetat d’estrena 
amb l’espectacle creat per l’Escola de 
teatre i circ d’Amposta, “Mare Coratge: 
desconstruint una guerra”, una versió 
lliure del clàssic del s.XX “Mare coratge 
i els seus fills de Bertolt Brecht.”.

La Xarxa Amposta també va estar 
present amb la programació d’un 
espectacle de sala a La Lira titulat 
«Mòbil» de la Guasa Circo. Dissabte 
14 a la tarda el festicAM va concloure 

amb la XXXVI Trobada de Bandes de 
Catalunya, acte englobat dins del 
Centenari de la Unió Filharmònica 
d’Amposta i que va posar el punt 
final al festicAM amb l’actuació de 
«Marabunta» de Guillem Albà & The 
all in orchestra, al Parc dels Xiribecs. 

FESTICAM

Del 12 al 14 d’octubre es van poder gaudir de grans espectacles repartits per diversos espais de la ciutat

El Festival de Teatre i Circ, FesticAM, 
viu la seva edició més internacional
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Dijous 28 de setembre es va 
obri a Lo Pati – Centre d’Art 
Terres de l’Ebre Locus Solus 

#0, una exposició que servirà per 
mostrar fins al 22 d’octubre els cinc 
audiovisuals creats col·lectivament 
pels artistes participants en l’última 
convocatòria d’#ebrergent. 

Les projeccions es faran dins d’un 
marc expositiu pensat com una sala 
de consulta amb dos sofàs i dos pan·
talles, on els visitants podran també 
aprofundir en el relat que proposen 
els artistes consultant els textos que 
complementen els audiovisuals i la 
bibliografia que els ha guiat en la 
seua particular deriva col·lectiva. 
#ebrergent és una proposta conjunta 
de la Direcció General de Joventut del 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Cata·
lunya i Lo Pati · Centre d’Art Terres 
de l’Ebre que té com a objectiu donar 
suport als artistes emergents del ter·
ritori en la producció i difusió de les 
seues creacions i en aquesta edició  
ha trencat motlles i ha deixat de ser 
un certamen competitiu per conver·
tir·se en un projecte col·lectiu, amb 
la participació d’Oriol Fuster, Joana 
Gil, Laia Ortiz, Liam Fuster Cabrera i 
el col·lectiu Avalancha (Sergi Casero, 
Víctor Ramírez i Elena Blesa Cábez). 
Tots ells signen els cinc audiovisuals i 
els textos que els acompanyen i s’han 
inspirat per crear·los en cinc espais 

ebrencs que els han marcat des d’un 
punt de vista generacional i identitari.

La proposta ha pres com a punt de 
partida la novel·la Locus Solus, de 
l’escriptor Raymond Roussel  (París 
1877· Palerm 1933), que descriu la 
deriva d’un grup de convidats als 
jardins d’una finca solitària als afores 
de París on el narrador els va desco·
brint objectes, experiments i històries 
inversemblants amb personatges 
rocambolescos. “Nosaltres també 
hem fet una deriva pel jardí ebrenc, 
passejant per la nostra història col·
lectiva a través d’objectes estranys, 
experiments fallits i històries per 
a no dormir que han configurat, i 
continuen fent·ho, la colònia de les 
Terres de l’Ebre”, expliquen. “Emulant 
els centres excursionistes fundats 
durant la Renaixença catalana, però 
potser amb un aire més punk, hem 
estat buscant aquells llocs que ens 
ajuden a definir·nos i a relacionar·nos 
amb la nostra realitat”, afegeixen. 
Així els cincs espais triats són el 
tren dels diumenges, perquè “forma 
part del nostre imaginari col·lectiu” 
i serveix per posar de manifest “la 
migració” primer cap a Tarragona, 
Castelló, València o Barcelona i més 
tard cap a destins més internacionals. 
“Segurament mai abans hi havia 
hagut tants ebrencs desperdigolats 
pel món; per això necessitem un lloc, 
físic o mental, on sentir·nos a casa; 

un lloc que parli de nosaltres, que 
ens permeti sumar individualitats i 
crear un espai de pensament comú”, 
argumenten. Els altres espais escollits 
són la fallida urbanització de Fadesa 
a l’Aldea, o la zona industrial de la 
Sénia, “cementiri del que un dia va 
ser el gran projecte fabril del nostre 
territori”, apunten. Dos espais que 
els serveixen per posar en qüestió un 
model econòmic basat en la depreda·
ció. També les obres incompletes de 
l’antic projecte del canal de navegació 
Carles III que havia d’unir el port dels 

Alfacs amb Saragossa i que els serveix 
per preguntar·se fins a quin punt s’ha 
d’intervenir en un espai abandonat. 
La foia del Montsià d’Ulldecona i el 
forat que ha deixat l’explotació d’una 
cantera és l’últim espai de reflexió. 

“L’objectiu ha estat el de buscar i an·
corar en l’espai físic alguns dels trets 
que ens defineixen generacionalment 
i traçar un relat identitari en el qual 
ens sentim mínimament còmodes, o 
que puguem utilitzar com a punt de 
partida per tal d’entendre qui o què 
som”, assenyalen. 

LO PATI

El projecte culminara en un debat col·lectiu a Lo Pati

Ebrergent deriva en “Locus Solus”
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El diumenge 1 d’octubre a la 
zona del Mas de la Cuixota a 
la Casa de Fusta, es va realitzar 

una nova edició de la Festa de la 
Sega. En aquesta hi van participar 
els tradicionals cantadors, amb la 
rondalla de Guardet lo Cantador. 
També els segadors que van segar 
l’arròs de forma tradicional amb els 
cavalls i totes les eines necessàries. 
Al mateix moment hi va haver una 
ballada de jotes, amb els balladors 
seguint la música de Guardet lo 
Cantador. 

L’1 d’octubre es va realitzar una nova 
edició de la Festa de la Sega

FESTA DE LA SEGA
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El dissabte dia 30 de setembre 
es va realitzar a la Plaça de 
l’Ajuntament d’Amposta el 

nostre quart aniversari dels Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta, a la jornada van 
estar acompanyats pels Nyerros de 
la Plana i la Colla Joves Xiquets de 
Valls, malauradament els Nens del 
Vendrell no van poder venir.

Va ser una tarde magnifica de 
castells, encara que en alguns mo·
ments van caure quatre gotes, no van 
impedir la realització dels diferents 
castells. Los Xiqüelos i Xiqüeles del 
Delta van realitzar un 

Pd4 caminant, els Pilars de benvin·
guda, un 3d6a, l’agulla del 3d6a, dos 
intents desmuntats de 4d6, fins que 
es va poder carregar el 4d6, també 
hi va haver un intent de Pd4b. 

Una vegada feta l’exhibició cas·
tellera a la nit hi va haver festa al 
Pavelló Firal d’Amposta, amb DJ 
Fania, Moreno Ros DJ i Kutreparty. 

CASTELLS

Els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta celebren 
el seu quart aniversari

Foto: Joan Ferré

Foto: Joan Ferré

Foto: Joan Ferré

Foto: Joan Ferré

Foto: Joan Ferré Foto: Joan Ferré

Foto: Joan Ferré
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1937. Quan la ribera no tenia amo. 
Crònica de la Col·lectivitat General 
d’Amposta és el títol de l’exposició que 
acull –des del passat 15 de setembre 
fins al 12 de novembre– el Museu 
de les Terres de l’Ebre. Es tracta del 
primer projecte de l’Observatori de la 
Vida Quotidiana (OVQ) a les Terres 
de l’Ebre, desenvolupat gràcies al 
finançament de l’Ajuntament d’Am·
posta i amb el suport del Consorci 
del Museu de les Terres de l’Ebre 
mitjançant un dels ajuts a la recerca 
etnològica concedits l’any 2016 i del 
programa anual OPEI que promou el 
Departament de Cultura. 

L’estiu del 1936, a més d’un cop 
d’estat i l’inici de la Guerra Civil, 
Catalunya va viure una revolució 
social única a Europa. El sistema 
productiu canvià radicalment i les 
col·lectivitats obreres −industrials 
o agràries− van aconseguir, durant 
un temps breu, arraconar el capita·
lisme. A la comarca del Montsià i el 
Delta el triomf del col·lectivisme va 
ser rotund i la gran transformació de 
la vida a Amposta, aleshores capital 
anarquista de les Terres de l’Ebre, fou 
un capítol especialment significatiu, 
tan lloat entre 1937 i 1938, com 
oblidat a partir de 1939.

El procés de col·lectivització de 
la capital del Montsià va començar 
el juliol de 1936 amb la creació del 
comitè. Es desenvolupà a través del 
consell municipal dirigit per la CNT i 
la UGT i culminà a principis del 1937 
amb la creació de la Col·lectivitat Ge·
neral d’Amposta amb els anarquistes 
en solitari. 

La Col·lectivitat General d’Ampos·
ta estava formada per prop de 1.200 
persones, procedents d’unes 700 
famílies diferents, el 10% de la pobla·
ció. Va ser la més nombrosa de totes 
les Terres de l’Ebre i proporcionalment 
la més rellevant de Catalunya. Es re·
gia per un comitè de control i estava 
organitzada en seccions: pagesos 
(la més important), paletes, indús·
tria arrossera, indústria pesquera, 
intercanvi, pintors, panaders, fusta, 
ramaders, economia, abastament, i 
altres de més secundàries. 

Va arribar a instaurar un sou fa·

miliar com a retribució, i si un home 
estava al front, el cobrava la dona. 
També tenia treballadors que no eren 
col·lectivistes. La vivenda, la farmàcia 
i el metge eren gratuïts. Si la casa era 
de propietat, la col·lectivitat pagava 
la contribució i les despeses. L’escola·
rització era obligatòria i mixta.

Entre les realitzacions més des·
tacades pel que fa als mitjans de 
producció, cal assenyalar: la granja 
“Roja i Negra” amb una dotzena 
d’incubadores elèctriques i 8.000 
exemplars de diferents races d’avi·
ram, una vaqueria amb una setantena 
d’animals i una producció d’uns 400 
litres de llet al dia, una cooperativa 
de consum instal·lada a l’església, 
convertida en magatzem, i una fà·
brica de mosaic i forn de guix, dos 
forns de pa, etc.

Una troballa al fons 

Pérez de Rozas de 
l’AFB, punt de partida 
de l’exposició
Durant el procés de recerca per a 

l’exposició Pérez de Rozas. Crònica 
Gràfica de Barcelona 1931·1954 co·
missariada per Andrés Antebi, Teresa 
Ferré i Pablo González es van trobar 
diferents sèries de reportatges sobre 
col·lectivitats agràries i industrials 
realitzades arreu de Catalunya durant 
els anys de la guerra. Des de Sort a 
Amposta, la nissaga Pérez de Rozas 
havia retratat un dels fenòmens més 
singulars de la revolució social del 
1936. 

Les 25 fotografies de la Col·lecti·
vitat General d’Amposta són el punt 
de partida del projecte 1937. Quan 
la ribera no tenia amo, unes imatges 
que s’han positivat per primer cop per 
a l’ocasió just quan fa 80 anys que 
van ser realitzades, ja que els autors 
les van classificar com “Colectivitat 
General d’Amposta. 22 de setembre 
de 1937”. Gràcies a la col·laboració 
de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

(AFB), la mostra sobre la col·lectivitat 
ampostina també inclou un apartat 
dedicat al treball dels Pérez de Rozas 
durant la guerra. 

A més de la sèrie fotogràfica, l’ex·
posició també inclou documentació 

fins ara inèdita sobre el procés d’in·
cautacions, mapes topogràfics de la 
ribera i la garriga i cartells d’època. 
Entre els materials triats té una pre·
sència rellevant la premsa. Així, es 
poden veure números de la publicació 
El Explotado (1932) al voltant de la 
qual s’articulava el discurs anarquista 
ampostí i diferents peces sobre la col·
lectivitat publicades durant la guerra 
a Solidaridad Obrera, ¡¡Campo!! o 
Mujeres Libres. Mereix una menció 
a banda a la sèrie de tres reportatges 
que la revista gràfica Umbral dedicà 
a la col·lectivitat escrits per Lucía 
Sanchez Saornil i amb fotografies 
del valencià “Finezas”. 

L’Observatori de la 
Vida Quotidiana (OVQ) 
L’Observatori de la Vida Quotidi·

ana (OVQ) és un col·lectiu indepen·
dent i transdisciplinari coordinat per 
l’antropòleg Andrés Antebi i l’histo·
riador Pablo González que treballa 
des de l’any 1999 en projectes de 
recerca històrica i etnogràfica a la 
ciutat de Barcelona. El seu objec·
tiu principal és combinar les eines 
pròpies de la recerca social amb la 
potència evocadora de les arts gràfi·
ques i visuals. En els darrers temps, 
els seus treballs exploren temes tan 
diversos com les lluites socials, la 
història del reporterisme gràfic, les 
petjades colonials a Barcelona o la 
construcció col·laborativa de la me·
mòria històrica dels barris des dels 
fons fotogràfics populars.

El procés de recerca i documenta·
ció de l’exposició 1937. Quan la ribera 
no tenia amo ha estat realitzat per 
Andrés Antebi (antropòleg), Pablo 
González Morandi (historiador) i 
Teresa Ferré (periodista). Ferré és 
qui signa també el comissariat de la 
mostra. Anteriorment han comissari·
at l’exposició Pérez de Rozas. Crònica 
Gràfica de Barcelona 1931·1954 que 
es va veure el curs 2015·16 a l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona i han publicat 
Repòrters Gràfics. Barcelona 1900·
1939 (Ajuntament de Barcelona, 
2015), projecte que compta amb la 
pàgina web reportersgrafics.net. 

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

L’ampostina Teresa Ferré n’ha estat la comissaria

Primera exposició sobre la Col·lectivitat 
General d’Amposta, 80 anys després
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Divendres dia 29 de setembre es 
va constituir la Xarxa Territorial 
de Museus de les Comarques de 

Tarragona i de les Terres de l’Ebre en 
un acte celebrat al Museu Pau Casals, 
del Vendrell i que va estar presidit pel 
conseller de Cultura, Lluís Puig. 

En l’acte, s’ha signat un conveni per a 
establir aquesta estructura de coordina·
ció territorial entre el Departament de 
Cultura i els museus de les comarques 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
L’alcalde d’Amposta i president del 
Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre, Adam Tomàs, va signar l’adhesió 
amb la també presència del director – 
gerent, Àlex Farnós. 

El Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre ha actuat en els últims anys 
com a Servei d’Atenció als Museus del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, 
coordinant programes pilot de coope·

ració conjunta, finançats íntegrament 
pel servei de Museus i Béns Mobles. El 
pressupost íntegre dedicat a projectes 
cooperatius en aquest període ha estat 
de 10.000 euros l’any 2015; 38.000 
euros l’any 2016, i 66.500 euros, 
enguany.

Entre altres, aquests projectes co·
operatius han permès desenvolupar 
accions com l’auditoria de les museo·
grafies de les exposicions permanents 
dels museus; les jornades “Apropa’t” de 
Didàctica del Patrimoni (edicions 2016 
i 2017) ; acompanyament en la creació 
i comercialització de l’oferta turística 
als museus (6 museus participants); 
la campanya de comunicació conjunta 
en motiu del Dia Internacional dels 
Museus, o el Programa de suport a la 
documentació dels museus.

L’adhesió a la xarxa és voluntària. 
Actualment a la Xarxa Territorial de 

Museus de les comarques de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre hi estan presents: 
el Museu d’Alcover, Museu de les Terres 
de l’Ebre, Museu d’Història de Cambrils, 
Fundació Apel·les Fenosa, Museu Deu, 

Museu Pau Casals, Museu de la Vida 
Rural, Museu Comarcal de la Conca 
de Barberà, Museu Salvador Vilaseca, 
Museu Diocesà de Tarragona, Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, 
Museu de Tortosa i Museu de Valls.

La missió de les xarxes territorials és 
aconseguir que el conjunt de museus 
puguin complir les seves funcions com 
a institucions culturals públiques. Les 
xarxes territorial compleixen principal·

ment dues funcions:
• La funció cooperativa: detectar 

les necessitats dels museus que s’han 
de resoldre mitjançant la provisió de 
serveis estables i d’economia d’escala, 

i avaluant·ne els seus resultats.
• La funció de foment: donar 

suport econòmic a actuacions de valor 
afegit dels museus de la Xarxa, mitjan·
çant la concessió de subvencions en 
procediments de concurrència pública. 

Per a l’any 2018, la xarxa ha previst 
un pressupost de 135.000 euros per a 
la seva funció cooperativa i de 85.000 
euros per a la funció de foment (sub·
vencions xarxes).  

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre ha encapçalat els projectes de la xarxa

Constituïda la Xarxa Territorial de 
Museus de les comarques de Tarragona

Una exposició repassa els 25 anys 
d’història del grup d’animació ‘Sanfaina’
El vestíbul del Museu de les Terres de 
l’Ebre acull fins el proper 19 de no·
vembre l’exposició Dolçaines, tabals i 
festa.25 anys de la Colla de dolçainers 
i tabaleters grup d’animació Sanfaina. 
Aquesta mostra –organitzada  con·
juntament per l’entitat, l’Ajuntament 
d’Amposta i el Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre–, és una de les 
activitats organitzades per celebrar 
el vint·i·cinquè aniversari d’aquesta 

entitat.
Els plafons, amb textos i fotografies, 
fan un repàs de la història de l’entitat, 
recordant els mestres, la creació dels 
seus gegants manotes Sol i Lluna, les 
principals sortides que han realitzat, 
tant a Amposta com a fora de la ciutat; 
les festes i celebracions locals en les 
quals han tingut sempre un important 
paper, com les cercaviles, les proces·
sons, els concerts i el ball. 

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
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L’Ajuntament aposta per un estil de vida saludable a les 
Estades d’Estiu

Els esmorzars i berenars de les estades d’estiu s’han caracteritzat per la 
quantitat de fruita que han menjat. Més de 1000kg ha estat el que han ingerit 
els nens/es de les estades d’Estiu, les Summer Camp i les Estades Plus. 
L’aposta per un estil de vida saludable ha permès que es pogués treballar 
la piràmide de l’alimentació i uns hàbits d’alimentació correctes. La fruita 
que s’ha ofert ha estat molt variada però s’ha potenciat la fruita del temps, 
ja que aporta les vitamines necessàries per a l’estació de l’any en la que ens 
trobem.

Segons les valoracions fetes pels familiars, aquests van agrair amb un per-
centatge d’un 4,87 sobre 5 que treballéssim els hàbits de vida saludable 
i que s’oferís aigua fresca durant l’estona que els nens/es gaudien de les 
estades.
Durant les estades d’estiu es va vetllar en tot moment per les necessitats 
dels nens/es, per aquest motiu van ser líders en la màxima puntuació en el 
moment de passar la inspecció de joventut, ja que la contractació de moni-
tors de lleure per la ràtio era més que suficient i per tant podia atendre de 
manera personalitzada la necessitat dels usuaris.
Seguirem vetllant per la necessitat dels nens/es i millorant la qualitat 
d’aprenentatge i lleure. 

ESTADES D’ESTIU
Càritas Inter-parroquial d’Amposta vol agrair l’esforç que 
vàreu fer les Associacions i grups, en l’ofrena de fruïts i 
flors a la Mare de Déu de l’Assumpció el dia 15 d’agost

En primer lloc a totes les pubilles i pubilletes, vestides de pageses, com toca, 
en record dels nostres avantpassats.
Tot seguit agraïr a les entitats següents:
- Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià
- Amics del Cavall d’Amposta
- Centre Hípic Carlos Cid
- Hípica Roselló
- Ranxo J.A. (Juan José Asensio)
- Asoprama
- C.B.E Amposta Quick Dance
- Associació Cultural Bou Capllaçat Amposta
- Club Natació Amposta
- Associació de Veïns del Grau (Les Manoles)
- Colla de Gegants d’Amposta
- Colla de Minotaure (correfocs)
- Colla Dolçainers i Tabaleters Samfaina
- La Fila
- Associació cultural “El Cerril Amposta”
Volem remarcar la solidaritat de tots els membres de la Penya Cerril en rega-
lar-nos el seu bou de Festes que va pesar 300 kg.
Tots els anys ho repartien entre els seus socis i aquest any, van pensar que 
havia gent que ho necessitava i ens ho van oferir a Càritas. El vàrem anar a 
buscar a Vinaròs i després vam preparar-lo per a congelar. Tinguerem molta 
feina. En un local adequat es van preparar les racions per poder congelar-les. 
Hem repartit unes peces molt grans a les persones que venen cada divendres 
a recollir menjar i la resta s’emprarà al Menjador de Càritas.
Quedi constància del nostre agraïment i del bé que ens heu fet la Penya Cerril.
També donem les gràcies a dotze voluntaris que, en plenes festes ens vàren 
ajudar a fer tot aquell treball. També a la Carnisseria Lafont que va col·laborar 
en picar els 40 kg de picolat per a fer macarrons.
Especial agraïment a Ramón Bel i Montse que de part de l’Ajuntament es van 
preocupar que a l’ofrena tot funcionés bé.
També donar les gràcies a Manel Ramón d’Amposta Radio, que en entrar a la 
plaça les Associacions, anava explicant qui eren.
Tot va quedar molt bé.
Per a tots, en nom de Càritas. 
GRÀCIES. 

CÀRITAS INTER-PARROQUIAL 
JOAN REVERTÉ – Mª CARMEN SIMÓ
 DIRECTORS DE CÀRITAS D’AMPOSTA

CÀRITAS INTER-PARROQUIAL D’AMPOSTA
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Estem vivint uns temps 
històrics, una època que 
recordarem tota la vida, sigui 
quin sigui el teu pensament, 
les teves idees, estem formant 

part de la història i sabem que 
els fets d’aquest mes d’octubre 
s’estudiaran als llibres 
d’història. A les nostres terres 
vam viure un dia intens, ple 
d’emocions i que ens va unir 
com a societat, com a ebrencs 
i catalans. Màxima solidaritat 

amb els rapitencs, un poble 
amb els que molts ampostins 
guardem llaços d’amistat 
i familiars, i amb els que a 
partir d’aquest 1 d’octubre ens 
unirà un llaç encara més fort 
de complicitat. Ningú sap com 
acabarà tot aquest procés però 

independentment de les idees 
de cadascú, esperem que les 
imatges del dia 1 d’octubre, no 
es tornin a repetir, ni aquí ni 
enlloc, per la bona convivència 
i la salut democràtica del 
nostre país. 

Per què? 
Em disposo a escriure quatre línies 

desordenades però sinceres. En mo·
ments com el d’ara, sento que es l’únic 
que em ve de gust fer.  Decideixo obrir 
el portàtil i el primer que m’indica el 

programa es que estableixi l’idioma 
de correcció. Curiós? Es com si de cop 
i volta cada acció que faig, per petita 
que sigui, em fes triar i decidir. Sóc 
catalana, m’agrada Catalunya, estimo 
el meu país i la seva gent. M’agrada 
parlar i escriure en català, gaudeixo 
amb les festes i tradicions del meu 
país, em sento feliç d’haver nascut aquí 
i viure aquí.....però sabeu una cosa? 
M’encanten els paisatges d’Espanya: 
m’enamoren els racons d’Astúries, 
m’encanta anar una vegada a l’any a 
Madrid, m’encanta Andalusia i l’arte 
dels seus pobles, em cau la baba quan 
miro el mar de les Illes, i deleitar·me 
amb els paisatges de Galicia. I fer km’s  
i més km’s per tot el territori desco·
brint llocs que cap racó d’Europa te el 
privilegi de tenir. M’enamora el clima, 
el menjar, les persones, m’enamora 
baixar del cotxe i poder parlar castellà 

i que tothom hem pugui entendre.....
però no em pregunteu perquè, per 
què no ho sé,  però poc a poc, dia a 
dia, mes a mes,  he sentit que mentre 
jo m’anava enamorant de tot el que 
us he explicat, alguna cosa a dintre, 
al mateix temps,  s’anava trencant. 

La inestabilitat política, l’afectació 
de la crisi, la corrupció, les anades i 
vingudes de rèpliques i sobretot la 
fractura social que tot això ha acabat 
provocant,  han fet que alguna cosa 
dins meu ja no sigui com abans. Tot 
aquest temps,  em pregunto com em 
reflexionat amb nosaltres mateixos 
tot el viscut , em pregunto perquè 
no existeix un manual per poder 
explicar uns fets als nostres fills que 
ni nosaltres som capaços d’entendre, 
em pregunto com en nom de paraules 
tant ‘blanques’ i ‘plenes’ com son la 
llibertat, la democràcia i el respecte es 
pot actuar amb violència i totalment a 
cegues. Em pregunto a cada moment 
‘ Per què?’

Suposo que milers de persones d’ar·
reu del món es deuen preguntar avui 
el ‘per què?’ Milers de persones com 
jo que busquem el compromís, créixer, 
el seguir caminant, que creiem en la 
diversitat i l’aprenentatge comú, en 
voler fer·nos grans cap a endins i cap 
a enfora ...milers de persones com jo, 
de diferents banderes i sentiments, que 
ens considerem catalans però sobretot 
ciutadans del món, tots,  ens devem 
preguntar avui el perquè. Mai oblidaré 
el que va passar l’1 d’octubre. Repe·
teixo, mai oblidaré el que va passar 
l’1 d’octubre.

El meu més sincer reconeixement a 
totes les persones que ahir van donar 
resposta a la violència amb les mans 
enlaire demanat ‘senzillament vull 
votar’. El meu més sincer agraïment 
a totes les persones que van deixar a 
casa les pors i van sortir a votar. Qui 
actua amb por, l’únic que vol es no 
perdre. Qui actua amb confiança i 

respecte només pots guanyar. 
Avui, estic tan profundament dolgu·

da de veure a gent gran, petits i joves, 
amics, companys, pobles sencers en 
ferides desgarradores,  que no vull ni 
sentir a parlar del procés, d’eleccions 
anticipades, ni partits, ni conseqüèn·
cies de la independència, ni de borsa, 
ni mercats, ni res de tot això. Només 
vull parar i donar als quatre vents el 
meu més absolut rebuig a tot el que el 
poble català va haver de viure. Només 
per voler anar a votar. Fàstic em feia 
sentir a la classe política parlar d’ordre 
i respecte quan hi havia sang i crits de 
pànic pels carrers. Que potser estaven 
mirant la pel·lícula dels diumenges a 
migdia mentre a Catalunya ‘les tropes 
invasores’ anaven arrasant les urnes i 
els crits de llibertat? Però en quin món 
vivim que encara avui la gent havia de 
contestar una enquesta de l’actuació 
de la policia nacional? Però en quin 
debat de cafè s’ha de valorar si va ser 
proporcionat o no? Senyors, estem 
parlant de violència, això ni es vota 
ni es negocia. Només es condemna. 

I tu, que espero que hagis  reflexio·
nat com jo, i si molt em pressiones......
inclús t’ho diré clar.....no m’impor·
tava si el meu vot em deixaves que 
fos constitucional o no, segurament 
només ho volia fer per poder cridar 
la teva atenció....perquè saps......feia 
tant temps que no em feies cas....

I el dia que vens a veure’m...em 
fas això?

Des de la tristesa més insignificant 
del meu testimoni, només volia de·
manar que a ningú li sigui indiferent 
la violència, baix cap concepte, que 
ningú segueixi caminant sense tenir 
el coratge de parar i reflexionar sobre 
el viscut. Que ningú s’oblidi de lluitar 
pel que sent, perquè només lluitant pel 
que sentim mai ens equivocarem. 

MCF     
2-OCTUBRE-2017 

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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PLE MES D’OCTUBRE

Rebuig a l’ocupació 
il·legal d’habitatges

En el ple del dia 16 d’octubre des 
de CIU vam presentar una moció 
de rebuig a l’ocupació il·legal 
d’habitatges. Estem preocupats 
per les ocupacions que estan fent 
màfies organitzades a Amposta. 
Estem veient com els veïns han 
de suportar que es posen a viure 
al costat de casa seua ocupes que 
majoritàriament tenen els submi·
nistres d’aigua i llum punxats i no 
respecten en absolut la convivència 
entre veïns i no paguen cap tipus 
d’impost municipal. Aquests fets, 
allí on es produeixen creen un mal 
ambient entre els veïns que veuen 
pertorbada la seua tranquil·litat.
És per això que vam demanar al 
Govern d’esquerra i al seu Alcal·

de que treballi per restablir la 
legalitat, que s’apliqui un catàleg 
de mesures per evitar l’ocupació 
i que faci un cens actualitzat de 
les cases ocupades a Amposta. La 
moció va ser aprovada per tots els 
grups polítics.
Esperem que vagi donant els seus 
fruits i que l’efecte crida que hem 
vist els últims mesos s’acabi d’una 
vegada per totes.

Caixer del Poble Nou
Des de fa tres anys que estem 
esperant el caixer del Poble Nou. 
El senyor Alcalde l’any 2015 ens 
deia que el govern de Convergència 
no sabíem negociar amb els bancs 
quan demanàvem els préstecs i que 
ells quan governarien tindrien el 
caixer. Ara volen ubicar un caixer 
que ens costarà 700 euros cada 
mes als ciutadans d’Amposta. No 
que ells negociarien millor? Li vam 
demanar a l’Alcalde que volíem 
per al 2018 el caixer al Poble Nou 
pagat per l’entitat bancària. Ja 

vorem com acaba.

Ordenances fiscals
En la votació de les ordenances el 
nostre grup es va abstenir donada 
la poquíssima informació que dis·
posàvem. Ens hagués agradat, per 
exemple, saber la nova ordenança 
de taules i cadires com afecta els 
bars i restaurants que posen una 
terrassa, amb la informació facili·
tada impossible, sabem que tindran 
una reducció les que estan tot l’any 
i bonificacions al mobiliari però 
poca cosa més.
Les ordenances han de servir per 
tenir una visió aproximada de quins 
ingressos disposarà l’Ajuntament 
per a l’any 2018, en aquest cas cap 
informació i això que són l’ajunta·
ment transparent. L’alcalde ens va 
donar la raó i es va comprometre 
a millorar la informació rebuda 
pels grups. Per una altra banda, 
des del nostre grup vam demanar a 
l’equip de govern que volíem poder 
agrupar els impostos que paguen 

els ciutadans a l’Ajuntament i pa·
gar·los mensualment, de manera 
que no s’hagi de pagar per exemple 
de cop 600 euros i es puguin pagar 
60 euros al mes. Des del govern ens 
van dir que s’ho mirarien.

Moció de condemna 
de la violència i 
repressió policial 
efectuada per la 
policia l’1 d’octubre 
de 2017
Aquesta moció finalment fou con·
junta de tots els grups municipals 
que condemnem de forma rotunda 
la violència efectuada per la policia 
nacional i la Guàrdia Civil davant 
de ciutadans indefensos amb les 
mans enlaire. Malgrat l’ambient 
que es respirava arreu els ciuta·
dans d’Amposta van resistir i van 
poder votar en un Pavelló Firal ple 
de persones esperançades amb la 
llibertat. 

Aquestes darreres setmanes ens cos·
taran d’oblidar. Han estat l’embat 
definitiu d’un procés que llargament 
em estat caminant i que ens ha de 
conduir a l’establiment de la República 
catalana. 
El punt àlgid de tots aquests dies fou 
sens dubte el passat dia 1·O amb el 
referèndum d’autodeterminació. Els 
dies previs van estar marcats per les 
actuacions judicials d’un estat espa·
nyol entestat en no deixar·nos fer·lo. 
La intervenció dels comptes de la 
Generalitat, els escorcolls a mitjans 
de comunicació, a impremtes buscant 
paperetes o el desplegament despro·
porcionat de les forces policials de 
l’estat són algunes de les accions que 
ens demostren quin és el diàleg que 
ens ofereixen des de Madrid. 
Ara bé, no hi ha dubte que les accions 
més greus que em sofert aquests dies 
han estat la detenció del Secretari 
d’Hisenda, el rapitenc Lluís Salvador, 
entre altres, amb unes acusacions 
fora de tota lògica judicial i amb uns 
procediments més que qüestionables, 
o el fet de citar a declarar més de 700 
alcaldes i alcaldesses pel simple fet 
de, seguint el que el Parlament de 
Catalunya havia aprovat, cedir espais 
municipals per a poder posar urnes 
i que el poble expressi lliurement la 
seva voluntat. 

El nostre alcalde, Adam Tomàs, és un 
d’aquests alcaldes. Fou citat a declarar 
a Tarragona el passat 21 de setem·
bre, només per permetre que tots els 
ampostins i ampostines féssim ús del 
nostre legítim dret de vot. Es veu que és 
més greu posar unes urnes que finan·
çar amb diners en B un partit polític. 
En moments com aquests és quan de 
veritat es demostra de quin costat està 
el poble, doncs més de 200 veïns van 
acompanyar·lo a la fiscalia, més enllà 
del fet que l’haguessin votat o no. La 
defensa dels nostres drets va més enllà 
del fet polític. L’atac anava a l’alcalde 
com institució, i per extensió, a tots 
nosaltres. Els nostres drets han costat 
molt d’assolir i no podem permetre que 
siguin trepitjats per qui no vol parlar, 
per qui no sap escoltar, per qui només 
té una negativa per resposta. 
Durant aquestes darreres setmanes 
hem hagut de veure i viure situacions 
que crèiem totalment superades. Molts 
només les coneixíem d’haver·les llegit 
o vist per la televisió o que qui les 
havia viscut anys enrere ens les havia 
contat. Pensàvem erròniament que era 
cosa del passat, d’aquell passat gris i 
fosc dels dies del NODO. Durant tots 
aquests anys ens havien fet creure que 
havien canviat, que eren uns altres. 
Però no. Aquells que es deien demò·
crates continuen sent els mateixos i 
després de tant de temps s’han tret la 
careta per a demostrar·nos que han 
tornat. Bé, no han marxat mai. Els 
fills i nets de tots aquells són qui estan 

ara al capdavant de les institucions 
de l’estat. 
I l’expressió màxima de qui són fou la 
seva execrable actuació el dia 1 d’oc·
tubre. No ens podíem esperar de cap 
manera que el poble de Catalunya fos 
tan contundentment atacat, amb una 
força fora de tot control, pel simple 
fet de defensar unes urnes i uns vots. 
Moltes ciutats van ser visitades pels 
cossos policials i militars (la guàrdia 
civil és un cos militar) espanyols, entre 
elles Roquetes, Móra la Nova o Sant 
Carles de la Ràpita. Els nostres veïns 
rapitencs van viure a primera hora del 
dia una brutalitat desmesurada i unes 
mostres d’odi que no tenen cabuda en 
un estat suposadament democràtic. 
A Amposta, per sort, no vam patir la 
seva visita. La idea de centralitzar la 
major part dels col·legis electorals al 
pavelló firal (tret de la Lira, la Filha 
i el Poblenou) segurament va fer que 
aquell dia la nostra ciutat tingués una 
jornada electoral relativament normal. 
Els nervis, la tensió i el neguit es podien 
notar, però també les ganes de canvis, 
la il·lusió i un sentiment de complicitat 
entre tots. Molta gent va estar des de 
ben entrada la nit fins a darrera hora 
del mateix diumenge en peu defensant 
el nostre dret de vot. Quan tot un poble 
es conjura per bé major no hi ha qui 
pugui parar·lo. 
Ho vam pogut veure des de llavors 
amb les molts concentracions que 
hem viscut a la nostra ciutat. Ens hem 
trobat quan ha calgut, on ha calgut i 

a la hora convinguda. La força d’un 
poble decidit no té aturador. Hem 
d’estar tots molt orgullosos. Som 
una societat madura i cohesionada i 
ho hem demostrat sobradament. Els 
ampostins i ampostines hem demostrat 
sobradament què volem. No podran 
treure’ns la nostra determinació i els 
nostres anhels de llibertat. 
Interpretant la decisió de la ciutadania 
amb els resultats de l’1 d’octubre, el 
nostre President va proclamar el passat 
10·O la nova República. És cert que al 
mateix moment va suspendre’n la seva 
aplicació, buscant una oferta de diàleg 
per part de Madrid o una mediació 
per algun agent extern. Però la seva 
resposta ha estat de nou la repressió i 
la força. No han tret les forces policials 
del país, han citat a declarar els caps 
dels nostres mossos d’esquadra i han 
atacat de manera rastrera un dels pilars 
de la nostra societat, l’ensenyament. La 
seva deriva autoritària i opressora ha 
arribat a l’extrem d’empresonar els dos 
principals agents socials de Catalunya, 
els presidents de l’ANC i d’Òmnium 
per organitzar les mobilitzacions més 
grans i més pacífiques de la història 
d’Europa. No sabem fins on podrà 
arribar la seva bogeria. 
És per això que hem de mantenir·nos 
ferms i serens. Units i còmplices. Ens en 
sortirem. Aquests dies tèrbols passaran 
i donaran pas a nous dies on tot estarà 
per fer, però que ho farem entre tots 
i serem tots nosaltres qui decidirem 
com fer. Fem·nos confiança. 
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Investigació a URBASER
Moció per demanar una investigació 
a l’empresa URBASER (empresa de 
Florentino Perez), per irregularitats i 
incompliments de contracte.
L’empresa Urbaser (Florentino Perez) 
va guanyar el concurs per netejar la via 
pública a Amposta.
Una feina, que després de guanyar dos 
concursos més, representa la major part 
de la neteja viaria a Amposta.
Fins aquí cap problema.
On comencen les irregularitats:
1·L’empresa Urbaser (Florentino Perez) 
ha estat treballant amb un local del c/st.
Josep sense cap llicència. Per Florentino 
barra lliure. En demanar jo una inspecció 
al local, és quan es descobreix això.
2·Al contracte URBASER es compro·
met, que si una màquina es trenca, 
serà substituïda en 3 hores. MENTIDA. 
Tenim partes on van passar dies, sense 
ser substituïdes.
3·Els treballadors d’URBASER quan 
estaven de baixa o de vacances no eren 
substituïts. Amb els problemes que això 
comporta, no podien netejar bé Ampos·
ta. Així consta a partes d’incidències que 
disposem.
4·Hi ha màquines molt velles, i també 
parts d’aquestes màquines, que servei·
xen per netejar que no funcionen (la 

part central de neteja d’una màquina 
per exemple).
5·Màquines que havien de treballar a 
Amposta, però un dia a la setmana li 
tapaven l’escut d’Amposta i se l’empor·
taven a treballar a un altre municipi.
6·No respectar els drets laborals dels 
treballadors.
I podríem continuar.
Per això volem una investigació, i un 
cop demostrades totes aquestes irre·
gularitats, totes aquestes mancances 
de servei. Se li reclamin els diners pels 
serveis que no han fet. I les sancions que 
marqui la llei.
Quan una empresa guanya un concurs, 
per fer un servei a Amposta la de complir. 
És a dir, ha de fer la feina per la qual li pa·
guem. No tolerarem que ens enganyin, 
que li cobrin uns diners als ciutadans 
d’Amposta per una feina que no fan o 
no fan correctament. Sigui l’empresa del 
Florentino Perez o de qualsevol altre. 
No li tenim temor a ningú, ni li devem 
favors a ningú.
Per això:
1· Demanem una investigació a l’em·
presa URBASER, per irregularitats i 
incompliments de contracte.
Postdata: Que un càrrec de l’ajuntament 
tingues col·locat al seu a fill a URBASER 
és “casualitat”, això ens diuen. Natros no 
creiem en casualitats. I vatros?

Teleassistència
Moció per finançar el servei de teleassis·

tència a la gent gran, amb discapacitat 
i dependència i amb pocs recursos 
econòmics i crear un registre d’aquestes 
persones que visquin soles.
El servei de teleassistència consisteix en 
la instal·lació d’un aparell molt senzill a 
l’habitatge a la persona usuària, connec·
tant mitjançant la línia telefònica a una 
central receptora, amb la qual es pot 
comunicar en cas d’urgència.
També és dona un penjoll o polsera que 
permet moure’s lliurement per la casa, 
fins i tot dutxar·se, amb la seguretat de 
poder contactar amb la central des de 
qualsevol lloc.
Volem un servei centrat en la persona, 
que permet millorar la qualitat de vida, 
l’autonomia i la seguretat d’aquesta i la 
seva família. És un servei permanent, 
funciona les 24 hores del dia, cada dia 
de l’any. La seva finalitat és ajudar a la 
gent gran, discapacitat i/o dependent 
perquè puguin continua vivint al seu 
domicili amb seguretat i reduint el risc 
d’aïllament.
Des del centre d’atenció de teleassis·
tència, l’equip de professionals, atén la 
consulta o avís de la persona usuària i 
activen, si cal, el recurs més adequa a 
la situació: localitzar les persones de 
contacte (familiar, amics...), desplaçar 
al domicili una unitat mòbil o activar 
serveis d’urgències (061, bombers, 
guàrdia urbana...).
La realitat a Amposta és que no tenim 
un registre de totes les persones grans, 

amb discapacitat i/o dependència i és 
del tot necessari. Volem tenir un control 
per vetllar per totes aquestes persones 
que no disposen d’aquest servei.
Tots segurs que coneixem casos. Per 
exemple em va vindre a vore la Sra. 
Conchita. Ella viu sola, va patir un ictus 
i pateix pel fet d’estar sola. I amb una 
pensió no contributiva de poc més de 
4000 euros, no pot fer·hi front per pagar 
el servei. O al sr. Josep que amb una 
pensió mínima tampoc i amb gairebé 
80 anys i les seves malalties està del tot 
desprotegit.
Estem parlant de gent que podrien ser els 
nostres pares, els nostres avis, gent que ha 
treballat tota la vida i que l’ajuntament li 
continua cobrant impostos (que consti).
Crec que és de justícia, que es mereixen 
aquest servei i poder viure a casa seva 
amb tranquil·litat, amb la seguretat que si 
li passa res, només tocant un botó rebran 
tota l’ajuda que necessitin.
És molt trist i diu molt poc de la solidaritat 
d’un poble quan sents que una persona 
gran ha mort sola, i a mort per això, 
per no tenir ningú que vetlles per ella.
25 euros al mes per garantir i protegir la 
nostra gent gran que no tenen recursos, 
és del tot assumible, per això ho dema·
nem. Si cal, des de SOM AMPOSTA ens 
comprometem a col·laborar econòmica·
ment en el projecte. Un cop tinguem el 
registre cal actuar i no deixar cap persona 
abandonada. Hem d’estar units, entre 
tots ho farem possible. 

Nosaltres també 
vam participar de les 
Festes Majors.

Quina llàstima!! La revista Amposta 
ja s’ha convertit en la revista oficial 
de l’equip de govern, amb una  falta 
de rigor alhora d’escollir les fotos 
que es publiquen. Per això ho volem 
denunciar amb aquesta publicació.
Aprofitem aquest espai que encara 
ens cedeixen, per deixar constància 
de la nostra participació en la Festa 
Major i agrair a tothom la seva im·
plicació en les mateixes. 
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Amposta va acollir el ‘I Torneig 
Emma Garcia Curto (10)’, 
en una jornada dedicada a 

la qual va ser jugadora del juvenil 
de l’Handbol Amposta. Primer es va 
jugar un triangular amb partits en 
què van intervenir el Sant Quirze, 
el Sant Vicenç i el conjunt amfitrió. 
Abans de l’inici de les trobades, els 
pares d’Emma Garcia van rebre un 
obsequi per part de les jugadores del 
juvenil del club ampostí, consistent 
en un quadre amb fotografies de 
cadascuna de les integrants amb 

l’Emma, i també se’ls va lliurar un 
record per part del club.

Finalitzada aquesta primera part 
de l’acte, que va comptar amb la 
presència de Marc Garcia, capità del 
Fraikin Granollers, i Víctor Tomàs, 
capità del FC Barcelona, es va dispu·
tar una confrontació amistosa entre 
exjugadors de l’Handbol Amposta 
i veterans del Barça, incloent·hi 
l’actual tècnic de l’Handbol Ampos·
ta·Lagrama femení, Mateu Castellà, 
que va repartir la seva actuació entre 
els dos equips. 

HANDBOL

El pavelló va viure una emotiva jornada dedicada a qui va ser jugadora del juvenil de l’Handbol Amposta

Amposta acull el primer ‘Torneig Emma Garcia Curto’
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El Club Nàutic Amposta ret homenatge 
als seus remers olímpics

El Club Nàutic Amposta va fer 
un homenatge als seus remers 
olímpics i medallistes a l’Esta·

tal de 2016, en el marc de la tretzena 
edició de la festa del rem. La jornada 
va començar amb les regates socials 
que enfrontaven a l’equip blanc con·
tra l’equip negre, bots que estaven 
formats per esportistes del club.

El reconeixement a tots els esportis·
tes del club va ser per als remers que 
van obtenir medalla als Campionats 
d’Espanya, així com, aquells esportis·
tes del Club que van participar amb 
la Selecció Espanyola de rem durant 
el 2016, destacant principalment, la 
cinquena posició d’Aina Cid al Mundi·
al recentment celebrat, essent aquest 
el millor resultat que va aconseguir 

un membre de la selecció Espanyola 
a nivell absolut.

Finalment, també vam tenir una 
acte força emotiu, ja que el Club va 
voler fer un reconeixement a tots els 
seus membres que algun cop han par·
ticipat en uns Jocs Olímpics, essent 
un total de 8 membres entre remers i 

entrenador, sent el Club de les Terres 
de l’Ebre que més olímpics disposa i 
dels 10 primers de la demarcació de 
Tarragona. Van poder comptar amb 
tots els Olímpics del Club, menys 
amb Bienve Front que es troba a Xilè, 
entrenant la selecció d’aquell país. El 
reconeixement va consistir a posar un 

nom de cadascú dels Olímpics a un 
bot de competició i el nom de Bienve 
Front com a entrenador a una motora.

Els reconeixements van ser per a: 
Luismi Oliver (actual President de  
la Federació Espanyola de  Rem), 
Julio Oliver, presents tots dos als 
Jocs Olímpics de Los Angeles 84; 
Toni Merin, Olímpic a Barcelona 92 
i Atlanta 96, Bienve Front (fill) timo·
ner a Barcelona 92; David Morales 
(actual Director Tècnic CNA) I Anna 
Accensi a Atlanta 96; Bienve Front, 
com a seleccionador a Atlanta 96 i 
la més recent, Aina Cid a Rio 2016. 
Va ser un moment molt emotiu, tant 
per als que van rebre l’homenatge 
com per als seus familiars i persones 
presents. 

El Club Nàutic Amposta va fer un homenatge als seus remers olímpics i medallistes a l’Estatal de 2016

REM

MOTOR

El Trial de nens del Montsià acull mig centenar de pilots
El passat diumenge 8 d’octubre es va 

celebrar el Trial de Nens dels Montsià, 
corresponent a la vuitena cursa de la 
Copa Catalana de Trial de Nens 2017.

Mig centenar de pilots es van despla·
çar fins a Terres de l’Ebre, on el sol i la 
calor van fer acte de presència durant 
tot el matí.

El Moto Club Amposta, organitzador 
de la cursa, va posar a prova les habili·
tats dels més petits amb sis zones que 
van combinar a la perfecció la terra i 
la pedra.

L’antepenúltima cursa de la tempo·
rada va deixar dos pilots virtualment 
campions: per una banda Martí Escofet, 
en la categoria Aleví+8, i per l’altra Lluc 
Miquel, en la categoria Promo.

Precisament, Martí Escofet va vèncer 
la cursa del Montsià amb un gran resul·
tat de només 12 punts de penalització. 
Pep Enric Mallafré, amb 26 punts, i 
Alex Pifarré, amb 36, van completar 
els calaixos del podi.

Escofet duu guanyades sis de les vuit 
proves de la Copa Catalana, i si acon·
segueix un bon resultat en la següent 
cursa del calendari, el pilot penedesenc 
podria proclamar·se campió de manera 
matemàtica.

Per la seva banda, Lluc Miquel, en la 
categoria Promo, també va sumar un 
nou triomf. El pilot de Jorba ha vençut 

totes les proves que ha disputat aquesta 
temporada, fet pel qual té a tocar el títol 
de campió de Catalunya 2017. Miquel 

ha segellat la victòria al Trial de Nens 
del Montsià amb només dos punts de 
penalització. Roger Cases i Gaudí Vall 
van completar les posicions de podi.

Edgard Falcó i Adela Godino van 
empatar a zero punts en la categoria 
Taronja Iniciació. El que va fet decantar 
la balança a favor de Falcó va estar el 
menor temps que va emprar per superar 
les zones. D’altra banda, Arnau Arias, 
amb només un punt, va completar 
les posicions de podi de la categoria. 
Amb aquests resultats, Falcó destaca 
al capdamunt de la general amb nou 
punts d’avantatge respecte al segon 
classificat, Arnau Arias.

Per la seva banda, Arnau Aisa va 
vèncer en la categoria Groc Aleví. El 
pilot del MC Alpicat va realitzar un 
gran trial, cometent únicament dues 
errades. Carles Marsal i Pol Guillamet 
van completar el podi de la categoria. 
Quan encara resten dues proves per 
tancar la temporada, Carles Marsal 
lidera la classificació general.

Tercer triomf de la temporada per 
Arnau Maura en la categoria Base Elèc·
trica. El líder de la general ha aconseguit 
una ajustada victòria per només un punt 
de diferència respecte al seu rival més 

directe, Ramon Godino, qui també ha 
tingut un paper destacat a Terres de 
l’Ebre. D’altra banda, Àngel Llopis ha 
ocupat el tercer esglaó del podi.

Marc Piquer i Nil Riera han empatat 
a 13 punts en la categoria Blau Base 
Benzina. La combinació de resultats 
en cadascuna de les zones ha propiciat 
la victòria de Marc Piquer, ja que ha 
sumat més penalitzacions d’un punt 
per zona que el seu rival. En tot cas, 
bona cursa per part de tots dos pilots. 
Adam Leloup ha tancat les posicions 
de podi de la categoria.

Pel que fa a l’apartat Fèmines, gran 
paper de les pilots participants, totes 
elles classificades entre les cinc primeres 
en les seves respectives categories. Cal 
destacar l’extraordinària cursa d’Adela 
Godino, segona en Taronja Iniciació. 
D’altra banda,  Ivette Surós ha fet cin·
quena en Taronja Iniciació; Ada Martí, 
quarta en Groc Aleví; i Laia Pí, quarta 
en Blau Benzina.

D’altra banda, dos pilots han pres part 
en la categoria Oberta: Arnau Bruch i 
Bruno Aguilar.

La pròxima cursa de la Copa Catalana 
de Trial de Nens se celebrarà el proper 
22 d’octubre a La Floresta. 
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Parrot Talarn

Raul Rafel Moreso Barceló

Avui passarà per aquesta 
secció un jugador del nostre 
club de futbol Amposta. Ja sé 

que de jugadors n’hi ha hagut molts 
i bons al nostre poble, no faré la 
llista per què sempre em faria falta 
paper, però aquest resulta que vivia 
al carrer de ma iaia, i és clar jo el 
veia jugar per aquella època que el 
nostre carrer era el primer camp de 
futbol que coneixíem, i resulta que 
mai vaig poder prendre-li la pilota, i 
pegava uns xuts ja de molt menudet, 
que sempre havíem d’anar a buscar 
la pilota al carrer Major, sempre en 
atenció que no ens aixafés algun 
carro, bé començo per què si no 
algú dirà que ja m’enrotllo...

Tu neixes al carrer Sant Roc? 
No, jo neixo al carrer Numància 
d’Amposta paral· lel al canal, al 
començament del Grau, para que 
mos entenguem, al pont de la (ioia) 
aquell carrer cap a dins que ni a un 
que no tenia sortida, allí vaig nàixer 
jo, i cap als dotze anys vam anar a 
viure al C/. Sant Roc i ja vam estar 
tota la vida allí, els meus pares la 
meva germana i jo, allí fins que em 
vaig casar.

A banda del mateix carrer, on 
fas els teus primers passos fut-
bolístics? 
Podria dir-te que va ser als sequers 
de la Companya, que havia una 
esplanada molt gran, allí anàvem 
a jugar tots els amiguets, i d’entre 
tots surt una penya que es deia (La 
Iberia) això va ser gràcies a Rogelio 
Perez que treballava aquell temps 
a la fàbrica del Gel del senyor Agui-
ló, que ens va dir que a la Penya li 
podíem posar el nom de la fàbrica, 
cosa que vam fer, d’allí passem al 
camp de futbol de l’Amposta que 
van formar unes penyes i ja podíem 
entrenar-nos en més condicions, 

sempre jugàvem en diumenge da-
vant de l’Amposta i quan mos tocava 
teníem molta alegria perquè, com 
la gent ja anava entrant, un ja podia 
demostrar que sabia jugar a futbol, 
he de dir-te que en aquell temps al 
futbol anava molta, molta però que 
molta gent!

Llavors es va formar el primer 
equip del juvenil de l’Amposta, i jo 
tenia 14 anys, i aquí a Amposta hi 
havia un home que se’l volia molt, 
el senyor Agusti Ballesté, aquest 
home va formar el primer Juvenil de 
l’Amposta que jo recordi, allí estava 
Santiago Margalef, Jordi Gala, Flo-
rencio Esquerre, este feia de porter, 
i molts més que ara no recordo. 

Tardes molt a passar al primer 
equip? 
Això ja va ser l’any 1956 que l’equip va 
pujar a tercera divisió, però bé, vaig 
anar a la mili i això ho desbaratava 
tot, però allí jugo en Lo Cartagena, 
d’aquí sempre fent la mili passo al 
Deportiva Minera, aquí estic fins a 
finalitzar el servei, torno cap aquí i 
fitxo de seguida en l’Amposta i aquí 
conec a l’entrenador Ramon Sicard, 

bon entrenador, et diré la davantera 
que jo trobo, Also, Celestino, Peña, 
Forcadell, Ramon Reverte, com 
al final tot se soluciona, per fi ja 
començo a poc a poc anar formant 
part de l’equip i així passo prop de 
dos anys i mig, i vaig estar jugant 
a l’Amposta fins que vaig plegar, 
vam baixar a la preferent, que era 
la primera regional d’ara i, després 
vam baixar a la segona, i vam ar-
ribar a jugar el campionat amb el 
Jesús i Maria, Camarles, i com té 
dit vaig anar-ho deixant no sense 
abans passar a ser de la Junta de 
l’Amposta. També faig d’entrenador 
amb el Juvenil (B). 

Del que no hem parlat fins ara 
ha estat de l’etapa de camioner del 
nostre amic, tots els futbolistes no 
ho poden ser sempre i el nostre en 
plegar es converteix en “camione-
ro” com natros li diem, explica’ns 
algo...
 Doncs sí mira, una de les coses per 
les quals jo vaig deixar l’Amposta va 
ser pel camió, mira quan Ramon Re-
verter i jo teníem ja la fitxa per anar a 
jugar en l’Europa vam anar allà amb 

els papers firmats i jo estava a punt 
de casar-me, que em vaig casar el 
dia 22 de Desembre, dia de la loteria, 
i el president de l’Europa que era un 
contractista, i jo li dic a aquell home 
“mira jo estic a punt de casar-me 
i si vinc aquí, necessitaria un pis”, 
i aquell senyor en molta educació 
em diu, “mira jo de moment de pis 
no en tinc cap, però tan prompte 
en tingui un serà per a vostè”, vinc 
cap aquí, i al cap de dos dies torno a 
Barcelona i li dic, “si no tinc pis, no 
hi ha tracte”, i ell em contesta que 
en aquell moment li era impossible, 
i jo li vaig contestar: “així no hi ha 
tracte”, i quasi que podríem dir que 
aquest va ser el final de la meua 
carrera de jugador Professional. 
Llavors el pare de la meua dona tenia 
un camió i em diu que si vull anar en 
ell, i este és el meu canvi d’una cosa 
que m’agradava molt a una altra que 
ha arribat a agradar-me moltíssim, 
quan deixo el camió per qüestions 
de salut, resulta que parlo amb els 
de Contregisa que són família de la 
meua dona, i entro a treballar en ells 
fins que ja em vaig Jubilar.

Suposo que també hauràs format 
part dels Veterans? 
Mira l’equip dels veterans de l’Am-
posta es va formar a la botigueta que 
tenia Aniceto Garcia a la carretera de 
la Ràpita, el van formar ell i Eusebi 
lo de Rifaire, i al començament érem 
13 i ens reuníem al sindicat.

Ens explicava que amb els vete-
rans s’ho va passar molt bé perquè 
tots els anys feien un viatge en 
les dones, i era fabulós tornar-se 
a trobar en jugadors que ja feia 
temps que no es veien, recorda un 
dels viatges a Santander, van jugar 
contra els veterans del Santander, 
ja que ho havia organitzat Batalla i 
va ser fantàstic, encara que no hagi 
jugat mai a futbol saludem a la seva 
dona Silvia i fins al mes que ve que 
tornarem. 


