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L’Amposta Benjamí A s’endú l’Internacional Terres de l’Ebre

L’Ajuntament destina 1,9M€ 
del romanent a inversions
Inclouen més d’una vintena d’actuacions en tots els àmbits

Apasa, premi Amposta 2017

Cultura
10 anys recordant 
l’Amposta 
centenària

Cultura 
Uns 1.300 alumnes, 
al Com Sona l’Eso 
a Amposta 

Gent     
El Saló de Pasqua 
rep unes 5.000 
visites

L’entitat rep el reconeixement a la seva trajectòria que atorguen els mitjans de comunicació amb presència a Amposta coincidint amb el 25è aniversari 
de la Residència Íbera.

Ciutat
Food Trucks i 
circ, al parc dels 
Xiribecs  
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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

L’Ajuntament tanca el 2017 amb un romanent de tresoreria de 7,5M€

L’Ajuntament d’Amposta ha 
tancat el pressupost del 2017 
amb un romanent de treso-

reria de 7,5 milions d’euros i un 
superàvit de 2,02 milions d’euros. 
Aquestes xifres, qualificades “d’ex-
cel·lents” per l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, permetran invertir 
1,9 milions d’euros provinents del 
romanent de tresoreria i 946.000 
euros del superàvit a inversions o a 
amortització de préstec. Aquest va 
ser un dels principals temes que van 
passar dilluns 26 pel ple del mes de 
març, on es va donar compte del 
tancament de pressupost de l’any 
passat. Un pressupost que d’inici es 
va situar en els 21,17 milions d’euros 
i en el tancament s’ha situat en els 
34,4 milions d’euros. “Actualment 
n’hi ha d’executats poc més de 24 
milions i en queden deu de pendents 
en inversions per executar”, ha as-
senyalat l’alcalde.

 Per la seva banda, el regidor 
d’Hisenda, Règim Intern i Personal, 
Tomàs Bertomeu, destaca que la 
comparativa entre les xifres del 
2015, 2016 i 2017 demostra la bona 
evolució dels comptes de l’Ajunta-
ment. En aquest sentit, Bertomeu 
ha destacat que el 2015 es va tancar 
amb un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 6,07 M€, el 
2016 de 6,03 i el 2017 de 7,5 M€. 
També ha posat èmfasi amb l’evolu-
ció de l’endeutament bancari, que 
ha passat d’11,2M€ el 2015 a 8,8 
M€ el 2017. “Estem aconseguint 
que l’Ajuntament aboqui recursos 
al poble amb un control evident de 
la situació econòmica de les arques 
municipals”, ha dit el regidor.  

 L’alcalde també ha aprofitat 
per destacar que bona part de l’èxit 
econòmic es deu a l’elevat increment 
registrat en les subvencions d’altres 
administracions que l’Ajuntament 
rep des del 2015 i fins ara. “Així, el 
2015 es van rebre 6,5 milions d’euros 
en subvencions i al 2017 aquesta 
xifra ha pujat fins als 8,6 milions 
d’euros. “Això es deu a la feina que fa 

l’equip de govern i l’àrea tècnica per 
poder optar a totes les subvencions 
d’administracions superiors que sigui 
possible”, ha dit l’alcalde.

1,9 milions d’euros en 
inversions
 El ple de març va aprovar 

(amb els vots a favor de l’equip de 
govern d’Esquerra d’Amposta, l’abs-
tenció del regidor German Ciscar, 
dels grups municipals del PSC i de 
CiU i el vot en contra de la regidora 
no adscrita Rosita Pertegaz) la mo-
dificació pressupostària número 8 
que distribueix l’1,9 milions d’euros 
de romanent de tresoreria que es pot 
destinar a inversions. “Com que no 
va ser fins divendres quan el consell 
de Ministres va aprovar el decret 
que regularà en què es pot invertir 
el superàvit, hem decidit destinar el 
romanent de tresoreria a inversions; 
i probablement el prop del milió 
d’euros de superàvit o el destinarem 
a amortitzar préstec o a alguna gran 
actuació com la licitació de la tercera 
fase de l’enllumenat”, va explicar 
l’alcalde.

Així, entre les inversions que 
inclou aquesta modificació pressu-
postària, hi destaquen: 
• 80.000 euros per a barreres ar-

quitectòniques o els 20.000 euros 
per a l’adquisició de parcs infantils 
adaptats 

• 250.000 euros per a l’adquisició 
d’immobles: dos immobles al 
carrer Victòria; una part del local 
d’entitats del carrer Buenos Aires 
per ampliar-lo, dos immobles que 
s’enderrocaran al carrer Sant Cris-
tòfol, un immoble que toca al Club 
Nàutic per a la seva ampliació i una 
casa al carrer la Parra per ampliar 
el parc d’habitatge públic.

• 60.000 euros per a l’adequació de 
l’antiga oficina de turisme.

• 15.000 euros per a instal·lar video-
càmares de control d’accessos a la 
plaça del Mercat i al carrer Major 
que complementen els 18.000 ja 

pressupostats. 
• 350.000 euros per a l’adequació de 

l’edifici del Sindicat; una quantitat 
que l’Ajuntament avança ja que 
està pendent d’una subvenció de 
Fons Feder i de la Diputació. 

• 175.000 euros de regeneració de 
la façana fluvial. 

• 35.000 euros per a la conserva-
ció de vies públiques per poder 
comprar adoquins, tubs, formigó 
i voreres per reurbanitzar, amb 
recursos propis, carrers com ara 
el Trafalgar o l’Eivissa. 

• 30.000 euros en senyalitzacions 
vials.

• 20.000 euros per a senyals de 
trànsit i guals

• 56.000 euros per al tractament del 
mosquit, que es traurà a licitació

• 505.263,03 euros per a l’adequació 
de l’edifici de la Travessera Sant 
Isidre. 

• 150.000 euros per a renovació de 
clavegueram

• 100.000 euros per a la segona 
fase de la renovació de pluvials 
del carrer Tarragona

• 75.000 euros per a la segona fase 
del pla estratègic de l’enllumenat 
que es destinaran a l’adquisició de 
lluminàries clàssiques i decoratives

• 150.000 euros en reparació de 

Fins a 1,9M€ del romanent 
per a inversions

80.000€
Barreres 
arquitectòniques

350.000€ 
Edifici del Sindicat 

175.000€ 
Façana fluvial
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Entre les actuacions previstes hi ha 80.000 euros per a l’eliminació de barreres arquitectòniques

El ple de l’Ajuntament d’Amposta va donar llum verda  dilluns 26 de març a les tres propostes presen-
tades pels diferents grups municipals i que emplacen al consistori a la defensa de l’escola catalana, a 
treballar per l’accessibilitat universal i establir unes ajudes econòmiques als malalts de llarga durada, 
com els malalts de càncer.
La primera de les propostes va ser presentada de forma conjunta per tots els grups municipals i la re-
gidora no adscrita i era en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. El text rebutja 
l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE, qualsevol atac que posi en perill la 
immersió lingüística a Catalunya i també la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 
catalana i dona suport al model d’escola com a model compromès amb la cohesió social, d’èxit i estimat, 
que garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats i a la vegada assegura el coneixement de les 
dues llengües per part de l’alumnat i reitera el compromís de l’Ajuntament en la defensa de l’escola 
catalana.
En segon lloc, el ple també va acordar crear uns ajuts econòmics dirigits als malalts de llarga durada de 
malalties greus, a proposta del regidor German Ciscar. La moció de Ciscar, que va rebre el suport de tots 
els grups municipals llevat de l’abstenció de la regidora no adscrita, reclamava que l’Ajuntament creï 
“uns ajuts econòmics als malats de càncer que estiguin en tractament i tinguin uns ingressos inferiors 
al SMI”. “La solidaritat ha de ser la nostra ensenya i no podem permetre que els veïns que passen per 
aquesta malaltia i per la falta de recursos no puguin obtenir els medicaments que necessiten per paŀliar 
els efectes del tractament i guanyar una mica de qualitat de vida”, va argumentar Ciscar. La proposta es 
va ampliar fent extensius els ajuts a qualsevol malalt amb un tractament de llarga durada i estudiant 
també quin topall econòmic s’haurà de posar per poder accedir a aquests ajuts. “L’equip de govern té 
la voluntat de redistribuir els ingressos perquè arribin a quanta més gent millor i aquests ajuts tenen 
aquesta filosofia”, va defensar l’alcalde, Adam Tomàs.
Finalment, el ple de març també va donar llum verda a la proposta del grup municipal dels socialistes 
“pel dret de les persones amb discapacitat a l’accessibilitat universal municipal”. Aquest text, que va 
ser aprovat amb el vot favorable de tots els regidors, demana, entre d’altres coses, crear un consell 
municipal de la discapacitat durant el 2018 com a òrgan permanent de participació ciutadana, consul-
ta i assessorament per a la promoció d’accions destinades a la millor de les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat en l’àmbit públic municipal d’Amposta, la signatura d’un pacte municipal i la 
creació d’un observatori municipal sobre accessibilitat universal; garantir que totes els obres noves a 
la ciutat, públiques i privades d’ús públic, compleixin la normativa vigent quant a accessibilitat, revisar 
totes les rampes de la ciutat, eliminar o canviar d’ubicació el mobiliari urbà que impedeixi el pas d’una 
cadira de rodes o dotar d’espais d’aparcament per a persones en mobilitat reduïda, entre d’altres coses. 
“També reclamem que el dia 3 de desembre s’instauri a Amposta la celebració del Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat, com un dia de sensibilització de la població en general”, va defensar el 
portaveu socialista, Francesc Miró.

La defensa de l’escola catalana, accessibilitat universal i ajudes als 
malalts de llarga durada, mocions aprovades al ple d’Amposta 250.000€ 

Adquisició immobles

150.000€ 
Conservació 
vies públiques

505.000€ 
Edifici travessera Sant 
Isidre

100.000€ 
Pluvials c. Tarragona

150.000€ 
Camins

30.000€ 
Videoacta als plens 
municipals

150.000€ 
Clavegueram

camins 
• 22.550 euros per a l’adquisició 

d’elements i reparacions per als 
parcs infantils

•  120.000 euros per a l’adequació i 
millora de centres educatius

• 90.000 euros per a l’adequació i 

millora d’equipaments esportius, 
entre els que hi ha la construcció 
de dos noves pistes descobertes

• 30.000 euros per a la implementa-
ció de la videoacta al ple municipal

• 30.000 euros per a obres de millora 
de la gossera municipal

• 20.000 euros pera l’eliminació de 
postes d’empreses subministrado-
res de la via pública 

• 20.000 euros, una part dels quals 
per al lloguer del Club Social de 
Malalts Mentals de les Terres de 
l’Ebre. 
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Ciutat

OCUPACIÓ

Fins a 90 joves d’entre 16 i 25 anys participen al programa en la seua edició 2016-2018

Uns quaranta joves troben treball estable 
amb el programa Joves per l’Ocupació 

Dels 90 joves d’entre 16 i 25 
anys que l’any 2016 van 
inscriure’s al programa Joves 

per l’Ocupació del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya a l’Ajuntament 
d’Amposta, fins a 36 continuen 
treballant a la feina que se’ls va 
oferir en el marc del programa. 
Això significa un 40% d’inserció 
laboral. Aquest percentatge s’enfila 
fins més amunt del 80% si es tenen 
en compte els joves que van acon-
seguir un contracte només acabar 
la seua formació. I és que un cop 
finalitzada la formació, 75 alumnes 
van tenir feina. Unes xifres que, en 
paraules de l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, “demostren l’èxit de 
la feina feta des de l’equip de l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació i de 
tots els plans que s’hi desenvolupen 
per a la inserció laboral, en aquest 
cas, dels joves”.

En relació a la seva formació, 50 

alumnes que no comptaven amb 
l’ESO van reincorporar-se a la for-
mació reglada, i dos alumnes van 
poder obtenir el Graduat en ESO. 
Tres dels alumnes  van poder superar 
les proves d’accés a cicles formatius 
de Grau mitjà. Actualment, cinc 
alumnes continuen els seus estudis.

“Joves per l’Ocupació” és un 
programa en què s’alterna la for-
mació amb l’experiència pràctica 
,amb l’objectiu de millorar l’ocu-
pabilitat de les persones joves que 
no tenen feina, proporcionant a 
aquest col·lectiu la qualificació i 
les competències professionals ne-

cessàries perquè puguin reformular 
la seva trajectòria professional i, 
d’aquesta manera, entrar al mercat 
laboral amb unes mínimes garanties 
d’estabilitat i/o retornar al sistema 
educatiu.

En el marc d’aquest programa 
s’han portat a terme un total de 
10 especialitats formatives,  Per-
ruqueria i estètica, auxiliar de ma-
gatzem, aqüicultura i arts de pesca, 
ramaderia, mecànica i soldadura, 
agricultura i control de plagues, 
auxiliars de jardineria, manteni-
dors d’edificis, activitats auxiliars 
de comerç i auxiliar d’indústries 
gràfiques, on els alumnes s’han 
format a nivell teòrico-pràctic i han 
realitzat pràctiques de l’especialitat 
triada per formar-se en diferents 
empreses del nostre territori. Cal, 
destacar que en aquesta convoca-
tòria han participat un total de 50 
empreses. 

SEGURETAT

La Policia Local d’Amposta amplia 
la seva prestació de servei amb una 
unitat ciclista orientada a desenvolu-
par les seves funcions de proximitat, 
millorar la interacció amb la comu-
nitat, i el teixit comercial i turístic 
de la ciutat. Els dies de Setmana 
Santa es va iniciar el servei als nu-
clis turístics al Poblenou del Delta 
i la Urbanització Eucaliptus, però 
serà una unitat que s’adaptarà a la 
demanda de servei de cada època 
de l’any. Els policies es desplaçaran 
amb dues bicicletes mountain bike 
per poder arribar millor a tot el 
territori del terme municipal.
La incorporació de dues vacants 
que existien a la plantilla durant 
aquest mes de març i l’adquisició 
del material necessari ha fet possible 
plantejar aquest nou servei, que en 

un principi estarà integrat en el ser-
vei ordinari i que comptarà a partir 
d’aquesta setmana amb dos agents 

que patrullaran amb bicicleta.
Amb aquesta reestructuració es 
disposarà d’altres eines i sistemes de 

patrullatge que faran més efectiva la 
proximitat amb la ciutadania.
Entre les seves funcions els agents 
d’aquesta unitat, vigilaran els espais 
públics i faran servei de proximitat 
a les zones comercials, parcs, zones 
turístiques, zones de vianants i zones 
escolars, on vetllaran pel compli-
ment de les ordenances municipals, 
la vigilància del trànsit, reeducant 
i controlant també que els ciclistes 
respectin la normativa que els afecta.
A banda de la millora del servei que 
presta la Policia Local d’Amposta, el 
servei va en la línia de l’eficiència 
pel que fa a la reducció de la despesa 
econòmica respecte als vehicles a 
motor i en la sensibilització respecte 
a l’entorn, utilitzant la bicicleta com 
a transport alternatiu i més sosteni-
ble a nivell mediambiental. 

La Policia Local crea una unitat ciclista
Orientada a les funcions de proximitat, interacció amb la comunitat i el teixit comercial
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Ciutat

CIVISME

Díptic sobre les obligacions que tenen els propietaris d’animals de companyia 

Campanya sobre la tinença d’animals 

Fomentar el civisme entre els 
propietaris dels animals de 
companyia, sobretot quant 

a al recollida del excrements de la 
via pública quan surten a passejar. 
Aquest és el principal objectiu de 
la campanya de civisme ‘Entre 
tots mantenim #Ampostaneta”, 
que estan duent a terme de forma 
coordinada la Policia Local i els 
agents cívics, i que ha comptat amb 
la col·laboració de la regidoria de 
Joventut i Participació Ciutadana, 
que ha estat l’encarregada d’editar 
els díptics informatius. Aquests 
díptics volen informar i conscienciar 
de manera exclusiva als propieta-
ris d’animals de companyia, amb 
informació bàsica per a la tinença 
responsable d’animals.

Per una banda dintre de la cam-
panya de civisme, s’ha editat uns 
prospectes per informar i cons-
cienciar de manera exclusiva als 
propietaris d’animals de companyia 
de les seves obligacions per una 
tinença responsable d’animals de 
companyia, en aquest material 

gràfic s’hi especifica informació 
bàsica per la tinença responsable 
d’animals, com la necessitat que 
aquests animals estiguin identificats 
i censats al registre municipal, que 
disposin de cartilla sanitària amb 
el número de microxip o el fet que 

hagin de portar els gossos perillosos 
amb morrió i cadena. Actualment 
els dos agents cívics estan fent 
difusió d’aquest material gràfic 
entre aquells propietaris d’animals 
de companyia que els porten per la 
via pública.

Paral·lelament a les tasques 
informatives i de conscienciació, 
els agents de la Policia Local estan 
vigilant les conductes incíviques 
que s’observen i que van en contra 
de la convivència ciutadana. Con-
cretament durant la setmana del 
21 al 27 de febrer els agents de la 
policia local van dedicar part del 
seu servei a vigilar aquest tipus de 
conductes, portant a terme un total 
de 8 controls on es van fer dues 
denúncies.

Les infraccions més observades 
van ser les següents: 1. No tenir-los 
censats, en aquest cas s’ha donat 
un termini per que els ciutadans el 
puguin censar. 2. Portar els animals 
deslligats, s’ha avisat als propieta-
ris de la seva obligatorietat. 3. No 
recollir els excrements, conducta 
denunciada pels agents en dues oca-
sions durant la setmana esmentada.

En els dos primers mesos d’aquest 
2018 s’han fet 8 denúncies relaci-
onades amb l’Ordenança Regula-
dora de la Tinença d’Animals de 
Companyia. 

TURISME

Les llacunes de l’Encanyissada i la 
Tancada van estrenar, per Setmana 
Santa, nova senyalització. Així, la 
regidoria de Turisme, Fires i Pro-
moció Exterior de l’Ajuntament 
d’Amposta, juntament amb el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, ha 
instal·lat 18 senyals noves i reposat 
d’altres que estaven en mal estat 
de l’itinerari que envolta les dues 
llacunes.
Aquest itinerari circular de prop de 
26 km és una ruta molt freqüentada 
per turistes que visiten el Delta de 
l’Ebre durant tot l’any, però sobretot 
en les èpoques de primavera i tar-
dor, per això s’han volgut instal·lar 
abans de l’inici de la temporada 

turística de Setmana Santa, expli-
ca la regidora de Turisme, Fires i 
Promoció Exterior, Joana Estévez. 

“I ho hem fet perquè a l’Oficina de 
Turisme rebem moltes queixes dels 
turistes que fan ús de la ruta per 
la seva manca de senyalització”, 
diu Estévez.
Aquesta instal·lació s’ha dut a terme 
juntament amb el Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, seguint les direc-
trius que marca el manual tècnic de 
senyalitzacions d’espais naturals de 
la Generalitat de Catalunya.
Aquesta millora forma part d’una 
de les actuacions que es donen dins 
del Pla de Foment al Turisme de la 
Generalitat de Catalunya que  va 
atorgar a l’ajuntament d’Amposta el 
passat any 2017 i en el qual s’inver-
tiran 816.000 al terme municipal.  

Nova senyalització turística a les 
llacunes de l’Encanyissada i la Tancada

S’han instaŀlat 18 noves senyals i reposats d’altres que estaven en mal estat Arranjament del 

camí del Molinàs
L’Ajuntament d’Amposta ha arranjat 
el camí de Molinàs, amb una sub-
venció directa de 28.681,33€ del 
Consell Comarcal del Montsià, dintre 
del Conveni Marc de col·laboració 
i coordinació entre la Diputació de 
Tarragona i el Consell Comarcal del 
Montsià. 

PAGESIA
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Ciutat

COMERÇ

Activitat inclosa dins del pla de dinamització comercial A la Vora

Els comerços s’agermanen dins la 
Setmana del Comerç de Catalunya

Entre el 19 i el 25 de març va 
tenir lloc la 2a edició de la 
Setmana del Comerç, una 

iniciativa que vol apropar al sec-
tor comercial eines per millorar la 
seva competitivitat. Els comerços 
d’Amposta, en el marc del pla de 
dinamització comercial A la vora 
s’han sumat a aquesta setmana 

amb una innovadora activitat: els 
agermanaments de comerços. Així, 
durant tota aquesta setmana, cada 
establiment cedeix un racó del seu 
aparador a un altre establiment de 
la ciutat (d’un sector diferent) per-
què aquest pugui mostrar els seus 
productes. I a la inversa.

Es tracta, com ha destacat la regi-

dora de Comerç i Mercat Municipal, 
Susanna Sancho, d’una “acció inno-
vadora que vol fomentar la interacció 
entre els comerços de la ciutat”. En 
aquest mateix sentit, Sancho ha posat 
molt d’èmfasi en  la necessitat de 
treballar accions de promoció com 

aquesta, que creen sinergies i accions 
de presència sense cap cost entre tot 
el comerç de la ciutat.   

Hi participen una vintena de co-
merços de tota la ciutat. Tots ells es 
promocionen a través de les xarxes 
socials de A la vora. 

ENSENYAMENT

Dissabte 7 d’abril va tenir  lloc el 
lliurament del premi Sambori Terres 
de l’Ebre al Centre Cívic de Ferreries. 
Convocat per Òmnium Cultural, és un 
premi de narrativa en català dirigit als 
alumnes de primària, secundària i bat-
xillerat. Enguany, entre els guanyadors 
hi va haver noms ampostins.
Per una banda, l’alumne de tercer de 
l’escola Mestre Agustí Barbera Joan 
Flos Palacios va obtindré un segon 
lloc amb la seva redacció ‘L’Oni que 
tothom estimava’. 
Per l’altra banda, els tres premis de la 
categoria de Batxillerat van ser per tres 
alumnes de l’Institut de Tecnificació 
d’Amposta, en concret de segon de 
batxillerat els tres. Helena Belda Àvila 
va quedar en primera posició amb la 
narració ‘Temps al temps’; Emili Bonet 
Cervera va quedar segon amb ‘Ledif 
Tnof’ i Pau Zaera Espuny va quedar en 
tercera posició amb la narració ‘Un dia qualsevol, a la matinada’. 

Estudiants d’Amposta, als 
premis Sambori d’Òmniu

MOBILITZACIONS

Dissabte 17 de març, unes 400 persones 
-la majoria gent gran- van concentrar-se 
a la plaça de l’Ajuntament per reclamar 
unes pensions dignes. La Marea Pensi-
onista i el Comitè Unitari de Jubilats i 
Pensionistes de les Terres de l’Ebre se 
va sumar així a les concentracions que 
es van fer a centenars de pobles d’arreu 
del País i l’Estat espanyol per manifestar 
el malestar per la irrisòria pujada de 
les pensions i l’anomenat “factor de 
sostenibilitat” que s’aplicarà a partir de 
l’any vinent, així com posicionar-se en 
contra tant del Pacte de Toledo com de 
les diferents reformes de les pensions i 
laborals, que “l’únic que fan es agreujar 

les condicions de les nostres pensions i 
que tan sola afavoreixen a la patronal 
i al sistema capitalista”. “Tant la Marea 
Pensionista com el Comitè Unitari de 
Jubilats i Pensionistes de les Terres 
de l’Ebre, ens hem compromès en la 
mesura de les nostres possibilitats a 
crear l’organització de moviments que 
defensin el sistema públic de pensions 
als diferent pobles de les nostres terres, 
la qual ens permeti coordinar-nos i 
defensar el nostre present i futur amb 
molta més força”, assenyalen a través 
d’un comunicat. Així, ja han anunciat 
una gran manifestació a Amposta el 
proper 30 d’abril. 

Més de 400 persones demanen 
unes pensions dignes



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 918 ·  ABRIL 2018 9

Publicitat



10 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 918 ·  ABRIL 2018

Ciutat

UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria de Festes i
 Mitjans de Comunicació 

La regidoria de Festes i Mitjans 
de Comunicació és l’àrea 
encarregada de coordinar 

els mitjans de comunicació locals 
-Ràdio Amposta i Revista Ampos-
ta i xarxes socials - i també per 
coordinar el calendari festiu del 
municipi, organitzant esdeveni-

ments i donant suport a entitats 
i associacions de barris en l’or-
ganització de les seves activitats. 
Aquest mes hem parlat amb el seu 
regidor, Ramon Bel i Serrat , qui 
posa de relleu tota la tasca que s’ha 
fet des d’aquesta regidoria durant 
els últims tres anys. 

Quant a la regidoria de Festes, el regidor destaca que “un dels 
grans objectius era que grups de música en català, que fossin 
caps de cartell al país, fessin parada a la nostra ciutat”. “I ho 
fessin, en moltes ocasions, amb concerts gratuïts que fessin més 
atractiva l’oferta musical de la nostra ciutat”. Des del 2015, i per 
Festes Majors, Amposta ha acollit grups de referència com Els 
Catarres (2015) -que tornaran al juny d’enguany dins del nou con-
cert solidari Lo Riu Sona Festival- Sense Sal (2015); Doctor Prats 
(2016); Txarango i Segona mà (2017). “I continuarem treballant per 
poder portar grups i músics de referència de tot el país, i amb en-
trada gratuïta, tal i com ens vam comprometre”, afegeix el regidor. 

Per la música en català

“Un dels principals objectius de la nostra àrea, i un dels compro-
misos que vam adquirir amb la ciutadania en accedir al govern, 
va ser disposar d’uns mitjans de comunicació públics plurals, on 
apareguessin totes les formacions polítiques amb representació 
al ple”, explica Bel, tot destacant que durant aquests anys s’ha 
treballat per garantir aquesta pluralitat i a la vegada s’ha obert la 
pàgina web de l’Ajuntament, amposta.cat, a les informacions de 
l’equip de govern però també de l’oposició. “Hi podem trobar les 
seues notes de premsa que tenen a veure amb les seues pro-
postes municipals i també els articles d’opinió que cada mes es 
publiquen a la revista Amposta”, diu Bel. 

Mitjans locals plurals

“També des de Mitjans de Comunicació s’ha treballat per obrir 
els plens a la ciutadania”, explica el regidor, tot afegint: “el nostre 
compromís era fomentar la seva publicitat i que se’n fes retrans-
missió”. Bel assenyala que es difon l’ordre del dia tant a través 
de la web com de les xarxes socials de l’Ajuntament i les sessi-
ons plenàries s’emeten en directe a través d’Amposta Ràdio; un 
arxiu que també es pot recuperar després gràcies a les noves 
tecnologies. “D’altra banda, hem arribat a acords amb les dues 
televisions territorials, que enregistren els plenaris i els retrans-
meten l’endemà de forma íntegra, a més de pujar-los a les seves 
plataformes de televisió online, a través de les quals es poden 
recuperar en qualsevol moment”, afegeix Bel. “Molt aviat i gràcies 
a l’adquisició de la acta digital els plens es podran veure per stre-
ming  al canal Youtube de l’Ajuntament”.

Retransmissió de plens
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“Un altre dels reptes que tenim damunt la taula a la regidoria 
de Festes i Mitjans de Comunicació és que el programa de Fes-
tes Majors inclogui una oferta atractiva per a tothom”, diu Bel, 
tot recordant algunes de les aportacions de l’equip de govern. 
“Hem convertit la plaça de l’Ajuntament en un espai de concerts i 
espectacles per la tarda i nit”, assegura el regidor, detallant l’es-
pectacle d’inici de festa amb els Quicos i Guardet l’any 2016 o el de 
Pep Gimeno i Guardet, la Xaranga Suc d’Anguila i Sílvia Ampolla  
el 2017. També l’actuació del Mag Lari el 2017 o tots els concerts 
durant les tardes de Festes. El regidor de Festes també destaca 
el fet d’incloure al programa activitats dirigides a les famílies amb 
infants o l’habilitació d’un espai jove per a festes nocturnes. 

Per ampliar aquesta oferta musical en festes majors, també hem 
mirat a Amposta i a les Terres de l’Ebre. “Han actuat els principals 
grups i músic del territori: Pepet i Marieta, Txeic, Joan Rovira, Èric 
Vinaixa, Montse Castellà, els Sirgadors, els Quicos,...”, enumera el 
regidor de Festes i Mitjans de Comunicació. 
Al mateix temps tenim molta cura amb la contractació de les 
orquestres que actuen a la nostra ciutat. El 95% o són del territori 
o algun dels seus components és del territori.

Donant suport als grups de música locals i 
territorials

Un altre dels punts àlgids quant a programació d’activitats de la 
regidoria de Festes és l’època de Nadal i, principalment, la ca-
valcada de Reis. “Tal i com ens vam comprometre, els Reis Mags 
tornen a fer la seva arribada pel riu, gràcies a la implicació del 
Club Nàutic”, recorda el regidor, tot afegint: “I cada any hem anat 
incorporant novetats per fer créixer la cavalcada de Reis”. “És re-
marcable la cavalcada de 2018, que va comptar amb la participa-
ció de més de 400 voluntaris, que van evocar els contes de Les mil 
i una nits, i que van convertir el dia 5 de gener en una nit de màgia 
per als menuts i menudes de casa”, diu. “Cal agrair la implicació 
d’entitats i ciutadans a títol personal, sense ells res del que vam 
viure aquella nit hauria estat possible”, diu Bel. 

Una cavalcada de ciutat

Festes per a tothom

“Una altra de les vessants que també potenciem quan organitzem 
esdeveniments des de l’Ajuntament és la solidaritat”, diu Bel. Així, 
des de la regidoria de Festes s’impulsen actes solidaris tant per 
Festes Majors com per Nadal. I sempre, la ciutadania ampostina 
s’hi implica assegurant l’èxit. “Finalment, cal destacar que totes 
les festes ampostines són sempre molt participatives”, clou Bel. 

Festes solidàries i participatives
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FOOD TRUCKS FESTIVAL

La jornada també inclourà la Fira de la Cervesa Artesana, el Crafty Day i el Mercat Vintage

Food Trucks i circ ompliran d’activitat el 
parc dels Xirbecs el 21 d’abril

Una vintena de camions de 
cuina sobre rodes dins el Food 
Trucks Festival; 11 parades de 

productors de cervesa dins la Fira 
de la Cervesa Artesana; 20 parades 
d’artesania i elements vintage dins el 
Crafty Day i Mercat Vintage; música 
i ball en directe; cinema a la gespa i 
circ, tot plegat amb estètica dels anys 
50 i 60. És el que acollirà el dissabte 
21 d’abril el Parc dels Xiribecs, a 
Amposta, amb una nova edició del 
Food Trucks Festival, que enguany 
arriba a la tercera edició. Ho fa acom-
panyada de les activitats centrals de 
tot el país per commemorar el Dia 
Mundial de Circ, organitzades per 
l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta 
(EtcA) i l’Associació de Professionals 
del Circ de Catalunya.

“El Food Trucks Festival d’Amposta 
va nàixer l’any 2016 i va convertir-se 
en referent a tot el territori”, recorda 
l’alcalde, Adam Tomàs, tot destacant 
que enguany torna a celebrar-se 
a l’abril, després que al 2017 es 
traslladés al setembre. “Creiem que 
és la millor data per a fer-ho”, ha 
afegit Tomàs, qui ha volgut destacar 
l’increment de camionetes respecte 
l’any anterior -”passem de 14 a 20”- i 
que hi haurà “l’única furgoneta de 
tot l’Estat espanyol que està homolo-
gada per servir menjar sense gluten”. 
“Volem donar tota l’oferta possible 
perquè tothom pugui participar de 

la festa”, assenyala l’alcalde. A més 
de menjar sense gluten, també s’hi 
podrà trobar menjar italià, entre-
pans calents i hamburgueses, creps 
dolces i salades, pastissos, tapes, 
entre d’altres.  

El regidor de Festes i Mitjans de 
Comunicació, Ramon Bel, destaca 
que de les 20 furgonetes, 10 són 
de les Terres de l’Ebre. Bel afegeix 
que els 11 productors de cervesa 
artesanal també són de diferents 
punts del territori. “El que volem és 
potenciar també el producte quilò-
metre zero”. Juntament amb el Food 
Trucks Festival i la Fira de la Cervesa 
Artesana, també hi haurà una nova 
edició del Crafty Day i Mercat Vin-

tage, organitzats des de la regidoria 
de Comerç i Mercat Municipal de 
l’Ajuntament d’Amposta. Hi parti-
ciparan vint parades, que oferiran 
productes fets a mà, antiguitats, 
tatuatges, etc. Un any més, també 
s’ha programat una trobada de cotxes 
clàssics, una concentració del Vespa 
Club Terres de l’Ebre i una exposició 
del concessionari Harley Davison. 
A més, durant tot el dia també hi 
haurà diferents demostracions de 
ball i pin-up amb els grups Cherry 
Lady’s, Country Sheriff ’s, Bombolles 
i Quick Dance.

Com a novetat del programa 
d’enguany, hi destaca l’actuació 
musical del grup holandès Rolling 

Beat Machine, una zona infantil 
amb la companyia la Xarranca i una 
sessió de cinema a la gespa amb la 
projecció de la pel·lícula Grease. 

Dia Mundial del Circ
El dia 21 d’abril és el Dia Mundial 

del Circ, una jornada que a Cata-
lunya commemora l’Associació de 
Professionals del Circ de Catalunya 
(APCC). Enguany, aquesta entitat 
ha escollit Amposta i l’Escola de 
teatre i circ d’Amposta (EtcA) per 
organitzar l’acte central de tot el 
país, amb una jornada al Parc dels 
Xiribecs, que ompliran encara més 
d’activitats aquest espai de la ciutat. 
El director de l’EtcA, Jordi Príncep, 
acompanyat del gerent de l’APCC, 
han explicat que durant el matí i la 
tarda s’instal·larà un taller de circ que 
oferirà a grans i petits l’oportunitat 
de provar diferents disciplines.  A 
la 12.30 tindran lloc les primeres 
exhibicions a càrrec de professors de 
l’Escola de teatre i circ d’Amposta, 
així com la presentació de la jornada 
a nivell de tota Catalunya. Entre 
les 16 i les 18 es desenvoluparan 
exhibicions protagonitzades per 
alumnes, i també un espectacle de 
circ conduit pel soci de l’APCC Javier 
Ariza i que conclourà amb la lectura 
del manifest reivindicatiu del Dia 
Mundial del Circ, elaborat enguany 
pel col·lectiu Cronopis de Mataró. 

• 10:00 FOOD TRUCKS FESTIVAL: Obertura Festival de Food 
Trucks, Mercat Vintage, Fira de la Cervesa Artesanal i 
Exposició de Harley Davidson, i cotxes clàssics

• 11:00-13:00 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Taller de Circ
• 11:30 FOOD TRUCKS FESTIVAL: Concentració Vespes 

Clàssiques, a càrrec de Vespa Club Terres de l’Ebre
• 12:00 a 13:00 FOOD TRUCKS FESTIVAL: Actuació escola de 

Ball Bombolles
• 12:30 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Presentació de la Jornada del 

Dia Mundial del Circ de Catalunya
• 13:00 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Exhibicions de circ
• 16:00-19:00 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Taller de Circ
• 16:30 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Exhibicions de circ

• 17:00 a 18:00 FOOD TRUCKS FESTIVAL: Actuació escola de ball 
esportiu Quick Dance

• 19:00 a 20:00 FOOD TRUCKS FESTIVAL: Actuació The Country 
Sheriffes

• 17:00 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Exhibicions de circ
• 18:00 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Espectacle “Antes es mejor” de 

Cia. Javier Ariza
• 19:00 DIA MUNDIAL DEL CIRC: Lectura del manifest del Dia 

Mundial del Circ
• 20.30h a 22h  FOOD TRUCKS FESTIVAL:  Concert del grup 

Rolling Beat Machine
• 22.00h a 24h FOOD TRUCKS FESTIVAL: Cinema a la gespa: 

Projecció de la peŀlícula GREASE

Programa d’activitats
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Els mitjans de comunicació amb presència a la ciutat reconeixen la trajectòria de l’entitat

Fa 40 anys, un grup de pares 
es van agrupar en una asso-
ciació per intentar millorar la 

vida dels seus fills amb discapacitat 
intel·lectual. D’aquella iniciativa en 
va sorgir Apasa. Ara, quatre dècades 
després disposa d’un centenar de 
treballadors que atenen 160 usuaris. 
La seva tasca al llarg dels anys li ha 
merescut el Premi Amposta. Un reco-
neixement que per a Apasa, és coral. 
“És un premi que va a moltes perso-
nes; als familiars, als treballadors, a 
les persones ateses i al conjunt de la 
societat civil que han fet possible al 
llarg dels anys que Apasa hagi pogut 
donar resposta a les necessitats de 
les persones amb discapacitat intel-
lectual d’Amposta i de la comarca”, 
va dir el director gerent de l’entitat, 
Ignasi Monllau. 

L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, va voler posar en valor la tasca 
d’Apasa no només donant resposta a 
les necessitats dels seus usuaris, sinó 
per fer d’Amposta i dels ampostins 
una ciutat més inclusiva. “Si alguna 

cosa ha canviat Apasa a Amposta 
ha sigut la pròpia societat: ens ha 
fet a tots millors persones, perquè 
ens ha ajudat a entendre la diversi-
tat i a veure com les persones amb 
discapacitat intel·lectual viuen amb 
completa normalitat”, va dir l’alcalde, 
tot agraint aquesta tasca. 

L’entrega del Premi Amposta 

2017 es va fer en un acte solemne 
al Saló de Plens de l’Ajuntament. Va 
ser l’alcalde qui va fer entrega del 
guardó a la presidenta de l’entitat, 
Mercè Barberà. L’acte s’emmarca dins 
la Nit dels Mitjans de Comunicació 
i que vol reconèixer, cada any, les 
persones o entitats relacionades amb 
la ciutat que han tingut una actuació 

destacada durant l’any. 
El jurat del Premi, integrat per 

membres de mitjans de comunicació 
amb presència a Amposta, van decidir 
entregar el reconeixement a Apasa 
per la seva gran tresca al llarg de la 
seva història i coincidint, a la vegada, 
amb els 25 anys de la Residència 
Íbera, que gestiona l’entitat.  

APASA, Premi Amposta 2017
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El Saló de Pasqua reb unes 5.000 visites 

El 32è Saló de Pasqua de la In-
fància i la Joventut d’Amposta 
va tancar portes el 29 de març 

amb un balanç més que satisfactori. 
Des de dissabte 24 de març fins dijous 
29 va rebre prop de 5.000 visites de 
xiquets d’entre 4 i 16 anys, una xifra 
que la regidoria de Joventut i Parti-
cipació Ciutadana, Júlia Barberà, ha 
qualificat “de molt bona”. Durant 
els sis dies de Saló, tots els infants i 
joves van poder gaudir dels diferents 
espais: la ludoteca per als menuts i 
menudes de casa, la zona d’aventures 
(escalada, ponts tibetans, futbol i 
golf), l’espai de diversió amb inflables 
i cars, la zona de tallers (pintacares, 
costura, escacs, cultura àrab, taller 
de fruita,...) o la zona familiar. A més 
a més, enguany, com a novetat, van 
poder gaudir d’altres espais com una 

zona de jocs tradicionals, un escape 
room juvenil (de 7 a 12 anys) o un 
workshop en anglès, entre d’altres. 

El saló inclusiu
D’altra banda, cal destacar que 

enguany ha estat el primer any que 
s’ha dissenyat un saló inclusiu. S’ha 
fet conjuntament amb APASA, qui va 
muntar l’espai multisensorial ‘Tots 
som iguals, tots som diferents’, on 
es va ensenyar als menuts i joves 
com aprenen els xiquets i xiquetes 
del centre mitjançant aquesta sala 
multisensorial. 

A més, diumenge 25 hi va haver 
l’espectacle ‘Mur’, on hi van participar 
diferents discapacitats funcionals que 
van aconseguir demostrar que les 
barreres emocionals i socials estan 
als nostres prejudicis.  

Per primer cop, un estand multisensorial d’APASA va permetre tenir un saló inclusiu

SALÓ DE LA INFÀNCIA

El Saló de Pasqua va obrir portes el dia 24. El van inaugurar les pubilletes 
i xiquets i xiquetes d’Apasa, acompanyats de personatges de Disney. 

Durant els 6 dies que va durar, va rebre més de 5.000 visites. Per primer cop, un estand multisensorial d’APASA va permetre tenir un 
saló inclusiu.

El 6 d’abril l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) commemora el 
Dia Mundial de l’Activitat Física. 
Enguany, la Residència d’Avis 
d’Amposta ha sigut un centre col-
laborador i s’ha sumat a la jornada 
que per novè any consecutiu orga-
nitzen el departament de Salut i la 
secretaria general de l’Esport per 
celebrar aquesta diada que enguany 

té l’objectiu de difondre el missatge 
‘Acumula 30 minuts d’activitat física 
diària si ets adult i 60 minuts si ets 
un infant o adolescent!’

Va ser el mateix dia 6 d’abril quan 
diferents usuaris del Centre de Dia 
i de la Residència van participar 
en una dinàmica de grup al parc 
saludable que hi ha als jardins de 
la Residència. 

Els avis de la Residència i del Centre de Dia se 
sumen al Dia Mundial de l’Activitat Física

ACTIVITAT FÍSICA
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Amposta acull la cloenda de la campanya 
“Els bombers t’acompanyen a donar sang”

La campanya “Els Bombers 
t’acompanyen a donar sang” 
va finalitzar dimecres 28 

de març amb la col·lecta i acte de 
cloenda a Amposta, que va ser el 
20è municipi participant a l’edició 
d’enguany. Per primer cop, la campa-
nya es va realitzat al llarg de tot un 
mes, amb una gran implicació dels 
ajuntaments, ciutadans i, per supo-
sat, dels parcs de bombers. Durant 
tota la jornada, fins a 175 donants 
es van acostar al Casal a donar sang 
i participar en aquesta jornada en 
què els bombers van oferir diverses 
exhibicions per a tots els públics i 
van animar a donar sang. 

Més de 2.000 donants 
a la campanya
Abans els 175 donants de la 

jornada d’Amposta, la campanya 

“Els Bombers t’acompanyen a do-
nar sang” va aproximar-se a les 
2.000 donacions. D’aquestes, prop 
d’unes 500 van ser noves, una xifra 
destacable. 

Quarta edició de la 
campanya
La campanya “Els Bombers 

t’acompanyen a donar sang” ha 
comptat amb la destacada col·la-
boració dels ajuntaments, que s’han 
implicat  en la realització de la 
campanya gràcies a la participació 
d’entitats culturals (colles castelle-
res i geganteres, batukades, actua-
cions musicals, etc) per dinamitzar 
les diverses jornades. En aquesta 
mateixa línia, cal destacar que les 
donacions de sang a algunes de 
les ciutats s’han fet a les seus dels 
mateixos consistoris. 

175 donants s’acosten al Casal dins la campanya que a tot el país ha sumat prop de 2.000 donacions

SOLIDARITAT

DIA DE LA DONA

El 21 de març es va inaugurar, en 
una de les parets d’accés a l’estadi 
de futbol d’Amposta, el Mural per la 
Igualtat de Gènere que han fet un grup 
d’alumnes de primer de Batxillerat 
Artístic de l’institut Ramon Berenguer 
IV. L’activitat ha estat coordinada 
per la professora Núria Àrias i és un 
projecte conjunt de l’àrea d’Igualtat 
de l’Ajuntament d’Amposta, el Servei 
d’Intervenció Especialitzada de la 
Fundació Montsià i el SIAD del Consell 
Comarcal del Montsià, en col·labora-
ció amb l’IES Ramon Berenguer IV. 
La iniciativa va començar al mes de 
novembre de l’any passat amb un 
concurs entre quatre propostes que 
havien fet les alumnes i el jurat, 
composat per representants de les di-
ferents administracions implicades, va 
decidir el mural guanyador. El premi 
ha consistit amb la cessió de l’espai i 

el material necessari per a pintar-lo.
A la inauguració, van intervenir Lu-
crècia Bernaltes, directora de l’IES 
Ramon Berenguer IV, Antoni Ollés, 
president de la Fundació Montsià i 
Susanna Sancho, regidora de l’ajun-

tament d’Amposta i presidenta de 
la comissió d’Atenció a les Persones 
del Consell Comarcal. Durant l’acte 
un grup d’alumnes va interpretar 
dues peces musicals composades per 
dones.  

Un mural per la igualtat de gèner
Obres d’alumnes de Batxillerat de l’Institut Ramon Berenguer IV Tallers de sabons 

naturals a Espai 
Verd
Dimecres 28 de març, Espai Verd, al 
Mercat Municipal, i amb la col·labo-
ració d’Aroma&Flaire, va realitzar un 
taller de sabons naturals. Va anar a 
càrrec d’Antonia Brull que en finalit-
zar també va oferir una degustació 
de melmelades fetes per ella mateixa. 
Espai Verd, per la seua banda, va pre-
parar una tisana d’acompanyament. 

TALLERS
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La Festa del Mercat a la Plaça 
arribarà enguany a la seua de-
sena edició. Serà del 17 al 20 de 

maig. Una efemèride que l’Ajuntament 
d’Amposta vol commemorar amb dos 
actes destacats: el pregó inaugural a 
càrrec de la que va ser regidora de 
Cultura quan es va crear la Festa, Mar 
Panisello, i una rua final on desfilaran 
tots els personatges que durant aquests 
anys han ajudat a recrear la festa. Així 
ho ha avançat l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, en la roda de premsa 
de presentació del cartell d’aquesta 
desena edició, obra del jove dissenya-
dor ampostí Adrià Merín i que torna a 
apostar per una estètica modernista.

“Mar Panisello va ser una persona 
que va treballar molt activament per 
fer realitat aquesta festa de recreació 
històrica, que deu anys després ja s’ha 
consolidat dins el calendari català, 
aconseguint també la implicació social 
de tot el poble i creiem que, coincidint 
amb el desè aniversari, és bon moment 
per fer-li aquest reconeixement”, ha 
explicat Tomàs, tot assenyalant que 
serà ella l’encarregada de represen-

tar el personatge que pronunciarà el 
pregó inaugural. Sobre la rua final, 
l’alcalde ha avançat que recorrerà 

diversos carrers del municipi i que es 
vol aconseguir que participen “al major 
número possible de personatges que 

al llarg de tots aquests anys han fet 
possible la Festa.

Promoció exterior

La regidora de Cultura, Inés Martí, 
ha volgut destacar l’esforç de pro-
moció exterior de la Festa que s’està 
fent juntament amb la regidoria de 
Turisme, Fires i Promoció Exterior. En 
aquest sentit ha detallat la presència 
de la Festa a esdeveniments firals que 
tindran lloc el proper mes com la fira 
B-Travel a Barcelona, el Mercat d’Es-
capades, també a Barcelona o la Fira 
Modernista de Terrassa. “Enguany, a 
més, farem una acció a peu de carrer 
a Barcelona”, ha avançat la regidora, 
tot assenyalant que serà en el marc del 
Mercat d’Escapades quan un grup de 
persones avillats amb els vestimentes 
de l’època es passejaran per Barcelona. 
Tanmateix, també s’ha apostat per 
fer publicitat exterior amb un bus a 
Tarragona. 

FESTA DEL MERCAT

Presentat el cartell de la desena edició de la Festa del Mercat, inspirat amb l’estil modernista 

Deu anys de Festa rememorant quan 
Amposta es va convertir en ciutat

Presentació festa del Mercat: D’esquerra a dreta: la regidora de Cultura, 
Inés Martí, l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, el director de la Festa, Jordi 
Príncep, i el dissenyador del cartell, Adrià Merín.

Quant al cartell d’aquesta desena edició, està protagonitzat per una figura femenina, en 
aquest cas, de cos sencer i amb una posició frontal que vol representar la Festa del Mercat 
a la Plaça. “És la Festa personalitzada”, ha explicat el seu dissenyador, tot afegint que té 
elements com la toqueta o el pentinat que recorden a les dones ampostines del segle XX. 
“La resta d’elements, molt cuidats, també han sigut escollits perquè la seva simbologia”, ha 
dit Merín. Així, la cistella que aguanta aquesta dona té productes de l’horta ampostina que a 
més “volen evocar, de forma poètica, els fruits recollits després de nou edicions sembrant”. 
“La fertilitat i l’acte de celebració per la bona collita també ve representat per la vegetació 
que floreix al voltant de la musa amb diferents elements característics de l’ecosistema de 
les nostres terres”, ha afegit el dissenyador, tot detallant que s’hi veuen els lliris grocs que 
hi ha les sèquies, els lliris blancs de les platges, la flor dels ametller o l’aloc de la ribera.



18 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 918 ·  ABRIL 2018

Cultura

ENSENYAMENT

Amposta acollirà la 19a edició del projecte 
educatiu musical ‘Com sona l’ESO’

1.350 alumnes de secundària 
d’entre 12 i 17 anys de 62 centres 
d’arreu dels Països Catalans, 150 

professors i professores, 80 tècnics que 
so, imatge i realització, un pressupost de 
més de 200.000 euros, tres dies d’activi-
tats musicals i assajos i un gran concert 
final a l’aire lliure amb la capacitat per 
a més uns 2.000 assistents. Són les 
credencials de la dinovena edició Com 
sona l’ESO, impulsada per l’Associació 
Projecte Educatiu Com Sona l’ESO i 
que durant els últims divuit anys ha 
anat itinerant en diferents ciutats de 
Catalunya i el País Valencià. Enguany 
fa parada a Amposta. Del 9 a l’11 de 
maig, alumnes i professors vinguts 
d’arreu de la geografia dels Països 
Valencians s’instal·laran a la ciutat en 
aquesta activitat musical que culminarà 
amb el gran concert al pàrquing que 
hi ha entre l’Institut de Tecnificació i 
l’Institut Montsià i que enguany porta 
el nom de Max Blanch vs Medusa V. 4. 

 Divendres 6 d’abril, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, acompanyat 

per la regidora de Cultura, Inés Martí, 
i els impulsors d’aquest projecte, van 
presentar els detalls d’aquesta 19 edició. 

Està previst que els 1.500 partici-
pants arribin a Amposta el dimecres 9 
de maig durant el matí. S’instal·laran 
en tendes de campanya a la gespa de 
la pista d’atletisme i faran els àpats al 
pavelló firal. Aquell mateix dia, a les 

8 de la tarda, hi haurà una activitat 
pública. Els alumnes aniran des de la 
zona d’acampada fins a la plaça del 
Mercat en cercavila. Allí faran l’activitat 
Balla Amposta. 

El dijous 10 serà el dia dels assajos. 
“Els alumnes han estat treballant l’obra 
durant els últims mesos als seus centre 
però no és fins el dijous quan ho posen 

en comú i assagen tots els membres 
de la banda junts, tots els ballarins i 
tot el cor”, assenyala Eduard Rosselló, 
representant de l’entitat, destacant que 
dijous a la nit hi ha previst fer un gran 
assaig general. 

Finalment, divendres 11, i després de 
fer concerts itinerants per la ciutat, hi 
haurà el concert final, obert al públic. 

L’Ajuntament d’Amposta hi col·la-
bora amb la cessió d’instal·lacions i 
també amb un pressupost de 30.000 
euros, que suposa només el 15% del 
pressupost global del projecte. “És 
una activitat vinculada a la música i 
si d’alguna cosa presumim a Amposta 
és del nivell musical que tenim gràcies 
a les dos bandes”, assenyala l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, tot desta-
cant el compromís del consistori amb 
aquelles activitat culturals, “en aquest 
cas vinculat a la gent més jove i per 
posar en valor la música com a mitjà 
de creixement personal”.  D’Amposta, 
hi participaran dos instituts: el Ramon 
Berenguer IV i el de Tecnificació.  

Fins a 1.350 estudiants de secundària de 62 centres dels Països Catalans participaran en aquesta estada

Moment de la signatura del conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i 
l’entitat organitzadora de l’activitat.

PROMOCIÓ CULTURAL

“Una societat culturalment més 
rica”. Això és el que va agrair l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, a les quatre 
entitats culturals que dijous 5 a la tarda 
van signar els seus convenis de col·labo-
ració amb l’Ajuntament d’Amposta. La 
Unió Filharmònica, la Lira Ampostina, 
l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i 
l’Associació Sociocultural Tarambana 
rebran, entre totes quatre, prop de 
190.000 euros amb uns objectius molt 

clars: potenciar els serveis culturals 
d’interès per a la societat i promocionar 
la cultura com a dinamitzador de la 
vida ciutadana d’Amposta. 

Aquests 190.000 euros es reparteixen 
en funció de les activitats culturals que 
promou cada entitat durant tot l’any i 
que van des de la participació . Així, 
la Lira, rebrà més de 85.000 euros; la 
Fila més de 78.000; EtcA 16.000 euros 
i Tarambana 8.000 euros. 

L’Ajuntament signa els convenis 
amb quatre entitats culturals
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LITERATURA

Viu el Sant Jordi al Castell

La zona del Castell d’Amposta 
serà un any més l’epicentre de 
les activitats del Sant Jordi a 

Amposta. Dilluns 23 d’abril, des de 
les onze del matí i fins a les nou 
de la nit, les parades de llibres i 
roses, i també altres relacionades 
amb Sant Jordi, es concentraran en 
aquest espai de la ciutat. A més a 
més, coincidint amb aquesta diada, 
l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta i la 
Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó 
faran jornades de portes obertes. 

Durant la jornada també hi haurà 
la projecció dels curts del II Concurs 
Exprés de mini curtmetratges a 
Esardi. D’altra banda, a les 19:00 
h., i com ja és tradicional, s’ha pro-
gramat el Concert de Sant Jordi, a 
càrrec de la Banda de l’Escola de la 
Lira Ampostina, la Banda Juvenil 
de la Unió Filharmònica d’Amposta 
i l’Itec Orquestra. 

A més a més, el dia 23 d’abril 
també s’inaugurarà l’exposició de les 
fotografies presentades al concurs 
de fotografia Sant Jordi a través de 
les xarxes socials #LlegimAmpos-
ta2018, al vestíbul de la Biblioteca 
Comarcal. Una exposició que s’estarà 
fins al 31 de maig. 

Una de les novetats d’enguany 
serà el programa especial que Ca-
nal Terres de l’Ebre farà des del 
recinte del Castell. I és que durant 
tota la jornada, aquesta televisió 
territorial emetrà en directe tota la 
seua programació des d’Amposta, 
donant cabuda, a més a contingut 
sobre la ciutat. 

I, aprofitant que Sant Jordi és dia 

lectiu, la plaça Ramon Berenguer 
s’omplirà, tot el matí d’estudiants 
de les escoles, que faran una mostra 
de representacions musicals dins el 
Festival de Sant Jordi de les escoles. 

De cara al Sant Jordi
La Biblioteca Comarcal Sebastià 

J. Arbó també serà l’epicentre de 
les activitats preparatòries del Sant 
Jordi d’Amposta. Així, dijous 19 
d’abril, Francesca Aliern presentarà 
la seva darrera novel·la ‘Darrere 
dels seus talons’. Serà a les 19 h. I 
l’hora del conte de divendres 20, a 
les 20.30, estarà dedicada també a 
‘La llegenda de Sant Jordi’ i anirà a 
càrrec de Joan de Böer.  

De les onze del matí a les nou del matí, les parades de llibres i roses es concentraran al Castell

La zona del Castell tornarà a ser l’epicentre de les activitats del Sant Jordi a Amposta.
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60 anys de Biblioteca d’Amposta

El 25 d’abril del 1958 va inau-
gurar-se la primera biblioteca 
d’Amposta. Ho va fer a la sego-

na planta de l’edifici de l’Ajuntament, 
en un espai de 100 metres quadrats 
i on hi havia unes 2.500 referències 
bibliogràfiques. No va ser, però, fins 
l’1 d’abril quan el nou equipament 
va obrir portes al públic. Durant els 
primers quatre mesos de vida, el nou 
equipament cultural va rebre prop de 
5.000 lectors que van consultar més 
de 7.200 referències, tal i com recull 
la premsa de l’època. Seixanta anys 
després d’aquella fita, la Biblioteca té 
més de 10.000 socis i un fons de més 
de 40.000 documents, entre els que hi 
figuren joies com una primera edició 
del Folklore Tortosí, de Joan Moreira, 
datada de l’any 1934; Temps, vida i 
obres del polígraf D. Jaume Tió i Noé, 
de Francisco Mestre i Noé, de l’any 
1927 o un Terres de l’Ebre de Sebas-
tià J. Arbó, de l’any 47, i una edició 

en castellà, Tierras del Ebro, del 48. 
Des de l’any 1995 ocupa l’edifici de 
la zona del Castell amb el nom de 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 

Arbó. Al llarg dels anys ha esdevin-
gut un espai cultural de referència 
al municipi i a les Terres de l’Ebre, 
consolidant no només la seva activitat 

habitual de préstec de llibres, sinó 
també la programació d’activitats 
que enriqueixen l’agenda cultural del 
municipi, algunes de les quals són 
cita obligada, com les Jornades de 
les Lletres Ebrenques, a l’octubre; la 
presentació de novetats literàries de 
forma setmanal, o les activitats que 
es programen des de l’àrea infantil, 
també cada setmana. 

 Dissabte 7 d’abril, la Biblioteca 
va programarun conjunt d’activitats 
que van servir per commemorar 
l’efemèride. El còmic hi tindrà un 
paper destacat. I és que s’estrenarà 
una nova zona amb més de 100 no-
vetats. També hi va haver un taller 
de creació de còmics i la presentació 
del còmic ‘Yuk al regne del Rei Gatú’. 
També hi va haver-hi temps per al 
repàs de la història de la biblioteca, 
per a un espectacle infantil i per a 
l’homenatge a socis històrics i als 
usuaris més lectors del 2017. 

BIBLIOTECA

L’equipament cultural va obrir portes als usuaris l’1 d’abril del 1958 a un espai de 100 metres quadrats 

L’any 1995 es va convertir en la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó a un 
edifici rehabilitat expressament per a l’equipament, a la zona del Castell.

La Biblioteca d’Amposta es va situar a la segona pàgina de l’Ajuntament 
en un espai de 100 metres quadrats.

Quan va obrir portes, la Biblioteca tenia un fons de 2.500 referències 
bibliogràfiques.

L’acte institucional de celebració va comptar també amb un 
reconeixement als socis més lectors del 2017.
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Business is Business
Que jo recorde, a tota hora he tingut 

aversió a la sang i a tot allò que face 
olor de metges i d’hospitals. Sempre em 
marejo. No pus fer-hi més. Però avui 
dimarts m’he adonat que dec estar viu 
perquè m’he aventurat a visualitzar els 
tubs de l’extracció i he vist que el meu 
fluid sanguini era tan roig, com el vestit 
del Pare Noel. Per cert, ara que hi penso, 
cada dia encenen els llums de Nadal 
d’una manera més prematura. L’altre 
dia, el vuit de desembre per ser més 
exactes, em va servir el cafè de les onze 
la mateixa noia de sempre però amb el 
cap guarnit amb una antiestètica barre-
tina de color carmesí. Vaig calcular que, 

pel cap baix, la duria posada un mínim 
de trenta dies. Si deixem de banda el 
general menyspreu empresarial per la 
dignitat professional dels seus empleats, 
això voldria dir que el negoci vinculat al 
Nadal s’hauria aconseguit allargar fins a 
l’extrem més desassenyat... Ja ho diuen 
els anglo-saxons: Business is Business.

Fires, firetes, mercats, pessebres vi-
vents, compliments falsejats, cabarets 
gastronòmics, música llaminera i edul-
corada, pel·lícules religioses, compres i 
més compres, llums, regals i molt però 
que molt menjar… El Nadal és el temps 
de compartir totes aquestes activitats 
amb els amics i la família, de gaudir del 
carrer i del temps de vacances. És quan 
podem engolir greix a palades i beure 

alcohol com si l’apocalipsi fos del tot 
imminent! A partir de reis resulta del 
tot necessària una depuració o, millor 
encara, una transfusió de sang!

Per raons on podríem barrejar una 
herència cultural que m’és del tot 
intrínseca i, també, és clar, una certa 
tendència nostàlgica personal, puc 
afirmar que sóc molt devot de les festes 
nadalenques. Entre la nit de Nadal i 
la nit de reis em sento capacitat per 
estimar tothom. Què voleu! Cadascú 
és cadasqual i viu les coses a la seua 
manera. Però una cosa no treu l’altra 
i ja va sent hora que vagi finalitzant 
tota aquesta parafernàlia visual que 
ho abarrota tot i que ens deixa del tot 
farts fins a l’any vinent.

A tall d’anècdota i per anar acabant 
amb aquesta mena de palla mental 
nadalenca, voldria referir-vos el darrer 
cas que m’ha passat amb el meu xiquet 
i que, quan hi penso, encara em fa 
petar de riure. En assabentar-se per 
mitjà d’un amiguet de l’escola que els 
reis eren els pares, va voler parlar en 
mi per preguntar-me, amb posat greu, 
si havia d’escriure també cartes als pa-
res de Melcior, Gaspar i Baltasar, i, de 
passada i com qui no volia la cosa, va 
qüestionar-me sobre si en sabia l’adreça 
exacta i si podia indicar-se-la... Si em 
treuen sang no me’n troben!

Com diria el mestre Fuster:  “Som 
sincers en la mesura que ens convé 
ser-ho”. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

DANSA

Al març, l ’escola de dansa 
Jacqueline Biosca ha participat a 
diversos concursos de dansa empor-
tant-se 4 primers premis (un dels 
quals amb unanimitat del jurat), 
7 segons premis i 2 tercers premis 
amb diferents categories (dansa 
clàssica, espanyola, contemporà-
nia i flamenc). Els concursos als 
quals van participar són el concurs 
nacional ANAPRODE i el concurs 
internacional Dance World Cup 
(DWS). L’ANAPRODE és un certa-
men concebut essencialment per 
a la difusió, exhibició i promoció, 
fomentant els intercanvis de dansa a 
diferents ciutats de l’Estat espanyol 
i Europa. És necessari remarcar 
l’elevada participació que tenen 
aquests concursos, així que, es 
tracta d’un esdeveniment amb su-

ficient força, contingut i forma com 
perquè es pugui celebrar de forma 
anual. Entre el jurat del concurs 
es trobaven professors reconeguts 
mundialment. Els propers dies  4, 5 
i 6 de maig participaran a la Final 
Nacional al Palau de Congressos 
de Tarragona. 

El  concurs DWS és una compe-
tició mundial celebrada a Burgos 
i la finalitat és que els ballarins 
seleccionats representessin l’alt 
nivell de la dansa i siguin ambai-
xadors de tots els professionals i 
estudiants del nostre país. Amb el 
mateix orgull que els nostres atle-
tes ens representen en els JJOO, 
els alumnes que són seleccionats  
ballen a la final amb els diferents 
països que també han estat premiats 
arreu del món. 

L’escola de dansa Jacqueline Biosca, premiada en 
diversos concursos nacionals i internacionals
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MUSEU TERRES DE L’EBRE

El Museu Terres de l’Ebre ja es pot 
visitar virtualment a Google
A partir d’ara es pot veure a la 

xarxa dins la plataforma Goo-
gle Arts & Culture una mostra 

del fons arqueològic del Museu de les 
Terres de l’Ebre i diverses exposicions 
virtuals de temàtica arqueològica 
sobre les Terres de l’Ebre. El museu 
els darrers anys ha promocionat i ha 
participat en iniciatives per apropar 
al conjunt de la població el patrimoni 
històric, arqueològic, etnològic i 
natural de les nostres terres a partir 
de les noves tècniques i tecnologies. 
Aquestes  noves eines permeten múl-
tiples aplicacions tant en el camp de 
la recerca o la conservació com, en 
el cas que ens ocupa, en el de la di-
vulgació i difusió d’aquest patrimoni.

La iniciativa‘Museus Catalans a 
Google Arts & Culture’, fruït de l’acord 
de col·laboració existent entre la 
Generalitat de Catalunya i Google, 
és un projecte  que s’emmarca en la 

voluntat del Departament de Cultura 
per a la promoció internacional del 
patrimoni que es conserva als museus 
de Catalunya, i la seva posada en 
valor, a través d’una plataforma en 
línia amb tant de ressò com Google 
que, a través de Google Arts & Cul-
ture, posa a disposició dels ciutadans 
el patrimoni dels principals museus 
d’arreu del món, en una immersió 

per explorar l’art, la història i les 
meravelles del món. L’app és gratuïta 
i es troba disponible a Internet en iOS 
i en Android.

Els continguts que podreu veure 
són una visita virtual de l’exposició 
arqueològica permanent “Les Terres 
de l’Ebre: de la prehistòria a l’edat 
mitjana; més d’un centenar d’objectes 
patrimonials del fons que conserva 

el Museu, així com també exposici-
ons temàtiques al voltant dels fonts 
museístics publicats. Actualment 
del museu es poden veure “Terres 
de l’Ebre: de la prehistòria a l’edat 
medieval”; “El món funerari a les 
Terres de l’Ebre”  i “L’armament ibèric 
a les necròpolis de l’Ebre” una mostra 
de l’armament ibèric procedent de 
les necròpolis amb la seva evolució 
d’acord amb els canvis de les pràcti-
ques militars i bèl·liques.

Després d’aquesta actuació el mu-
seu preveu dur a terme, en aquesta 
plataforma,  un projecte similar amb 
els objectes etnològics i de història 
natural i amb l’exposició “L’Ebre, 
camí d’aigua”

Nota: Tots els continguts es poden 
consultar en tres idiomes (català, 
castellà i anglès), que apareixeran 
segons tinguis predeterminat el 
navegador.  

La visita virtual mostra els espais expositius i els objectes del museu

MÚSICA

135 alumnes, acompanyats de 9 
professors i 3 monitors, van participar 
durant el cap de setmana del 23 al 25 de 
març en la novena edició de les Colònies 
Musicals que organitza la Societat Mu-
sical La Unió Filharmònica d’Amposta. 

Durant aquests dies, els alumnes 
van combinar la pràctica musical amb 
estones de lleure, on van poder renovar 
la seva amistat, ja que alguns d’ells fa 
molts anys que participen en aquestes 
colònies. Repartits en grups per instru-
ments i també de forma conjunta, van 
treballar el repertori que van interpretar 
al concert de cloenda, que es va celebrar 
el diumenge a l’auditori de la Fila, que 

va quedar petit per acollir a les famílies 
dels alumnes. 

El concert es va repartir en tres blocs, 
el primer va anar a càrrec del grup 
integrat per xiquets i xiquetes de 7 i 8 
anys, sota la direcció de la professora 
de flauta, Tània Cabanes. Seguidament, 
va ser el torn del grup d’edats de 9 a 11 
anys, dirigits pel professor de trompeta, 
Juan Carlos Julio. Per acabar, el grup 
d’alumnes de més de 12 anys, sota la 
batuta del professor de clarinet i director 
de l’escola de música de la Fila, Jacint 
Gisbert. 

Abans de donar per finalitzat el 
concert, la presidenta de la Fila, Núria 

Gómez, va enviar un missatge de soli-
daritat i d’estimació als presos polítics, 
als exiliats per motius polítics i a les 
seves famílies, que va arrencar un fort 
aplaudiment del públic. 

En aquestes colònies musicals han 
participat alumnes de l’Escola de Mú-
sica Verge dels Prats de l’Aldea, ‘Escola 
de Música de l’Agrupació Musical de 
Camarles, Escola de Música Municipal 
d’Alcanar, Escola de Música La Lira 
Ampostina, Escola de Música Agrupació 
Musical Rapitenca, Escola de Música 
Municipal de Salou, Escola de Música 
Municipal de Cambrils, Escola de la Unió 
Musical Masdenverge, Escola de Música 
La Ginesta de Ginestar, Escola de Música 
de Sant Llorenç de la Galera, Escola 
de Municipal de Música de Tarragona, 
Conservatori de Música de la Diputació 
de Tarragona a Reus i a Tortosa, Escola 
Municipal de Música del Masnou, Es-
cola Municipal de Música Gymusic de 
Barcelona i Escola de Música de la Unió 
Filharmònica d’Amposta . 

135 alumnes a les colònies de la Fila El FesticAm dins la 
Central del Circ 

El FesticAm (Festival Internacional de 
Teatre i Circ d’Amposta) forma part, 
des del mes de març, ja forma part 
dels espais còmplices de Trànsits de 
la Creació de La Central del Circ. Es 
tracta d’un espai d’experimentació 
d’idees i continguts per als i les artistes 
i de recursos per a la creació. S’im-
pulsen diferents tipus de residències 
de creació i un programa de forma-
ció continuada (detallat a l’apartat 
formació) destinats a dotar els i les 
artistes d’eines que enriqueixin els 
seus plantejaments creatius i les seves 
metodologies de treball. L’objectiu de 
les residències i el projecte Trànsits de 
la Creació és donar suport i acompa-
nyar les companyies que necessiten un 
espai físic i un acompanyament per a 
realitzar els seus projectes artístics (re-
cerca, creació, assajos d’un espectacle, 
etcètera) així com estimular els i les 
artistes perquè es dediquin amb més 
intensitat a la recerca i la confrontació 
del seu treball.  

TEATRE
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Un premi més que 
merescut
APASA va rebre al mes de març 
el Premi Amposta 2017, un 

reconeixement que atorguen 
cada any els mitjans de 
comunicació amb presència a 
Amposta a una persona o entitat 
de la ciutat que ha destacat als 
propis mitjans durant aquell 
any. El d’APASA és un premi 
més que merescut. Coincideix 

amb el 25è aniversari de la 
Residència Íbera, que li va 
donar projecció als mitjans 
territorials, però va molt més 
enllà. És un reconeixement a 
una trajectòria de 40 anys a 
unes persones que milloren 
cada dia Amposta. Gràcies 

a tots els que conformen 
l’entitat -usuaris, professionals 
que treballen i families que 
conformen l’entitat-, Amposta 
és una ciutat més inclusiva i 
més tolerant amb la diversitat. A 
més, els seus usuaris tenen una 
millor qualitat de vida. 

Ens hi juguem el futur

Fa unes setmanes es va publicar 
un nou estudi de la URV, en qual 
es definia que, al contrari del que 
molts informes/polítics expliquen, 
l’atur a les Terres de l’Ebre no baixa, 
el que baixa, i significativament, és 
la població.

No hi ha un sol motiu, i si es llegeix 
l’informe, s’indiquen diversos factors, 
com la marxa de molts immigrants 
a altres regions o als seus països 
d’origen, i també, i més significatiu i 
important, el no retorn de molts joves 
que marxen a estudiar a la ciutat.

Aquesta tendència ens hauria de fer 
preocupar, i molt. Les Terres de l’Ebre 
s’estan convertint en exportadores 
de talent, de gent formada, jove i 
que forma part de moltes empreses 
punteres del país i l’estranger, mentre 
la regió es va despoblant.

Però d’això en el fons, tothom a les 
Terres de l’Ebre n’és conscient, tots co-
neixem gent que ha marxat a la ciutat 
o a l’estranger a guanyar-se la vida, i 
també ho saben els polítics, però no 
sé si sempre fan tot el possible perquè 
aquesta tendència es reverteixi.

N’hi ha molts que si les circumstàn-
cies es donessin, estarien encantats 
de tornar, també n’hi ha d’altres que 
no tornarien mai, però s’ha d’intentar 

que tots aquells que vulguin, puguin 
fer-ho en les millors condicions.

És per això que s’haurien de trobar 
uns consensos per oferir uns mínims. 
Aquests termes els haurien de marcar 
tècnics experts, però comento els 
que per a mi serien alguns punts 
essencials:

- Millorar la comunicació entre les 
Terres de l’Ebre i Barcelona. Si en 
una hora i mitja poguessis plantar-te 
al centre de Barcelona a un preu 
raonable, molta gent podria anar 
a reunir-se a la ciutat o inclús viure 
aquí i treballar allà. Pensem que a 
Barcelona i a altres grans ciutats, els 
treballadors poden viatjar més d’una 
hora fins al seu lloc de treball.

- Facilitats per crear el teu projecte. 
Són molts els que estan fora i voldrien 
crear la seua pròpia empresa, si se’ls 
facilités un espai, un assessorament, 
etc, facilitaria que molts acabessin 
fent el pas i decidissin crear-la aquí. 
A més, hem de tenir present que amb 
les noves tecnologies, un pot estar 
físicament aquí i treballar per a les 
empreses més punteres. Això sí, amb 
una connexió d’internet fiable.

- Oferta laboral de qualitat. A 
banda dels emprenedors s’hauria de 
crear una xarxa per intentar captar 
empreses que ofereixin nous llocs 
de qualitat. Com fer-ho? Oferint a 
aquestes empreses, espais, facilitats 
d’implantació, bona sintonia amb 
l’administració i com no, unes comu-
nicacions fiables que les aproximin a 
les ciutats.

- Apostar per l’economia social. 
El temps de les grans fàbriques ha 
desaparegut, la majoria d’aquestes 
s’han deslocalitzat, és per això que 
s’ha d’apostar per una economia i 
unes empreses que representin els 
valors del territori, basades en la 
sostenibilitat, el respecte al territori 
o el valor afegit de la recerca i el 
desenvolupament.

- Oferta cultural i d’oci. A molts 

els semblarà secundari, però una de 
les coses que més atrauen els joves a 
les grans ciutats, a banda de la feina, 
són la multiplicitat d’opcions culturals 
i d’oci que fan que el seu dia a dia 
pugui ser diferent.

Aquestes en són només algunes, 
segurament entre tots en trobaríem 
moltes més, ni sóc un expert econo-
mista, ni pretenc ser-ho. Per últim i 
no menys important, hauria d’existir 

una coordinació entre els diferents 
municipis, deixem-nos de rivalitats 
insanes, som massa pocs per a no 
portar-nos bé, així les diferents ad-
ministracions públiques haurien de 
coordinar-se per evitar duplicitats i 
unir-se per un objectiu superior, evitar 
la despoblació i l’empobriment de les 
Terres de l’Ebre. 
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L’Alcalde ens 
enganya

Al mes d’octubre l’Alcalde deia ”si 
els bancs efectuen moviments per 
marxar de Catalunya el govern 
municipal buscarà altres entitats 
financeres”. El mateix dia signava 
dos línes de crèdit amb el banc 
Sabadell i la Caixa i actualment 
tenim un préstec de quasi  3 mili-
ons d’euros.
Des del mes de gener que havien 
de tenir fet el plec de la neteja 
segons el Sr. Alcalde al Ple del 
mes de desembre, estem a l’abril 
i res de res. I que em diuen dels 
parcs i jardins de la nostra ciutat 
també havien de de posar-ho tot 
al dia. Han passat 3 anys i no han 
fet absolutament res per millorar la 
neteja i la jardineria. RES de RES.

 Consulta ciutadana
L’Alcalde ens demana al nostre 
grup municipal que sol-licitem una 
consulta ciutadana pel tema del 
parking de l’Hospital  quan durant 
3 anys no ha mogut ni un dit en 
activar la participació ciutana. NO 

ens fa cap por la democràcia, és ell 
qui governa i ha tirat pel dret fent 
un pàrking com ell ha volgut sense 
consultar a ningú. El pàrking, al 
nostre entendre, no és adequat ni 
per capacitat ni pel seu cost per 
la quantitat de cotxes que hi ha 
a la zona.

Primàries
Divendres, dia 13 d’abril, hem 
cel·lebrat les primàries per escollir 
el nostre cap de llista. Com a únic 
candidat s’hi presenta, el nostre 
cap local, Manel Masià. Hi ha par-

ticipat Mònica Sales, Ferran Bel, 
David Bonvehí i la Marta Pascal. 
Han destacat la força i la confiança 
en el nou projecte d’Amposta amb 
una renovació efectiva.

Suport incondicional 
a Annabel Marcos

Hem tingut la trista notícia del ces-
sament fulminant de la Directora 
de l’Escola de Seguretat Pública, 
la nostra associada Annabel Mar-

cos, en aplicació del 155, per uns 
suposats fets del dia 1Octubre. Des 
d’aquí, tot el suport i escalf.

Acte pensions dignes
El passat divendres 6 d’abril vàrem 
tenir al Diputat del Congrès, en 
Carles Campuzano, per parlar de 
pensions, i va compartir cartell 
en Jordi Romeva. Anunciem la 
pròxima xerrada per al 4 de maig 
per parlaparlar  de música, bandes 
i festivals. 

Maximitzem recursos 
minimitzant despeses
Al ple del passat mes de març es van 
presentar les dades de tancament del 
pressupost de 2017. Unes dades que 
demostren la tasca solvent de l’equip 
de govern d’Esquerra d’Amposta. 
Així doncs, les grans dades del pressu-
post serien que es va tancar l’exercici 
anterior amb un superàvit de 2,02 mili-
ons d’euros i un romanent de tresoreria 
de 7,5 milions. Però, això què vol dir. 
Per a explicar-ho de manera que tothom 
ho pugui entendre seria que de tot allò 
recaptat l’any passat, després de pagar 
tot el que s’havia de pagar, queden en-
cara 2,02 milions d’euros (superàvit). A 
més, tenint en compte tots els diners de 
què disposa l’Ajuntament ara per ara, 
hi ha 7,5 milions d’euros (romanent 
de tresoreria). Una altra dada que cal 
tenir present és que des de l’entrada de 
l’actual equip de govern, l’endeutament 
bancari s’ha reduït pràcticament en 2,5 
milions d’euros, tot i la gran activitat 
que s’està duent a terme a Amposta. 
La solvència es demostra tant amb 
aquestes dades com amb la compara-

tiva de l’entrada de subvencions i ajuts 
d’altres organismes i administracions. 
En aquests quasi tres anys s’ha incre-
mentat en més de 2 milions d’euros que 
arriben de fora. I una part considerable 
d’aquests diners van destinats a allò que 
més cal a la ciutat, a polítiques d’ocupa-
ció. La partida en polítiques d’ocupació 
el 2015 rondava els 150.000 euros, i en 
el pressupost per a aquest 2018 passa 
del milió d’euros, que contribueixen 
a, poc a poc, anar donant la volta a la 
greu situació de manca de feina que 
tenim a la nostra ciutat.
Què podem fer amb tots aquests diners? 
El destí dels diners del romanent de 
tresoreria ens ve marcat per lleis es-
tatals que ens diuen a què i a què no 
ens els podem gastar. Una destinació 
que no té cap limitació seria a avançar 
interessos als bancs, però com aquesta 
no és la situació que més ens agrada, 
al passat ple vam portar a aprovació 
una modificació de pressupost de 1,9 
milions per a revertir aquests diners a 
la ciutat, que és on han d’anar. Fent un 
incís, se’ns critica de vegades per fer 
modificacions de pressupost durant 
l’any, com si improviséssim. Bé, farem 
les modificacions necessàries per a 
optimitzar al màxim els recursos que 
tenim, quan els tenim. Si ens arriba una 

subvenció o uns diners que no teníem 
previstos, modificarem el pressupost 
per a poder-los treure al carrer i que 
siguin aprofitats per tothom. 
Entre altres coses, amb aquests diners 
que incorporem, s’incrementa la 
partida destinada a la eliminació de 
barreres arquitectòniques (remodela-
ció de voreres, treure pals de la llum, 
adequació de parcs infantils, ...), a la 
segona fase de la renovació de l’enllu-
menat públic, a clavegueres i pluvials, 
a asfaltar carrers, a pintar senyals. En 
aquest darrer punt cal puntualitzar 
una cosa. Totes aquests obres les fa-
rem mitjançant una eina que ens vam 
dotar ja l’any passat, que és la bossa 
de serveis. Això vol dir destinar certs 
diners a, per exemple, asfalt, i tenir-los 
reservats per a quan calgui. Hi ha una 
sèrie de carrers que està previst que 
s’han d’asfaltar però es reserva diners 
que a poder fer aquells que durant l’any 
s’hagin de fer quan sigui necessari. El 
mateix fem per a clavegueres i aquest 
any també, pintura viària.
Amb la modificació de pressupost in-
vertim també en un dels projectes més 
il·lusionants de cara al futur, la façana 
fluvial. S’inverteix en la segona fase de 
la posada en valor de la façana fluvial, 
en l’adquisició de dos cases del carrer 

Victòria i de retruc, per a millorar el 
casc antic, s’incrementa el pressupost 
per a les obres del carrer Sant Roc ja 
que des de l’Associació de Veïns de la 
Vil·la se’ns ha instat a fer una altura 
més a l’edifici que ha d’acollir la seu 
de les Mestresses de Casa. 
Hi ha també un augment en la reno-
vació de camins (passarem del milió 
d’euros des de 2015 invertits), en 
equipaments esportius, en millores 
per als centres educatius, les obres 
del Sindicat (per a ubicar a aquest 
emblemàtic edifici de la ciutat tot allò 
relacionat en crear ocupació) o per 
posar videocàmeres per a controlar 
l’accés tant al carrer Major com a la 
plaça del Mercat.
La bona gestió és invertir tot allò que 
es pot en la ciutadania per a intentar 
anar fent poc a poc de la nostra, una 
ciutat referent al territori i fer una mica 
millor la vida dels nostres conciutadans. 
Finalment, si restem el valor total 
d’aquetes actuacions, el resultat encara 
és molt satisfactori, ja que el romanent 
de tresoreria queda amb 5,6 milions 
d’euros i el superàvit és de 2,02 i alhora 
continuem baixant d’endeutament que 
a hores d’ara ja està al voltant del 36%, 
molt inferior del 69% que hi havia quan 
vam entrar a l’Ajuntament.  
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Ajudes per als malalts 
de llarga durada
Gràcies al treball de Som Amposta, 
els malalts amb tractaments de llarga 
durada que es vegin forçats a deixar 
de treballar per rebre aquest trac-
tament i que tinguin uns ingressos 
inferiors al salari mínim interprofes-
sional tindran un ajut econòmic per 
part de l’Ajuntament d’Amposta. El 
ple del mes de març va donar llum 
verda a aquests ajuts, que si bé pri-
mer es presentaven dirigits només a 
malalts de càncer, han estat ampliats 
a altres tipus de malalties. 
¿Per què són importants 
aquests ajuts?
Per explicar-ho, prendre’m com a 
referència el càncer. Fins a 25.00 
pacients són diagnosticats cada any 
de càncer i molts d’ells cauen en risc 
d’exclusió social. A més de l’impacte 
emocional que suposa rebre aquesta 
notícia, en molts casos també implica 
un impacte econòmic molt greu. Se-
gons dades oficials, cada any 9.832 
persones s’enfronten a un càncer 

mentre estan desocupats, una situ-
ació que condiciona radicalment la 
seva malaltia. A més, la meitat tenen 
les prestacions esgotades, i no reben 
cap tipus de remuneració. 3.744 
pacients de càncer viuen en menys 
de 710 euros al mes. Les despeses 
de 200 i 300 euros en medicaments 
són vitals per controlar les seqüeles. 
La major part no compra aquestes 
medicines perquè no tenen diners, 
és una vergonya aquesta situació. 
Hi ha tres grups de risc: autònoms, 
aturats i les persones que reben un 
salari inferior al salari mínim inter-
professional (SMI).

Per què els volem? Perquè la 
solidaritat ha de ser la nostra ense-
nya, demà podem estar qualsevol 
de nosaltres en aquesta situació de 
vulnerabilitat. No podem permetre 
que veïns nostres passin per aquesta 
malaltia i per falta de recursos no 
puguin obtenir les medicines que 
necessiten per pal·liar les seqüeles 
i “guanyar una mica de qualitat de 
vida”.

Un centre de dia a 
l’antiga residència

És un projecte nostre que després 
de demanar-lo durant molt de 
temps veurà la llum. Tenim l’antiga 
residència d’avis en desús i tenim 
la necessitat de cobrir una llista 
d’espera per a centre de dia d’unes 
30 persones. A més, comptem amb 
l’experiència de l’Associació de Fa-
miliars i Malalts d’Alzheimer que ho 
poden tirar endavant. Va ser el nostre 
grup municipal qui va fer aquesta 
proposta a l’equip de govern. Gràcies 
a nosaltres ja s’està treballant per 
obrir un nou centre de dia, amb la 
gestió d’aquesta entitat, a l’antiga 

residència d’avis. 

Ampliar el contracte 
dels gericultors

Des de Som Amposta també creiem 
necessari que els professionals que 
atenen als nostres avis a la residència 
d’avis i centre de dia, els gericultors, 
tinguin més estabilitat laboral. Ho 
demanem perquè és molt important 
que el personal de referència que 
està al costat dels nostres avis no 
canvií cada dos per tres. Voldríem 
que fossin indefinits, però si això no 
es pot fer per temes administratius, 
volem que sigui al més llarg possible: 
com a mínim, entre 18 i 24 mesos. 

Pels drets dels 
treballadors

I un mes més, tornem a demanar 
que l’Ajuntament es posi al costat 
dels treballadors i treballadores i 
vetlli per tots els seus drets a tota 
l’administració local i també a les 
empreses públiques vinculades. Da-
vant del mobbing, tolerància zero. 

FRANCESC MIRÓ 
ELEGIT CANDIDAT 
A L’ALCALDIA 
D’AMPOSTA PER A  LES 
PROPERES ELECCIONS 
MUNICIPALS DEL 2019

EL PORTAVEU del PSC a l’Ajun-
tament d’Amposta Francesc Miró 
ha estat elegit per l’agrupació 
Socialista d’Amposta candi-
dat a l’Alcaldia de la ciutat 
per a les properes eleccions 
municipals del 2019. Miró ha 
obtingut el suport unànime de tots 
els afiliats socialistes que han as-
sistit a l’assemblea de l’agrupació.
EN LA PRIMERA intervenció com 
a candidat a l’Alcaldia d’Amposta ha 
convidat a la militància socialista 
a acumular forces per aconseguir 
que el canvi real arribi amb força 
a l’Ajuntament d’Amposta d’aquí 
a un any. Cada cop és més 
evident per a tothom que el 
canvi que ens va prometre 
l’actual alcalde és més aviat 
un recanvi de l’anterior,  amb 
les mateixes males costums i 
maneres de fer.
FRANCESC MIRÓ ha emfatitzat 

en que: “des del nostre grup 
municipal hem aconseguit 
ajuts per als emprenedors, 
perquè la petita i mitjana 
empresa són imprescindibles 
per a l’economia local. Però 
volem anar més enllà, per això 
necessitem un pla estratègic 
per tal de crear un entorn 
favorable que propiciï una 
industria potent a la nostra 
ciutat. Hem de donar un nou 
impuls al teixit empresarial 
existent, però també es ne-
cessari portar empreses de 
fora per crear més llocs de 

treball estables i encarar el 
futur amb garanties”
HA ARRIBAT el moment de reivin-
dicar qüestions fonamentals sobre 
el proveïment d’un bé bàsic com és 
l’electricitat. Que posi l’energia en 
mans de la ciutadania, que asseguri 
uns mínims vitals i que al mateix 
temps eviti el malbaratament ener-
gètic, i iniciï el canvi de model 
cap a un sistema energètic net 
i autònom basat en l’estalvi, 
l’eficiència, i les energies 
renovables.
LA MUNICIPALITZACIÓ d’aquest 
eix estratègic permetrà consolidar 
una funció social. Hem de ga-
rantir que la gent gran tingui 
dret a l’energia elèctrica com 
un  bé bàsic i essencial, més 
ara i a llarg termini on és 
manifest i clar la pèrdua de 
poder adquisitiu dels nostres 
pensionistes. Cal lluitar amb 
eficiència contra la pobresa ener-
gètica, i alhora comercialitzar els 
excedents de consum en les llars. 
Una energia barata a l’abast 
de tothom.
AIXÍ MATEIX ha reiterat la seva 
disposició a treballar pels valors que 
singularitzen el projecte socialista 
per Amposta. “Volem l’accessi-
bilitat universal de la nostra 
ciutat com a dret de la gent  
gran i de les persones amb 

discapacitat, per tal de ga-
rantir que se sentin integrats. 
Que ningú pugui pensar: aquí 
no puc accedir, aquí no puc 
anar... en funció de l’acces-
sibilitat del lloc. Així mateix 
volem fomentar el transport 
públic fent-lo gratuït i que 
l’utilitzi tothom”
REBAIXAREM l’IBI despro-
porcionat que paguem tots 
els ciutadans. Els ampostins i 
ampostines paguem diàriament més 
de 30.000€ en impostos municipals, 
tot un rècord que no ens mereixem. 
Per això defensem una rebaixa 
de l’IBI- la contribució de com 
a mínim un 25% perquè es pot 
fer si hi ha la voluntat política de 
fer-ho, i nosaltres la tenim. Ja està 
bé de malbaratar els diners de tots!
VULL SER ALCALDE per a tots 
els ampostins i ampostines. 
Som l’esquerra útil al servei dels 
interessos de tots els ciutadans 
d’Amposta pensin el que pensin i, 
no com Adam Tomàs que només veu 
en l’alcaldia una oportunitat per 
ampliar la base  independentista 
a Amposta.
“INICIEM aquest període amb mol-
ta il·lusió perquè estem convençuts 
que el canvi arribarà. No ens atu-
raran! L’Amposta que somio 
és imparable!”, ha conclòs el 
candidat a l’Alcaldia d’Amposta. 
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FUTBOL

Més de 600 jugadors participen en aquest torneig de futbol base

L’ITE, el Torneig Internacional 
de les Terres de l’Ebre, s’ha 
consolidat al territori com un 

dels referents en futbol base i aquesta 
darrera Setmana Santa es va tornar 
a fer palès. Més d’una cinquantena 
d’equips i sis-cents jugadors i juga-
dores de les categories prebenjamí, 
benjamí i aleví, es van donar cita 
a Amposta i la Ràpita per disputar 
partits de futbol 7 durant quatre dies 
i que va tancar amb una gran festa 
de cloenda a Amposta. 

Va ser al municipal ampostí on 
l’equip benjamí de l’Amposta A es va 
imposar al Nàstic de Tarragona en un 
partit que va arribar al final 1 a 1 i 
va haver de decidir-se a la tanda de 
penals. Els d’Amposta van estar més 
encertats i van poder alçar la copa 
de campions del torneig. 

Per la seua banda, l’aleví de l’Am-
posta A es va quedar a les portes de 
la victòria. No es va poder imposar 
als altres amfitrions del torneig i van 
perdre 0 a 2 davant la UE rapitenca.   

L’Amposta Benjamí A s’endú l’ITE i l’Aleví 
A queda subcampió

Balanç molt satisfactori del tor-
neig Zarabàsquet Ciutat d’Amposta. 
Durant els quatre dies de Setmana 
Santa la capital del Montsià va ser 
l’epicentre del bàsquet base amb la 
presència de vuit-cents jugadors i ju-
gadores d’una cinquantena d’equips 
de tot l’Estat. Des de l’organització 
apunten que el nivell ha sigut molt 
alt, però remarquen la qualitat 
de les instal·lacions esportives i 
d’allotjaments. Esperen així tornar 
a Amposta per realitzar la vuitena 
edició.

En aleví masculí es va imposar 
el València (06) per 70 a 19 al UPB 

Gandía; mentre en femení l’equip 
guanyador va ser l’Estudiantes que 
es va endur el triomf per 56  a 62  
al València (Nar). En infantil el 
València va ser el triomfador. En 
masculí, l’equip ché va guanyar a 
la final al Torrelodones per 68 a 40 
i en femení es van imposar  per 78 
a 39, també davant el Torrelodones. 
En cadet masculí, el Dénia BC es va 
endur el títol de campió després de 
guanyar la Salle a per 53 a 49 i en 
femení es va imposar el Mendillorri 
per 49 a 73 al Dénia BC. 

EBREDIGITAL.CAT

El Zarabasquet assoleix l’èxit en 
la primera edició a Amposta

BÀSQUET INSTAĿLACIONS ESPORTIVES

A punt les noves pistes cobertes 
de la zona esportiva

El torneig Zarabasquet (vegeu 
més informació en aquesta mateixa 
pàgina) va servir per estrenar les 
noves pistes cobertes de la zona 
esportiva d’Amposta. S’enllesteix 
així un projecte molt reivindicat pel 
teixit esportiu ampostí, principal-
ment el futbol sala, que seran els 

principals usuaris d’aquestes noves 
pistes cobertes. 

Amb una inversió de 340.000 
euros, s’han habilitat dos pistes de 
40x20 metres, amb els vestidors 
integrats. Aquestes pistes inclouran 
un rocòdrom annex, del qual ja s’està 
redactant el projecte. 
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El 7 d’abril, atletes de la Unió Atlè-
tica Montsià (UAM) van participar al 
Campionat de Catalunya Universitari, 
assolint uns bons resultats. Anna Es-
trada Brulll va aconseguir la primera 
posició a la Final B dels 100 m.ll fe-
menins representant la Universitat de 
Barcelona i el 6è lloc del total amb una 

marca de 13”81 -2’6. Una llàstima ja 
que les atletes de la Final A van córrer 
amb vent favorable de +0’7.

Nàdia Tolós, per la seua banda, va 
participar a la prova open dels 400 
metres tanques on va aconseguir la 
3ª posició amb 1’13”19 en una cursa 
amb molt de vent. 

Participació de la UAM al 
Campionat de Catalunya 
Universitari

ATLETISME

ESCACS

La campiona d’Europa d’escacs 
femenins visitarà Amposta

Enguany, el Club Escacs Amposta 
compleix 70 anys. Una efemèride 
que l’entitat celebrarà amb dife-
rents activitats. Entre elles, una 
que ha programat per al 5 de maig 
al matí i que portarà a la ciutat la 
vigent campiona d’Europa d’escacs 
femenins, Anna Muzychuk. Muzyc-
huk oferirà unes simultànies a la 
plaça del Mercat. El Club Escacs 
Amposta, com a entitat coorganit-
zadora, disposarà de 15 taulers, 
dels 30 que s’han pactat inicialment 
per a les simultànies. 

L’Amposta Lagrama va tancar el 
dissabte 7 d’abril la temporada amb 
un vuitè lloc a la classificació. Ho va 
fer amb un últim partit davant el BM 
Elda on cap dels dos equips es jugava 
res. Un partit que es va complicar 
per algunes decisions arbitrals.  Les 
noies de Mateu Castellà es presen-
taven al partit amb moltes baixes, 
algunes importants (Alba Simón, 
Georgina Vila, Sara Alonso, Yaiza 
Ferré i les porteres Rocío Lendinez 
i Noelia Lázaro).

La primera part va ser molt igua-
lada fins al minut 15, on l’Elda es 
va ficar al davant al marcador (8-
9) per algunes errades en defensa, 
decisions de passi equivocades i tirs 
errats que van fer que les alacantines 
surtissin ràpides i letals al contratac, 
arribant al descans amb el resultat 
de 15 a 17. En començar la segona 
part, l’Elda es va quedar amb 5 juga-
dores al minut 2 i tot i això va fer un 
parcial d’1 a 3 (minut 5 16-20) i al 

minut 10 van ser les ampostines les 
que es van quedar amb 5 jugadores 
a causa d’una expulsió amb roja 
directa a Geanina Ungureanu, que 
va provocar les queixes de Mateu 
Castellà, que també va ser expulsat. 
Tot i això, la diferencia al marcador 
no passava dels 3-4 gols en contra 
de les ampostines que van lluitar 
com mai. Des del club, “feliciten a 
tota la plantilla per la gran segona 
volta que han fet, ja que han estat 
el tercer millor equip, amb 18 punts, 
darrera del Morverdre i La Salud, 
equips que disputaran la fase d’as-
cens a Divisió d’Honor”. “Llàstima de 
la nefasta primera volta, on només 
es van aconseguir 6 punts, si no 
aquest equip hagués estat lluitant 
per altres fins. També hem estat el 
4t        equip menys golejat del grup 
i Zulema Gonzalez (151) ha estat la 
segona màxima golejadora del grup 
a nomes 1 gol de Ona Muñoz (152) 
del Mataró”. 

El CH Amposta Lagrama tanca 
la temporada amb un vuitè lloc

HANDBOL FUTBOL SALA

L’Amposta de futbol sala, líder 
de la Lliga Divisió Honor 

Temporada rodona per l’Amposta 
Futbol Sala a la Lliga Divisió Honor 
Catalana. Quan encara falten sis jor-
nades per a finalitzar la competició 
(i amb un partit menys que el segon 
classificat, el Catllar), els ampostins 
són líders de la taula amb set punts 
d’avantatge. 

L’últim partit disputat, davant del 
Salou, tercer classificat de la taula, 
va acabar amb empat al camp del Sa-
lou. VA ser un partit intens, vibrant, 
amb expulsions, amb alternatives 
al marcador... En la primera part, 
l’equip local es va posar per davant 
al marcador en dos ocasions tot i el 
gran gol de Dani Tomàs amb un fort 
xut per l’escaire de la porteria (2-1). 

En l’inici de la segona part, Jaume 

Cuella va ser expulsat en rebre la 
segona targeta groga i poc després 
el Salou va marcar el 3-1. Però els 
ampostins van reaccionar i Dani, 
un dels millors del partit, marcava 
el 3 a 2 amb un toc de qualitat. Al 
minut 32 Alex Sabaté empatava el 
partit (3-3) amb una rematada al 
segon pal. I al minut 38 l’Amposta 
aprofitava l’expulsió d’un juga-
dor del Salou B per fer el 3-4 en 
superioritat numerica, amb un xut 
d’Alex per sota les cames del porter. 
En l’últim minut, el Salou va jugar 
amb porter jugador i va aconseguir 
marcar el gol de l’empat. Tot i això, 
els ampostins van disposar, en l’últim 
segon, de l’última ocasió en un xut 
al pal de Dani. 



per Josep
Parrot Talarn

Ramon Escudero, el del Mercat (II)
Les coses si no es fan bé, s’han de 

repetir. I això serà el que faré jo avui. El 
més passat, com que vull explicar-me 
el més clar possible, vaig acabar 
enrollant-me molt, posant molt de 
text per explicar poca cosa... I al final 
resulta que no aclariu res i, a més a 
més, no vaig posar la foto i no sabíeu 
qui era. Aquest mes torno amb el ma-
teix personatge, però amb la foto, així 
quedarà tot més clar. I també posaré 
tot el que em vaig deixar l’altre dia per 
falta d’espai, i per dir-ho més clar, per 
haver-me enrotllat com un Parrot. Co-
menço. Per als que no hagin participat 
de la gran festassa que es va fer per 
celebrar el dia que es va inaugurar el 
mercat, vos diré que el nostre mercat 
municipal ha complit setanta anys, 
que per a un Mercat són molts... El 
nostre invitat repetidor d’avui és molt 
mes jove, naixia l’any 1962 a Tortosa i 
la casualitat feia que treballant de la 
mateixa feina al de Fabra de Roquetes, 
amb una xica que li deien Àngels, de 
cognom Puig i que era d’Amposta,  van 
decidir formar parella. I com quasi 
passava sempre, primer va ser el 
festeig després casar-se i finalment el 
nostre Ramon va  canviar de població. 
I com que era molt aprop d’aquí, es 
converteix en ampostí. 

I et tinc que dir que a mi als quatre 
dies d’estar Amposta ja em coneixia 

tothom.
Jo li pregunto a ell, com ho fas per 

a tirar endavant totes les despeses 
que porta el casat.

Primer continuo treballant a l’es-
corxador de Fabra. I molt prompte 
ja m’estableixo de pintor i guixaire. 
I entre la meua dona i jo fundem la 
botiga de Festa d’Amposta. Ella és la 
que l’ha portat tota la vida. Enguany ja 
es compleixen els 31 anys des que la 
vam obrir. I t’he de dir que sense ella 
no seria la botiga, perquè jo sempre he 
tingut la meua faena.

Les aficions més garants que t’han 
acompanyat quasi des de menut...

La pirotècnica i la meteorologia. De 
la pirotècnica, dir que sóc un viciós de 
l’olor de pólvora. I fem alguna coseta 
per a l’Ajuntament, que últimament 
són més quatre coses: per a les festes 
dels barris d’aquí d’Amposta, el Grau, 
Carrer sol, l’Acollidora, inclús al pont... 
Sempre petits castells de focs, no com a 
festes, ni molt menys. Inclús en l’ajuda 
dels dos nois vam formar la colla dels 
correfocs del Minotaure d’aquí Ampos-
ta. Hem concursat als campionats de 
Catalunya de pirotècnica. És una afició 
que et porta a descobrir un món que no 
et podries ni imaginar les satisfaccions 
que et pot portar. 

Passem al temps, coneixem a Lluis 
Gil perquè ens apareix per Amposta 

Ràdio tots els dies; Però tu hi ets 
també.

Mira, la història és que el meu iaio 
treballava a l’Observatori Fabra de 
Barcelona i al jubilar-se venia a viure 
algunes temporades a Tortosa. La 
nostra família passàvem els estius a 
l’hort com la majoria de gent, encara no 
s’havien inventat les vacances, i aquell 
home m’ensenyava les consteŀ lacions, 
la d’Orió, i moltes altres. El cas és que 
a mi, tot allò, me sonava no sé a què... 
Però una vegada de totes, en marxar, 
em va deixar un llibret menudet. De 
molt menut m’agradava llegir tot el 
que trobava, poc a poc perquè me 
l’havia deixat el meu iaio, començo a 
llegir i a mirar al cel. I la veritat, anava 
comprenent tot el que aquell home, 
en aquelles nits estrellades d’estiu, 
m’anava explicant. 

Abans m’has dit alguna cosa sobre 
els cicles. 

Quan tenim alguna pertorbació 
que se’ns acosta molt, el que faig és 
seguir-la i mirar si va cap al nord o cap 
al sud,... Com ara tenim ordinadors i te-
levisió, en res et quedes orientat. Però, 
jo, a part de tot el que em diuen, faig 
sempre els meus pronòstics. I algunes 
vegades, no sempre, ho encerto més 
jo que els que realment s’hi dediquen. 
Una última curiositat que pocs saben és 
que abans, els aparells que detectaven 

la humitat portaven sempre un pel de 
la crim del cavall, i d’aquesta forma 
sabien si s’acostava un aiguat o alguna 
tronada molt forta. 

Una de les curiositats del nostre 
mercat és que es pot entrar a la 
pescateria. 

Pos sí, mira, natros al nostre mercat 
municipal tenim sis parades de pesca-
teria i a la Ràpita que és un poble del peix 
només en tenen una. Tenim mé peix a 
Amposta que a la Ràpita, que està a la 
costa. Però s’entén, allí la major part 
són pescadors i per tant, tothom tñe 
peix de sobres.

Com que tenim el mercat millor i 
més maco de la comarca ja ens ho dia 
el mes passat, ara no ho repetirem. 
Anem a buscar enseguida a un altra 
persona per que la redactora del 
nostre diari no ens tingue que renyar 
com sempre, pel retràs que portem, 
prou.  




