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La Fila estrena una exposició sobre els cent anys d’història

Un centenar d’expositors, a la Fira de Mostres

Ciutat

Amposta projecta un pàrquing a la zona de l’Hospital Ciutadans
122 alumnes, 
reben un premi 
a l’excel·lència a 
l’estudi 

Ciutat     
Amadea Ferreres, 
nova Defensora de 
la Ciutadania

Ciutat

Amposta, pionera en l’ús del vehicle compartit
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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

FIRES

Una de les novetats d’enguany és la Gala del Comerç

La Fira arriba a la 57a edició amb un centenar d’expositors

La Fira de Mostres d’Amposta 
arriba enguany a la seua 57a 
edició. Ho fa amb un dia més 

de fira (del 6 al 10 de desembre) i 
mantenint les grans xifres d’anteriors 
edicions: més d’un centenar d’ex-
positors (un 25% dels quals s’han 
renovat) repartits entre els 5.000 
metres quadrats interiors i els 25.000 
d’exteriors i més d’un centenar de 
firaires. A més, també manté la 
gratuïtat d’accés a la fira així com 
també l’horari partit, d’11h. a 14h. 
i de 16h. a 21h. Entre les novetats 
d’enguany destaca la incorporació, 
dins de la programació de Fires, de 
l’homenatge als comerços que tenen 
25 i 50 anys. 

 L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, ha explicat els detalls 
d’aquesta 57a edició, tot assenya-
lant que “malgrat la dificultat que 

pot representar muntar uan fira 
multisectorial com la d’Amposta, 
s’està mantenint el nivell d’expositors 
dels últims anys”. Tomàs també ha 
explicat que la persona que inaugu-
rarà enguany serà Joan Cercós, un 
“ampostí molt vinculat a la pagesia 
i del teixit associatiu d’Amposta, que 
va ser el responsable de la secció 
de l’arròs a tot l’Estat espanyol del 
sindicat agrari Unió de Pagesos i que 
també va formar part de la comis-
sió d’experts de la Unió Europea, a 
Brussel·les, on es debatien temes 
relacionats amb el món de l’arròs a 
nivell internacional. Del programa 
d’activitats, Tomàs també ha destacat 
la presentació de la nova uniformitat 
de la Policia Local d’Amposta i l’acte 
d’entrega d’una moto elèctrica a 
aquest cos de seguretat, “actuació 
en la línia de l’aposta de l’equip de 

govern per la eficiència energètica”. 
Aquest acte serà el dimecres 7 a les 
11 del matí a l’auditori municipal. 

Homenatge al Comerç
Una de les novetats d’enguany és la 

incorporació de la Gala del Comerç. 
Serà divendres 8 serà l’Homenatge 
als Comerços de 25 i 50 anys, un 
acte coorganitzat per la regidora 
de Comerç i Mercat Municipal de 
l’Ajuntament, la Federació de Comerç 
d’Amposta (FECOAM) i l’Associació 
de Venedors del Mercat. S’homenat-
jaran 12 comerços de 50 anys i 19 
de 25 anys. A més a més, també es 
farà un reconeixement als paradis-
tes de 2a i 3a generació del Mercat 
Municipal, que enguany compleix 
70 anys. La regidora de Comerç i 
Mercat Municipal, Susanna Sancho, 

PROGRAMA FIRA DE MOSTRES
DIMECRES, 6 DE DESEMBRE

9:30 h.- Acte entrega de beques de 
la Càmara Arrossera del Montsià. 
Lloc: auditori Municipal.
11:00h.- Obertura de portes
11:30 a 13:00h.- Activitats a la 
zona ludoteca infantil, per a infants 
entre 3 i 6 anys, amb un espai de 
joc adaptat per a nens d’aquestes 
edats i espai de joc i manualitats, 
per a infants entre 6 i 12 anys, amb 
un espai adaptat per a la realització 
de tallers. Organitza: Ideat, centre 
de recursos.
12:30h.- Inauguració de la Fira, 
a càrrec de Joan Cercós i Rosa, 
persona vinculada al món agrícola.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:30 a 17:30 h.- Taller demostració 
de canapès per a Nadal a l’estand de 
Som Cuina. Organitza: Som Cuina.
16:30 a 18:30h.- Activitats a la 
zona ludoteca infantil, per a infants 
entre 3 i 6 anys, amb un espai de 
joc adaptat per a nens d’aquestes 
edats i espai de joc i manualitats, 

per a infants entre 6 i 12 anys, amb 
un espai adaptat per a la realització 
de tallers. Organitza: Ideat, centre 
de recursos.
18:30h. a 20h.- Xerrada sota el títol  
“Vint-i-cinc anys de la Residència 
Ibera (1992-2017). Grans avenços i 
nous reptes per millorar la vida de 
les persones”:
18:30h. Presentació del documental 
a càrrec de Ma José Cid.
18:35h. Projecció del documental.
19:00h. Nomenament dels socis de 
mèrit, discurs i agraïment.
 Organitza: APASA. Lloc: Auditori 
de la Fira. 
21:00h.- Tancament de portes.

DIJOUS, 7 DE DESEMBRE. DIA DEL 
NEN

Durant tot el dia, les atraccions de la 
Fira oferiran preus populars.
11:00h.- Obertura de portes.
Xerrada sota el títol «Obligacions i 
estratègia fitosanitària en l’arròs» 
a l’auditori de la fira (sala annexa):
10:30h.- Inscripcions i lliurament de 
documentació

10:40h.-10:50h.- Presentació de la 
jornada a càrrec de Dani Forcadell, 
Unió Pagesos.
10:50h.-11:20h.- Ús sostenible de 
fitosanitaris a càrrec de Jordi Giné. 
DARP.
11:25h.-11:50h.- Situació dels 
productes fitosanitaris en l’arròs a 
càrrec de Gemma Galimany. DARP.
11:55.-12:25h.- Quadern de camp a 
càrrec d’Estanis Valmanya d’Agro-
xarxa.
12:30.-12:40h.- Torn obert pregun-
tes i cloenda. Rafel Verdiell i Hilari 
Curto d’Unió de Pagesos.
11:00h.- Acte d’entrega d’una moto 
elèctrica i de la nova uniformitat a la 
Policia Local, a l’auditori de fires. Tot 
seguit, a la zona eqüestre, exhibició 
de gos patrulla. Organitza: regido-
ria de Governació, de l’Ajuntament 
d’Amposta.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats, per a infants 
entre 6 i 12 anys, amb un espai 
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Una de les novetats d’enguany és la Gala del Comerç

La Fira arriba a la 57a edició amb un centenar d’expositors
assenyala que “aquest acte s’ha fet en 
el marc de la Fira de Mostres, perquè 
el comerç també ha estat un impulsor 
important de la cita”. 

Entrega de beques 
a l’excel·lència 
universitària

 Dissabte 9, a més del Dia de 
la Comarca, organitzat pel Consell 
Comarcal del Montsià i que enguany 
estarà dedicat a Ulldecona, tindrà 
lloc l’acte d’entrega de les beques a 
l’excel·lència a l’estudi, que enguany 

premiarà 123 alumnes i que compta-
rà amb la presència de la presidenta 
del Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell. 

Programa d’actes 
variat

La regidora de Turisme, Fires i 
Promoció Exterior, Joana Estévez, 
ha volgut destacar també la qualitat 
del programa de xerrades i activi-
tats organitzat per les entitats en 
el marc de la fira. De tots els actes, 
ha destacat la xerrada sobre Obli-

gacions i estratègia fitosanitària en 
l’arròs, l’exhibició en les disciplines 
d’Obediència i Protecció Deportiva 
Canina a càrrec de l’ensinistrador 
local Manel Balagué i Janin Quesada 
o la demostració d’Activitat grupal 
amb cavalls que farà el llicenciat 
en Psicologia i expert amb teràpia 
emocional i teràpia assistida amb 
animals, Pere Clotet. 

Cartell
Sobre el cartell, tant la cap d’es-

tudis, Gemma Mauri, ha destacat 

l’oportunitat que suposa per a l’escola 
el fet que els alumnes participin en 
aquests projectes reals. I l’autora del 
cartell d’enguany, Sandra Nàgera, 
ha assenyalat que amb la tècnica 
del collage, s’inspira amb el que és 
la fira per a l’autora. “El cartell està 
centrat en el públic que cada any 
visita la fira i sense el qual aquesta 
no tindria sentit i que també reflexa 
la multisectorialitat”, explica l’autora 
del cartell, qui també assenyala que 
al cartell s’han treballat els conceptes 
de “diversitat, barreja, relacions i 
ambient”.    

adaptat per a la realització de tallers. 
Organitza: Ideat, centre de recursos.
11:30h.- Celebració del 47è. Con-
curs de paelles. Lloc: davant Escola 
Capacitació Agrària. Participació 
prèvia inscripció.
13:00h.- Lliurament dels premis del  
47è. Concurs de paelles. Lloc: Escola 
Capacitació Agrària. 
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:30 a 17:30 h.- Taller demostració 
de canapès per a Nadal a l’estand de 
Som Cuina. Organitza: Som Cuina.
16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats, per a infants 
entre 6 i 12 anys, amb un espai 
adaptat per a la realització de tallers. 
Organitza: Ideat, centre de recursos.
18:30h.- A la zona de tallers, de-
mostració d’aplicacions amb roba. 
Organitza: Les cosetes de Nanda.
21:00h.- Tancament de portes.

DIVENDRES, 8 DE DESEMBRE. DIA 
DE L’HOMENATGE AL COMERÇ 

11:00h.- Obertura de portes.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats, per a infants 
entre 6 i 12 anys, amb un espai 
adaptat per a la realització de tallers. 
Organitza: Ideat, centre de recursos.

12:00h.- Desfilada adoptables En-
grescats a la pista eqüestre
14:00h.- Tancament de portes.
16:00h.- Obertura de portes.
16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats, per a infants 
entre 6 i 12 anys, amb un espai 
adaptat per a la realització de tallers. 
Organitza: Ideat, centre de recursos.
20:00h.- Gala del Comerç. Home-
natge als comerçosd’Amposta que 
tenen 25 i 50 anys. 
21:00h.- Tancament de portes.

DISSABTE, 9 DE DESEMBRE. DIA 
DE LA COMARCA

11:00h.- Obertura de portes
11:00h-13:00h.- 8a Trobada d’inter-
canvi de plaques de cava,
amb la col·laboració dels Col·lecci-
onistes de plaques de cava de les 
Terres de l’Ebre. Edició d’una am-
polla de cava per Mas Ferrer, més 
placa commemorativa de la trobada. 
Lloc: vestíbul de l’Auditori de la Fira.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats, per a infants 
entre 6 i 12 anys, amb un espai 
adaptat per a la realització de tallers. 
Organitza: Ideat, centre de recursos.

Celebració del dia de la Comarca
11:00 h.  Rebuda d’autoritats  al 

Consell Comarcal del Montsià (Pl. 
Lluís Companys s/n d’Amposta).           
* Salutacions i signatura al llibre 
d’honor
* Parlaments institucionals
* Atenció a la premsa
12:00 h.  Desplaçament a la fira i 
visita de l’estand del Consell Co-
marcal del Montsià que aquest any 
està dedicat al municipi d’ Ulldecona.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:30 a 17:30 h.- Taller demostració 
de canapès per a Nadal a l’estand de 
Som Cuina. Organitza: Som Cuina.
16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats, per a infants 
entre 6 i 12 anys, amb un espai 
adaptat per a la realització de tallers. 
Organitza: Ideat, centre de recursos.
18:00h.- Lliurament de les Beques 
a l’excel·lència universitària. Lloc: 
Auditori de la Fira. Acte seguit, 
Presentació de la publicació del 
premi del XI Premi de Recerca Bat-
xillerat “Ciutat d’Amposta”. Lloc: 
Auditori de la Fira.
21:00h.- Tancament de portes.

DIUMENGE, 10 DE DESEMBRE
11:00h.- Obertura de portes.
11:00h.- A la zona de tallers, confec-
ció de clauers amb roba. Organitza: 
Les cosetes de Nanda.
11:00h.- Taula rodona sobre Reserva 

de la Biosfera i encaix del bou a la 
Catalunya del segle XXI:
Taula rodona per parlar sobre:
* Terres de l’Ebre reserva de la 
biosfera.
* Turisme rural i sostenible.
* Arrels del bou a l’Ebre.
* Encaix del bou a la Catalunya del 
s.XXI.
Moderador: Paco Palmer, ramaderia 
Germans Margalef d’Amposta.
Ponents: Serge Colombaud, Santi 
Valldepérez, Juan Pablo Artero i 
Jacques Mailhan
 Lloc: Auditori de la Fira.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai de 
joc i manualitats, per a infants entre 
6 i 12 anys, amb un espai adaptat per 
a la realització de tallers. Organitza: 
Ideat, centre de recursos.

14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:30 a 17:30 h.- Taller demostra-

ció de canapès per a Nadal a l’estand 
de Som Cuina. Organitza: Som Cuina.

16:30 a 18:30h.- Activitats a la 
zona ludoteca infantil, per a infants 
entre 3 i 6 anys, amb un espai de 
joc adaptat per a nens d’aquestes 
edats i espai de joc i manualitats, 
per a infants entre 6 i 12 anys, amb 
un espai adaptat per a la realització 
de tallers. Organitza: Ideat, centre 
de recursos.

21:00h.- Tancament de portes. 
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Activitats a la Pista Eqüestre Jose Manuel Lletí
DIMECRES, 6 DE DESEMBRE

12:00h A càrrec de les jovenetes 
promeses d’Hípica Roselló d’Am-
posta, gran exhibició en la modalitat 
de Pas a 3.
17:30h Des del Centre Hípic Carlos 
Cid, el seu director i genet en actiu, 
al Campionat d’Espanya i Catalunya 
en Doma Clàssica i Alta Escola ens 
realitzarà una exhibició d’aquestes 
disciplines, de les que ha estat 
campió de Catalunya en diverses 
ocasions.
18:00h Demostració en diverses 
disciplines de doma a la Vaquera 
(Tàndem, Doma, Garrotxa) a càrrec 
de la jove promesa Ampostina, Iván 
Asensio. (RANCHO J.A.)
18:45h Exhibició hípica en les mo-
dalitats de Doma Clàssica i Alta 
Escola a càrrec de Dana Martí, jove 
amazona d’Amposta.

DIJOUS, 7 DE DESEMBRE. DIA DEL 
NEN
12:00h Presentació del nou Servei 
Caní de la Policia Local d’Amposta, 
amb l’incorporació d’un gos espe-
cialitzat en la detecció de drogues.
Exhibició per part de l’empresa 
Apak-9, col·laboradora de la Policia 
Local, en disciplines de contenció 
de mases i altres. Apak-9 es una 
empresa destinada a la formació 
continuada de gossos i guies espe-
cialitzats en l’àmbit de les unitats 
canines policials.
17:30h Exhibició en les disciplines 
d’Obediència i Protecció Deportiva 
Canina a càrrec de l’ensinistrador 
local Manel Balagué, i Janin Quesa-
da del centre caní de la nostra ciutat 
De Vanbada kn’s; format a la Real 
Societat Canina de Catalunya i el 
Real CEPPA. Col·laboren el “Bosc” 
i la “Cala”, 2 magnífics exemplars 
de Pasto Alemany de pura raça 
reconeguda.
18:20h Demostració hípica de doma 
a la vaquera en la modalitat de tre-
balls amb “Garrotxa” a càrrec del 
reconegut genet resident a l’Aldea, 
Rafael Garrido.

DIVENDRES, 8 DE DESEMBRE. DIA 
DE L’HOMENATGE AL COMERÇ
11:30h Pere Clotet, Llicenciat en 
Psicologia, i expert amb teràpia 
emocional i teràpia assistida amb 
animals, realitzarà una demostració 
practica d’Activitat grupal amb Ca-
valls, que ens permetrà gaudir d’una 

nova forma de relacionar-nos, viure 
i sentir a aquestos preuats animals. 
12:30h l’Associació Engrescats de 
les Terres de l’Ebre, Organitza la 
Desfilada de Canins Adoptables
17:30h Presentació dels nous 
espectacles eqüestres de la pres-
tigiosa Hípica Roselló d’Amposta, 
un gran carrusel hípic dirigit per 
Jordi Roselló, on ell i tots els seus 
alumnes ens faran gaudir amb 
exercicis de Doma Clàssica, Doma 
Alta Escola, en acabar, es podrà 
gaudir d’una bonica estona de doma 
natural a càrrec del Sr. Cinto Rose-
lló, gran aficionat al mon del cavall, 
sobradament reconegut arreu de les 
nostres terres.
18:45h Demostració en diverses 
disciplines de doma a la Vaquera 
(Tàndem, Doma, Garrotxa) a càrrec 
del jove promesa Ampostí, Iván 
Asensio. (RANCHO J.A.)

DISSABTE, 9 DE DESEMBRE. DIA 
DE LA COMARCA
11:45h Demostració en diverses 
disciplines de doma a la Vaquera 
(Tàndem, Doma, Garrotxa) a càrrec 
del jove promesa Ampostí, Iván 
Asensio. (RANCHO J.A.)
12:30h Carrusel hípic a càrrec dels 
alumnes d’Hípica Roselló d’Am-
posta, i exhibició de l’espectacle 
protagonitzat pel poni “Picatxu”.
17:15h Carrusel eqüestre de la 
prestigiosa HÍPICA ROSSELLÓ de la 
nostra ciutat, una exhibició dirigida 
per Jordi Roselló, on ell, i els seus 
alumnes, ens faran gaudir amb 
exercicis de Doma Clàssica, Doma 
Alta Escola.
17:45h Jordi Roselló, Director Tèc-
nic d’Hípica Roselló, realitzarà una 
exhibició en la modalitat de “regnes 
llargues”, d’un dels sementals re-
productors de P.R.E. disponibles a 
la seva hípica.
18:00h Exhibició d’ensinistrament i 
demostració de treball amb gossos 
pastors, a càrrec del reconegut 
pastor i monitor d’ensinistrament 
de gossos pastors, Armand Flaujat 
i Viayna.
Armand és un expert Pastor, que 
ha conduit ramats de més de 1500 
ovelles per la Vall de Montgarri, a 
més de ser un reconegut professor 
d’ensinistrament de gossos pastors, 
principalment de raça, Border 
Collie, i  del reconegut gos de protec-
ció de ramats de la raça Muntanya 

dels Pirineus. Ell  és també membre 
de la Junta Directiva i Tècnic del 
Servei de Protecció de Ramats de 
l’Institut Pirenaic; i professor de 
l’Escola de Pastors de Catalunya. 

DIUMENGE, 10 DE DESEMBRE
11:20h Gran matinal eqüestre a càr-
rec de l’escola d’equitació HÍPICA 
EQUITOR (Jesus-Tortosa) que ens 
presentaran el seu renovat espec-
tacle “L’ESSÈNCIA D’UN RIU III”, 
amb el Sr. Josep Bonfill propietari 
de la hípica, i amb Gumer Gabaldon 
expert i reconegut genet i millor 
mestre format amb doma Vaque-
ra, doma Clàssica, Alta Escola, i 
enganxes. Ells i els seus alumnes 
ens faran gaudir amb exercicis de: 
Doma d’alta Escola, exhibició de 
Garrotxa, Pas a tres, Pas a dos amb 
amazones a la gropa, demostració 
de tàndem, exhibició del poni-club 
Natura; i un gran Carrusel final.
17:30h Espectacle Final Fira Am-
posta 2017: Exhibició de cloenda 
on faran una demostració de les 

seves habilitats, en figures i tra-
çades els professors de l’Hípica 
Roselló, Centre Hípic Carlos Cid, 
Hípica Equitor, així com els diferents 
genets participants de l’Associació 
Cultural Eqüestre d’Amposta. 
19:30h Lliurament de Diplomes a 
la secció ramadera per part de les 
autoritats.
19:40h Lliurament de Trofeus a Hí-
piques i a participants en la secció 
Eqüestre Fira Amposta 2016, per 
part de les autoritats.

NOTA:
L’Organització es reserva el dret 
de modificar o suspendre, en tot 
o en part, algun dels actes per 
inclemències meteorològiques, 
o altres causes majors alienes a 
l’organització. 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:   
ASSOCIACIÓ CULTURAL EQÜESTRE 
D’AMPOSTA
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EQUIPAMENTS

El ple aprova una modificació del POUM que contempla l’ús d’aparcament

L’Ajuntament projecta un pàrquing en 
superfície a la zona de l’Hospital Comarcal

Un aparcament en superfície i 
regulat a la zona de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta. Això és 

el que projecta l’equip de govern a 
l’illa ubicada entre els carrers Escoles, 
Cervantes, Ronda i Diana, a tocar de 
serveis com l’Hospital o el Museu 
Terres de l’Ebre. El ple ordinari de 
dilluns 27 de novembre va aprovar 
amb el vot favorable del grup d’Es-
querra d’Amposta, l’abstenció de la 
regidora no adscrita Rosita Pertegaz, 
i el vot en contra dels grups del PxC, 
PSC i CiU, una modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) per definir la 
destinació d’equipament comunitari 
a aquesta illa que, tal i com explica 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
“actualment genera ocupacions 
il·legals d’habitatges buits”. “Volem 
transformar aquest espai en una 
zona que doni servei a la ciutadania 
i també als veïns”, explica Tomàs, “i 
a més, fer-ho d’una forma molt eco-
nòmica, més econòmica que destruir 

el Parc com es plantejava en anteriors 
mandats”. L’alcalde també assenyala 
que “la valoració dels serveis tècnics 
de l’expropiació tenint en compte 
l’enderroc i la situació d’ocupació 
estaria al voltant de 250.000 euros. 
Un cost absolutament assumible per 
la millora que representaria”. 

L’equip de govern projecta inicial-
ment un aparcament en superfície, 
d’accés regulat durant el dia i lliure 
per als veïns durant la nit. 

ALTRES TEMES DESTACATS
Entre altres temes destacats del ple 

hi va haver el nou nom del pavelló 
firal, que passa a dir-se Pavelló Firal 
1 d’octubre i l’atorgament de Conde-
coracions i Felicitacions a agents de 
la Policia Local. En concret, es tracta 
dels dos agents que es van tirar al 
Canal per salvar la vida d’una dona 
que va caure-hi, a qui se’ls entregarà 
la Medalla de Bronze d’Honor al 
Mèrit. Tanmateix, també es felicitarà 
de manera pública i individual a tres 

agents més que van participar en el 
salvament. 

 
MOCIONS

En el bloc de mocions, es van deba-
tre tres propostes, dos del Partit dels 
Socialistes i una del regidor German 
Ciscar. Totes tres van tirar endavant. 
Les dels socialistes demanaven, per 
una banda, l’arranjament de la plaça 
Lluís Companys (al davant del Con-
sell Comarcal del Montsià) -amb els 
vots a favor d’EA i el regidor German 
Ciscar i l’abstenció de la regidora no 
adscrita i CiU- i sol·licitar un ajut a 
l’ACA per substituir les canonades 
d’aigua en alta i fer un dipòsit nou 
al Poble Nou -amb el vot favorable 
de tots els grups menys l’abstenció de 
CiU. Quant a la proposta del regidor 
German que sol·licitava l’increment 
de la plantilla de la Policia Local en 
funció de la proposta de l’inspector, 
va rebre el suport de tots els grups 
municipals menys l’abstenció de la 
regidora no adscrita.  

Illa on s’ha projectat l’aparcament.

MUNICIPAL

Amadea Ferreres, nova Defensora de la Ciutadania
Després de tres anys, Amposta 

recupera la figura del Defensor de la 
Ciutadania. El ple de dilluns al vespre 
també va designar Amadea Ferreres com 
a Defensora de la Ciutadania amb els 
vots a favor de la regidora no adscrita i 
de CiU i l’abstenció del PSC i el regidor 
German Ciscar. No serà, però, fins l’1 
de gener quan es faci efectiu aquest 
nomenament. 

Tots els grups van encoratjar a la nova 
Defensora a tenir molts encerts. Tant el 
PSC com Ciscar van argumentar la seva 
abstenció tot assenyalant que conside-
raven que la figura no era necessària. 
Per la seva banda, tant la regidora no 
adscrita, com CiU i EA van coincidir 
en destacar que es tracta de la persona 
adequada per assumir aquestes funci-
ons i també la necessitat que la ciutat 

disposi d’aquesta figura. “Malgrat que 
considerem que l’administració pública 
funciona, pot passar que la ciutadania 
pensi, en algun moment, que les seves 
necessitats no estan sent ateses”, va as-
senyalar Tomàs, “i per això és necessària 
la figura d’aquesta persona imparcial”. 

En la roda de premsa prèvia al ple, 
l’alcalde va assenyalar que l’equip de 
govern va mantenir “converses amb 
tots els grups municipals per consensuar 
el nom de la persona designada”, tot 
afegint que “tant el PSC com el regidor 
German Ciscar consideren que no cal 
aquesta figura i per tant no s’ha entrat 
en negociacions per consensuar el nom”. 
“Sí que es va fer amb CiU”, va assegurar.

Ferreres, vinculada al Partit dels 
Socialistes de Catalunya, va ser esco-
llida entre la vintena de currículums 

que es van presentar quan es va obrir 
la convocatòria per ocupar el lloc de 
Defensor/a del Ciutadà al 2014. Ferre-
res va ser regidora de Serveis Socials i 
Sanitat durant l’alcaldia del socialista 
Josep Maria Simó, entre el 1932 i el 

1987. “Vaig presentar el currículum 
perquè m’agrada el servei a les persones 
i acompanyar-los amb tot el que pugui 
a l’hora de resoldre les seves queixes”, 
va assenyalar la futura Defensora del 
Ciutadania. 

La capital del Montsià va ser la primera de tot l’Estat de disposar d’aquesta figura
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malgrat tot
seguim
tossudament
alçats

#seguim

Oriol Junqueras
Marta Rovira
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MOBILITAT SOSTENIBLE

Els ciutadans podran llogar a un cost econòmic un vehicle elèctric per hores fora d’horari laboral

Amposta, pionera amb l’ús del vehicle 
elèctric compartit a les Terres de l’Ebre
La ciutadania d’Amposta podrà 

llogar un vehicle elèctric fora 
d’horari laboral i durant els 

caps de setmana a un cost econòmic 
en el marc d’un projecte de mobilitat 
elèctrica compartida que impulsa la 
cooperativa Som Mobilitat amb el 
suport de l’Ajuntament d’Amposta. Di-
lluns 27 de novembre, les dues entitats 
van signar un conveni de col·laboració 
segons el qual l’Ajuntametn cedeix una 
plaça d’aparcament al costat del punt 
de recàrrega de vehicles elèctrics a la 
zona del Mercat. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, ha destacat el compromís 
del municipi amb la mobilitat sosteni-
ble. “Volem mentalitzar a la gent de la 
possibilitat d’utilitzar cotxes elèctrics 
compartits” ha dit l’alcalde, que s’ha 
mostrat satisfet que el cas ampostí sigui 
el primer en que empresa, administra-
ció i ciutadania es posen d’acord en l’ús 
d’un cotxe compartit.

Aquest vehicle compartit, el primer 
a les Terres de l’Ebre, ha estat impul-

sat per l’Ateneu Cooperatiu Terres de 
l’Ebre, que agrupa diferents entitats 
d’economia social al territori, i gràcies a 
un acord amb la cooperativa Som Mo-
bilitat. 

En el marc de la presentació del 
vehicle, el representant de l’Ateneu Co-
operatiu de les Terres de l’Ebre, Jaume 
Castellà, ha explicat que serà un cotxe 
que utilitzaran els treballadors de les 
entitats signants - Fundació Privada 

Gentis i la cooperativa CRESOL Solu-
cions Energètiques Locals - en horari 
laboral però que a partir de les 17:00 
hores de la tarda estarà obert a la 
ciutadania.

“La idea és trencar amb la lògica del 
vehicle privat que es té aparcat el 95% 
del temps sota casa” ha assegurat Arnau 
Vilardell, coordinador de Som Mobilitat 
a tot Catalunya. “Tots som molt cons-
cients que el volum d’automòbils que 

tenim a les nostres carreteres generen 
molts problemes de contaminació” ha 
afegit Vilardell, que assegura que en 
aquests moments ja hi ha 9 cotxes d’ús 
compartit a tot Catalunya.

“L’objectiu és fer-lo servir per trajectes 
curts, ja que no volem rivalitzar amb 
el transport públic, un transport que 
creiem que ha de seguir sent utilitzat 
per a trajectes llargs” ha afegit Vilardell.

Aquest vehicle elèctric obre el camí 
a la incorporació de més vehicles que 
puguin estar a l’abast de la ciutadania. 
Per utilitzar-los, només és necessari fer-
se soci de Som Mobilitat, fet que suposa 
tenir accés directe a una aplicació mòbil 
que gestiona el calendari d’utilització i 
també la ubicació del vehicle.

La cooperativa de consum Som Mo-
bilitat, que no té  ànim de lucre, va 
nàixer el 2016 amb la voluntat que 
diferents entitats del territori puguin 
signar acords per gestionar de forma 
autònoma els serveis de mobilitat 
elèctrica compartida. 

El vehicle està estacionat a la zona de càrrega de vehicles elèctrics.

OCUPACIÓ

El Programa 30 Plus 
oferirà 40 llocs de treball

L’Ajuntament d’Amposta acaba de 
posar en marxa una nova edició del 
Programa 30 Plus per a la inserció 
de persones desocupades de 30 i 
més anys, amb baix nivell formatiu 
preferentment. Aquesta nova edició 
s’hi podran acollir fins a 40 persones, 
una xifra que representa un increment 
del 50% respecte l’anterior edició. 

 Durant aquest 2017, aquest 
programa ja ha ofert a 20 persones 
la possibilitat d’inserir-se en el mercat 
laboral a través del contacte directe 
amb les empreses per part de l’Ajun-
tament i perfilant llocs de treball de 
manera conjunta. A banda, també s’ha 
ofert una formació vinculada al lloc de 
treball per a que els treballadors tin-
guessin una inserció més confortable 
i amb garanties. S’ha donat cabuda a 

diversos perfils professionals: solda-
dor, auxiliar administratius, operaris 
de fàbrica, conductors, electricista, 
cambrer, recepcionista, peons de 
neteja…

 Com a requisits per formar part 
d’aquest programa, s’ha de tenir més 
de 30 anys i estar inscrit com a deman-
dant d’ocupació no ocupat (DONO). 
Si s’està interessat i es compleixen 
aquest requisits es poden dirigir als 
baixos de la Biblioteca d’Amposta per 
a demanar més informació.

Les empreses que vulguin partici-
par al programa, podran gaudir d’una 
contractació subvencionada. Poden 
demanar més informació al telèfon 
977 704 027 o per correu electrònic 
a aderamon@amposta.cat i  hdrago@
amposta.cat. 

Aquest programa també inclou formació
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ENTREVISTA

Quin balanç en fa d’aquests dos 
anys de legislatura?

Negatiu, i negatiu en molts 
àmbits. Si parlem de la política de 
personal que porta a terme l’equip 
de govern de l’Ajuntament, estem 
en contra dels “tratges a mida”, de 
la improvització i de l’augment de la 
partida de personal any rera any. La 
política d’incentivació d’empreses, 
al nostre entendre, no és l’ade-
quada, ja que actualmemt s’estan 
subvencionant empreses per con-
tractar persones d’Amposta, siguin 
d’on siguin les empreses i estiguin 
ubicades a la Xina, a Benicarló o a 
Madrid,  quan el que s’hauria de 
fer és incentivar que les empreses 
s’instal-lin a Amposta, de manera 
que crein  llocs de treball aquí i 
dinanisme a la ciutat.

La seva política inmobiliària per 
a nosaltres és pèssima. La compra 
del Sindicat que ens costarà més 
d’1 milió d’euros per posar o fer 
ves a saber què. I per l’altre costat, 
la intenció de comprar uns 200 
pisos a les entitats bancàries. Un 
autèntic despropòsit quan els bancs 
tenen l’obligació de cedir-los per a 
fins socials.

El malbaratament amb les Fes-
tes, on gasten i gasten sense cap 
previsió…

I finalment, la neteja de la via 
pública i la conservació dels parcs 
i jardins d’Amposta, on després de 
dos anys no han fet res per millorar.

Quina és la relació amb l’equip de 
govern?

Gens bona, més bé dolenta per la 
falta d’informació  a la que sotmet al 
nostre grup municipal. Adam Tomàs 
i el seu equip, que parlen de trans-
parència, són els més opacs quan 
es refereix al trasllat d’informació 
a la resta de regidors. Les comissi-
ons informatives no serveixen per 
a res,  ja que d’informar poc i quan 
preguntes, de constestar, menys.

També hem de dir que a hores 
d’ara el nostre grup municipal no 
ha pogut canviar el nom de CIU a 
PDeCAT perquè  el Sr. Adam Tomàs 
no ha volgut autoritzar el canvi de 
nom. Per no parlar de l’acte de con-
ciliació al que vam haver d’anar el sr. 
Alcalde i jo mateixa perquè el vaig 
denunciar per calúmnies i injúries.

Quines són algunes de les princi-
pals iniciatives i propostes de fu-
tur del seu grup?

Hem demanat de forma reiterada 
que la despesa en festes sigui més 
racional i també la reducció de les 
despeses en personal. A més, hem 
demanat la creació d’un parc caní, 
les zones adaptades  als jocs infan-
tils de la nostra ciutat i el control 
de l’ocupació il-legal de pisos per 
màfies organitzades.

Estem molt satisfets que la resi-
dència de gent gran estigui oberta i 
sigui gestionada de forma pública, i 

no amb una concessió com volien fer 
el govern d’Adam Tomás. El nostre 
grup, al novembre de l’any passat, 
vam presentar una moció per tal que 
la gestió continués sent pública. La 
veritat al final acaba sortint i sobre 
la residència, els d’Esquerra Repu-
blicana havien posat moltes excuses 
per no obrir i eren només això: ex-
cuses, perquè ara està  funcionant 
a ple rendiment i amb normalitat, 
com sempre havíem defensat des 
del nostre grup

Però nosaltres teníem i tenim un 
projecte molt més ambiciós que do-
naria serveis de qualitat a la nostra 
gent gran, aprofitant l’estructura de 
la residencia d’avis. Des del nostre 
grup municipal, proposem un pro-
jecte de pisos tutelats o “cohousing” 
que està sent tot un éxit allí on s’ha 
implantat.

Volem prioritzar també la neteja 
de la via pública, perquè Amposta 
està bruta.

Volem incentivar les empreses per 
a que facin inversions al nostre terme 
municipal i no els incentius que ara 
s’ofereixen a empreses que estan 
ubicades a Madrid, per exemple.

Creiem que s’ha de restituir la fi-
gura del defensor del ciutadà, figura 
que hem defensat que ha d’existir 
al nostre Ajuntament pel bon servei 
que havia donat als nostres veïns i 
veïnes.

Proposem també un major frac-
cionament en el cobrament dels 
impostos. Creiem que hem de ser 

sensibles a les dificultats que tenen 
moltes famílies per poder fer front a 
despeses com l’IBI, les escombraries, 
…. Des del nostre grup municipal 
pretenem ajudar a aquestes famílies 
a que puguin complir amb les seves 
obligacions de pagar els impostos, 
però que ho puguin fer més còmo-
dament

Quin ha estat en aquests dos anys 
el tema més complicat des del seu 
punt de vista

El més complicat que ha tingut 
l’equip de govern ha estat la gestió 
del personal de l’Ajuntament d’Am-
posta perquè no han sabut gestionar 
ni negociar, i actualment s’estan 
gastant uns diners en una empresa 
privada quan tenien un catàleg de 
llocs de treball fet per la Diputació 
de Tarragona, organisme amb gran 
expertesa en aquests temes. Un 
absolut despropòsit.

Com qualifica la tasca realitzada 
pel seu grup municipal

Hem estat i continuarem estant 
atents a l’acció de govern, col·la-
borant en tot allò que, al nostre 
entendre, sigui bo per a la nostra 
ciutat i denunciant tot allò que facin 
malament. Hem estat constructius, 
ja que les nostres critiques sempre 
han anat acompanyades de propos-
tes de millora, no hem criticat per 
criticar. 

“Hem demanat de 
forma reiterada que 
la despesa en festes 
sigui més racional”

ISABEL FERRÉ, PORTAVEU DE CIU
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Apreciat ciutadà,

Escric aquestes línies per donar-li a conèixer la meva candidatura al Parlament de Catalunya com ha representant de les Terres de l’Ebre 
i número dos per Tarragona, per la llista del Partit Popular. Em dic Tomàs Castells Fresquet tinc 55 anys, casat amb un fill, soc regidor 
de l’Ajuntament de Deltebre, ocupo la secretaria de Medi Ambient del Partit Popular de Catalunya, i com a professió Tècnic Superior en 
Contabilitat i agricultor.
Tinc el convenciment de que avui, amb les actuals circumstàncies que estem vivint els ciutadans de Catalunya, necessitem cada cop més, politics 
compromesos amb la ciutadania però a la vegada que estiguin al costat de la llei amb totes les seves responsabilitats que això comporta, amb 
la lleialtat a les institucions, a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia. Un polític que vol servir al poble no pot pretendre que les seves decisions 
portin al poble a un desequilibri estructural de les institucions i una fractura social de la ciutadania. 
Voldria transmetre’ls que segueixen havent moltes raons per conservar la fe, per mantenir-nos ferms i confiar en nosaltres i tot el conjunt 
d’Espanya. Per la meva part els prometo com a ciutadà ebrenc  i militant del meu partit seguir entregat en cos i ànima a la defensa i divulgació 
del compromís ètic i de la reconstrucció moral que necessita la nostra societat catalana.
Les nostres Terres de l’Ebre son terres forjades per gent com vostè i com jo, amb famílies que venen del treball i la humilitat, que hem sofert els 
pitjors temps de un país convuls en moments de molta incertesa i després de més de quaranta anys ja tenim una normalitat democràtica, però 
encara ens queda la memòria dels nostres avis, pares i familiars que van sofrir per tirar endavant les nostres estimades famílies. Sempre som gent 
d’exemple del treball i de les nostres tradicions per a molts llocs de Catalunya. La gent de les Terres de l’Ebre som gent amb unes necessitats, que 
al meu parer, són molt diferents a la resta de Catalunya. 
Amb el meu compromís, per la gent de les nostres terres i el nostre futur, defensaré al Parlament de Catalunya, totes les necessitats econòmiques, 
territorials, socials i a la vegada tradicionals que ens defineixen com a “ebrencs” i ens diferencien de la resta de Catalunya amb la nostra pròpia 
identitat territorial. 
Molts problemes de les nostres terres depenen de les competències de l’Estat Espanyol, és impensable donar l’esquena al Govern i per aquest 
motiu el meu compromís ferm en ser la veu de les Terres de l’Ebre al Parlament de Catalunya i interlocutor amb el govern de Madrid. Tenim les 
solucions adequades per a les nostres necessitats, confien en nosaltres i amb la nostra experiència de ser un partit de govern.
Desitjo per a tots i cadascuna de les seves famílies un futur de pau i benestar. Aquest es l’únic motiu de la meva dedicació a la política, el servei al 
ciutadà i ho seguirà sent durant tota la meva vida. Els dono les gràcies per la dedicació que fan cada dia en tirar endavant les seves famílies a la 
vegada tirant endavant el país. Espero correspondre a les seves necessitats amb la meva entrega i treball.

Aprofito per desitjar-los un molt bon Nadal i pròsper 2018.

Moltes gràcies per la seva confiança, Tomàs Castells i Fresquet.
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Quin balanç en faria d’aquest dos 
anys i escaig de tasca de  govern?.

Segurament no seré del tot objec-
tiu, però crec que és molt positiu. 
També és cert, però que ens hem 
trobat molts de handicaps, com per 
exemple entrar a governar després 
que CiU hagués estat 28 anys al 
capdavant de l’Ajuntament i haver de 
canviar el xip. Vam entrar amb poca 
experiència ja que la nostra candi-
datura incorporava a molta gent que 
no es dedicava a la política. Però dos 
anys després ho hem anat superant. 
Crec que tenim una bona relació amb 
els grups polítics de l’oposició, hem 
entès que ja estem governant i que 
no estem fent oposició i ens ham 
anat adaptant al ritme  necessari per 
portar el nostre programa endavant.

Que és més difícil, estar a l’oposició 
o al govern?

Jo crec que és més difícil estar a 
l’oposició. Tots els que ens presentem 
a les eleccions ho fem per governar i 
per posar en pràctica la nostra idea de 
ciutat. A mi m’agrada més governar 
però també s’ha de ser conscient que 
mai acontentaràs tothom. Al principi, 
no acontentar a tothom ens generava 
frustració, però hem assimilat que en 
una ciutat de més de 20.000 habitants 
hi ha moltes sensibilitats. Amb tot, 
és evident que intentem maximitzar 
les nostres decisions en benefici de la 
majoria de ciutadans. El que també 

em causa frustració són els tempos 
de l’administració, que són més lents 
del que nosaltres voldríem.

Quina és la relació que te amb els 
grups de l’oposició?

Les relacions han anat evolucio-
nant. Amb els grups que formàvem 
part de l’oposició en l’anterior govern 
la relació era molt bon , però ara 
ells han de continuar fent oposició i 
pot semblar que no hi ha tant “bon 
rotllo”. Amb CiU s’han anat superant 
reticències i tibantors, amb el PSC la 
relació no es dolenta i amb PxC tenim 
una bona relació. Naturalment amb 
tots amb les discrepàncies normals. A 
més també tenim una relació correcta 
amb la regidora no adscrita Rosita 
Pertegaz. Som 21 persones amb 21 
sensibilitats i s’han de gestionar.

Quines son algunes de les princi-
pals iniciatives de l’equip de Go-
vern?

Jo parlaria de línies d’actuació. 
Estem molts obsessionats amb temes 
com les barreres arquitectòniques, la 
recuperació dels barris, la eficiència 
energètica, la recuperació de la façana 
fluvial, l’atenció a les persones i en la 
modernització de la ciutat.

Hem fet moltes obres de millora 
de les xarxes pluvials i clavegueram. 
Jo ho resumiria dient que estem tre-
ballant per un model de ciutat que 
segurament aquest equip de govern 

no veurà acabat. També podríem dir 
que volem implementar l’èxit que ha 
estat el model esportiu d’Amposta en 
tots els àmbits de la ciutat. I aquest 
model d’èxit pertany també  a tots els 
alcaldes que m’han precedit.

Quin ha estat el moment més com-
plicat des de que és alcalde?

Hi ha hagut algunes errades que 
han afectat a una família, en el cas 
d’un ascensor que no hem pogut o 
no hem sabut resoldre bé, tot i que 
estem a punt de trobar la solució. Es 
un exemple de que quan tu no pots 
respondre a una demanda de manera 
efectiva i ràpida. Aquest ha estat un 

tema que realment m’ha preocupat 
més que molts d’altres als que d’una 
manera o un altra li trobes solució.

Com qualificaria la tasca del equip 
de govern en aquest dos anys i es-
caig?

Jo la qualificaria de molt bona i 
en alguns casos d’excel·lent. Si hi ha 
alguna cosa que no es pot recriminar 
a l’actual equip de govern és la il·lusió 
i la implicació en la seva feina en les 
seves respectives regidories. En cap 
moment m’he desviat de l’atenció 
màxima a la nostra ciutat, i a més, 
acceptant en tot moment les crítiques 
constructives que es fan per millorar 
Amposta. 

“Si hi ha alguna cosa que no es pot 
recriminar a l’actual equip de govern és la 
il·lusió i la implicació en la seva feina”

ADAM TOMÀS, L’ALCALDE D’AMPOSTA

 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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Ciutat

TURISME

Amposta destina més de 800.000 euros 
en millorar la senyalització i la mobilitat

Es tracta de 14 actuacions per corregir mancances en infraestructures, equipaments i serveis 

L ’Ajuntament d’Amposta ha 
presentat el pla d’actuacions 
per al foment territorial del 

turisme que integra 14 actuacions 
destinades a millorar els àmbits 
del delta de l’Ebre, en el seu terme 
municipal, on hi ha més afluència 
turística i que són la llacuna de 
l’Encanyissada, la Casa de Fusta o 
la població de Poble Nou de Delta. 
Les actuacions, algunes ja dutes a 
terme, se centren en corregir man-
cances a nivell d’infraestructures, 
equipaments i serveis com són 
aparcaments, millores de camins i 
carreteres, nexes amb carrils bicis, 
i sobretot molta més senyalització 
turística i rural. El pla compta amb 
una inversió de 816.000, subven-
cionada amb 350.000 euros amb 
els ajuts de l’impost sobre estades 
en establiments turístics (IEET) de 
la Generalitat. La resta s’assumeix 
amb recursos propis del consistori.

El pla està dissenyat sobre tres 
eixos fonamentals, la millora de l’efi-
ciència energètica, la sostenibilitat i 

l’accessibilitat. Les 14 propostes que 
inclou es distribueixen en 5 grans 
blocs. Pel que fa a la mobilitat es 
preveu construir un aparcament 
dissuasiu a l’Encanyissada i millo-

rar el camí existent i la connexió 
amb els carrils bici. Pel que fa a 
l’accessibilitat hi haurà reformes a 
diversos miradors del Delta i se’n 
crearà un de nou. Finament es re-
força la senyalització turística i rural 
així com espais públics i l’eficiència 
energètica. 

Algunes de les actuacions ja s’han 
dut a terme, com són les quatre ac-
cions de millora de la senyalització 
turística i rural. 

L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, ha destacat la important in-
versió, gairebé de mig milió d’euros, 

que hi destina el consistori per poder 
seguir potenciant el turisme. “Volem 
atreure turisme amb una mentalitat 
absolutament territorial perquè és 
cert que Poble Nou i l’Encanyissada 
són terme municipal d’Amposta però 
formen part de tot un conjunt que és 
el Parc Natural, del qual ens consi-
deren de certa manera capital, però 
volem generar sinèrgies en altres 
municipis”, ha remarcat Tomàs. “És 
una aposta de potenciar el turisme 
en l’àmbit territorial”, ha afegit. 

ACN
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ACTES AMPOSTA
DS.09/17:00 XOCOLATADA SOLIDÀRIA (lloc per confirmar)

Dg.10/19:00 Acte Comarcal (CASAL)
DS.16/17:00 BERENAR SOLIDARI (lloc per confirmar)

DG.17/12:00 VERMUT SOLIDARI (lloc per confirmar)

DG.17/19:00 ACTE LOCAL (CASAL)
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L ’Ajuntament d’Amposta i 
l’empresa Sorea han signat 
un conveni de col·laboració 

segons el qual l’empresa, encarre-
gada de la gestió del servei de sub-
ministrament d’aigua al municipi, 
atorga 50.000 euros al consistori 
destinats a activitats de foment de 
la cultura, l’esport, així com també 
a entitats socials. Aquests 50.000 
euros es distribueixen entre 11 en-
titats diferents, que les inverteixen 
en programes diferents.

 
EL LLISTAT D’ENTITATS I PRO-
JECTES SÓN AQUESTS

-   Actuacions municipals , 
10.000,00 €. 

-  Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre  , 9.000€ que es desti-
naran per a promoure el programa 
catàleg educatiu del Museu i els 
equipament de la xarxa Ebre Natural 
i Cultura.

- Societat musical La Unió Filhar-
mònica, 6.000€ que es destinaran 

a activitats culturals i de formació 
musical. 

- Societat musical La Lira Am-
postina, 6.000€ que es destinaran 
a sufragar una part de les despeses 
de direcció escènica, intèrprets, etc., 
de l’activitat cultural realitzada al 
juliol a l’auditori-teatre de la soci-
etat, l’espectacle “Cabaret”.

- Club de Futbol Amposta, 6.000€ 
que es destinaran al a logística dels 
partits, pagaments arbitratges, 
pagament de jugadors i cos tècnic.

- Club Handbol Amposta, 6.000€ 
que es destinaran a inscripcions, 
viatges, arbitratges i funcionament 
del club. 

- Club Nàutic Amposta, 1.500€, 
que es destinaran a l’organització 
de regates, despeses de Creu Roja, 
benzina de les embarcacions, com-
pra de material fungible per a les 
embarcacions i material de gimnàs.

- Club Hoquei Amposta, 1.500€, 
que es destinaran a despeses de 
fitxes, material i desplaçaments.

- Associació organitzadora Trofeu 
Joan Gil Alonso,  1.500€, que es 
destinaran a pagament de factures 
de desplaçaments dels jugadors amb 
autobús, trofeus, àpats, publicitat i 
premis dels clubs participants. 

- Associació familiars malalts 
d’Alzheimer, 1.500€, que es des-

tinaran pagament de nòmines del 
mes d’octubre de la psicòloga i una 
de les cuidadores així com també al 
lloguer de novembre del local. 

- Associació familiars malalts de 
fibromiàlgia, 1.000€, que es destina-
ran a tallers psicològics i d’atenció 
personalitzada. 

CONVENI

Són associacions culturals, socials i esportives del municipi

L’Ajuntament i Sorea signen un conveni de 
50.000 euros que es destinen a 11 entitats

L’Ajuntament d’Amposta té 
previst fer entrega, en el marc de 
la Fira de Mostres, de les beques 
a l’excel·lència universitària, de 
cicles de grau superior, d’estudis 
superiors de música i de màsters 
universitaris per al curs 2016-
2017. Enguany s’atorgarà un total 
de 50.000 euros a 122 alumnes 
diferents. A més de l’increment 
de partida destinada a aquestes 
ajudes (el curs 2014-2015 es van 
atorgar 8.000 euros i el 2015-2016 
20.000 euros), enguany també 
s’han incorporat la possibilitat que 
els estudiants d’Estudis Superiors 

de Música poguessin sol·licitar la 
beca. Una altra de les novetats 
va ser l’increment de la quantitat 
màxima de beca que s’ha pogut 
atorgar als estudiants, un màxim 
de 1.000 euros. La beca mínima 
ha estat de 121 euros. 

L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, destaca l’aposta de l’equip 
de govern per fer créixer aquestes 
beques de forma constant. I és que 
el curs 2015-2016 es van entregar 
de 20.000 euros repartits entre 94 
beques. El curs 2014-2015 aques-
tes xifres eren de 8.000 euros i 49 
alumnes. 

ENSENYAMENT

Convocatòria del curs 2016-2017

Fins a 122 alumnes rebran una 
beca a l’excel·lència
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Ciutadans

El Papa Francesc rep un alumne del Col·legi Sagrat Cor

La setmana del 16 al 20 d’octubre, 10 alumnes de quart d’ESO del Col·legi 
Sagrat Cor van participar en el projecte Scholas ciudadania. Es tracta d’una 
iniciativa impulsada pel Papa Francesc. Scholas Ciudadania és un progra-
ma de formació educativa que busca apropar els estudiants de secundària 
a la seva realitat més propera des d’un esquema que valori la importància 
de la participació i del compromís social, cívic i polític. A més, el programa 
pretén generar un àmbit per apropar l’estudiant a les problemàtiques quo-
tidianes de la seva comunitat, des d’una perspectiva constructiva, en la qual 
l’adolescent participa a través de la investigació i la presentació posterior 
de propostes i solucions. 
Van participar 200 alumnes i 19 IES, col·legis privats i privats concertats. 
Durant tota la setmana van estar treballant sobre: a) la desigualtat i la vi-
olencia de gènere i b) discriminació i estereotips. El divendres van exposar 
les seves conclusions que van ser: a) que es doni més visibilitat als esports 
femenins als Jocs del Mediterrani i b) la figura d’un alumne mediador contra 
el bulling. 
L’acte va concloure plantant l’olivera de la trobada que la placa la beneirà el 
proper dijous dia 26 d’octubre del Papa Francesc. 
Es van sortejar dos viatges per anar a aquesta trobada amb el Papa Fran-
cesc i li va tocar a Guillem Garcia Calleja, alumne del Col·legi Sagrat Cor. 

LLAR D’INFANTS LA SEQUIETA

BIBLIOTECA SEBASTIÀ JOAN ARBÓ

LA UNIÓ FILHARMÒNICA
La Fila rep la Medalla d’Honor de la Ciutat

El 25 de novembre, en el marc del tradicional concert de Santa Cecília, l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, va fer l’entrega de la medalla d’Honor de 
la ciutat d’Amposta a la presidenta de la Unió Filharmònica, Núria Gomez. 
L’entrega de la medalla que es va atorgar per unanimitat al ple de febrero, 
s’ha atorgat aquest 2017 a la Fila per la celebració del seu centenari. La 
màxima distinció de la ciutat, que ja s’ha atorgat al CF Futbol i a la Lira 
Ampostina, s’ha entregat a la Fila pel paper dinamitzador inqüestionable 
que l’entitat ha tingut en la vida social i cultural d’Amposta durant els seus 
cent anys de vida, “exercint també un paper cohesiu entre generacions de la 
nostra ciutat”. “Tanmateix, és una de les bandes de música de referència a 
tot el país i compta, a més, amb una escola des de la qual forma músics de 
gran nivell”. 

Un any de lectures al bressol

Aquest 2017 la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó van reemprendre i redissenyar un projecte relacionat amb el foment 
de l’hàbit lector en la primera infància, el projecte «Lectures al Bressol».
Quan una família inscriu el seu fill o filla al registre de l’Ajuntament rep una 
targeta que el convida a anar a la biblioteca a recollir un conte de regal, és 
el primer conte per a aquest nou ampostí o nova ampostina. Amb aquesta 
iniciativa es pretén incidir en la importància del fet lector i en el valor de 
l’objecte llibre com un objecte quotidià en la vida del nadó.
La família s’apropa a la biblioteca, a vegades per primer cop, i coneix un 
servei que li proporciona informació, formació i lleure de manera totalment 
lliure i gratuïta. Durant aquesta visita des de la biblioteca també es dona a 
conèixer a les famílies la programació de les activitats de «Bebeteca» que 
aquest any ha introduït el «Ioga en família» per a nadons de primers mesos.
El conte de regal que es va triar per aquest any va ser un títol de la col·lecció 
La cirera de l’editorial Combel, títols com: Un pam de nas, La maneta ga-
llineta o Nyam nyam, amb textos de Mar Benegas i il·lustrats per diversos il-
lustradors. La cirera és una col·lecció de llibres de cartró per permeten ser 
explicats, cantats, que conviden a l’observació i al joc. Contes per compartir 
estones agradables amb la família.
Durant el 2017 i a data de publicació d’aquest article els naixements a la 
nostra ciutat eren 168 i la biblioteca ha regalat fins a dia d’avui 43 contes a 
les famílies. 
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El festival Femme in Arts a Lo Pati posa 
el focus sobre la violència de gènere 
Lo Pati Centre d’Art de les 

Terres de l’Ebre va estrenar el 
cap de setmana del 24 i 25 de 

novembre, tot coincidint amb el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, un nou 
festival, Femme in Arts, per abordar 
a través de l’expressió artística la 
violència de gènere, el silenci i la 
capacitat potenciadora i creadora 
de les dones. “Intenta fer visible un 
tema tan greu com la violència contra 
les dones d’una manera vivencial i 
emocional”, explica la comissària 
de Femme in Arts, Anna Zaera. El 
certamen va començar divendres a 
la tarda amb un acte inaugural, amb 

dansa i la projecció del curtmetratge 
‘Menopause rebel’, on van assistir 
més d’un centenar de persones. Se-
gons Zaera, “estem en un moment en 
què tota la conflictiva està sortint a 
la llum, comencem a qüestionar-nos 
i a prendre consciència que és un 
problema estructural molt greu”.

Femme in Arts neix substituïnt 
el cicle Cinema i Dona i ho fa amb 
voluntat de continuïtat. Entre les 
activitats programades, hi havia 
un cicle de cinema que va incloure 
debats i col·loquis; un espectacle 
inaugural de dansa, amb la ballarina 
Anna Hierro; un espectacle musical, 
amb Les Impuxibles; un recital poètic 

i també un espai d’exhibició i con-
sulta de literatura feminista. Tota 
la programació té com a objectiu 
reivindicar la lluita de les dones des 
d’una perspectiva universal però 
vinculant-la, en tot moment, amb 
els moviments que han tingut lloc 
a les Terres de l’Ebre i que mostren 
la resistència femenina moltes vega-
des des de la invisibilitat de la vida 
domèstica.

El festival està coorganitzat per 
Lo Pati i les àrees de serveis socials 
i atenció a la dona de l’Ajuntament 
d’Amposta, el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones del Consell 
Comarcal del Montsià i el Servei d’In-

tervenció Especialitzada de Terres 
de l’Ebre que exerceix la Fundació 
Montsià. Compta amb el suport 
de l’Institut Català de les Dones i 
el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat. 
Hi col·laboren els col·lectius de do-
nes de les Terres de l’Ebre i el Drac 
Màgic, una cooperativa d’iniciativa 
social fundada el 1970 dedicada 
fonamentalment a l’estudi i a la 
divulgació de la cultura audiovisual 
amb la representació de les dones 
com a focus. Totes les activitats es 
fan a Lo Pati i són gratuïtes. 

ACN

Projeccions audiovisuals, dansa o recitals de poesia aborden temes com la maternitat 

ART
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Cultura

MÚSICA

La Fila estrena l’exposició “100 anys de 
música, cultura i societat”

El diumenge 3 de desembre 
es va inaugurar al Museu de 
les Terres de l’Ebre, l’expo-

sició “100 anys de música, cultura 
i societat. La Unió Filharmònica 
d’Amposta”. Emmarcada dins de 
les activitats que la centenària soci-
etat ha organitzat al llarg de l’any, 
l’exposició presenta als visitants 
un singular recorregut a través de 
textos, imatges, veus i espais. Una 
aproximació a 100 anys de trajectòria 
repartits en cinc àmbits, que sinte-
titzats, han fet possible el projecte 
musical, cultural i social que aquesta 
entitat ha significat per a la ciutat 
d’Amposta. Els àmbits són Les Per-

sones, La Memòria, El Paisatge de 
la Fila, L’Escola i El Futur. 

La Memòria destaca alguns dels 
fets que han deixat empremta a la 
història de la Fila, com la primera 
actuació de la Banda de Música o 
l’excursió que l’any 1923 músics i 
acompanyants van fer a Les Salines 
de la Trinitat. L’eix central de la 
instal·lació és El Paisatge de la Fila, 
que representa un escenari, l’espai on 
es concentra i es mostra al públic el 
resultat de tot el treball i dedicació 
de les diferents seccions de l’entitat. 
Els canvis en els models pedagògics 
i d’organització educativa estan trac-
tats en el capítol dedicat a L’Escola 

de música. Finalment, s’aborden 
qüestions relatives als objectius que 
entitats com La Fila desenvolupen 
i hauran d’emprendre en un futur 
pròxim per donar continuïtat al seu 
projecte educatiu, cultural i social.

L’exposició neix mitjançant un 
conveni de col·laboració entre Esar-
di, Escola d’Art i Disseny d’Amposta 
i la Unió Filharmònica d’Amposta 
durant el curs 2016-17.

El disseny de l’espai i la direcció de 
l’exposició ha anat a càrrec de l’Es-
cola d’Art i Disseny d’Amposta, amb 
els professors Antònia Ripoll, Marian 
Marín, Eugeni Bernad i Frederic Solé. 
Versiano Pereira, exalumne d’Esardi 

que actualment està cursant el Grau 
de disseny gràfic (ESDAP) a l’escola 
Serra i Abella de l’Hospitalet de Llo-
bregat, ha estat el responsable de la 
maquetació i muntatge del disseny 
gràfic de la mostra. Eugeni Bernad 
ha estat el comissari de l’exposició 
i les instal·lacions artístiques El Pai-
satge de la Fila i El Futur són obra 
d’Antònia Ripoll i Marian Marín.

En l’exposició “100 anys de mú-
sica, cultura i societat. La Unió Fil-
harmònica d’Amposta”, que es podrà 
visitar fins al 18 de febrer de 2018, 
hi col·labora el Museu de les Terres 
de l’Ebre i l’Ajuntament d’Amposta. 

La mostra, una aproximació a 100 anys de trajectòria de l’entitat musical repartits en cinc àmbits
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Arriba el desembre i Amposta 
s’omple d’activitat. La primera, 
la Fira de Mostres. De l’edició 
d’enguany cal destacar-ne 
l’inaugurador, Joan Cercós. Una 

persona molt vinculada al món 
de la pagesia d’Amposta i del 
conjunt de les Terres de l’Ebre, 
que ha treballat des de sempre 
per la defensa dels drets del 
sector primari. Un encert 
convidar-lo a presidir aquest 
acte.

La segona, la organització de la 
Gala del Comerç, que vol posar 
en valor el teixit comercial de 
la ciutat, reconeixent aquells 
establiments que porten 25 i 
50 anys en funcionament. Del 
desembre també cal destacar-
ne l’atapeït calendari d’activitats 

nadalenques, que any rere 
any creix. Deixant de cantó 
tot aquest calendari, aquest 
desembre també es fa necessari 
posar la mirada a l’actualitat 
política amb la celebració 
d’eleccions al Parlament de 
Catalunya el 21 de desembre. 

Desprès del descans de dos mesos, 
els Amics del Camí de Sant Jaume 
de l’Ebre Montsia vam iniciar el curs 
2017 amb una sortida al Montsia, 
concretament al Montsianell (a dalt 
del santet) i la tornada pel camí ad-
junt, la dificulat va ser baixa i la du-
rada de tres hores aproximadament.

El temps ens va acompanyar en tot 
moment ja que al Setembre sempre 
hi han dies que no saps si et deixarà 

fer sortides a l’aire lliure, però en 
aquesta ocasió sí.

El paisatge en aquesta època de 
l’any i no és perque sóc d’aquí, és 
meravellòs, ja que es mesclen els 
verds dels camps d’oliveres amb el 
groc de l’arrós que están segant les 
nostres màquines que fan la feina 
poc a poc i quan ens donem compte 
ja tenen tot el Delta segat.

L’excursió va anar molt bé i amb 
la companyia de la gent de diferents 
llocs que tenim goig de retrovar-mos 
amb aquestes sortides que realitzem 
al llarg de l’any.

Aquesta, fa finalitzar al restaurant 
que teniem previst fent l’Assamblea 
en primer lloc com tots els anys a 
l’inici del curs i desprès amb el dinar 
de germanor.

La pròpera será als Ports al Pare 
Faig i esperem que sigui del vostre 
gust.

Salutacions

AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME

Coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Alzheimer, el mes de setembre 
vam celebrar la setmana de l’Al-
zheimer amb tot un seguit d’actes, 
amb un gran èxit d’assistència en 
tots aquests.

Vam començar amb la Represen-
tació teatral “Juguem i tornem a 
jugar al cinquet” a càrrec de Tere 
Gisbert. Continuant amb Xerrada 
“Programa Cuidador Expert” a càrrec 
de Cristina Sans (responsable del 
programa a TE), i la Dra. Clàudia 
Curto (directora del CAP Ampos-
ta), i la conferència “La Malaltia 
d’Alzheimer”, a càrrec del Dr. Josep 

Zaragoza (neuroleg del HTVC). El 
mateix 21 de setembre, dia mundial 
de l’Alzheimer, va tenir lloc la GALA 
SOLIDÀRIA, amb actuacions de 
diferents grups musicals: En&Ton, 
Pepet i Marieta, Los Sirgadors, Noel 
Luna, Veronica Zuñiga, La Banda 
de riu, Montse Castellà, Guardet i 
la seva Rondalla, Inma de sopa i la 
Rondalla dels Alfacs i Grup de Dansa 
Paracota.  Per finalment concloure 
la setmana amb el Berenar Popular, 
amenitzat per Vermut Club Band. 

ASSOCIACIÓ ALZHEIMER 
MONTSIÀ

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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FUTBOL

L’Amposta suma 25 punts i se situa tercer de la taula classificatòria

Diumenge 26 de novembre, el 
Club de Futbol Amposta va 
aprofitar el partit del primer 

equip Amposta-Vendrell, per presen-
tar tots els equips que conformaran 
el futbol base, escola i amateur 
aquesta temporada 2017-2018. Pel 
terreny de joc del municipal ampostí 
van desfilar tots els jugadors que 
defensaran la camiseta de l’Amposta 
durant aquesta temporada en totes 
les categories. 

Quant al partit de l’Amposta – 
Vendrell, els ampostins van registrar 
una històrica golejada, 8 a 2, davant 
un equip que arribava a la ciutat com 
a líder del campionat. El partit no 
començava bé pels del Montsià, en 
veure com Àlex avançava al Vendrell 

al marcador al minut 6. Felipe al 22 
igualava l’encontre en rematar una 
passada per banda dreta d’Aleix Llo-
bet. Poc després, al 29 Ivan González 
ha avançat a l’Amposta al marcador.

Àlex novament pel Vendrell igua-
lava el partit 2-2 quan faltaven deu 
minuts per la fi del primer temps. 
Ivan Paez transformaria el 3-2 dos 
minuts després.

Quan ja semblava que es marxaria 
al descans amb aquest resultat, Ivan 
González anotaria el 4-2. Arribaria 
el descans. A la represa tan sols l’hi 
han fet falta 15 segons per fer pujar 
al marcador el 5-2 per mediació 
de Felipe. Omar al 66,acabat d’en-
trar al rectangle de joc, remataria 
de cap un corner per anotar el 6-2 

al marcador. Felipe al minut 82 i 
Ivan González al 83 anotarien els 
dos darrers gols del dia d’avui, on 
s’arribaria al definitiu 8-2 al lluminós 

del municipal ampostí. 
Amb aquesta victòria, l’Amposta 

suma 25 punts i se situa tercer de 
la taula classificatòria. 

El CF Amposta presenta el seu planter

FUTBOL SALA

Amposta acull els partits de 
preparació per als Tornejos 

Amposta  ha acollit, a les acaballes de 
novembre, els partits de preparació per 
als Tornejos Comarcals de Futbol Sala. 
Va ser el 26 de novembre quan Andorra 
es va desplaçar fins el Pavelló Municipal 
d’Amposta per disputar, dins la quarta 

sessió preparatòria, els partits amistosos 
entre totes les seves categories. Tots els 
partits van comptar amb la presència 
federativa del delegat a Tarragona de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF, 
Miquel Àngel Esquerré. 
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Els millors de les curses de muntanya 
Terres de l’Ebre 2017

El 24 de novembre, a Móra 
d’Ebre, es va celebrar l’acte 
de cloenda del 10è Circuit de 

curses per muntanya i del 2n Circuit 
canicross de les Terres de l’Ebre. 
Durant l’acte els guanyadors de les 
diferents modalitats i categories van 
rebre els seus guardons, es van fer 
diversos reconeixements i es van 
presentar els calendaris de la nova 
temporada. Entre els premiats, di-
versos noms ampostins. 

Pel que fa als guanyadors cadets 
han estat Aida Accensi (Atletisme 
Terres de l’Ebre) i Eric Lletí (Mont-
bike Amposta); en júnior la victòria 
final ha estat per a Carme Folqué (AE 
Fent Sendera de Benifallet) i Jau-
me Espuis (AE Cara Nord); els 
guanyadors de la categoria sub-23 
han estat Heura Piñol(AE La Picos-
sa) i Marc Curto (UE Campredó), 
passant als sènior han finalitzat en 
primera posició Georgina Oliver (At-
letisme Terres de l’Ebre) i Christian 
Pellicer (Montbike Amposta); en 
veterà els guanyadors han estat Cris-
tina Valls i Víctor Mestre (Atletisme 
Terres de l’Ebre) i la categoria màster 
l’han guanyat Trish Mellor (Trailru-
ning Cabra Feixet) i Joan Curto (AE 
El Senderó de Riudecols).

Per finalitzar amb els podis, no-
més quedaven rebre el trofeu els 
guanyadors absoluts; en dones, la 

guanyadora del Circuit del 2017 ha 
estat l’Eva Cristina Llobat (Montbike 
Amposta), seguida per Sandra Bur-
gués (Borges Trail - AAEET) i Paula 
Espinach (Maestrazgo - Escuder 
Tèxtil). En homes el guanyador 
del Circuit de curses per muntanya 
de les Terres de l’Ebre del 2017 ha 
estat Lluisma Mas (Montbike Ampos-
ta), en segona posició ha quedat Vi-
cent Herrera (Queral Trail - CEE La 
Foradada) i el tercer ha estat Pau 
Vila (Borges Trail - AAEET).

Com cada any, des del Circuit 
també es van entregar trofeus als 
corredors que han finalitzat totes 
les curses del 2017. Joan Ramon 
Balada (Montbike - Queral Trail – 
Aldepau Sports), Josep Maria Brull(-
Grup 14), Sam Campanero (CE 
Xerta), Eva Cristina Llobat (Mont-
bike), Lluisma Mas (Montbike) 
i Georgina Oliver (Atletisme Terres 
de l’Ebre) han estat els 6 corredors 
i corredores que han finalitzat totes 
les curses d’enguany. Tot seguit tam-
bé han rebut trofeu els clubs amb 
més puntuació acumulada en totes 
les curses. El guanyador ha estat 
el Club BTT Montbike d’Amposta, 
el segon el Borges Trail - Associació 
d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola 
de Treball, i el tercer el Centre Ex-
cursionista La Forada de Sant Carles 
de la Ràpita. 

Festa de cloenda dels circuits de curses per muntanya i canicròs de les Terres de l’Ebre a Móra d’Ebre 

CURSES DE MUNTANYA

Els premiats d’Amposta
Joan Lluís Fernández - primer categoria absoluta Canicròs (Ultra Run-
ners)
Juanma Martínez -segon categoria absoluta Canicròs (Ultra Runners)
Marga Abella - 3a categoria sènior Canicròs (Montbike)
Eva Cris Llobat - primera absoluta Curses per Muntanya (Montbike)
Christian Pellicer -primer sènior Curses per Muntanya (Montbike)
Èric Lletí Bertomeu - primer cadet Curses per Muntanya (Montbike)
Teresa Moya - primera sub23 Curses per Muntanya (no va assistir)
Carla Gisbert - segona sub-23 Curses per Muntanya (Montbike)
Club BTT Montbike Amposta - Club guanyador del Circuit de Curses per 
Muntanya(Montbike)



per Josep
Parrot Talarn

Jose Huguet Estellé

Com que estem damunt de 
Nadal, avui el meu convidat 
i jo mateix, us desitjarem 

que passeu uns bons Nadals... I ja 
comencem en la primera pregunta. 
Tu quin mal nom tens?

No en tinc cap, encara que en 
aquella època tots en teníem. Al 
cognom, ningú li feia cas. I mira, al 
meu pare, que encara se n’anava 
molt més endarrere que jo, tampoc 
li van posar cap mal nom. Tothom el 
coneixia per Huguet com a mi. 

Quan comences a treballar?
De molt jove ja començo en la 

maquinària, al carrer Sol, a una agru-
pació que es va formar. Allí érem dos 
socis. Els dos ens dèiem Huguet. Ell 
Manuel i jo José, però els dos érem 
molt coneguts pel cognom. Vam dir: 
com ho farem? Perquè tothom ens 
cridava ‘Huguet’ i contestàvem tots 
dos. Per no equivocar-nos, com que 
Manuel Huguet tenia més terres que 
jo. era més gran i va heretar molta 
terra, els companys li van dir: “Mira, 
tu seràs el ric”. I jo, vaig passar a 
ser el pobre. Però ja veuràs què va 
passar. Ens posem a treballar cada 
un en la seua maquinària. Jo era més 
jove i treballava nit i dia. Vaig passar 
davant d’ell, em vaig fer més ric que 
ell perquè vaig començar a comprar 
més i més terra. I en canvi, ell es va 
quedar estancat. La gent me deia, si 
tu tens més terra que ell, com és que 
tens el nom de pobre. I així, d’aquesta 
manera, el poble em va anar deixant 
de dir ‘Huguet lo pobre’. 

A tu, treballar mai t’ha fet res.
Treballava de nit i de dia. Però va 

haver-hi un dia que li dic a la dona, 
mira no sé què em passa que diràs 
que me marejo; tot em pega voltes. 
Me porta al metge que m’agarra 
el pols, i diu: “Però com està este 

home si no li va ni el pols”. l vaig dir 
que treballava nit i dia. Em va donar 
un reforçant i em va dir que mirés 
de no prendre-m’ho tant a pit, que 
descansés. 

 
Quants anys tens ara?
Un munt. Mira, en este moment en 

tinc 93. La Joventut l’envejo  només 
perquè si ara tornes a aquell temps 
l’únic que faria és el mateix que vaig 
fer: treballar, treballar i treballar. 
Perquè jo treballant he sigut feliç. I 
com més pesada era la feina, més 
disfrutava. No és per fer-me el gran, 
però en força pocs companys podien 
fer el que jo feia. I ara, a l’edat que 
tinc, l’únic que trobo a faltar és aquell 
esforç físic de quan semblava que no 
podries, però al final ho aconseguies. 
La satisfacció aquella una cosa que 
no es pot explicar en paraules. 

Quina entitat era la teva preferida 
per anar a ballar?

La meua era la Lira. La Fila era 
més per als senyorets. I el Casino, 
què? Al Casino, per anar-hi, tenies 
de tenir almenys carro i matxo.

 
Tu comences molt prompte a 

treballar a la terra.
Naixo al 1925 i per aquell temps hi 

havia misèria a munts. Treballava en 
mon pare al camp i ens quedàvem a 
la ribera. Batíem a potes en l’animal. 
Recordo que el meu pare no tenia 
rellotge. Per a tenir rellotge havies 
de ser un Miralles o un Escribà i avui, 
en dia qualsevol, en té quatre o cinc. 
Però eren intel· ligents, sortien fora 
la barraca, miraven les estrelles i te 
deien l’hora que era.

On vius tu?
 Visc a un bloc de pisos. Estic al 

pis que fa sis. A la meva habitació 
tinc una butaca amb comandament, 
ubicat de cara a la Ràpita. Des d’allí 
tinc unes vistes que no em canso mai 

de mirar-les. De nit, és meravellós 
la quantitat d’estrelles que es veuen.

El menja, te’l fas tu?
L’esmorzar no em costa molt de 

preparar. El sopar ja sabem que ara 
l’actualitat és que sigui lleuger i per 
tant, també acabo prompte. El dinar, 
que és el que em seria més compli-
cat, me’l porten les noies; elles s’ho 
combinen, com en tinc tres. Les tres 
se porten molt bé. Així que visc sol 
i no faig nosa a ningú i ningú em fa 
nosa a mi. Tots contents. 

I les teves filles treballen o es-
tudien?

Dos ja són grans i tenen carrera: 
una és infermera titulada i l’altra 
és mestra. L’altra no té carrera, 
perquè ella i una amiga van agafar 
una sabateria i li va passar el temps 
d’estudiar i mira, però també li anat 
tot molt bé. La gran és Consuelo, la 
mitjana Maria i la menuda Elvi.

 
Per últim et preguntaré quin és 

el teu Casal per anar a pasar alguna 
tarde?

És el Casal del senyor Ruiz, que 
està al carrer Cervantes. Aprofito ara 
des de la  nostra revista Amposta, 
per desitjar-los a tots que estiguen 
passant una bona tarda. I a tu també 
Parrot, gràcies per haver pensat 
en mi. 

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica


