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El FS Amposta fa història i ja és equip de 3a Divisió

Betalú guanya la Titan Desert per tercer any consecutiu

Cultura
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Èxit de la tercera 
edició del Food 
Trucks Festival

Ciutat 
Amposta estrena 
nova aplicació  
mòbil

Ciutat
Amposta reconeix 
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Protecció Civil  



2 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 919 ·  MAIG 2018

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

MANIFESTACIONS

La Marea Pensionista de les Terres de l’Ebre convoca la primera manifestació

Unes 120 persones van recór-
rer divendres 30 d’abril els 
carrers del centre d’Amposta 

per defensar el sistema públic de 
pensions i reclamar prestacions dig-
nes. Després de convocar diverses 
concentracions i presentar mocions 
als plens municipals, com és el 
cas del de la capital del Montsià, 
la Marea Pensionista i el Comitè 
Unitari de Jubilats i Pensionats de 
les Terres de l’Ebre han organitzat 
la seva primera manifestació amb 
voluntat de continuar portant al 
carrer les seves demandes fins que 
siguin escoltades. Recorden que la 
mobilització és efectiva, com ho 
demostra la inclusió de millores 
als pressupostos generals de l’Estat, 
després d’un acord entre el govern 
del PP i el PNB. Unes mesures que 
atribueixen a la pressió per les 
protestes que setmanalment s’or-
ganitzen a Bilbao, tot i lamentar 
que l’increment de l’IPC anunciat és 
incert, sobretot a partir de 2020. La 
Marea vol que les pensions quedin 
blindades a la Constitució Espanyo-
la i es financiïn directament via els 
pressupostos estatals.

Una batucada a la plaça davant 
del mercat municipal d’Amposta va 
donar el tret de sortida a la mani-
festació, que amb pancartes de les 

pròpies organitzacions convocants 
o d’altres amb consignes com “Som 
jubilats, no idiotes”, va avançar fins 
arribar davant de l’Ajuntament, 
on ha finalitzat. Integrada per 
pensionistes, principalment, en la 
marxa s’han deixat veure també 
ciutadans en edat de treballar així 
com regidors i dirigents del govern 
municipal i comarcal. La Marea 
Pensionista de Catalunya va deci-
dir traslladar a aquest dilluns les 
mobilitzacions previstes en l’àmbit 
estatal el pròxim dia 5, atès que 

justament el dissabte posterior es 
complien cinc anys d’existència i 
van convocar una assemblea. Es 
tracta, però, de la primera mani-
festació a les Terres de l’Ebre per 
reclamar pensions dignes, després 
de les concentracions a Tortosa i a 
Amposta. 

“Aquesta manifestació és la 
punta de l’iceberg”, va subratllar 
Juan García, portaveu de la Marea 
Pensionista i el Comitè Unitari de 
Jubilats i Pensionats de les Terres 
de l’Ebre. La consigna, en l’àmbit 
estatal, és continuar convocant 
actes de protesta, concentracions o 
manifestacions, fins que les seves 
reivindicacions siguin escoltades. 
“Si fas soroll, al final aconsegueixes 
alguna cosa”, va afegir. En aquest 
sentit, contextualitzen l’acord entre 
PNB i el govern del PP per als pres-
supostos generals de l’Estat, amb la 
previsió d’incrementar anualment 
un 1,6% les pensions aquests 2018 
i 2019, com una resposta a les 
mobilitzacions que cada dilluns 
organitzen els pensionistes a Bilbao. 
Unes mesures, però, que consideren 
insuficients i de curt abast. “No sa-
bem què passarà a partir del 2020: 
no sabem si se’ns quedarà en un 
20%”, va retreure García. 

Unes 120 persones reclamen 
pensions dignes a Amposta



REVISTA AMPOSTA  ·   NÚM. 919 ·  MAIG 2018 3
Ciutat

MUNICIPAL

El ple municipal traspassa a superàvit el finançament de 600.000 euros en obres d’aquest 2018 

L’Ajuntament demana un crèdit de 2,5 M€ 
per construir el nou casal cívic

E l ple de l’Ajuntament d’Am-
posta va aprovar dijous 3 de 
maig una operació de crèdit 

per valor de 2,5 milions d’euros per 
finançar el projecte i la construcció 
del nou casal cívic per a la gent 
gran i centre cívic. L’operació, amb 
un préstec a quinze anys, permetrà 
finançar també la urbanització de 
l’entorn d’un equipament que ha 
de donar servei als 1.500 socis de 
l’actual casal, que s’ha quedat pe-
tit. El consistori, que ja disposa de 
l’avantprojecte -que espera adjudi-
car per un import entre un 25 i un 
30% inferior al de licitació-, preveu 
edificar 1.300 metres quadrats en 
dues plantes just entre la caserna 
dels Mossos d’Esquadra i el nou 
Centre d’Atenció Primària. La pre-
visió que les obres puguin finalitzar 

l’últim trimestre de l’any 2019. 
D’altra banda, el ple també preveu 
traspassar una partida de 595.000 
euros de romanent de tresoreria 
utilitzada per finançar diverses 
obres aquest 2018 pugui passar a 
superàvit per poder finançar-les 
com a inversions sostenibles, se-
gons el criteri del govern espanyol. 
Els recursos alliberats s’utilitzaran 
per amortitzar préstecs.

Segons va detallar l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, el govern 
municipal d’EA va decidir tirar 
endavant l’execució de les obres 
pendent que el govern espanyol 
publiqués el decret que permet 
finançar inversions “sostenibles” 
amb superàvit. Un cop aprovada 
la norma, el ple també va aprovar 
que aquests 595.000 euros de 

romanent de tresoreria utilitzats 
puguin passar a superàvit i, així, 
el consistori evitarà trencar la 
regla de la despesa. Les obres que 
es financen amb aquests recursos 
són treballs de millora del clave-
gueram -150.000 euros-, la segona 
fase dels col·lectors pluvials del 
carrer Tarragona -100.000 euros-, 
reparació de camins aquest 2018 
-150.000 euros-, una última part 
de la segona fase de l’enllumenat 
–75.000 euros- així com adequaci-

ons i millores en centres educatius 
-120.000 euros-. 

El regidor d’Hisenda, Tomàs 
Bertomeu, ha remarcat que l’en-
deutament del consistori se situa 
en aquests moments al voltant del 
36% -respecte el 65% a l’inici de 
mandat- i uns 8,8 milions d’euros 
en total. El consistori, en aquests 
moments, paga les factures en un 
termini d’entre vuit i deu dies. 

ACNSolars on es construirà el nou Casal. 

Quant al bloc de les mocions, es van aprovar totes les següents pro-
postes dels grups municipals: moció del grup municipal de PXC per 
a la instaŀlació de màquines de reciclatge d’envasos amb incentiu; 
moció del grup municipal de CiU en suport dels càrrecs cessats i 
dels funcionaris públics; moció del grup municipal del PSC-CP per 
fomentar la mobilitat sostenible en una societat en envelliment; mo-
ció del grup municipal de PXC per incorporar l’ús industrial a la zona 
lúdica del polígon de Tosses; i moció del grup municipal del PSC-
CP per impulsar la contractació de treballadores/dors de la llar a 
Amposta i la millora dels seus drets laborals. 
En el bloc de mocions, tots els regidors van presentar dues mo-
cions conjuntes de suport a la Marea Pensionita i Comitè unitari 
de jubilats i pensionistes de les Terres de l’Ebre en defensa de les 
pensions públiques que va rebre el suport de tots els grups munici-
pals. La segona, també de suport a la moció de Marea Pensionista 
i Comitè unitari de jubilats i pensionistes de les Terres de l’Ebre de 
rebuig a la proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre un producte panaeuropeu de pensions individuals (PEPP), 
va ser votada per punts. Tots van quedar aprovats en excepció del 
darrer que demanava l’eliminació de les desgravacions fiscals de 
les aportacions als fons de pensions privats.

MOCIONS
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Ciutat

NOVES TECNOLOGIES

Es poden enviar incidències de la via pública o estar al cas de les afectacions als serveis públics

Nova app mòbil de l’Ajuntament d’Amposta

Rebre notificacions de les 
incidències que afectin els 
subministraments o la via 

pública al mòbil; poder consul-
tar totes les notícies que genera 
l’Ajuntament; tenir a un sol clic 
l’agenda d’activitats, els comerços 
i les farmàcies del municipi; enviar 
consultes i suggeriments al consis-
tori i comunicar incidències a la via 
pública. Són algunes de les coses 
que permet la nova aplicació per a 
mòbil de l’Ajuntament d’Amposta 
App Ciutat d’Amposta i que es pot 
descarregar des d’aquest mateix di-
lluns tant per a dispositius Android 
com per a dispositius IOS. “És una 
eina molt potent que permetrà a la 
ciutadania tenir un fil directe amb 
l’administració local”, ha assenyalat 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot destacant que amb l’aplicació “es 
compleix un altre punt del programa 
electoral i a la vegada és una ma-
nera més de treballar amb aquells 
compromisos que són transversals: 
la participació, la transparència i 
l’eficiència”.

L’alcalde, que ha presentat l’app 
als mitjans de comunicació acom-
panyat del regidor de Noves Tec-
nologies, Transparència i Eficiència 
Energètica, Pau Cid, ha destacat que 

“una de les parts més importats de 
l’app és la d’Incidències, la que hem 
estat defensant des del principi”. 
“Com un govern obert que som, 
durant aquests últims tres anys hem 
estat molt oberts a la ciutadania a 
través de tots els canals que teníem 
a l’abast, i a través de missatges a 
les xarxes socials ens han arribat 
moltes incidències, que derivem 
sempre a l’àrea del consistori que 
pertoca perquè aquesta li pugui 
donar resolució”. “El que fem ara 
amb l’app és centralitzar-ho tot en 
un mateix espai, per posar-hi ordre”, 
ha dit Tomàs, tot reconeixent que 
“s’assumeix el risc que es pugui 
col·lapsar amb l’arribada de moltes 
incidències, perquè sabem que al 
conjunt de la ciutat hi ha moltes 
coses a solucionar”. “Però no ens fa 
temor ni ens ha de frenar aquesta 
realitat”, diu Tomàs. Per a fer arri-
bar les incidències a l’Ajuntament, 
l’usuari s’haurà d’haver identificat 
un cop dins a Configuració de l’app. 
Podrà enviar una imatge amb una 
foto i geolocalitzar la incidència de 
la via pública que s’hagi de soluci-
onar. L’Ajuntament l’informarà de 
la recepció d’aquesta incidència i 
també de l’estat de resolució.

 Per la seva banda, Cid ha volgut 

destacar que aquesta aplicació “’s’ha 
fet a mida i així podem tenir en una 
sola aplicació tots aquells serveis 
que pensem que són importants 
per a la ciutadania”. El regidor ha 
detallat totes les opcions que ofereix 
l’app. Són aquestes:

* Notícies: Espai on es poden 
llegir totes les notícies que hi ha a 
la web de l’Ajuntament

* Agenda: Agenda d’activitats al 
municipi, amb llocs geolocalitzats 
i que permet afegir-ho al calendari 
personal qualsevol acte al que es 
vulgui assistir.   

* Amposta Ràdio en directe
* Enquestes: Un nou canal de 

participació amb la ciutadania, a 
través de la qual l’Ajuntament podrà 
fer enquestes sobre temes d’interès.

* Bans: Informació d’interès 
sobre incidències que afectin a ser-
veis, al trànsit, etc. Es pot escollir 
la tipologia de ban que interessa i 
també sobre quin barri de la ciutat.

* Punts d’interès; Comer-
ços; Farmàcies: Informació 
d’interès sobre la ciutat, sobre els 
comerços i les farmàcies. Tot amb 
la localització exacta.

* Consultes i  suggeri-
ments: Per contactar directament 
amb el consistori per resoldre dubtes 

o fer preguntes, que es contestaran 
al correu electrònic.

* Incidències: Es poden ge-
olocalitzar, indicar el problema i 
adjuntar-hi una fotografia. Es farà 
seguiment de la incidència amb 
notificacions del seu estat. 

INTERNET

Visitar el Mercat Municipal d’Amposta 
des de qualsevol punt del món ja és 
possible. I és un dels 31 mercats de 
tot el país dels quals ja es pot fer una 
visita virtual a través del Google Maps i 
gràcies al servei ‘Els mercats a la xarxa’ 
del Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda de Catalunya. “És una eina més 
perquè aquest equipament comercial 
que ofereix productes de proximitat i 
qualitat pugui promocionar-se a tra-
vés d’Internet”, explica la regidora de 
Comerç i Mercat Municipal, Susanna 
Sancho, tot destacant que a través 
d’aquest tour virtual es mostren totes 
les parades del mercat i també es po-

den veure els seus productes frescos.

Els Mercats a la xarxa
A través dels ‘Tours virtuals’, el Con-
sorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya posa a l’abast dels mercats 
municipals una eina de comunicació 
i de difusió que permet localitzar i 
recomanar els mercats, i les seves 
parades i productes. Les rutes virtuals 
permeten passejar per l’interior dels 
mercats i descobrir que els mercats mu-
nicipals catalans són uns establiments 
comercials, competitius, potents i amb 
molts serveis que permeten satisfer les 
necessitats dels consumidors. 

El Mercat Municipal ja es pot visitar a la xarxa
Gràcies al projecte ‘Els mercats a la xarxa’, de la direcció general de Comerç
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Ciutat

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’Ajuntament inicia els tràmits per recuperar els espais històrics de la Batalla de l’Ebre

Amposta demana adherir-se al COMEBE

El juliol del 1938, començada ja 
la Batalla de l’Ebre, Amposta 
era un dels escenaris d’una 

de les grans maniobres de distrac-
ció del govern de la República en 
un intent de canviar el curs de la 
guerra. En una sola nit, en aquesta 
maniobra, que també va afectar 
l’Aldea i Campredó, hi morien 2.000 
persones, convertint aquell atac en 
un dels episodis de mortalitat més 
importants de tota la Guerra Civil. 
Enguany es compleixen 80 anys de 
l’esdeveniment i l’Ajuntament té 
previst iniciar un seguit d’activitats 
per recordar aquells fets i també 
“per desenvolupar una línia de tu-
risme històric que posi en valor la 
implicació que va tenir Amposta a la 
Batalla de l’Ebre”, explica l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs.

És en aquesta línia que aquest 
dimecres 18 d’abril, el ple d’Amposta 
va aprovar per unanimitat l’adhesió 
al Consorci Memorial dels Espais de 
la Batalla de l’Ebre (COMEBE), l’ens 
públic que treballa per la recupera-
ció de la memòria històrica d’un dels 
esdeveniments més transcendentals 
de la Guerra Civil. Així, Amposta 
passarà a formar part dels 16 mu-
nicipis (quinze de la Ribera d’Ebre 
i la Terra Alta i un del Baix Ebre, 
l’EMD de Campredó) que integren 
aquesta xarxa d’espais. “N’hem de 

formar part per la implicació que 
va tenir en la Batalla de l’Ebre”, ha 
insistit l’alcalde. “Ja fa uns mesos que 
estem treballant conjuntament amb 
l’EMD de Campredó i l’Ajuntament 
de l’Aldea, en un projecte conjunt de 
rutes turístiques visitables al voltant 
d’aquells fets del juliol del 1938”, 
ha avançat Tomàs, tot explicant que 
la Universitat Rovira i Virgili ha fet 
un treball de recerca “i ara queda 
pendent la fase de disseny de rutes 
turístiques conjuntes”.

Precisament el ple també va 
portar a aprovació una modificació 
pressupostària que inclou, entre 
d’altres coses, 3.000 euros per ins-
tal·lar plafons turístics vinculats als 
espais de la ciutat on va tindre lloc 
la Batalla de l’Ebre i 7.000 euros 
per organitzar diferents actes de 
commemoració dels 80 anys de la 
Batalla de l’Ebre.

80 anys de Batalla de l’Ebre
Des de la regidoria d’Ensenya-

ment i Cultura, en coordinació amb 
la Biblioteca Comarcal Sebastià J. 
Arbó, el Museu de les Terres de l’Ebre 
i l’Arxiu Comarcal, s’està treballant 
per programar un calendari d’ac-
tivitats per commemorar aquesta 
efemèride. S’iniciaran, precisament, 
amb un acte d’obertura la nit del 24 
de juliol a la finca on es va efectuar 
la maniobra de distracció. Hi haurà 

exposicions, presentacions de lli-
bres, conferències i taules rodones 
que s’aniran programant durant 
tot l’any. Finalment, la voluntat és 

fer una ruta guiada sobre la Bata-
lla de l’Ebre a la ciutat i una altra 
des de dins del riu amb el llagut lo 
Sirgador. 

JOCS INCLUSIUS

A finals d’abril es van començar a 
instal·lar els primers jocs inclusius 
de la ciutat, darrera del nou Centre 
d’Atenció Primària (CAP). Es trac-
ta d’uns jocs que permetran que 
tots els xiquets i xiquetes puguin 
gaudir-ne. “És una altra inversió 
que podem considerar dins del 
paquet d’inversions per eliminar 
barreres arquitectòniques”, asse-
nyala l’alcalde, Adam Tomàs, tot 
avançant que “els pròxims jocs que 
s’adaptaran seran els dels Parc dels 
Xiribecs”. 

Comencen a instal·lar-se els jocs 
inclusius de la zona del CAP

INFRAESTRUCTURES

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
i el Consell Comarcal del Montsià 
han signat un conveni per redactar 
el projecte constructiu de la depura-
dora i els col·lectors en alta de Poble 
Nou del Delta, a Amposta. L’Agència 
finançarà la redacció del projecte 
amb 53.500 euros, mentre que l’ens 
comarcal s’encarregarà d’efectuar-la i 
tramitar els corresponents expedients 
de contractació. Es una de les actua-
cions previstes en el Pla Hidrològic de 

la conca hidrogràfica de l’Ebre per a 
la millora dels sistemes existents i la 
posada en marxa de nous per garantir 
el manteniment o millora de l’estat 
ecològic de les aigües superficials, 
subterrànies i marines. La comarca 
del Montsià disposa de 14 depura-
dores en servei, que garanteixen el 
sanejament de l’aigua per al 95% de 
la seva població. 

ACN

L’ACA i el Consell Comarcal del 
Montsià signen un conveni per a 
la depuradora de Poble Nou

Prop de la torre de la Carrova es on es va fer la maniobra de distracció 
durant la Batalla de l’Ebre.
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TRANSPARÈNCIA

Compleix en un 94,23% els requisits, que reconeixen la qualitat i la transparència en la comunicació

L’Ajuntament aconsegueix, per tercer 
any consecutiu, el Segell Infoparticipa

L’Ajuntament d’Amposta ha 
aconseguit, per tercer any con-
secutiu, el Segell Infoparticipa 

2017 a la qualitat i transparència en 
la comunicació, que atorga el Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de 
la Facultat de Ciències de la Comu-
nicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i que avalua la 
informació de les webs municipals.

A més a més, en aquesta edició 
l’Ajuntament d’Amposta ha millorat 
el percentatge assolit en les edicions 
anteriors (que havia estat el 92,31%), 
pujant fins el 94,23%, donant respos-
ta positiva a 49 dels 51 indicadors. El 
segell va ser recollit dimecres 25 pel 
regidor de Noves Tecnologies, Trans-

parència, Eficiència i Sostenibilitat 
Energètica, Pau Cid, acompanyat del 
regidor de Mitjans de Comunicació i 
Festes, Ramon   Bel.

El Segell Infoparticipa a la qualitat i 
transparència en la comunicació s’en-
trega des del 2013. En aquesta quarta 
edició s’han definit 51 indicadors en 
forma de pregunta (fins ara eren 41) 
distribuïts en cinc grans blocs: quin 
són els representants polítics, com es 
gestionen els recursos col·lectius, com 
es gestionen els recursos econòmics 
(pressupostos, salaris, contractaci-
ons, subvencions), quina informació 
proporcionen sobre el municipi i la 
gestió dels recursos col·lectius, quines 
eines s’ofereixen per a la participació 
ciutadana. 

SALUT

L’Hospital Comarcal d’Amposta dis-
posa d’un nou servei de farmàcia. 
Ubicada a la planta baixa, la nova 
unitat ha suposat una inversió de 
400.000 euros (200.00 euros d’obres 
i 200.000 euros per a equipament) i 
permet, entre d’altres coses, millorar 
la traçabilitat dels medicaments 
que se subministren als pacients de 
l’Hospital, disminuir els temps d’es-
pera, gestionar el procés de forma 
semiautomatitzada, i “en definitiva, 
millorar l’atenció als usuaris”, en 
paraules de la responsable de l’àrea, 
Daria Ayago.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
acompanyat de la regidora de Sanitat 
i Serveis Socials, Susanna Sancho, va 
visitar el 19 d’abril, la nova unitat, 
on va poder conèixer de primera 
mà el funcionament d’aquest servei 

que, fins fa uns mesos, es donava 
des de l’Hospital de la Santa Creu, 
a Jesús. “Mentre l’Hospital Comarcal 

va estar dins l’estructura de Ginsa, 
la gestió de la farmàcia hospitalària 
estava a Jesús”, ha explicat l’alcalde 

d’Amposta, “i un cop es va decidir la 
sortida de Ginsa, es va apostar per 
tenir un servei de farmàcia autònom 
i independent”. Tanmateix, Tomàs ha 
volgut destacar el fet que s’han con-
tractat tres professionals més (una 
farmacèutica i dos tècnics), “creant 
nous llocs de treball” i “millorant i 
ampliant
Així, des de fa uns mesos, tots els 
medicaments que se subministren als 
pacients que són atesos a l’Hospital 
Comarcal es preparen des d’aquesta 
unitat, que té diverses àrees funcio-
nals, entre elles un laboratori, una 
àrea d’emmagatzematge i una àrea 
de gestió semiautomàtica, entre d’al-
tres. “Tot plegat ens permet millorar 
la qualitat del servei que donem als 
usuaris de l’hospital”, ha recalcat 
l’alcalde. 

L’Hospital Comarcal d’Amposta estrena nou servei 
de farmàcia “autònom i independent”

Disminueixen els temps de subministrament i millora la traçabilitat dels medicaments

El regidor de Transparència, Pau Cid, va recollir el Segell en un acte a la 
UAB.
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UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria de Comerç i
Mercat Municipal

La regidoria de Comerç i Mercat 
Municipal de l’Ajuntament 
d’Amposta té com a principals 

objectius afavorir el desenvolupa-
ment del comerç urbà, la compra 
responsable de proximitat, fomentar 
l’associacionisme i promoure una 
oferta comercial quantitativament 
i qualitativament satisfactòria per 
la ciutat. “Tots aquest objectius els 

volem assolir de la mà dels principals 
protagonistes que són les persones 
titulars del comerç”, assenyala la 
regidora de l’àrea, Susanna San- 
cho, qui afegeix: “És per això que 
el nostre primer objectiu ha estat 
dotar d’eines als comerciants”. 
Amb ella repassem tot el que s’ha 
fet durant aquests tres anys des 
d’aquesta àrea. 

“Un altre dels compromisos que vam adquirir amb la ciutadania 
era el canvi de sostre del Mercat Municipal”, recorda la regido-
ra, “i així ho hem fet”. “Ja estem enllestint la primera fase de la 
rehabilitació de la coberta principal de l’edifici, amb una inver-
sió de més de 500.000 euros”, assenyala Sancho. Tot afegint que 
també s’estan modernitzant els banys públics. “A més a més, 
treballem directament amb l’Associació de Venedors del Mercat 
per impulsar accions que permetin dinamitzar la seva activitat 
i atraure a compradors”. Destaca, per exemple, el Tasta el Mer-
cat de Nit, o la gran festa de celebració dels 70 anys del Mercat.

L’aposta pel Mercat Municipal

“Mitjançant el  pla de dinamització A La Vora hem postat en fun-
cionament la Taula de treball pel comerç local, integrada per 
les diferents associacions de comerciants de la ciutat: Associ-
ació de Venedors del Mercat Municipal, Associació de Restau-
radors, FECOAM; i també als gremis de xarcuters, carnicers, 
flequers i altres”, explica la regidora, assenyalant que així “es 
fomenta la seva implicació en el reforç del model de comerç 
i serveis urbà, de proximitat, amb equilibri de formats com a 
participació en la presa de decisions pel que fa a festius d’ober-
tura autoritzada, festes locals i Pla de Mobilitat de la Ciutat”. 

Pla de dinamització comercial

Així mateix, amb el calendari cultural, esportiu i social de la ciu-
tat a les mans, la Taula de treball pel comerç local ha elaborat 
un pla estratègic de accions de dinamització comercial, passant 
de 5 accions (dos Fora Stock, la Festa de la Carxofa i el Mercat 
de Santa Llúcia i el Concurs Aparadors de la Festa del Mercat) 
a 19 accions: Crafty Day i Mercat Vintage, Últim Sopar a les Fos-
ques per la Festa del Mercat, Tasta el Mercat de Nit al Festi-
cam i a la Festa del Mercat, Tour comercial, lliurament premis 
Concurs Aparadors teatralitzat, Vesteix-te d’Època, Shopping 
Night, Tornem al Cole, Black Friday, Caseta de Nadal, Caval-
cada de Nadal, Cortines de Santa Llúcia, Concurs de Balcons i 
portalades engalanats i Lliurament de Regals A «La Caseta».

Més accions de promoció
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Per posar en valor el comerç local, des de la regidoria de Comerç i 
Mercat Municipal, i en el marc de la Fira de Mostres d’Amposta es 
va celebrar el desembre del 2017, es va celebrar la Gala del Comerç 
Local, una festa on es van reconèixer els negocis amb llicències 
d’obertura e 25 i 50 anys, es va fer homenatge a comerciants jubilats, 
a les parades del mercat de dues i tres generacions, a trajectòries 
professionals del comerç local i a iniciatives innovadores. “Una per 
homenatjar tots aquells emprenedors i emprenedores que han fet 
créixer el teixit comercial de la nostra ciutat”, afegeix la regidora.

Gala del comerç local

“Un dels nostres compromisos era també ajudar econòmicament 
al comerç; i això ho hem fet creant unes ajudes per a la moder-
nització i competitivitat del comerç”, explica Sancho. Aquestes 
ajudes subvencionen actuacions per millorar l’interior i l’exte-
rior dels locals comercials, millorar l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat de les instaŀ lacions, afavorir la renovació tecno-
lògica o eliminació de barreres arquitectòniques.  En la convo-
catòria del 2017, una desena de comerços i establiments de la 
ciutat es van beneficiar d’un total de 15.000 euros de subven-
cions i van generar una inversió total de prop de 90.000 euros.

Subvencions a la millora i competitivitat del 
comerç

Finalment, la regidora de Comerç i Mercat Municipal també desta-
ca “la campanya Aparca&Compra”, segons la qual hi ha la prime-
ra mitja hora d’aparcament al pàrquing subterrani de la plaça del 
Mercat gratuït. “Millorem l’aparcament i per tant, també facilitem 
les compres”, clou. 

Aparca&Compra

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&

&

“Entre els objectius de la regidoria de Comerç i Mercat Municipal 
hi ha el de fomentar l’associacionisme i donar-li tot el suport des 
de l’administració pública”, diu Sancho, “és per això que s’han mi-
llorat els convenis amb Fecoam (que ha passat de 3.000 euros a 
6.000 euros per a tecnologies d’informació i comunicació) o s’han 
fet convenis amb el Mercat Municipal per a l’organització del Tas-
ta al Mercat de Nit i també amb l’Associació de Restauradors. 

S’incrementa el suport a les associacions

“La gestió del talent i la formació en retail (venda al detall) són 
elements clau pel desenvolupament d’un model de comerç com-
petitiu. Les noves generacions i els dispositius mòbils i l’omnica-
nalitat són alguns dels factors responsables del canvi de para-
digma en el sector del retail. I per això estudiem la  relació  del 
consumidor, el producte i la marca, amb l’objectiu d’analitzar els 
reptes del sector en els propers anys i desenvolupar un Pla Estra-
tègic del Comerç Local”, assenyala la regidora, Susanna Sancho. 
És per això que des de la regidoria de Comerç i Mercat Municipal 
s’aposta per impulsar formació específica en aquest sentit, perquè 
el comerç local de la ciutat tingui les eines per ser competitius. 

Pla de formació
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POLICIA LOCAL 

Els dos agents que van salvar una dona que va caure al canal el maig del 2017 reben la Medalla de Bronze

Amposta reconeix la tasca de la Policia 
Local i voluntaris de Protecció Civil

Reconèixer la feina que fa el cos 
de Policia Local d’Amposta i 
reconèixer també la tasca de 

l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil. Amb aquesta filosofia, divendres 
4 de maig va celebrar-se, a l’auditori 
municipal d’Amposta, el primer Dia 
de la Policia Local i Protecció Civil. 
Un acte que va servir per fer entrega, 
entre d’altres, de dues medalles de 
bronze als dos agents que el 3 de maig 
de 2017 van salvar la vida d’una dona 
que va caure al canal. 

“Volem una policia de proximitat, 
però no només de portes cap a fora, 
sinó també de portes cap a dins”, 
deia el regidor de Governació, Miquel 
Subirats, tot afegint que “volem ser 
propers amb els mateixos policies i 
per això és necessari reconèixer la 
feina que fan dia a dia”. “També dels 
voluntaris de Protecció Civil, que són 
els qui fan més en menys”, va afegir, 
tot puntualitzant: “Any rere any  fan 
més de 3.500 hores de voluntariat al 
servei d’Amposta per possibilitar que la 
resta puguem gaudir de tots els actes 
en què col·laboren”. 

Unes afirmacions que també va 
compartir l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot destacant que “si quan les 
xifres de fets delictius són negatives, 
hem d’assumir l’error com a propi, 
també ho hem de fer quan aquestes són 
positives, i en aquest moment, és així”. 

L’acte va començar amb el reconei-
xement a Alberto Giné, un veí d’Am-
posta que el 7 de novembre de 2017 
va trobar un sobre amb una quantitat 
important de diners i va retornar-lo 
als Mossos d’Esquadra. També va 
haver-hi temps per fer un agraïment 
a la sotsinspectora de la Policia de la 
Generalitat, Carme Domènech, actual 

cap de la Comissaria de Districte de 
l’Ametlla de mar, en reconeixement 
al treball que va realitzar durant els 
darrers anys com a cap de l’àrea Bàsica 
Policial del Montsià i en agraïment per 
tot el suport al cos de la Policia Local 
durant aquests anys. 

Quant a l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil, es va fer reconeixe-
ment als dos membres que fa més de 
20 anys que són voluntaris d’aquesta 
entitat: Esteve Rallo Estellé i Luis 
Miguel Montanyés Valldepérez. I es 
va fer entrega dels diplomes a cinc 

nou membres. 
Finalment, es va fer entrega de tres 

felicitacions i dos medalles de bronze 
als agents que el 3 de maig de 2017 
van salvar la vida de una senyora 
que va caure al canal. En concret, les 
felicitacions van ser Miguel Esquerré 
Batalla, actual membre de la Policia 
Local de Roquestes, Francisco Javier 
Tomàs Miralles i Franc Palacios Sànc-
hez. Quant a les medalles de bronze, 
es van fer entrega als agents que es 
van tirar al canal i van traure a la se-
nyora amb vida, Rubèn Romero Lara i 
Andreu Diez Antich. Va ser el marit de 
la senyora qui va fer entrega d’aquests 
reconeixements. 

Donatiu a entitats
Segons el Reglament de la Policia 

Local d’Amposta, la concessió de 
la Medalla de Bronze als agents va 
acompanyada d’una gratificació en 
metàl·lic del 5% del salari anual en 
un únic lliurament. Els dos agents van 
decidir fer entrega d’aquest premis, de 
més de 1.600 euros en cada cas, a dues 
entitats del municipi. En el cas Rubèn 
Romero Lara els va donar a l’Associació 
de Familiars i Malalts d’Alzheimer del 
Montsià, AFAM. Mentre que Andreu 
Diez Antich els va donar a Apasa.  
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FOOD TRUCKS I DIA MUNDIAL DEL CIRC 

El parc dels Xiribecs s’omple de circ i menjar amb la tercera diada del Food Trucks Festival

Una vintena de camions de cui-
na, 11 parades de productors 
de cervesa de les Terres de 

l’Ebre i 20 parades d’artesania i ele-
ments relacionats amb el món vintage. 
Tot això tenint en compte les milers de 
persones que van passar per la tercera 
edició del Food Trucks Festival d’Am-
posta, dissabte 21 d’abril. Una edició 
que anava carregada de novetats i 
que referma l’èxit de les jornades de 
cuina sobre rodes a la ciutat.

Enguany els Food Truks van estar 
pensats per a tothom. Fins al lloc s’hi 
ha desplaçat la única furgoneta de tot 

l’Estat espanyol que està homologada 
per servir menjar sense gluten i hi 
havia també un espai per als més 
menuts, amb els Food Trucks infantils. 

El Food Trucks va venir novament 
acompanyat d’altres cites que se 
sumen al conjunt d’activitats com el 
Crafty Day, el Mercat Vintage i la Fira 
de Cervesa Artesana. I enguany, a més, 
amb la celebració del Dia Mundial 
del Circ a tot el país, amb activitats 
programades durant tot el dia per 
l’Escolta de Teatre i Circ d’Amposta 
(EtcA) i l’Associació de Professionals 
del Circ de Catalunya.  

L’èxit de la cuina sobre rodes

Milers de persones es van acostar al parc dels Xiribecs durant tot el dia.

Enguany hi van participar una vintena de furgonetes de menjar.

Entitats del municipi hi van participar amb l’exhibició de ball d’estètica 
dels anys 50 i 60.

L’amfiteatre del parc va ser el punt d’activitats en el marc del Dia Mundial 
del Circ.

Els holandesos Rolling Beat Machine van posar el punt musical a la 
jornada del Circ.

La jornada va acabar amb la projecció de la peŀlícula Grease, que es va 
poder veure des de la gespa del Parc.
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SANITAT

Ho van celebrar el 4 de maig amb diferents activitats

L’Hospital Comarcal i la Residència d’Avis 
celebren el Dia Mundial de la Higiene de Mans

L ’Hospital Comarcal d’Amposta 
celebra el Dia Mundial de la 
Higiene de Mans, fomentant 

el rentat de mans tant als profes-
sionals sanitaris com als usuaris i 
familiars. Amb aquest senzill gest el 
que es fa és prevenir les infeccions 
adquirides a través del contacte 

amb les mans.
Divendres 4 de maig, durant tot 

el matí es van realitzar activitats 
a l’entrada principal de l’hospital, 
explicant a tots els usuaris la im-
portància de rentar-se les mans, es 
van repartir tríptics informatius, es 
van fer tallers amb làmpada de llum 

ultraviolada per a comprovar que la 
tècnica és correcta i es va entregar 
un obsequi a tots els participants.

Per últim, l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, i la regidora de Sanitat 
i Serveis Socials, Susanna Sancho, 
van fer entrega de dos premis a les 

millors fotografies del “II concurs 
de fotografia d’Higiene de Mans”. 
El primer premi va ser per a Cristina 
Rebull Arasa amb la fotografia “Per 
ell, per tu, per tots” i el segon premi 
ha estat per a la Montse Bria Forner 
amb la fotografia “Aigua fresca”. 

ENSENYAMENT

Amb una organització impecable, 
la biblioteca Pere de Moncada, la 
casa de cultura i l’institut La Sénia, 
acollien, el 17 d’abril, la I Olimpíada 
de Filosofia de les Terres de l’Ebre. 
Sota la direcció de Tesa  Hidalgo, 
professora de filosofia del centre i 
qui impulsà la idea, els instituts de 
Camarles, el Bau i Cristòfol Despuig 
de Tortosa, l’institut Julio Antonio 
de Móra d’Ebre, el Terra Alta de 
Gandesa, l’institut Els Alfacs de La 
Ràpita, l’institut La Sénia i el Ramon 
Berenguer IV d’Amposta participa-
ren en les diferents modalitats de 
l’Olimpíada.
La jornada s’encetà amb una taula 
rodona sobre el tema “Bellesa i es-
tatus de l’art en l’actualitat” amb els 
artistes plàstics Ester Besolí i Manel 
Marquès, i el filòsof Sisco Lahosa. 
Els alumnes de 4t d’ESO havien de 
debatre a partir del plantejament 
d’una situació dilemàtica, mentre 

que els de 1r de batxillerat ho havien 
de fer a partir d’un enunciat. En tots 
dos casos el tema era la relació entre 
l’art i la bellesa; així, en aquesta 
I Olimpíada, han estat l’estètica i 
l’ètica els eixos vertebradors des dels 
quals dissertar, especular, parlar, 
discutir... sempre, sempre, amb les 
eines de la raó i el respecte mutu.
L’equip de 4t d’ESO representant 
de l’institut Ramon Berenguer IV 
estava integrat per Aida Campos, 
Clàudia Domingo i Montse Ferran-
do. Els representants de l’institut en 
batxillerat van ser van ser Valentina 
Arreseygor, Silvestre Bel i Marcel 
Egea.
Aquesta I Olimpíada incorporà les 
modalitats de dibuix i fotografia. 
Amb una qualitat exquisida, l’expo-
sició es podrà veure en els diferents 
centres participants.  Diana Badea, 
Helena Segarra i Joan Josep Bal-
delvira han estat els nostres repre-

sentants, assolint, aquest últim, el 
premi de fotografia.
Els guardons es van repartir de la 
següent manera: Modalitat dibuix 
de 4t ESO i 1r de Bat. per a l’institut 
La Sénia. Modalitat de dibuix de 2n 
de Bat. per a l’institut Julio Antonio 
de Móra d’Ebre, modalitat fotogra-

fia 1r de Bat. l’institut Terra Alta 
de Gandesa, modalitat fotografia 
2n de Bat. per a l’institut Ramon 
Berenguer IV. Les modalitats de 
dilema ètic i dissertació filosòfica 
van recaure en l’institut La Sénia 
i el Cristòfol Despuig de Tortosa, 
respectivament. 

Alumnes d’Amposta a la I Olimpíada de Filosofia de les TE
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INNOVACIÓ

La jugadora d’escacs Anna Muzychuk o la mezzosoprano Anna Brull, dos de les ponents

El talent femení, exponent del quart TEDx 

Dissabte 5 de maig es va celebrar 
a Amposta la quarta edició del 
TEDxAmposta, un fòrum de 

talent que va comptar enguany amb 
figures rellevants i de gran impacte 
social. Sense provocar-ho, la majoria 
de les ponents, un 70%, van ser dones 
i entre elles es va poder escoltar les 
reflexions de Jordina Torrents, top 20 
entre les tecnòlogues d’Europa i de 
l’Orient Mitjà, l’ebrenca Anna Brull, 
mezzosoprano premiada com la millor 
cantant d’òpera revelació d’Àustria o la 
ucraïnesa Anna Muzychuk, campiona 
del Món i d’Europa d’escacs i que va 
renunciar a participar al darrer cam-
pionat mundial de velocitat femení 
d’escacs a Aràbia Saudí davant les 
normes masclistes que se’ls imposava 
al torneig i al país. La nova edició de 
TEDxAmposta va oferir per primera ve-
gada activitats prèvies al fòrum “amb la 
finalitat de connectar idees i persones”. 
Una d’elles serà la partida simultània 
de Muzychuk amb 25 contrincants, 
que també va servir per celebrar els 70 
anys del Club d’Escacs d’Amposta. “No 
es tracta de guanyar-los a tots, sinó de 
gaudir de la partida i que hi hagi encara 
més gent que es pugui interessar pels 
escacs i promocionar els talents joves. 
Serà una activitat molt bonica on el 
resultat no és el més important”, ha 
explicat l’escaquista. 

El 70% dels ponents de TEDxAm-
posta, van ser dones, un percentatge 
que no s’ha forçat, segons ha assegurat 
l’organitzador del fòrum, Joan Esteller. 
“No ha estat intencionat. Hem buscat les 
persones líders que estan ajudant a can-
viar el món, que tenien idees que valia 
la pena ser difoses i afortunadament ens 
hem trobat amb la gran sorpresa que la 

majoria han estat dones. Estem molts 
contents que sigui així”, ha apuntat.

El TEDxAmposta vol crear una 
xarxa de talent territorial entre els 
changemakers de les Terres de l’Ebre 
per impulsar la innovació i un futur 
millor per al territori, “amb la visió de 
treballar per a provocar un canvi social 
cap a una comunitat avançada i creativa 

que comparteixi els recursos, les idees 
i l’esperit de generar comunitat, unió i 
força”. Les entitats del territori que hi 
col·laboren són l’IES Montsià, l’IES de 
l’Ebre, el Fòrum del Talent, Amposta 
Empresa, l’Ajuntament d’Amposta, 
el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
el Consell Comarcal del Montsià i la 
Diputació de Tarragona. 

INICIATIVES PIONERES

Persones amb discapacitat intel·lectual 
i les seves famílies van assistir dijous 
3 de maig a la presentació, al Consell 
Comarcal del Montsià, de la campanya 
per prevenir abusos a persones amb 
discapacitat intel·lectual. El projec-
te, pioner a Europa, integra tallers 
d’ajuda per detectar abusos sexuals, 
econòmics, psicològics, relacionats 
amb l’ús de les tecnologies, o d’odi i 
discriminació. Es formen els afectats, 

el seu entorn i els Mossos amb el 
sistema ROA (reflexió, oferiment i 
aplicació) que ofereix més eines per 
identificar situacions d’abús. A Am-
posta la federació DINCAT ha parlat 
de la “victimització de les persones 
amb discapacitat intel·lectual” i s’ha fet 
una taula rodona sobre l’experiència 
d’aquesta campanya en una entitat. 

ACN

Campanya pionera a Europa per prevenir abusos a 
persones amb discapacitat intel·lectual

El projecte integra tallers divulgatius de prevenció, formació i una guia d’assistència
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Fins a 19 espectacles, 11 activi-
tats itinerants, 16 personatges 
de l’Amposta centenària, 16 

activitats de divulgació promoció 
del patrimoni cultural, 12 fondes i 
85 parades d’artesania, gastronomia 
i oficis, 20 restaurants participants 
a les Jornades gastronòmiques i 42 
establiments al concurs d’aparadors. 
Tot plegat amb una participació acti-
va de més de 1.000 persones. Són les 
principals xifres de la desena edició 
de la Festa del Mercat a la Plaça, 
que del 17 al 20 de maig traslladarà 
Amposta a principis de segle XX. 
“Reviurem l’època en què Amposta 
va convertir-se ciutat, una època en 
què els nostres avantpassats, amb el 
seu esforç i treball, van fer créixer la 
ciutat”, ha recordat l’alcalde, Adam 
Tomàs. “Es tracta de posar en valor 
d’on venim”, diu, recordant que 
també es tracta d’una manera de 
recuperar la memòria històrica del 
municipi i posar en valor la nostra 
cultura i tradicions”.

D’altra banda, la regidora d’Ense-
nyament i Cultura, Inés Martí, posa 
èmfasi amb el fet que la Festa d’en-
guany s’emmarca en l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural i de l’Any del 
Turisme Cultural a Catalunya. “És en 
aquest marc que s’han programat les 
visites guiades a tres cases modernis-
tes de la ciutat, que també ens faran 
ressaltar el patrimoni que té la nostra 
ciutat”, diu la regidora.

Deu anys de Festa
Per commemorar el desè aniver-

sari de la Festa del Mercat, hi ha dos 
actes destacats. El primer serà el de 
la inauguració, que anirà a càrrec de 
la que era regidora de Cultura quan 
va nàixer la Festa, Mar Panisello, qui 
pronunciarà el pregó inaugural de la 
Festa. En aquest acte, a més, també hi 
haurà la inauguració de la línia de la 

Hife: “Sant Carlos-Amposta-Tortosa”, 
en què hi participarà un autobús de 
l’empresa Hife d’aquella època i on 
també s’ha convidat a l’alcalde de 
la Ràpita -municipi convidat amb 
la seva festa de recreació Orígens- i 
a l’alcaldessa de Tortosa. Com l’any 
passat, l’acte inaugural també comp-
tarà amb l’activitat ‘Tasta el Mercat 
de Nit’, on els paradistes del mercat 
serviran tapes elaborats amb produc-
tes de quilòmetre zero.

El segon acte de commemoració 
dels deu anys, com ja va avançar 
l’alcalde, serà una rua final on 
participaran tots els voluntaris i 
participants que han fet possible tots 
aquests anys de festa. “Ens n’adona-
rem de la quantitat de persones que 
col·laboren en la Festa i que la fan 
possible any rere any”, ha destacat 
l’alcalde. “Es tracta, també d’una 
manera d’agrair a totes les entitats 
i persones que a títol individual han 
participat desinteressadament en la 
Festa durant els últims 10 anys”, ha 
afegit Martí. Aquest acte acabarà amb 
un castell de focs d’artifici a la zona 
del riu Ebre, que servirà per cloure 
la desena edició.

Una altra activitat, en aquest cas 
prèvia a la Festa, i que servirà també 
per commemorar els deu anys i per 
traslladar un agraïment a tots els 
col·laboradors, serà el dinar de vo-
luntaris el 6 de maig al pavelló firal 
1 d’octubre que, segons ha explicat 
la regidora d’Ensenyament i Cultura, 
vol recordar el sopar al Teatre Tívoli 
d’Amposta que va oferir l’alcalde Pa-
lau per celebrar que Amposta tindria 
un pont sobre el riu Ebre.  “Anirem 
tots vestits com fa 100 anys”, ha 
comentat Martí.

La regidora també ha volgut desta-
car l’acte d’agraïment als paradistes 
al saló de plens de l’Ajuntament, 
per reconèixer aquelles parades que 
han participat a la Festa durant el 
primer any.

Increment d’activitat
Per la seva banda, el director de 

la Festa, Jordi Príncep, ha posat 
èmfasi en l’increment d’activitats 
programades. “L’any passat hi havia 
un programa amb 114 franges horà-
ries amb espectacles i altres activitats 
de recreació històrica i enguany n’hi 
haurà fins a 140”, ha dit, tot destacant 

que “un 90% dels espectacles reno-
ven guió”. Les escenes del Mercat a 
la Plaça, el Vermouth danzat i altres 
Varietés, el Circ Mozzarella, l’Anto-
logia de la Sarsuela, Lo Sirgador i la 
Danielle o el Cabaret Ampolino són 
alguns d’aquests espectacles que 
renoven contingut.

El director de la Festa també ha 
volgut destacar l’increment en les 
grans xifres de la Festa respecte l’any 
anterior com els tallers de prepara-
ció (que han passat de 5 a 7), els 
espectacles (d’11 a 19), les parades 
i oficis (de 80 a 85), les activitats 
de divulgació del patrimoni cultural 
(de 5 a 20) o els restaurants de les 
Jornades (de 16 a 20).

Altres novetats
Quant al programa d’activitats, 

s’inclouen novetats com l’espectacle 
Terres de l’Ebre, Terres de Jota, a la 
Lira; els contes i llegendes de les 
Terres de l’Ebre, al racó del Castell, 
els passis de Cinema Mut al Teatre 
del Casal; la subhasta i venda de 
peix del Port de Sant Carles de la 
Ràpita, a la plaça del Poadó, o l’es-
pectacle Minute, de la Companyia 
JAM a la plaça Ramon Berenguer IV.

 “Aquests actes i tots els altres que 
inclouen el programa, amb les repre-
sentacions d’ambient de l’època i les 
tradicions o les activitats itinerants, 
volen treballar els deu àmbits de 
la Festa: cultura, arts i espectacles; 
música i balls d’èpcoa; gastronomia 
del delta; patrimoni centenari; oficis 
antics; personatges de l’Amposta 
centenària; història i literatura; cos-
tums, jocs i tradicions; i el riu Ebre”, 
ha tancat Príncep.

En el marc de la festa també s’ha 
fet una crida a guarnir els balcons 
de tota la ciutat i es convocarà un 
concurs de fotografia amb mòbil a 
través de les xarxes socials. 

FESTA DEL MERCAT

La Festa del Mercat a la Plaça renova el guió del 90% dels espectacles i inclou una rua de tancament

10 anys d’Amposta centenària

Imatge de la presentació de la Festa.
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Els Catarres, Buhos, Pepet i Marieta i Mascarats, 
cartell de la primera edició de Lo Riu Sona Festival

MÚSICA

El Festival tindrà un component solidari i donarà 2.500 euros a la Lliga contra el Càncer

Els Catarres, Buhos, Pepet i 
Marieta i Mascarats actuaran 
el 2 de juny a Amposta. Serà 

dins de la primera edició de Lo Riu 
Sona Festival, una cita musical im-
pulsada per la regidoria de Mitjans 
de Comunicació i Festes i dos de 
les principals promotores musicals 
del país, Produccions Submarines i 
Exits Produccions & Management, 
i que tindrà un component solidari. 
“Sempre que és possible impulsem 
accions solidàries, també en l’àrea de 
Festes, amb la voluntat que tot el que 
fem sigui responsable socialment”, ha 
assenyalat l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot assenyalant que enguany 
s’aportaran 2.500 euros a la Lliga 
contra el Càncer d’Amposta. “Volem 
donar valor al Festival i implicar-nos 
també amb la societat”, ha dit un dels 
promotors de Lo Riu Sona Festival, 
Víctor Bladé, de Produccions Subma-
rines. La presidenta de la Lliga Contra 
el Càncer d’Amposta, Rosa Guillamón, 
va aprofitar per agrair aquesta donació, 
“molt important perquè a la vegada 

també implica al jovent en la nostra 
causa”. 

L’alcalde ha defensat que aquest 
nou festival musical, que arriba amb 
l’objectiu de quedar-se i convertir-se 
en una cita estable dins el calendari 
cultural d’Amposta, també s’emmarca 
“en la voluntat de generar capacitat 
econòmica, atraient gent de fora de 

la ciutat, atreta per l’oferta cultural 
que generem a la ciutat”. 

Presentació del disc 
dels Catarres i Buhos 
a Tarragona
El Lo Riu Sona Festiva serà el 2 de 

juny a l’exterior del pavelló firal 1 

d’octubre i començarà a les 22:00 h. 
Els primers en actuar seran els seniencs 
Mascarats, que presentaran el seu 
nou disc ‘Trencarem l’imaginari’. Tot 
seguit actuaran Els Catarres (a partir 
de els 23:20 h.) presentant el seu nou 
treball ‘Tots els meus principis’ a la 
demarcació de Tarragona. En acabar 
l’actuació dels Catarres, serà el torn de 
Buhos (a partir de les 01.20). Lo Riu 
Sona Festival acabarà amb l’actuació 
dels falduts Pepet i Marieta. 

Les entrades, que ja es poden com-
prar a través d’Entradium i també a 
l’Oficina de Cultura i Festes i a Cafeteria 
la Trato, tenen un preu de 12 euros 
anticipades. A taquilla tindran un cost 
de 15 euros. 

La pàgina web del festival és https://
loriusonafestival.cat/ 

Els promotors del festival, amb la representant de la Lliga contra el 
Càncer, l’alcalde i el regidor.

VENDA ENTRADES
12 € anticipada

15 € taquilla

PATRIMONI

Dissabte 21 d’abril es van complir 
125 anys del naixement de l’escultor 
ampostí Inocenci Soriano-Montagut. 
L’Ajuntament d’Amposta ho va voler 
recordar presentant a la premsa el 
projecte per passar a bronze el mural 
‘Relleu del treball. La tècnica i l’estu-
di’, datat del 1954, que presideix l’es-
calinata principal de l’ajuntament. 
“Era un compromís que l’Ajuntament 
i el municipi tenia amb l’escultor i 
la seva família i que ja vam avançar 
quan vam signar el conveni de cessió 
del fons escultòric privat de l’autor a 
la ciutat”, assenyala l’alcalde, Adam 
Tomàs, tot explicant que “el que al 
gener era només una voluntat, ara 
ja és un compromís en ferm, que 
compta amb un projecte”. “No deixa 
de ser una tasca pendent que aquest 

consistori, en nom de la ciutat, tenia 
amb l’escultor de més renom que 

hem tingut i també com agraïment a 
la família que ha tingut la sensibilitat 
vers l’Ajuntament i la ciutat a l’hora 
de cedir en dipòsit el fons escultòric 
de l’artista”, va dir Tomàs. 
 La foneria Manuel Parellada 
Montserrat, especialitzada en aquest 
tipus de treballs, serà l’encarregada 
de passar a bronze el mural. El seu 
representant, Manuel Parellada, va 
explicar el complex procés que es 
farà servir un cop la peça sigui des-
muntada de la paret de l’Ajuntament 
i es traslladi a la foneria. “Farem un 
negatiu de silicona i amb aquesta 
silicona farem una còpia exacta amb 
cera”, va apuntar, “un cop això fet, 
amb un procés ceràmic, la cera queda 
coberta i va un forn per evaporar-se; 
llavors, queda un espai buit, que és 

el que s’omple amb bronze a 1.200 
graus”. “El procés és lent per agafar la 
sensibilitat i detall que té l’escultura, 
cal fer-ho amb aquest procediment 
i aconseguir profunditat”, va afegir 
Parellada, tot assenyalant que pot 
durar uns quatre mesos. Tot aquest 
procés té un pressupost de 30.000 
euros.
Abans, però, caldrà extreure les 
dos peces que conformen el mural. 
“Ara buscarem les mans expertes 
que ho facin i ho puguin enviar a 
la foneria”, va explicar l’alcalde. 
Quant a terminis, Tomàs es planteja 
que abans d’acabar l’any l’obra ja 
estigui ja a la foneria i durant el 
primer trimestre de l’any que ve 
pugui retornar a l’Ajuntament ja 
amb format bronze. 

L’Ajuntament passarà a bronze el mural de Soriano-Montagut 

Durant el segon semestre està previst desmuntar la peça que presideix l’escalinata de l’Ajuntament



REVISTA AMPOSTA  ·   NÚM. 919 ·  MAIG 2018 21
Cultura

De nassos
Ara fa uns quants anys, vaig compartir 

llit mitja dotzena de vegades amb una 
noia, el cos de la qual no m’agradava 
la flaire que desprenia. I no és que 
fóra poc curosa amb la seua higiene 
personal, ans al contrari, la Carlota era 
la persona més neta i polida que mai 
no he conegut. Però com després de 
tenir sexe em demanava que l’abracés 
i a mi no em venia de gust fer-ho, vaig 
veure’m compel·lit a fer-li un referit del 
tot maldestre. Amb un enuig no exempt 
de raó va tractar-me de cretí i d’insensible 
i jo, potser perquè era jove o perquè no 
vaig saber-ne més, no vaig poder al·legar 
cap argumentació prou convincent en 
la meua defensa. La cosa, òbviament, 
no va quallar i va acomiadar-se dient 
que no la tornaria a veure mai més... I, 
a fe de Déu, que ho va aconseguir... O 
almenys això es pensava.

Sempre he tingut un bon nas. A 
tota hora s’ha dit allò de qui té un bon 
nas té un bon carràs… però no en feu 
gaire cas dels aforismes antropològics. 
A voltes, només a voltes, els refranys 
també la malencerten. El primer que 
vaig dir-li a la meua parella actual quan 
vam conèixer-nos –després de fer-li 
una besada a cada galta– va ser que 
m’agradava molt la seua olor. No va 
enamorar-me per això. Ni de bon tros! 

Però sí que va despertar en mi un cert 
interès… diguem-li instintiu o animal. 
Que voleu, cadascú és cadasqual i es 
regeix pels seus propis raonaments 
siguen del tot irracionals o força il·lò-
gics! En manifestar-li la meua devoció 
olfactiva, ella va fer-se la sorpresa però, 
de ben segur que aquell compliment 
primari i gens falsejat degué resultar 
del seu grat perquè la nostra història va 
perseverar. Tot i no ser-ho, amb la fúria 
del martell dels dies, vam disfressar-nos 
d’adolescents irreflexius i, quan vam 
voler adonar-nos-en, la disfressa ja era 
pell i la pell era la nostra i ja no hi havia 
marxa enrere. 

Ens ho podem mirar com vulguem, 
quan l’amor en majúscules, irromp a 
les nostres vides –parlo de l’amor quan 
és bonic i arrauxat– el temps sembla 
voler aturar-se i la resta passa a un pla 
secundari i tot sembla obstinat a preci-
pitar-se. Per això, potser, no vam trigar 
a viure junts i, en un parell d’anys, vam 
obstinar-nos a procrear. Ella va deixar de 
prendre’s les píndoles anticonceptives i 
en nou mesos vam tenir descendència. 
I la vida va anar passant i nosaltres 
vam anar fent-nos majors i la nostra 
progènie també.

El dia 1 d’octubre, aviat farà quatre 
mesos, vaig acompanyar a votar, per 
primera vegada, la xiqueta gran. Només 
tenia setze anys i l’experiència no va 

ser del tot bona. Què us he d’explicar a 
vosaltres a hores d’ara! Hi ha històries 
de molta volada però amb sostres baixos 
que aclaparen, ofeguen i angoixen la 
gent d’anar per casa. I el botí de lladres en 
què uns vells feixismes amb collars ben 
nous han acabat transmutant un idíl·lic 
viatge a Ítaca en resulta la mostra més 
fefaent. Des d’aquell dia tan atziac res 
no ha sigut igual! L’odi i la intolerància 
s’ha entestat a abarrotar-ho tot. Gairebé 
tota la societat està molesta i enutjada. 
Els d’una banda odien els de l’altra i els 
de l’altra fan el mateix amb els d’aquesta 
i, a més, tots dos bàndols detesten els 
moderats a causa de la seua pròpia equi-
distància. Sempre he sigut d’idees poc 
definides jo –molt de classe mitjana– i 
més avui en dia, quan ja m’he fet gran 
i la gent sembla entestada a tractar-me 
de vostè. Mai no he tingut fusta d’heroi 
i, potser per això mateix, tot i aspirar a 
un país lliure i independent, sempre he 
mirat de nedar i guardar la roba. Però 
no divaguem amb grandiloqüents pa-
ràgrafs filosofals i tornem a centrar-nos 
en la raó d’ésser de la nostra narració...

Mentre esperàvem el nostre torn per 
votar, una flaire va resultar-me del tot 
familiar (ja us he comentat abans la 
magnificència del meu òrgan olfactiu) i, 
resseguint i resseguint el rastre d’aquella 
olor reconeguda com un gos d’atura 
qualsevol, vaig tornar-la a veure. Malgrat 

la caiguda de les fulles del calendari 
no vaig tindre’n cap de dubte. Era ella! 
Vestia igual de sòbria com sempre, i a 
les galtes s’havia posat, sense cap mena 
de gràcia, una capa de coloret excessi-
vament estrident. La Carlota també va 
reconèixer-me i jo vaig apropar-me per 
saludar-la. El meu gest va agafar-nos a 
tots dos per sorpresa. Però les paraules 
van anar sorgint lentament, com me-
nudets grans de raïm ben amargants, i 
les justificacions també. Ella va provar 
d’ofendre’m amb una elegància no 
exempta de mala llet. Però havien passat 
massa anys i tot va quedar en aigua de 
borraines. Vam acomiadar-nos amb un 
parell de besades i vam tancar aquell 
episodi poc reeixit i encara pendent d’in-
ventariar de la nostra biografia comuna. 
En arribar a casa, vaig estirar-me al sofà, 
vaig veure les notícies i vaig acaronar 
la meua dona i vaig adonar-me que, a 
la vida, de petons i de besades se’n fan 
molts però n’hi ha alguns d’extraordina-
ris que no es busquen sinó que es troben.

Fer anys té alguna cosa de bo. Vas 
desvetllant totes i cadascuna de les in-
cògnites que et tenia preparades la vida, 
vas aprenent i desaprenent a malviure 
i, sobretot, vas coneixent persones que 
te la faran més interessant o no segons 
com bufi el vent de llevant. Com diria 
el mestre Fuster: “Endevinar els amics i 
els amors. Aquest és el secret”. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

MUSEU TERRES DE L’EBRE

El Museu de les Terres de l’Ebre arribarà 
en el proper mes de maig a les 500 
exposicions des de la seva inauguració 
l’any 1984. D’aquestes exposicions, 212 
s’han realitzat a Amposta, on té la seu 
principal, i 288 fora de la capital del 
Montsià.

El Museu de les Terres de l’Ebre pro-
dueix anualment, directament o amb 
col·laboració amb d’altres entitats, 
exposicions que valoren i donen a 
conèixer elements destacats del medi 
natural, de la història i del patrimoni 
col·lectiu de les Terres de l’Ebre. Aques-
tes mostres s’exposen al Museu de les 

Terres de l’Ebre de manera temporal i, 
després, es posen a disposició dels ens 
que les sol·liciten, estiguin o no inclo-
sos dintre dels municipis que formen 
part del Consorci, permetent de forma 
continua i descentralitzada que un 
major nombre de població s’apropi al 
coneixement del territori i de la cultura.
El Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre programa de forma prèvia, d’any 
en any, les exposicions que realitza en 
els municipis que en formen part o en 
aquells amb els que manté convenis 
com a Museu de suport territorial, 
per la qual cosa les peticions d’altres 
municipis resta condicionada a aquesta 

programació.
Al llarg del 2018 el Museu té previst 
realitzar prop de 30 exposicions. 
Fins ara, de la mitjana d’exposicions 
realitzades al llarg de tots els anys 
anteriors des del 1984, resulten unes 
15 exposicions anuals. Tota aquesta 
activitat es suma a d’altres àmbits en 
que l’acció del Museu destaca en relació 
a d’altres centres catalans de les seves 
dimensions, assolint unes xifres similars 
a les dels grans museus de Barcelona. A 
més, la majoria de les exposicions del 
Museu són de producció pròpia i estan 
dissenyades per a un espai força gran 
de 200 m² de superfície.  

El Museu suma 500 exposicions en 
34 anys d’història

212 s’han realitzat a Amposta, on té la seu principal Jesús Serrano 
guanya el Joan 
Cid i Mulet

L’escriptor ampostí Jesús Serrano ha 
guanyat el XXXIV Concurs Literari 
Joan Cid Mulet amb el seu relat breu 
Gairebé podria semblar un conte. El 
pare literari de personatges infan-
tils com Miquelet Setencàrrecs, la 
granota Teresina i Pepita la Solfes, 
ja ha rebut diversos guardons en 
concursos arreu del país com el 
Concurs de Relats Breus del Con-
sell Comarcal del Montsià, el 21 
d’Abril de l’Aldea, el Llibresebrencs.
org, el 420 caràcters per unes rela-
cions en igualtat 2014 de l’Institut 
Català de la Dona, el Premi literari 
Jordi Porta, el premi Postal de la 
bookman, entre d’altres. 

LITERATURA
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DANSA

Amposta celebra el Dia Internacional 
de la Dansa amb diferents activitats
Dissabte 28 d’abril Amposta va 

celebrar el Dia Internacional 
de la Dansa. Al matí va ser 

al Parc dels Xiribecs on els alumnes 
de l’Escola de Dansa Jacqueline 
Biosca van realitzar un espectacle 
on es va veure tot el treball que 
han anat realitzant durant el curs. 

L’esdeveniment es va iniciar amb la 
lectura del Manifest. Seguidament 
es va poder veure com els alumnes  
treballen a la barra, al centre, les 
diagonals, etc. També els alumnes 
que estan a l’etapa professional van 
realitzar els repertoris que han fet 
per diferents concursos Nacionals i 

Internacionals, dels quals han acon-
seguit diferents premis i beques. La 
gent va gaudir dels diferents estils 
de dansa que realitzen els alumnes 
a l’escola com són, dansa clàssica, 
contemporani, flamenc i hip-hop.

Per la tarda va ser el torn de l’Es-
cola de Dansa de Maria Lozano. En 

aquest cas va ser a la zona del Castell, 
on els alumnes de les diferents edats 
també van mostrar al públic assistent 
el treball realitzat durant el darrer 
curs. Aquesta activitat, prevista per 
diumenge al matí, es va avançar a 
dissabte la tarda per la previsió de 
mal temps diumenge.  

Al matí al Parc dels Xiribecs i a la tarda al Castell

MÚSICA

Dissabte 28 d’abril, l’auditori de la 
Fila va acollir l’acte de cloenda del 
Centenari de la societat musical, tan-
cant així tot un any de celebració. Així, 
l’auditori de la societat es preparava 
per viure un espectacle molt emotiu 
que va fer un repàs, amb la música com 
a fil conductor, a un segle de la història 
de l’entitat. L’actriu Bienve Borràs, de 
l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta, va 
ser la conductora d’aquest espectacle, 
protagonitzat per la Banda de Música 
i la Coral Aquae, sota la direcció de 
Carles Royo i Núria Ferré.

Durant l’acte es va projectar un lip 
dup, protagonitzat per tots els alum-
nes i professors i amb la cançó “Viva 
la vida” de Coldplay, interpretada per 
Banda de l’Escola.

Al torn dels parlaments hi va par-
ticipar l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, el diputat provincial, Miquel 

Subirats, el director dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura, Ferran Bladé i la 
presidenta de la Fila, Núria Gómez. 
Tot seguit, es va aprofitar per presen-
tar qui serà la nova pubilla.  Àngela 
Garcia agafa el relleu de Gemma 
Bailach, qui ha estat la pubilla del 
centenari.

Amb el poema simfònic Mare Nos-
trum, del compositor Miguel Asins 
s’arribava al final de l’acte de cloenda. 
Però quedava encara una sorpresa 
final. La melodia de l’aniversari feliç 
a ritme de jota donava entrada a un 
gran pastís d’aniversari, coronat per 
unes espelmes amb el número 100. 
El personatge de Pepita la Solfes es 
va adonar que calia substituir l’últim 
zero. La Fila complia 101 anys i la 
nit acabava convidant als assistents 
a menjar pastís i brindar per un futur 
esperançador i ple d’encerts. 

La Fila tanca els actes del 
centenari

El mónFILMAT recupera 
l’espai del Casino

CINEMA

Les alumnes de Maria Lozano van fer la seva exhibició a la zona del 
Castell.

L’escola de dansa Jacqueline Biosca van escollir el Parc dels Xiribecs.

El cinema d’autor on el paisatge 
deixa de ser un simple escenari on 
transcorre l’acció per esdevenir un 
actor més tornarà a Amposta i les 
Terres de l’Ebre aquest estiu en la 
que serà ja la tercera edició del 
Festival Internacional de Cinema 
i Paisatge mónFILMAT. Impulsada 
per Lo Pati – Centre d’Art Terres de 
l’Ebre, aquesta nova edició de món-
FILMAT ja té dates: del 30 de juny 
al 8 de juliol, dos caps de setmana 
consecutius en què es programaran 
un total de 10 llargmetratges, més 
d’una vintena de curtmetratges i 
les creacions que s’hauran gestat 
en l’edició d’enguany del Kino Tar-
ragonik, un certamen que es celebra 
en paral·lel a mónFILMAT en una 
relació simbiòtica que els serveix 
per reforçar-se mútuament. Pel que 
fa als curtmetratges, se n’han selec-

cionat 25 d’un total 303 provinents 
d’arreu del món: Iran, Argentina, 
Canadà, França, Índia, Xina, Brasil 
o Colòmbia.

Entre les novetats de mónFILMAT 
2018, cal destacar la recuperació 
del Casino d’Amposta com espai de 
projecció, un edifici històric al centre 
d’Amposta que en la primera edició 
de mónFILMAT, ja es va mostrar com 
un espai òptim per veure cinema 
d’una manera col·lectiva i per aco-
llir el debat entre el públic. De fet, 
aquest és un dels aspectes que es 
vol reforçar en l’edició d’enguany. 
Altres novetats són la realització d’un 
workshop de creació i edició musical 
per a films dins el Kino Tarragonik 
i una projecció amb degustació de 
vins Barbara Forés de la DO Terra 
Alta. A banda del Casino, l’altre espai 
de projecció serà la plaça del Pati. 
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Assemblea informativa
Fa uns divendres l’ajuntament va 
celebrar la cinquena assemblea infor-
mativa, i no semblava que informessin, 
perquè només treien pit dels èxits de 
govern. Lo miting encobert va ser 
una desfilada de detalls insignificants 
sobre lo bé que els regidors feien la 
seva feina.
 Exemples com el del regidor de Noves 
Tecnologies, que va dir que la app ja 
se l’han descarregat moltes persones, 
quan en realitat han arribat 1 any tard 
en posar-la en marxa. O que ha arribat 
la fibra òptica a Amposta, però no 
van dir que no han estat capaços de 
fer-la arribar als polígons, amb tanta 
demagògia que van fer amb aquesta 
qüestió quan eren a l’oposició!
 També van parlar de transparència, 
de les parets de vidre, però aquest 
ajuntament no és transparent en 
absolut: ni en les contractacions de 
personal, ni en els moviments, ni en les 
adjudicacions a fundacions afins,…. 
Un ajuntament que internalitza la 
gestió de l’hospital, però externalitza 
per interès molts serveis socials, no és 
un ajuntament que miri pel bé comú 
dels ampostins.
 I arribem al que sembla el pal de paller 

de tota la legislatura: la sostenibilitat. 
El canvi de les antigues bombetes a 
Led. Sembla que hagin descobert la 
sopa d’all. Servirà la sostenibilitat per 
fer que vinguin més empreses a Am-
posta? Crearan llocs de treball de més 
de 3 mesos? Servirà la sostenibilitat 
per millorar la salut i la qualitat de vida 
de la nostra gent gran, dels adolescents 
i dels infants? Rotundament no. Estem 
a favor de fer una ciutat més soste-
nible, però s’ha de fer seguint un Pla 
director d’Enllumenat, disposant d’un 
Pla d’estalvi i d’eficiència energètica 
que ens guiï  i ens assessori
 I la cirereta és el PAV2. Però que es 
això del PAV2? És un pavelló multi-
esportiu molt necessari, que NO es 
farà a la ciutat. Per què? Per errors 
de projecte , els quals li han donat 
l’excusa necessària a l’empresa ad-
judicatària per a sortir per cames... I 
les millores del concurs? Doncs ja es 

faran... Aquestes millores són les que 
demanaven a anteriors governs però 
que ells, en 3 anys governant, no han 
estat capaços de realitzar. Ara diuen 
que ho faran. Ho tindran per al més 
de maig, aproximadament per a les 
eleccions. Les goteres del pavelló fa 
tres anys deien que era una vergonya 
que no estessin arreglades, doncs 
encara avui estan igual. 
 I així va continuar l’assemblea infor-
mativa, fins que va acabar l’alcalde 
omplint-se la boca de polítiques 
d’ocupació, que no neguem que siguin 
necessàries, que ho són, però no veiem 
adequat gastar-se 1,2 milions d’euros 
amb contractets per als més allegats, 
familiars o amb carnet, i no fer venir 
ni una sola empresa a crear llocs de 
treball estables, ben remunerats i amb 
projecció de crear ecosistemes per fer 
avançar la ciutat, per tenir una ciutat 
de i amb futur. Com tampoc entenem 
la compra  i rehabilitació del Sindicat 
per ubicar els serveis d’ocupació quan 
tenien la LLar de jubilats Sant Jordi ( 
ara cedida gratuïtament a la Fundació 
Gentis).

Proposta dels 
ramaders de l’Ebre
 Ens agrada la proposta dels rama-
ders de l’Ebre de vincular la història 
de les ramaderies amb la ciutat i la 

societat del nostre territori. Volen 
emmirallar-se en una terra on bous 
i persones fan un equip d’èxit. Això 
passa al nostre país veí, França, a la 
zona de la Camarga.
Un inici, sempre dificil, d’ajuntar 
interessos i fer un discurs únic. Los 
bous van transformar aquesta terra, 
li han donat el caràcter i la forma. 
Donem-los el valor que es mereixen. 
Des del nostre grup, donem suport 
a aquesta iniciativa i a la demanda 
que sabem que s’ha fet a l’Alcalde de 
fer una museïtzació d’algun Mas al 
nostre terme municipal. Volem que 
l’ajuntament i el seu equip de govern 
estiguin a l’alçada, deixin a un costat 
els seus gustos particulars, i féssim una 
transformació del sector dels bous a 
les nostres terres.
I sempre al costat de les nostres tra-
dicions i de les penyes taurines que 
sabem que són activitats absolutament 
complementàries. 

Festa al Mercat
 I aquest mes celebrem els 10 anys de 
la Festa del Mercat, una festa que ara 
costa el doble del que costava fa uns 
anys, que no manté l’esperit inicial, 
però que tot i això sortirem a donar-ho 
tot i a més estem molt agraïts que la 
pregonera de la Festa sigui la regidora 
que la va iniciar i mimar durant molts 
anys, Mar Panisello. Us esperem!!!!!  

Assemblea ciutadana i 
transparència
Aquest passat 4 de maig vam celebrar 
la cinquena assemblea ciutadana de 
la legislatura. Com ja vam dir en 
campanya electoral, volem un ajun-
tament amb les parets de vidre, per a 
que la ciutadania sigui coneixedora 
de tot el que fem. 
Les assemblees són una eina de 
participació de gran valor. A banda 
d’exposar des de l’equip de govern 
la tasca que es va fent, permet als 
ciutadans preguntar directament als 
seus regidors tot allò que vulguin 
saber.
En aquesta ocasió, com ja quasi fa tres 
anys que vam entrar a govern, vam 
voler fer-la d’una manera diferent a 
les anteriors. Ara van ser els regidors 
qui van explicar què s’ha fet durant 
aquest temps a les seves regidories. 
Va servir per a fer un repàs exhaustiu 
a tot allò fet i als projectes de futur. 
En el torn de paraula als ciutadans, 
us vau interessar per les polítiques 
de l’àrea d’ocupació i captació d’em-
preses o pels pisos per a lloguer 

social, a banda de les demandes 
reiterades de caràcter més personal, 
com l’estat d’un carrer, de les obres 
de clavegueram, etc.
Ens prenem seriosament la transpa-
rència i es pot apreciar en que per 
tercer any consecutiu hem aconse-
guit el segell Infoparticipa que dóna 
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Aquest segell  valora un seguit 
d’aspectes de transparència a l’ad-
ministració i atorga una puntuació.  
L’estudi agrupa també els resultats 
per la mida de les ciutats. En el nostre 
cas, de la categoria en què es troba 
Amposta, el 2015 estaven penúltims 

(34,15%), empatats a punts amb la 
darrera ciutat classificada. La feina 
a fer era enorme. La transparència 
era pràcticament inexistent a l’Ajun-
tament d’Amposta. En només tres 
anys hem passat d’aquestes dades a 
obtenir enguany un 94,23%.
Al web de l’Ajuntament es pot trobar 
tota la informació relacionada amb 
la ciutat: dades dels membres del 
ple, pressupostos, ofertes de feina, 
normatives, acció de govern, etc. Hi 
ha també un apartat on es poden 
veure les dades abans comentades 
sobre els segells de qualitat de la 
transparència.

Una gran eina amb què ens hem 
dotat per a implementar la interacció 
amb la ciutat és l’App de l’Ajunta-
ment d’Amposta per a mòbils. Des 
d’aquesta aplicació es pot accedir a 
l’agenda d’activitats de la ciutat, a 
notícies d’interès o  es pot trobar la 
informació dels comerços, farmàci-
es i punts d’interès d’Amposta. Hi 
ha altres apartats relacionats més 
directament amb  la participació. 
Des de l’App es poden enquestes a 
la ciutadania, es poden fer consultes 
o suggeriments i enviar incidències. 
En aquest apartat es pot informar 
de diferents tipologies d’incidència 
que poden anar de clots al carrer, a 
fanals que no funcionen o papereres 
trencades. Aquestes incidències es 
posiciones per GPS i es poden com-
plementar amb fotografies de mane-
ra que quan arriba al departament 
corresponent per a solucionar-la té 
tota la informació necessària. A més, 
queda un registre i s’informa puntu-
alment sobre l’estat de la incidència 
fins que està solucionada.
Ens queda encara coses a fer, però 
reconeixements com aquests, la par-
ticipació a les assemblees ciutadanes 
o les milers de descàrregues de l’App 
ens encoratgen a seguir endavant. 
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Volem una ciutat on 
la gent gran es pugui 
desplaçar sense 
necessitat d’utilitzar el 
cotxe particular
Prop del 25% d’ampostins/es 
són majors de 60 anys. Aquest canvi 
demogràfic ens ha de merèixer una 
especial atenció perquè té conseqüèn-
cies molt importants també per als 
patrons de mobilitat. 
A mesura que l’actual generació 
del cotxe es va jubilant, és un repte 
portar a aquestes persones majors 
actives des del cotxe particular cap 
a maneres de transport sostenibles i 
energèticament eficients. Això inclou 
caminar, anar amb bicicleta i transport 
públic.  S’ha de fomentar la mobilitat 
sostenible d’una manera molt especial 
en la gent gran perquè proporciona 
més autonomia que si sols depèn del  
cotxe particular.
El nostre món està dissenyat 
per joves i per a joves; mentre 
les nostres societats estan envellint. 
Conduir un cotxe pot arribar a ser 
difícil, fins i tot impossible, per a les 
persones majors.  S’han de  trobar  
alternatives atractives perquè l’estil 
de vida i expectatives, de les noves 

generacions de gent gran són molt 
diferents de les persones majors de fa 
uns 20 anys. Per tant hem de facilitar 
la inclusió social d’aquestes  persones.
Per aconseguir aquest objectiu, 
el Grup Municipal Socialista volem 
que s’emprenguin tota una sèrie d’ac-
cions basant-se en 2 eixos principals:
1.- Facilitar els desplaçaments a peu 
per la ciutat. 
* Creant una xarxa de carrers d’ús 
prioritari per a vianants.
* Planificant itineraris a peu pel centre 
de la ciutat que és per on es desplacen 
més la gent gran.
* Millorant l’accés als espais públics. 
* Eliminar els obstacles en les voreres. 
2.- Potenciar la utilització del transport 
sostenible. 
* Donar a conèixer altres alternatives 
per desplaçar-se que no sigui amb el 

cotxe particular (caminar, transport 
públic, ús de bicicletes...) 
* Adaptar els itineraris del transport 
públic a les necessitats de la gent gran, 
creant noves parades de bus atenent 
a aquestes noves necessitats. 
* Fer campanyes per motivar a la 
gent a utilitzar el transport públic, els 
desplaçaments a peu o amb bicicleta 
explicant  els beneficis que comporta.
* Millorar la seguretat vial de la nostra 
ciutat.
* Organitzar sortides guiades amb bici 
per a persones majors.

Volem que 
l’Ajuntament doni ajuts 
a la contractació de  
treballadores/dors  de 
la  llar 
A Amposta més de 400 persones 
treballen a la llar, en feines de ne-
teja i cures, un col·lectiu invisibilitzat 
que pateix els efectes de la desigualtat 
d’un sistema que prioritza el capital 
abans que les cures, que fa més grans 
les diferències entre les treballadores/
dors respecte al sou, i a més nega 
oportunitats de formació, cotitzaci-
ons i la impossibilitat d’accedir a les 
prestacions per atur.
Reivindiquem millores labo-
rals per aquestes treballadores/dors 

donat que ara no tenen els mateixos 
drets que la resta de treballadors del 
Règim General especialment per la 
precarietat de les seves condicions 
salarials, sense reconeixement dels 
dies de vacances o hores extres,  pel 
fet de no tenir dret a les prestacions 
per l’atur, per maternitat o dret a la 
baixa per malaltia des del primer dia 
i millorar l’accés a la jubilació, entre 
d’altres.
Per aquest motiu s’ha d’evitar 
la precarietat laboral perquè no 
tenen cap tipus de contracte,  incen-
tivant la contractació laboral , oferint 
copagament i finançant una part de 
l’alta a la Seguretat Social, mitjançant 
l’atorgament d’un ajut al contractant, 
de la mateixa manera que l’ajunta-
ment incentiva a l’empresa privada 
per a la contractació de treballadors 
aturats. 
Volem que es posi en marxa un 
servei d’atenció a aquest col·lectiu 
tant important i que ve a significar 
més d’un 6% de l’ocupació. 
Ens hem de dirigir al govern de 
Mariano Rajoy perquè ratifiqui el 
conveni 189 de l’Organització Inter-
nacional del Treball que tracta sobre 
el treball digne per a les persones 
treballadors de la llar, per poder mi-
llorar la cobertura d’aquest col·lectiu, 
posant a sobre la taula la necessitat 
d’igualar els seus drets als de la resta 
de persones treballadores. 

Moció aprovada per 
incorporar l’ús industrial a 
la zona lúdica de Tosses
Fa anys, l’Ajuntament d’Amposta va 
apostar per fer una zona lúdica al polígon 
de Tosses. En un principi va funcionar. 
Molta gent va invertir tant en la compra 
de locals com en muntar negocis. Al cap 
de pocs anys, tan per factors interns 
com externs, la zona lúdica va acabar 
deserta. A poc a poc tots els locals van 
acabar tancats. Ara tenim una zona 
fantasma, abandonada que cada dia 
es degrada més. Quan preguntem a 
la gent relacionada amb l´oci nocturn 
(empresaris, DJ, propietaris de pubs...), 
tots ens diuen el mateix: “és impossible 
reflotar-ho. Està morta aquesta zona 
d’oci”. Molts dels locals van acabar a 
mans dels bancs, però també tenim gent 
d´Amposta que va invertir i veuen que 
els seus locals parats, malgrat continuen 
pagant impostos.
Hem d’acceptar la realitat i buscar so-
lucions, per això volem incorporar l’ús 
industrial a aquesta zona. Hem de donar 
les màximes facilitats per promoure la 

implantació d’empreses a Amposta. Per-
metre a aquesta zona, a dia d’avui morta, 
l’ús industrial comportarà ampliar els 
espais perquè els empresaris s´instal·lin a 
la ciutat. Amb tots els beneficis que això 
comportarà: creació de llocs de treball, 
nous ingressos pel poble, manteniment i 
cura del polígon... En definitiva busquem 
una sortida a una zona avui morta, per-
què en futur pugui cobra vida i donar 
ocupació i riquesa per Amposta. 

Moció aprovada per a la 
instaŀlació de màquines de 
reciclatge d’envasos amb 
incentius 
En altres països d’Europa, on el con-
sumidor rep un incentiu per efectuar 
la devolució d’envasos es produeix un 
percentatge de recuperació molt per 
sobre a l’obtingut al nostre país. 
Proposem la realització d’un projecte que 
faciliti la recuperació d’envasos a la via 
pública, i que paral·lelament comporti 
altres beneficis per als ciutadans. Es tracta 
d’una aposta per un canvi d’actituds i 
conductes generadores de cadena de 
valor, fusionant l’acte de reciclar amb el 
foment d’àmbits sostenibles, amb altres 
beneficis econòmics socials i mediam-

bientals. 
Per això vam demanar al ple que s’elabori 
un pla d’implementació adequat d’aques-
tes màquines de reciclatge amb incentiu 
que es puguin adequar als nostres carrers 
de la millor manera possible  i que es 
realitzi el projecte econòmic i de difusió 
a nivell de mitjans de comunicació per a 
realitzar la implementació de la forma 
més ràpida possible. 

Més vetlladores per 
acabar amb el bullying
En el torn de precs i preguntes vam fer un 
prec a l’equip de govern: que es dediquen 
recursos per a vetllar pel benestar dels 
nostres fills. I és que hem rebut queixes 
d’una mare del Consol Ferré que la seva 
filla rep agressions verbals per part d’un 
company de classe. Un company que 
després hem sabut que també té aquest 
comportament amb altres xiquets. Des de 
la direcció del centre ens reconeixen que 
hi ha aquesta situació i que si tinguessin 
més hores de vetlladora (ara tenen 5 
hores de les 20 que serien necessàries), 
això no passaria. Ens gastem centenars 
de milers d’euros amb festes -que ja ens 
sembla bé- però també ens hem de gastar 
uns quants centenars d’euros per vetllar 
pel benestar dels nostres fills.

Obres amb recursos 
propis
Enguany invertirem 7 milions d’euros en 
diferents obres: Casal Cívic de la Gent 
Gran, Sindicat, edifici del carrer Sant 
Isidre. Unes obres que podrien fer-se amb 
recursos propis. Què significa això? Que 
l’Ajuntament ha de posar un 50% amb 
els seus recursos i que l’altre 50% podem 
contractar-ho amb empreses d’Amposta. 
Ho demanàvem amb l’anterior equip de 
govern -i també ho demanava l’actual 
alcalde- i continuarem demanant ara. 
Els impostos dels ampostins s’han de 
quedar aquí. 

Alternatives a un 
aparcament de 300.000 
euros
I finalment, vam continuar insistint. Vam 
posar sobre la taula una altra alternativa 
idea de l’inspector de Policia que no ens 
costaria ni un cèntim. Estem convençuts 
que hi ha alternatives per fer un apar-
cament en superfície de poques places 
abans d’invertir 300.000 euros. Hem 
d’estudiar aquestes alternatives, que 
segurament que ens donarien solució 
al problema d’aparcament a la zona de 
l’Hospital sense necessitat de gastar-nos 
tots aquests diners. 



26 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 919 ·  MAIG 2018

FUTBOL SALA

L’equip es proclama campió de Lliga a manca de tres jornades

Dissabte 28 d’abril, el pavelló 
poliesportiu d’Amposta va 
ser l’escenari d’una jornada 

històrica per al Futbol Sala Ampos-
ta. I és que l’equip va vèncer 6 a 2 
al Laguna Cambrils (mentre que el 
CFS El Catllar empatava a 3 davant 
l’Hospitalet), proclamant-se campió 
de la Divisió d’Honor Catalana de 
futbol sala. El partit va ser molt in-
tens i amb un pavelló ple per animar 
als ampostins. Codo va inaugurar el 
marcador en una rematada al segon 
pal i Carlitos, en fort xut d’una sacada 
de corner feia el 2-0. Però els visitants 

van reaccionar i van empatar a 2 
en pocs minuts. Abans d’arribar al 
descans Dani feia el 3-2 amb un fort 
xut creuat. Durant la segona part, 
igualtat amb el joc, fins que Jaume 
al minut 30 feia el 4-2 desprès d’una 
bona combinació. Amb els visitants 
bolcats a l’atac amb porter jugador, 
Quique i Alex van marcar el cinquè 
i sisè en els últims minuts.

La bona temporada per al FS Am-
posta no acaba aquí. L’equip Juvenil 
A també s’ha proclamat campió de 
lliga i ha pujat a la Divisió d’Honor 
per a la propera temporada.   

El FS Amposta, equip de 3a Divisió

Josep Betalú s’ha proclamat cam-
pió de la Titan Desert per tercer 
any consecutiu. El ciclista ampostí 
ha mantingut l’avantatge que va 
imposar a la primera etapa, regulant 
els tempos i l’esforç en les següents 
cinc etapes que el consolida com una 
llegenda en una de les competicions 
més dures de mountainbike del món.

L’última etapa de la Titan Desert 
va tenir lloc divendres 4 de maig. 
Era de setanta-nou quilòmetres, 
els que separaven les ciutats de 
Merzouga i Maadid. En aquesta, 
Betalú va creuar la meta en segona 
posició. Després d’un apassionant 

sprint Ramón Sagues es va endur el 
triomf i tres segons després ho va fer 
Betalú. L’ampostí però va disputar 
una cursa perfecta que li va permetre 
coronar-se amb el tercer títol de la 
Titan Desert amb 19 minuts d’avan-
tatge respecte el segon.

El ciclista ampostí només va arri-
bar com a líder a la primera etapa, 
però la regularitat i la resistència en 
cadascuna de les jornades ha estat 
clau en el triomf. Completaran el 
podi d’aquesta Titan Desert Ramón 
Sagués, segon i Roberto Bou, tercer. 
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Josep Betalú, tità del desert per 
tercer any consecutiu

CICLISME BÀSQUET

L’equip preinfantil del Bàsquet 
Amposta, campió provincial

El cap de setmana del 5 i 6 de maig, 
Amposta va acollir la última jornada 
del campionat provincial de bàsquet 
nivell B-1, en la qual l’equip pre-infan-
til del C.B. Amposta va guanyar per 
66 a 16 al Club Bàsquet la Selva. Un 
partit que va servir per cloure amb vic-
tòria la temporada i celebrar davant 
l’afició el títol de campió, aconseguit 
matemàticament la setmana anterior 
al camp del Basquet L’Arboç.

Des del club destaquen que el camí 
ha estat llarg. Van jugar una fase 
prèvia, en la qual l’equip ampostí 
va derrotar, tant al seu camp com 
al del rival, equips com el Cambrils, 
el Reus Deportiu, el Cb Tarragona B 

o el Bàsquet Lestonnac. Superada 
aquesta fase prèvia, la competició 
va continuar enfrontant-se i derro-
tant també a equips com el Club de 
Bàsquet L’Arboç, el Club de Bàsquet 
la Selva, Els Cantaires, el Carme Bàs-
quet, el C.B. Valls, el C.B. Altafulla, 
el C.B. Montblanc i l’A.B. la Salle de 
Tarragona.

El C.B. Amposta ha tancat la 
temporada invicte. A més, com a 
particularitat de l’equip destaca 
que la meitat de la seva plantilla són 
jugadors alevins, fet que fa encara 
més meritori aquest campionat.  

EBREDIGITAL.CAT
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PATINATGE ARTÍSTIC

Tres ampostines, subcampiones 
d’Europa de Grups Petits

Les tres ampostines Lara Serrano, 
Zaida Ardit i Gemma López, membres 
del grup xou petit del Club Patí l’Al-
dea, es van proclamar subcampiones 
d’Europa de Grups Petits al Pavelló 
Nou Barris de Lleida, on divendres 
27 d’abril va tindre lloc la primera 
jornada de l’Europeu. Ho va fer amb 

la seva coreografia ‘Tame em’, amb 
la que va també van ser campiones 
d’Espanya el passat mes de marc.

El primer lloc va ser per l’italià Por-
togruaro Division amb el seu Finally, 
I won i la tercera plaça pel Roma 
Roller Team, també italià, amb el 
seu ‘Leonardo da Vinci. 

El cap de setmana del 12 i 13 de 
maig es va fer el Campionat de Ca-
talunya M-14 a Sant Sadurní d’Anoia 
on els esgrimistes de la Sala Esgrima 
Amposta van aconseguir el primer i 
el tercer lloc per equips. En concret, 
Marc Borràs,  Ivan Nesteruk, Deneb 
Roure i Eric Borràs van pujar al més 
amunt del podi. I Enric Sabaté, Jahvè 

Accensi, Ferran Tomàs i Quim Vidal 
en tercer lloc. 

En individuals masculí  Jahvè  Ac-
censi va aconseguir l’or i Èric Borràs 
el tercer lloc.

Finalment, en Espasa femenina, or 
per Daniela Pinyol en individual i or 
per equips per Martina Almudeve, 
Daniela Pinyol i Esperança Bonet. 

Èxit dels esgrimistes ampostins 
al campionat de Catalunya M-14

ESGRIMA ESPORTS

El Temple Fitness Amposta, al 
campionat d’Europa

L’Equip Temple Fitness Amposta 
ha estar, el 31 de març, al Campionat 
d’Europa de força i resistència en press 
de banca. Laura Sanchez va acabar 
campiona d’Europa Amateur, registrant 
també un rècord personal, igual que 
Guzman Salvadó Negre, que també 
va ser tercer classificat del Campionat. 
Per la seva banda, Nando Fabregat va 
ser segon classificat i va igualar el seu 
rècord personal. 

Quant al campionat d’Europa Elite 
Pro, Yolanda Cid es va proclamar campi-
ona i va fer rècord personal; Enric Que-
rol va ser campió, com també Esteban 
Ramos, qui també va registrar un nou 
rècord personal. Finalment, Manolo 
Pastafio Tena va ser segon classificat del 
campionat i rècord personal. 

Els 12 i 13 de maig es va celebrar a 
Trasona (Astúries), la XXVI Edició de 
la Copa Primavera, on el Club Nàu-
tic Amposta va desplaçar als equips 
alevins i infantils. Nico Vatamaniuc, 
Sebastià Cano, Aleix Rangel i Alexan-
der Delgado va aconseguir la medalla 
d’or en 4x en categoria infantil. Per 

la seva banda, Nico VAtamaniu i Se-
bastià Cano també es van endur una 
medalla de planta, en aquest cas en 
2x en categoria infantil. 

La pròxima regata serà el Cam-
pionat de Catalunya per a totes els 
categories, que es celebrarà al Llac 
de Banyoles del 25 a 27 de maig. 

Un or i una plata per al rem 
Ampostí a Trasona

REM



per Josep
Parrot Talarn

Joaquin Talarn Maigí (Joaquinet)
Gairebé mai no poso en aquest 

apartat ningú que sigui de la meva fa-
mília; perquè no es digui que sempre 
surten familiars meus. Bé, avui li toca 
a un Talarn, perquè amb les coses 
que ha fet i les que van fer els nostres 
familiars, podria escriure’s un llibre. 
Però de moment ens acontentarem 
amb una plana. Per a satisfacció dels 
Talarn que queden a Amposta, direm 
que els primers intents de posar la 
llum a la nostra població van ser obra 
d’un Tallar, Joaquin. El nostre invitat 
d’avui ens ho conta. 

Qui arriba primer a aquestes terres 
és un tal Rafel Talarn Negre, fill de 
Domingo Talarn i Raimunda Negre, 
que realment no sabem d’on vénen. 
El que sí que sabem és que el Rafelet 
naixia l’any 1815. Aquest senyor, casat 
amb la senyora Joaquina Escurriola 
Altadill, tenen cinc fills. I ara t’explicaré 
el començament dels teus besavis, 
que a la vegada eren els meus iaios. 
Ells, tots fills de Rafel Talarn Negre, 
van fer cap a la Carrova, a un mas molt 
gran on hi havia un molí d’oli propietat 
de Rafel Talarn Negre. Allí tenien un 
munt de terra i eren cinc germans. 
El més gran de tots era Domingo. 
Continuen Francsico, Rafel, Josep 
i Ramon. Els cinc, passat el temps, 
van venir a viure aquí a Amposta; 
però en anar-se casant, tres es van 

quedar aquí, un va fer cap a l’Aldea 
i l’altre a la Ràpita. Els d’aquí eren: 
el tio Rafelet de Talarn; el més gran 
que era Domingo, i l’altre era Quico. 
Els tres germans que nosaltres hem 
conegut són el teu iaio, lo tio Mingo de 
Talarn, el meu pare lo tio Joaquin, i lo 
tio Quico de Talarn, decendents els tres 
de Domingo Talarn Escuriola. D’este 
diuen que era molt ric. També es diu 
que si tot el Castell era d’ell. Aquest 
besavi teu i a la vegada iaio meu es 
va ajuntar amb un enginyer de Bar-
celona per posar la llum a Amposta. 
I la primera llum que es posa va ser 
als carrerons. Només a aquells dos 
carrers per fer una demostració de 
l’avantatge que seria tenir llum. De 
seguida, les altres companyies que ha-
vien d’electricitat de l’època se’ls van 
tirar al damunt. Van estar als jutjats 
durant cinc anys. Per aquell temps, 
el besavi teu es va arruïnar. Ell ho va 
perdre tot, de les despeses que anaven 
sortint per eliminar conflictes. El que 
ens va quedar a nosaltres va ser el de 
la iaia Queta. Una mica ja sabíem el 
en que ens va contar el dia aquell que 
va visitar la Amposta del Mercat a la 
Plaça Domingo Talarn Escuriola, però 
no va mai malament anar recordant 
les coses dels nostres avantpassats 
de tant en quant

A Joaquin el nostre invitat d’avui li 

pregunto per el seu ofici.
Jo puc dir que sóc pagès i paleta. 

Pagès perquè algú havia d’ajudar al 
meu pare quan anava fent-se gran, 
perquè en tenir dos germanes, una 
Maria i l’altra Graciela, vaig aprendre 
poc a poc l’ofici de pagès, que en la 
poca importància que se’ls hi dona 
t’he de dir que quasi no se’n sap mai 
prou. Llavors, com el meu cunyat Curto 
era contratiste i al camp a l’hivern et 
quedaves sense faena, començo amb 
ell fent de peó o manobre com li diem 
per aquí, i poc a poc, si tens voluntat, 
quan ets jove ets capàs de fer-ho tot. 
Poc a poc t’he de dir que aquesta 
casa que estàs tu ara està tota feta 
per un servidor. El que no sabia ho 
preguntava; tenia el mestre que era 
família meua.

I segur que per anar comprant els 
materials i tot el que fa falta per fer 
una casa i seguir vivint vas fer també 
temporades a França.

Evidentment. Set anys vaig estar 
anant i tornant de França. Encara tinc 
una pensioneta. Poca cosa però alguna 
cosa és alguna cosa. Sempre ajuda a 
pagar alguna factura. La nostra colla 
anàvem a l’arròs i a la remolatxa, a 
la verema,... Ja no vam anar perquè 
pagaven molt poc.  Nosaltres fèiem 
dos mesos o dos mesos i mig  i allò 
anava molt bé. Guanyaves vint-i-cinc 

o trenta-mil pessetes i allò servia per 
a passar l’hivern,  perquè aquí no hi 
havia faena...

A la seva senyora li diuen Pepita 
Reverter Tomàs i entre els dos s’han 
cuidat, poc a poc, de portar tres xiques 
guapíssimes a aquest món, que són 
Mari Carme, Marina i Pepita. Que us 
puc dir més? Que gràcies a un Talarn 
tenim llum Amposta? Pos home, això 
no, però que sempre, els que tenim 
l’honor de portar el cognom de Talarn, 
segons deia la meva mare que al cel 
siga. Són bones persones! Abans de 
despedir-me avui voldria dir-vos que 
sempre que tanqueseu  o obríssiu un 
llum a casa vostra, tinguesseu un 
record per aquell Talarn que un dia 
s’ho va gastar tot per aconseguir que 
a Amposta arribés la llum.  Abans 
d’acabar us contaré que el nostre 
invitat d’avui Joaquinet, d’això ja fa 
molt de temps, en arribar a Amposta 
després d’acabada la guerra, ja tenia 
13 anys i es va emplear d’aiguader 
als que plantaven arròs, per fer 8 o 
10 hores al dia, li pagaven un duro al 
dia, i cada vegada que es buidava el 
cante tenia d’agafar l’aigua d’alguna 
font, mai del canal per que li feien 
canviar ja que els pagesos notaven 
enseguida que era mont mes molla. 
Fins al mes que ve que si tot va bé 
tornaré en alguna altra historia.  




