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La Sala d’Esgrima Amposta, or al Campionat estatal

Una Festa
del Mercat de 10

Ciutat

La cuina de la 
residència d’avis, 
per a l’estiu

Esports
Campanya de 
valors a l’esport 

Cultura     
Lo Riu Sona  
tornarà amb una 
segona edició

Cultura

La BIAM arriba a la 15a edició

La X Festa del Mercat a la Plaça tanca amb Lo Passeig, amb uns 700 participants, i un emotiu piromusical i es consolida com una 
festa de recreació històrica amb capacitat per atraure molts visitants.
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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

EQUIPAMENTS

La cuina donarà servei als 210 usuaris de la residència d’avis i centre de dia 

L a residència d’avis d’Ampos-
ta estrenarà cuina pròpia 
aquest estiu als baixos. 

Serà una cuina “moderna, amb 
màquines elèctriques multifunció, 
molt innovadores i eficients, que 
substituiran els fogons de gas”. 
Tindrà un pressupost de 550.000 
euros (200.000 euros d’obra i 
instal·lació i 350.000 euros d’equi-
paments) i un període d’execució 
de 42 dies i reformula la cuina 
dissenyada inicialment pensada 
per donar servei de càtering a 
tercers, tan públics com privats, 
i amb un cost de 900.000 euros.

Tal i com va explicar l’alcalde, 
Adam Tomàs, la cuina projectada 
com un equipament externalitzat 
per donar servei a privats “no està 
permès per normativa, així ho 
constaten diversos informes, i per 
això l’equip de govern actual ha 
optat per una cuina que cobreix les 
necessitats de la pròpia residència 
(210 usuaris entre residència i 
centre de dia)”. Amb tot, tal i com 
avança Tomàs, la nova cuina té 
capacitat per a 350 persones i, per 
tant, “sí que podrem donar servei 
a altres equipaments públics com 
la residència d’esportistes, l’hos-
pital o potser, fins i tot, crear un 
nou servei d’àpats en el marc del 
centre cívic de gent gran”. “Estem 
satisfets per tancar aquesta etapa”, 
afegeix l’alcalde, “després que la 
residència ja fa un any i mig que 
està en funcionament”.

La nova cuina, tal i com va ex-
plicar l’enginyer responsable del 
projecte, Manel Conesa, substitu-
eix els fogons de gas per màquines 
elèctriques, “d’última generació, 
eficients sosteniblement i que 
generen un estalvi energètic”. “A 
més, estandaritzen la cocció dels 
aliments amb funcions ja progra-
mades i per això, tot el menjar 
serà del mateix gust i sabor siguin 
quines siguin les necessitats de 
l’usuari”. 

La cuina de la residència 
d’avis estarà llesta a l’estiu
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MUNICIPAL

Preveuen una subvenció mínima de 250 d’entre 6 i 9 mesos

Nou programa d’ajuts a la contractació 
dirigit a empreses d’Amposta, Contracta

L’ A j u n t a m e n t  d ’ A m p o s -
ta ha aprovat el programa 
d’ajuts Contracta per tal 

d’augmentar l’ocupació i incenti-
var les empreses a crear llocs de 
treball al municipi, que substitueix 
l’anterior programa d’incentius a la 
contractació. “Reconeixem que les 
ajudes anteriors, tal i com estaven 
plantejades, no han funcionat”, 
ha explicat l’alcalde d’Amposta, 
tot assenyalant que “les empreses 
consideraven complicat accedir-hi ja 
que se’ls demanava la contractació 
d’un aturat durant tres anys com a 
mínim per rebre la subvenció”. “Ara 
hem apostat pel model de subvenció 
que atorga el SOC amb els progra-
mes Fem Ocupació per a Joves i 30 
Plus”, afegeix l’alcalde. Així, les no-
ves ajudes preveuen una subvenció 
mínima de 250 euros d’entre 6 i 9 
mesos, que preveuen 50 euros més 
si la persona contractada té un grau 
de discapacitat de més del 33% i 
50 euros més si és de més de 45 
anys. “Si es contracten més de 10 
persones a l’atur, la base de l’ajuda 
és de 350 euros i pot arribar a 450”, 
afegeix l’alcalde. “L’experiència ens 
ha demostrat que aquest tipus d’in-
centius són més atractius per a les 
empreses”, assenyala Adam, “i que en 
un alt percentatge les contractacions 
acaben convertint-se en indefinides”. 
“Gràcies a totes les accions que s’es-
tan realitzant des de l’àrea d’Empresa 
i Polítiques d’Ocupació de l’Ajunta-
ment, les dades d’atur estan seguint 
una dinàmica de reducció per sobre 
de les mitjanes de Terres de l’Ebre o 
de Catalunya”, diu Tomàs, “mentre 
l’atur ha baixat un 3% a Catalunya 
el mes passat, a Amposta s’ha reduït 
un 7%”.

Aquestes ajudes van ser aprovades 

en la sessió ordinària de maig del 
ple municipal, que va tindre lloc el 
28 de maig, amb els vots favorables 
dels onze regidors de l’equip de 
govern d’Esquerra d’Amposta i dels 
dos regidors del PSC, l’abstenció de 
la regidora no adscrita i del grup 
de Convergència i Unió, i el vot en 
contra del regidor German Ciscar. 
El grup dels socialistes van donar-li 
suport malgrat fer un apunt. “Ens 
hauria agradat poder participar més 
en la redacció d’aquestes bases”, va 
dir el seu portaveu, Francesc Miró. 
Convergència, per la seva part, va 
fer servir aquest mateix argument 
però en aquest cas, per defensar 
la seva abstenció: “Celebrem que 
hagin modificat les bases pel que fa 
a la ubicació de les empreses però 
lamentem que no ens les hagin ex-
plicat amb suficient temps per fer 
les nostres aportacions; esperem que 
aquest cop funcionin millor”, va dir la 
portaveu, Isabel Ferré. Finalment, el 
regidor German Ciscar va votar-hi en 
contra perquè “no són un incentiu”. 
“La finalitat dels anteriors incentius 

era crear ocupació estable per als 
ampostins allí on fos; ara s’ho acaben 
de carregar; ara només donen diners 
a empreses d’Amposta per contractar 
ampostins, que és el que ja fan”, va 
dir Ciscar. 

Millora de la 
climatització del Museu
El ple de maig també va aprovar, 

amb el vot favorable de l’equip de 
govern i l’abstenció de la resta de 
grups a l’oposició, una modificació 
de pressupost que inclou, entre altres 
coses, 40.000 euros per a la clima-
tització del Museu Terres de l’Ebre, 
40.000 euros per a la conservació 
de la xarxa d’aigües i clavegueres 
o 15.000 euros mobiliari d’oficina.

Mocions del ple de 
maig 
En el bloc de propostes dels partits, 

el ple va donar llum verd a dos pro-
postes de PxC, una del PSC-CP i una 
de CiU. Les dos del regidor German 
Ciscar són la creació d’un servei per 
combatre els abusos de la banca i 
un altre per denunciar els incompli-
ments de Sorea; la del PSC demanava 
afavorir l’ús de vehicles elèctrics 
mitjançant les modificacions de les 
ordenances fiscals de l’Ajuntament 
i la de CiU de suport a l’Associació 
de criadors de brau de les Terres de 
l’Ebre i facilitar la implantació del 
projecte de museïtzació del bou brau 
al terme municipal d’Amposta. 

L’Ajuntament d’Amposta subvencionarà amb un mínim de 250 euros la 
contractació de persones a l’atur . 
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SERVEIS SOCIALS 

El consistori destina prop de 65.000 euros a Caritas, Siloé, Creu Roja, Afam, Acaf i Apasa

L’Ajuntament d’Amposta signa convenis 
de col·laboració amb sis entitats socials

L’Ajuntament d’Amposta va 
signar divendres 25 de maig 
al matí els convenis amb sis 

entitats socials del municipi que 
treballen en diferents àmbits. En 
concret, es tracta de Càritas, Siloé, 
Creu Roja, Afam, Acaf i Apasa. En 
total, l’Ajuntament hi destina prop 
de 65.000 euros.

“És una aportació necessària per-
què aquestes entitats puguin dur a 
terme la seva activitat “, assenyala 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot afegint que “la nostra voluntat és 
augmentar i maximitzar els recursos 
que destinem a aquestes entitats i 
mantenim el nostre compromís per 
intentar créixer”. L’alcalde també 
“felicita a les entitats per tot el que 
feu, sabent que no tot el que feu se 
us arriba a pagar, hi ha un diferencial 
de coses que feu de més cap a la 
ciutadania, cap als més necessitats, 
que és d’un valor incalculable”.

Per la seva banda, la regidora de 
Sanitat i Serveis Socials, Susanna 
Sancho, assenyala que l’aportació 

de l’Ajuntament a les entitats del 
tercer puja fins als 89.000 euros si 

se sumen també les subvencions a 
projectes socials. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament d’Amposta ha signat 
aquest mes de maig la compra del 
darrer local de l’Hotel d’Entitats 
-a l’antiga central d’aigües- per 
ampliar l’espai que cedeix a les 
associacions del municipi per 
poder realitzar la seva activitat. 
Actualment, les entitats del muni-
cipi disposen de locals en diferents 
ubicacions, entre els quals destaca 
aquest Hotel d’Entitats, on hi ha ubi-
cades diferents entitats. “Els locals 
a l’Hotel d’entitats no són suficients 
per donar sortida a la demanda que 
té l’Ajuntament”, explica l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs. “L’equip 

de govern, conscient d’aquesta 
necessitat, es va posar a treballar 
per adquirir la resta dels baixos que 
ocupa el bloc de pisos de l’antiga 
central d’aigües, al carrer Buenos 
Aires”, clou.
La compra s’ha realitzat en dos 
anys, per la dificultat administrativa 
derivada de la situació dels immo-
bles com a actius bancaris, però 
amb aquesta adquisició Amposta 
passa a disposar de 280 metres 
quadrats més per fer locals, a un 
cost realment baix, donat que la 
compra s’ha realitzat per un total 
de 80.000 euros. 

L’Ajuntament adquireix els últims locals de l’Hotel 
d’Entitats per cedir a associacions del municipi

S’han destinat 80.000 euros per comprar uns baixos de 280 metres quadrats

Foto de família amb totes les entitats socials que van signar conveni. 

Els baixos que s’han adquirit estan al carrer Buenos Aires, on estava 
l’antiga central d’aigües.
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EQUIPAMENTS

Un d’ells manté un baluard sobre la muralla fluvial a mode de balcó cap al riu

Adquirides dos cases del carrer Victòria 
dins el projecte de la façana fluvial

Dilluns 14 de maig, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, va 
signar la compra de dos im-

mobles al carrer Victòria (el número 
8 i el número 12) que són d’especial 
interès per al projecte de recuperació 
de la façana fluvial. Un d’ells manté 
un baluard sobre la muralla fluvial 

a mode de balcó cap al riu, de gran 
valor històric i que permetrà obrir el 
pas al riu pel carrer Victòria.

La voluntat de l’equip de govern 
en l’adquisició d’aquests dos ha-
bitatges és també la recuperació 
d’immobles al casc antic per tal 
de revitalitzar-lo i regenerar-lo. 

“Normalment, els cascs antics de 
les ciutats són punts d’atracció 
per a gent jove que vol viure en 
llocs singulars”, assenyala Tomàs, 
“Amposta en tenim un que, a més 
a més té el riu que encara li dona 
més simbolisme, no s’explica que 
això encara no sigui així”.

L’Ajuntament ha invertit 68.000 
euros en aquesta operació.

L’alcalde d’Amposta també asse-
nyala que “la compra d’immobles 
forma part de la dinàmica del con-
sistori d’adquirir patrimoni amb 
l’objectiu de poder desenvolupar 
projectes de futur”. 

INFRAESTRUCTURES

Millorar la qualitat de l’aigua que 
s’aboca al Canal de la Dreta. Aquest és 
el principal objectiu de les obres que 
l’Ajuntament d’Amposta ha realitzat 
aquestes darreres setmanes al carrer 
del Grau a l’encreuament amb el 
Canal de la Dreta de l’Ebre amb una 
inversió de 25.000 euros. “Ara que 
s’estan fent obres de millora de la 
xarxa de clavegueram als barris del 
Grau i les Quintanes desconnectant 
els pluvials del clavegueram, evitarem 
que arribin aigües fecals al Canal 
com passava fins ara”, ha explicat 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, “i 
això permetrà garantir que l’aigua que 

aboquem a la xarxa de reg sigui de la 
màxima qualitat possible”. “Tenim la 
singularitat que ens creua un canal, i 
no té sentit que quan caiguin quatre 
gotes ens inundéssim”, explica l’al-
calde, “però també tenim l’obligació 
de millorar al màxim la qualitat de 
l’aigua”.
L’Ajuntament d’Amposta està tre-
ballant per tal que la Comunitat de 
Regants no es posi d’esquena a una 
redistribució dels abocaments d’aigua 
de pluvials al Canal perquè en aquest 
punt puguin desembocar les aigües 
de la zona alta de la ciutat. “Des de fa 
150 anys, Amposta tira aigua al Canal 

en diferents punts i no volem ampliar 
aquests punts ni tampoc la quantitat 
d’aigua a desguassar, sinó redistribuir 
quanta aigua es tira a cada punt”, ha 
explicat Tomàs. “Si no ens deixen aquí, 
deixarem córrer l’aigua fins a la zona 
del Casino, on hi ha un altre punt de 
desguàs i l’aigua igualment anirà al 
canal”, assenyala, tot matisant que 
la voluntat que acabi al Canal a la 
zona coneguda com Pont d’Aquil·les 
(intersecció entre el carrer Tarragona 
i el carrer del Grau) és per evitar que 
s’inundi la zona de la Plaça del Mercat 
i els comerços d’aquesta zona.
“Dimarts 8 de maig vam convocar 

una reunió amb tots els presidents de 
zona de la Comunitat de Regants de la 
Dreta de l’Ebre per explicar-los aquest 
projecte, però només un va assistir a la 
reunió”, ha explicat l’alcalde, tot pun-
tualitzant que “es va convocar perquè 
algú tenia la percepció que aquests 
abocaments eren d’aigües fecals, i en 
cap cas és així”. “Serà aigua de més 
qualitat”, ha insistit. Tomàs, però, ha 
explicat que ara la informació se’ls 
traslladarà via carta. “Confiem que el 
president de la Comunitat, que és un 
home d’Amposta i s’estima la ciutat, 
al final ens autoritzarà per fer aquest 
punt de connexió”, ha dit Tomàs. 

Invertits més de 300.000 euros en dos anys per 
millorar la qualitat de l’aigua que s’aboca al Canal

Tomàs: “Tenim la singularitat que ens creua un canal”
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UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria de Sanitat i
Serveis Socials

La motivació principal que 
ens mou a fer les polítiques 
actuals en Serveis Socials són 

les persones». Són paraules de al 
regidora de Sanitat i Serveis Socials 
de l’Ajuntament d’Amposta, Susanna 
Sancho, qui posa èmfasi que el que 
es fa des d’aquesta àrea està centrat 
en la persona i el seu benestar des 
d’un enfoc holístic. «Abordem la cura 
de les persones en totes les etapes 
de la seva vida: infància, joventut, 
maduresa i vellesa; així com també 
en les diferents capes socials i econò-
miques», diu la regidora, tot afegint: 
«Pensem que els serveis socials no 
són cosa de gent marginal, sinó que 

ben al contrari. Tots en algun mo-
ment de la nostra vida hi passarem. 
Per exemple, tots ens farem grans i 
necessitarem atenció i cures, ja que 
perdrem autonomia personal; per 
això parlem de la universalització 
dels serveis socials, igual que passa 
en la salut». La regidora de Sanitat 
i Serveis socials destaca que «el 
pressupost de l’àrea ha passat de 
700.000 a 1.300.000€, que s’ha anat 
incrementant paulatinament tal i 
com s’han anat pensant i plantejant 
els nous serveis». 

En aquestes dos pàgines repassem 
les principals actuacions d’aquesta 
regidoria. 

«També hem fet un esforç important de remunicipalit-
zació d’aquells serveis que afecten a la gent gran, com 
és el transport adaptat, abans el donava una empresa 
que no coneixia als avis i sense acompanyant», assegu-
ra Sancho, tot afegint: «Ara fan el transport els propis 
cuidadors i tenen un feedback amb les famílies en tor-
nar els avis a casa, explicant-los com han passat el dia i 
si han menjat bé o altres temes referents a la seva per-
sona». D’altra banda, la regidora també destaca que des-
prés de rescindir el contracte amb Sodexo, s’ha passat a 
fer gestió pròpia de la cuina de la residència i l’Hospital. 
«També hem incrementat el SAD (Servei d’Atenció Domi-
ciliària) a la gent que no es pot valdre però està a casa 
seva i apostem per seguir fent la gestió pública a la resi-
dència, tot i haver passat de 60 a 180 places, per donar un 
servei de proximitat, centrat en la persona», clou Sancho.

Remunicipalitzar serveis

La primera cosa que cal pensar abans que res és en la preven-
ció, per tal d’evitar problemes en un futur. «En aquest sentit, per 
reduir les diferències socials, ja des de la infància hem posat 
en funcionament el Serveis Intervenció Socieducativa, garantit 
i finançat al 66% pel contracte programa amb la Generalitat de 
Catalunya», diu la regidora. Aquest servei inclou l’antic centre 
obert i amplia l’atenció a infants i joves de 0 a 18 anys i a les 
seves famílies, abordant les problemàtiques derivades per risc 
d’exclusió social i infància en risc. Conjuntament es treballa la 
integració a les escoles de secundària i instituts per part dels 
professionals de Serveis Socials amb els professionals de l’Edu-
cació. «Així també hem contractat a la mediadora del poble gita-
no que treballa conjuntament amb els professionals de Serveis 
Socials i els centres, sobretot contra l’abandonament dels estu-
dis per part dels infants i joves d’ètnia gitana», afegeix Sancho.

Atenció a la infància i l’adolescència: Servei 
d’Intervenció Socioeducativa
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L’àrea de Sanitat i Serveis Socials també treballa de for-
ma integral amb l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació per 
donar feina a persones en situació de pobresa, en risc d’ex-
clusió i perceptores d’ajuts d’urgència social amb un objec-
tiu molt clar: fomentar la seva dignitat, reinserir-los al mer-
cat de treball millorant la seva ocupabilitat i permetre’ls fer 
un retorn a la societat d’allò que reben en concepte d’ajut. 
«També treballem per garantir el dret a l’habitatge a través 
del servei Ofideute, que media amb els propietaris dels ha-
bitatges i els bancs i amb les jutjats per millorar condicions 
hipotecàries i evitar desnonaments», afegeix la regidora, tot 
apuntant que també s’ha posat a l’abast dels usuaris els ajuts 
al lloguer. «En l’àmbit de la gent gran fem també polítiques 
preventives, amb un programa de lluita contra sedentaris-
me mitjançant el projecte Parcs de Salut i envelliment ac-
tiu, amb la coordinació de l’àrea d’Esports, Serveis Socials i 
la Fundació Siel Bleu; i també s’ha posat en funcionament el 

Ajuda a les persones en risc

programa “Bon dia, com estem?”, d’acompanyament telefònic 
a gent gran que viu sola, conjuntament amb els alumnes del 
cicle formatiu, APESID de l’Institut Montsià», clou la regidora. 

«Hem fet una millora del suport financer i logístic a les associacions del tercer sector per empoderar-les i convertir-les en veri-
tables eines de treball per reduir les desigualtats socials, en tots els àmbits; pobresa, prevenció salut, salut mental, infància en 
risc, envelliment actiu», explica la regidora. En aquest sentit, dels 48.600 euros que es van atorgar a cinc entitats del tercer sector 
el 2015, s’ha passat als 64.100 a 6 entitats el 2018. A aquestes ajudes calen sumar els 25.000 euros per a les entitats que van a la 
convocatòria de subvencions.

Suport a les entitats del tercer sector

«Pensem que és des de la comunitat, que s’està més en contacte directe amb la gent, que es poden detectar i abordar millor els problemes 
i les necessitats de les persones», assenyala la regidora, «així fomentem una ciutadania socialment compromesa en el benestar conjunt».

2015 2016 2017 2018

SILOE 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

CARITAS 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 20.000,00 €

CREU ROJA 17.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 20.000,00 €

AFAM 5.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €

ACAF 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 €

APASA - - 8.000,00 € 8.000,00 €

SUBVENCIONS A ENTITATS 10.750,00 € 15.976,00 € 15.450,00 € 25.000,00 €

TOTAL 59.350,00 € 76.076,00 € 83.550,00 € 89.100,00 €
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SERVEIS SOCIALS

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

Amposta estrena el Servei d’Atenció 
Integral Local per les persones LGTBI

L’Ajuntament d’Amposta, en 
motiu del dia Internacional 
contra l’Homofòbia i la Trans-

fòbia, dona el tret de sortida a un nou 
Servei d’Atenció Integral (SAI) amb 
la finalitat d’atendre les persones que 
pateixin, hagin patit o estiguin en 
risc de patir discriminació o violència 
per raó de la seva orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de 
gènere. Aquest nou servei pretén 
poder donar respostes adequades, 
àgils, properes i coordinades a les 
necessitats d’aquestes persones.

El SAI està habilitat per atendre la 
recepció de denúncies per possibles 
situacions de discriminació a les 
persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, 

Transgèneres i Intersexuals (LGBTI). 
En el moment que s’interposa una 
denúncia per possible discriminació 
s’atendrà a la persona denunciant 
acollint-la i orientant-la en la inter-
posició de la denúncia, així com in-
formant-la de les vies i procediments 
existents.

L’Ajuntament signa un acord amb la 
Direcció General d’Igualtat de la Ge-
neralitat per a iniciar el SAI en acord 
a allò establert en la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre per a garantir els 
drets de les persones LGBTI.

A la ciutat d’Amposta el SAI està 
ubicat al carrer Sant Roc 8-14, bai-
xos, i és podrà concertar cita prèvia 
trucant al telèfon 977 702456.

Els objectius 
específics del SAI 
són:
• Oferir un servei d’atenció munici-

pal o territorial de proximitat per 
a les persones LGBTI i aquelles 
que s’adrecin per qüestions de di-
versitat sexual, orientació sexual 
i identitat o expressió de gènere.

• Donar una atenció integral i de 
qualitat a les persones LGBTI 
fent un acompanyament eficient 
pel coneixement dels recursos 
específics del territori i llurs.

• Facilitar la coordinació insti-
tucional de les accions locals i 
territorials, per agilitzar i millorar 

l’acció política i les respostes a la 
ciutadania a partir d’una xarxa de 
professionals i serveis que facilitin 
l’optimització dels recursos.

• Sensibilitzar a la població del mu-
nicipi de l’existència de persones 
LGBTI, mitjançant la difusió de la 
posada en marxa del servei.

• Donar suport específic per pre-
sentar incidències i denúncies per 
discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o ex-
pressió de gènere i per realitzar 
determinats tràmits.

• Oferir informació i recursos 
LGBTI als diferents serveis i 
equipaments de la població o el 
territori. 

JOVENTUT

Amposta és un dels set municipis 
de tot el país, i l’únic de les Terres de 
l’Ebre, que implementarà el Carnet 
Jove Municipal en una prova pilot de 
la direcció general de Joventut del 
departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. Dijous 7 de juny, la regidora 
de Joventut i Participació Ciutadana, 
Júlia Barberà, va participar en la 
presentació d’aquesta nou carnet, a 
l’Hospitalet de Llobregat, un acte que 
també va servir per donar tret de sortida 
a la fase de captació d’avantatges per 
aquest Carnet Jove Municipal. Aquest 
nou carnet té la voluntat de potenciar 
el comerç local i de proximitat de cada 
municipi i potenciar-ne l’ús del jovent 
en el dia a dia. 

Ara, a través de la regidoria de 
Comerç i Mercat Municipal de l’Ajun-
tament d’Amposta, s’inicia el procés de 
captació i manteniment d’avantatges, 
oferint als comerços i serveis de la 
ciutat de la possibilitat d’adherir-se. Tal 
i com avança la regidora de Joventut i 
Participació Ciutadana, està previst que 
a l’octubre ja es comencin a expedir els 
nous carnets, que inclouran el logotip 
de l’Ajuntament, mentre que la resta de 
la targeta mantindrà la mateixa estètica 
que el Carnet Jove d’abast nacional. 

Barberà també ha volgut agrair a la 
coordinador de Joventut a les Terres 
de l’Ebre, Norma Pujol, ‘haver confiat 
amb Amposta per fer la prova pilot a 
les Terres de l’Ebre’. 

Amposta implementarà el 
Carnet Jove Municipal

L’Ajuntament d’Amposta ha adquirit 
el solar i edifici del costat del Club 
Nàutic d’Amposta per un preu de 
84.000 euros. ‘Són un total de 850 
metres quadrats que ens permetran 

fer la futura ampliació del Club 
Nàutic’, diu l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs; tot afegint que ‘és una 
operació que feia anys que es volia 
fer i finalment és una realitat’. 

Compra de solars al costat del 
Club Nàutic
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Gent
ENSENYAMENT

Alumnes de l’Institut Montsià fan acompanyament telefònic a persones majors que viuen soles 

Bon dia, com estem?’. Així han 
començat les converses que 
cada dimecres des del mes de 

febrer i fins aquest mes de maig han 
mantingut estudiants de segon curs 
del CFGM d’Atenció a les persones 
en situació de dependència de l’Ins-
titut Montsià amb trenta persones 
grans de més de 70 anys que viuen 
soles. Unes paraules que han servit 
per donar nom a aquest programa 
d’acompanyament que ha impulsat 
la regidoria de Sanitat i Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta 
conjuntament amb l’Institut Montsià 
i que va acabar dimecres 30 de maig 
amb un emotiva jornada en què els 
joves i la gent gran es van conèixer 
personalment.

El projecte ‘Bon dia, com estem?’ 
ha estat un servei d’acompanyament 
telefònic a aquestes trenta perso-
nes grans que viuen soles o que 

passen gran part del dia soles i que 
mantenien poc contacte amb altres 
persones, detectades pels Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Els alumnes 
participants van efectuar trucades 
setmanals a aquestes persones amb 
l’objectiu de donar suport, seguretat, 

saber-se acompanyats i comprovar 
que les persones tenen un bon estat 
de salut i a la vegada crear un vincle 
i apropar el jovent a la generació 
de gent gran per enriquir-se mú-
tuament.

D’altra banda, els 18 alumnes que 

han participat en aquesta jornada 
han pogut posa en pràctica de forma 
real una part dels objectius de la seva 
formació: atendre i tenir cura en la 
vida diària de persones i col·lectius 
amb especials necessitats de salut 
física, psíquica i social, fent ús de 
diferents eines i recursos.

El projecte va iniciar-se el mes 
de febrer, i finalitza aquest mes de 
maig, amb l’acabament del curs es-
colar, en una jornada lúdica en què 
joves i grans han pogut conèixer-se 
després de quatre mesos de trucades 
i converses. Donat que la valoració, 
tant per part de les professionals del 
centre educatiu com dels serveis 
socials, dels propis alumnes i dels 
avis, àvies i les seves famílies, ha 
estat molt satisfactòria, es preveu 
per al proper curs poder continuar 
oferint el servei, i ampliar-lo poc a 
poc a més població. 

“Bon dia, com estem?”

Els joves i les persones majors es van conèixer personalment després de 
quatre mesos de converses telefòniques.

INSTITUTS

El 24 d’abril la comunitat educativa 
de l’Institut de Tecnificació va la III 
Jornada educació i família. Enguany 
portava el títol “La riquesa i la diver-
sitat cultural, la convivència i la pau”, 
després que estudiants i família han 
portat a terme durant el curs diverses 
actuacions marcades pels valors que 
s’han convertit en l’eix del projecte 
educatiu del centre. Al matí la regidora 
d’Ensenyament, Inés Martí,  juntament 
amb la presidenta de l’Ampa iTec, Maria 
José Rallo,  van inaugurar la Jornada. 
Tot seguit, els estudiants van presentar 
les activitats en les que han anat parti-
cipat durant el curs relacionades amb 
la temàtica. També es va fer lectura 
pública del decàleg que lluita contra 
les conductes discriminatòries.

Després, es va donar pas a la taula 
rodona, moderada per Jesús Ferré, 
membre de l’Ampa i composada per 
Josep Massana (Inspector en cap de 
la policia local d’Amposta), Ez Zahra 
Ait Abou (tècnica d’Igualdat del depar-

tament de Treball), Assumpta Eixarch 
(responsable de l’àrea dels serveis 
socials de l’Ajuntament d’Amposta), 
Núria Ferré (responsable del projecte 
de recollida de material escolar per a 
Kenya), Ramon Rosales (catedràtic de 
filosofia de l’Institut de Tecnificació i 
escriptor) i Yvette Garcia (estudiant de 
4t d’ESO i representant de l’alumnat de 
iTec). La doctora Naya Bellaubí va expli-
car la seva experiència com a metgessa 
en una ONG als camps de refugiats de 
Grècia i va aconseguir transmetre les 
sensacions colpidores que va viure en 
aquell moment. Per acabar les activitats 
del matí, l’Ampa iTec va lliurar els  pre-
mis literaris de Sant Jordi, dels que van 
resultar premiats Paula Zaragoza i Pau 
Roselló de 2n d’ESO, i Ensin Buzheri, de 
1r. A la tarda, els alumnes de 4t d’ESO  
i CAFEMN van organitzar  diverses 
activitats esportives, coordinades pels 
professors Sílvia Cañadó i Max Grau, 
en les que van intervindre  tots els 
estudiants d’ESO. 

Nova jornada educació i 
família de l’Itec

L’Institut Ramon Berenguer 
presenta un projecte a l’Esmuc

INSTITUTS

El 13 d’abril es va presnetar a la 
Sala d’orquestra de l’ESMUC (Escola 
Superior de Música de Catalunya) del 
projecte “Què tenen en comú?” que, 
des de fa dos cursos,  l’Institut Ramon 
Berenguer IV porta a terme, de manera 
conjunta, amb l’Escola i Centre profes-
sional de Música La Lira Ampostina. La 
presentació es va fer en el marc de la 
IV Jornada de Centres de Referència 
que el departament d’Ensenyament 
organitza per als equips directius de 
centres educatius que comparteixen i 

imparteixen ensenyaments musicals. 
La jornada va començar amb “Els tres 

mosqueters, sinèrgies necessàries”, una 
xerrada-reflexió en veu alta´, conduïda 
per la gestora cultural Anna Jarque on 
va proposar els ensenyaments artístics 
com a eix transversal d’un currículum 
acadèmic que vulgui ser respectuós amb 
el desenvolupament de les identitats 
personals de l’alumnat. A continuació, 
a més del centre ampostí, van presentar 
els seus projectes  el CEM de Terrassa 
i  l’Institut de Viladecavalls, el centre 
El Musical i l’Institut Pere Calders de 
Bellaterra, el Conservatori de Música 
de la Diputació de Tarragona i l’Institut 
Tarragona, el Centre l’Energia i l’Institut 
Frederic Martí i Carreras de Palafrugell 
i el centre l’Intèrpret i l’Institut Samuel 
Gil i Gaya de Lleida. Una jornada, sens 
dubte molt motivadora, que va ser 
mostra d’una diversitat de projectes i 
maneres de treballar que de ben segur 
enriquiran la pràctica docent del dia a 
dia a les nostres aules. 
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EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Va ser dins de les terceres jornades de formació en emergències que van atraure uns 200 professionals

Un simulacre en un vaixell al riu posa a prova 
els professionals de les emergències mèdiques

Un greu sinistre va trasbal-
sar divendres 25 de maig 
l’activitat a Amposta. Un 

accident al mig del riu va provocar 
nombrosos ferits, que van haver 
de ser atesos a diversos centres 
sanitaris del territori... Bé, tot 
això, de manera simulada: els fets 
formaven part del segon simulacre 
d’accident amb múltiples víctimes, 
organitzat dins les terceres jornades 
d’emergències mèdiques, i malgrat 
les curses dels equips mèdics i les 
nombroses sirenes, ningú va pren-
dre mal durant l’exercici.

Les terceres jornades de Forma-

ció en Emergències Mèdiques van 
agrupar, dijous  dijous 24 i diven-
dres 25 de maig, més de 200 pro-
fessionals de la salut, una activitat 
organitzada per l’Institut de l’Ebre a 
Amposta a les terceres jornades de 
formació en emergències mèdiques. 
Els alumnes han pogut participar 
en diversos tallers, i també han 
protagonitzat simulacres d’acci-
dents múltiples. Aquestes proves 
han posat a examen la perícia dels 
professionals mèdics i també la dels 
cossos de seguretat. 

EBREDIGITAL
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La desena edició de la Festa del 
Mercat a la Plaça va acomia-
dar-se diumenge 20 de maig 

amb un emotiu piromusical dedicat 
als deu anys de la Festa i després 
que els més de 700 participants 
desfilessin pels carrers cèntrics de 
la ciutat dins d’una de les novetats 
d’aquesta edició, Lo Passeig. “Amb 
aquesta desena edició hem demostrat 
que tenim una Festa absolutament 
consolidada”, deia l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, en un primer 
balanç diumenge al vespre, en el qual 

va posar èmfasi amb l’afluència de 
gent, “superior a la d’altres edicions”, 
i el volum de vendes de parades 
i tavernes. “Algunes tavernes ens 
han comentat que ja van treballar 
intensament des de divendres nit, 
quan en anteriors edicions era un 
dia que no se servien sopars”, asse-
gurava Tomàs.

“Aquest increment de visitants no 
és fruit de la casualitat”, deia l’alcal-
de, “sinó que és fruit del treball de 
promoció a l’exterior que s’ha fet du-
rant les últimes tres edicions”. “Hem 

anat a fires del sector turístic, com 
B-Travel, o altres festes de recreació 
històrica de la mateixa època com 
les de Terrassa o Carcaixent”, afegia 
la regidora d’Ensenyament i Cultura, 
Inés Martí, “i això ha fet que gent 
interessada amb aquest tipus d’es-
deveniment hagin conegut la Festa”. 
“També s’ha apostat per fer publicitat 
directa als hotels de la zona”, afegia. 
Segons la regidora, en aquesta edició 
hi hagut visitants d’arreu de les Terres 
de l’Ebre i del conjunt del país, però 
també del País Valencià i les Illes Ba-

lears i, fins i tot, de França. Enguany, 
a més, també es va habilitar una zona 
per a autocaravanes a l’exterior del 
pavelló firal. “Han vingut prop de 
200 caravanes, amb tots els visitants 
que això implica”, afegia l’alcalde.

“Enguany, per primer cop, també 
tindrem dades quantitatives ja que hi 
ha una empresa realitzant un estudi 
de l’impacte socioeconòmic de la 
Festa”, afegeix Tomàs.

Una festa de 
participació ciutadana
Enguany, i en el marc del desè 

aniversari, diumenge la tarda una 
gran rua amb més de 700 persones, 
representant els grups i entitats que 
durant els deu anys han participat 
a la Festa, van recórrer els carrers 
de la ciutat en un acte que volia ser 
d’homenatge a tots els que han fet 
gran la festa durant aquesta dècada. 
“No hem d’oblidar que l’èxit de la 
Festa és fruit al fet que tota una ciu-
tadania es bolca a fer-la gran”, deien 
tant l’alcalde com la regidora i també 
el director artístic de la Festa, Jordi 
Príncep. En aquest sentit, van voler 
agrair la implicació de totes aquestes 
entitats i persones a títol individual, 
així com també a totes les àrees de 
l’Ajuntament que s’impliquen en 
l’organització de la Festa. 

FESTA DEL MERCAT

Adam Tomàs: “La promoció exterior dels últims tres anys dona els seus fruits

Lo Passeig, amb 700 participants, i un 
piromusical tanquen la X Festa del Mercat

Lo Passeig va ser un reconeixement coŀlectiu a totes les entitats i persones que han coŀlaborat durant aquests 
deu anys amb la festa.

Enguany, la inauguració va tenir diferents focus d’atenció: els xiquets van 
ballar el ball del Punxonet al centre de la plaça i les corals van cantar 
l’himne Oh! Amposta. 

En motiu de la desena edició, la que era regidora de Cultura quan es va 
impulsar la Festa, Mar Panisello, va ser la pregonera. 
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FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

La Casa Masià, popularment coneguda com la de Pilar de 
Gaspar, va ser un dels edificis modernistes de l’avinguda de 
la Ràpita que per primera vegada va obrir les portes al públic 
coincidint amb la Festa del Mercat a la Plaça. Va ser un dels 
punts a visitar dins la ruta guiada pel patrimoni modernista de 
la ciutat. Les cases modernistes que conserva Amposta es van 
construir entre els anys 1910 i 1930. El recorregut pel patrimoni 
modernista d’Amposta també va incloure comerços centenaris.

Descobrint el patrimoni modernista

La proposta de la botiga de roba Dandara Amposta va en-
dur-se el primer premi del Concurs d’aparadors d’aquesta 
desena edició de la Festa. Tu&Jo i l’Estanc n. 1 van endur-se 
el segon i tercer premis. Apasa, per la seva banda, va ser re-
conegut amb el premi a la millor entitat o centre educatiu. 
Finalment, APASA va rebre el premi a la millor entitat o cen-
tre educatiu. Enguany, per primer cop, va haver-hi premi 
del públic, que es va escollir amb votacions per Internet. En 
aquest cas, l’Institut de Tecnificació va ser l’opció més votada. 

Dandara, primer premi del Concurs 
d’aparadors

Una de les activitats noves del programa era la projecció de peŀlícules de 
cinema mut. 

La cantada de jotes és una activitat que atrau l’atenció de visitants i gent 
del municipi.  
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FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

Foto de família amb els guanyadors i participants del primer concurs 
de fotografia ‘Fes de la Festa del Mercat el teu plató a la plaça’, que van 
rebre quatre mòbils, amb la coŀlaboració de ‘Yoigo’.

Els paradistes del Mercat van fer una nova jornada de Tasta el Mercat de 
Nit per la Festa. 

 La trobada de bicicletes antigues va ser diumenge matí. Un 90% dels espectacles van renovar el contingut. 

Les teatralitzacions del Mercat recorden el Mercat a la plaça de principis 
de segle XX. 

Enguany, per primer cop, es va tancar la Festa amb un piromusical amb 
les músiques d’aquests deu anys. 
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Lo Riu Sona tornarà amb una segona edició

MÚSICA

Mascarats, Els Catarres, Buhos i Pepet i Marieta fan vibrar prop de 2.500 persones 

Lo Riu Sona Festival tindrà una 
segona edició el 2019. Així ho 
han anunciat els seus organit-

zadors i promotors després que la 
primera edició, dissabte 2 de juny, 
complís amb les expectatives dipo-
sitades. I és que prop d’unes 2.500 
persones van gaudir de la música 
de Mascarats, Els Catarres, Buhos i 

Pepet i Marieta. Malgrat l’amenaça 
de pluja, les actuacions es van poder 
desenvolupar amb normalitat, llevat 
l’última, la de Pepet i Marieta, que es 
va haver de suspendre per la pluja. 

El regidors de Mitjans de Comuni-
cació i Festes, Ramon Bel, assenyala 
que ‘l’Ajuntament està molt satisfet 
amb el resultat del Festival; no no-

més per la participació de gent, sinó 
perquè aquest tipus de cites deixen 
també negoci a la ciutat, en especial, 
al sector de la restauració’. És Bel qui 
avança que les dues promotores del 
Festival, Èxits Produccions i Mana-
gement i Produccions Submarines, i 
l’Ajuntament ja estan treballant per 
la segona edició d’aquest festival de 

música, que ha arribat a Amposta amb 
la voluntat de convertir-se en una cita 
estable del calendari musical de les 
Terres de l’Ebre. 

Cal recordar que Lo Riu Sona Festi-
val té un component solidari. S’ha fet 
una aportació de 2.500 euros a la Lliga 
contra el càncer de les comarques de 
Tarragona i Terres de l’Ebre. 

Els Catarres van presentar el seu treball Tots els meus principis. Un dels plats forts de la nit va ser el concert de Buhos.

Els seniencs Mascarats van ser els primers en tocar. La pluja va obligar a  Pepet i Marieta acabar abans amb el seu concert. 

LA LIRA

El maig arribava enmig de la 21a 
Setmana Cultural de La Lira Ampostina. 
Una setmana plena d’activitats iniciades 
el 27 d’abril amb el concert inaugural de 
la Banda de la Societat. El dia 28 l’Escola 
i el Centre Professional de Música de La 
Lira Ampostina treien les aules al carrer 
per oferir a la població una mostra d’allò 
que es treballa durant el curs, omplint 
els carrers de música i d’alegria. Aquest 
any, a més, hem comptat amb la visita 
de l’Escola Municipal de Música de 
Sant Andreu, amb qui hem realitzat un 
intercanvi. Una experiència fantàstica 
per a alumnes i professorat. I la setmana 
va continuar amb audicions, tallers i 
concerts com el de la banda de l’Escola 
i el conjunt de Grau Professional, o la 

lectura musicalitzada de poemes de 
Federico Garcia Lorca, amb música de 
Manuel de Falla, contemporani i amic 
del poeta, col·laboració entre el nostre 
centre i l’institut Ramon Berenguer. El 
dia 6 de maig el cor de La Lira rebia 
els cors Vent de Dalt de Tortosa i Veus 
de l’Ebre de Sant Jaume per oferir un 
concert a l’auditori de l’Escola de Música.

Acabada la setmana, temps per 
descansar una mica i emprendre les 
activitats de la Festa del Mercat a la 
Plaça. El cor de La Lira Ampostina 
participava divendres 18 de maig 
en el cant de l’himne Oh, Amposta!, 
del mestre Joan Suñé. La Fonda del 
Músic tornava a parar taules al carrer 
Sol oferint bones menges i begudes a 

tothom qui s’hi atansava. Els alumnes i 
professors de La Lira van posar la música 
en viu. La banda de l’Escola de Música 
oferia un concert dissabte al matí. Una 
part de la banda de música de La Lira 
oferia un concert-serenata amb obres 
de principis de segle XX diumenge a la 
tarda. I després, “Lo passeig”. La banda 

de La Lira Ampostina, amb pasdobles 
del mestre Suñé, “La Lira Ampostina” i 
“Amposta”, va participar en la desfilada 
fi de festa, d’aquests deu anys de la Festa 
del Mercat. Una Festa que ens recorda 
d’on venim i que ha esdevingut una 
gran celebració ampostina en la qual 
ens encanta participar. 

Maig cultural a la Lira
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Dotar a Amposta d’una Bibli-
oteca, era un tema que els 
membres del Consistori a 

finals dels anys 20 del segle passat 
ja es plantejaven, però per diversos 
motius anaven ajornant posar-la en 
marxa.

A l’abril de 1931 es celebraren 
eleccions municipals, les quals es 
basaven en la llei electoral en vigor 
promulgada el 8 d’agost de 1907. 
Els regidors que resultaren electes 
procediren a votar per a elegir qui 
d’ells seria el nou alcalde, sent Alfredo 
Escrivà Prades qui obtingué el major 
nombre de vots.    

Aquest nou Consistori sortit de les 
urnes, malgrat les dificultats que hi 
havia, es plantejà tirar endavant la 
creació d’una Biblioteca Municipal.   

Els principals temes a resoldre 
eren: crear un fons bibliogràfic 
ampli i interessant, així com trobar 
l’espai idoni on ubicar-la. El primer 
es podia resoldre amb l’adquisició 
de llibres, cert que no es disposava 
d’un gran pressupost, però si es feia 
una bona planificació, amb un plaç 
relativament curt, es disposaria d’un 
acceptable nombre de llibres. En quan 
al segon tema a solucionar  presen-
tava més dificultats; ubicar-la dintre 

del propi edifici de l’Ajuntament era 
impossible, no hi havia l’espai adient, 
i en aquells moments no es podia 
disposar de cap dels local que eren 
propietat del Consistori. 

La millor manera per obtenir els 
llibres fou a través de les subscripci-
ons amb diferents Editorials, com per 
exemple amb Espasa Calpe, de la qual 
s’adquirí l’Enciclopèdia Universal 
Il·lustrada Europea Americana, que 
en aquells moments estava conside-
rada la millor a nivell del territori 
espanyol. Una altra fou l’Editorial 
Popular Cervantes de Madrid. El 
mètode de subscripció que acordaren 
va permetre aconseguir, en còmodes 
pagaments mensuals, un bon nombre 
de llibres.

També s’adquiriren diversos exem-
plars dels llibres “L’inútil combat” i 
“Terres de l’Ebre”, de l’autor Sebastià 
Juan Arbó.  

Era l’abril de 1932 quan quedà 
lliure el local que l’Ajuntament tenia 
arrendat a una entitat ampostina, 
situat a la planta baixa del edifici del 
carrer Major número 3, era una casa 
cantonera amb el carrer Sant Roc. 
La part que donava al carrer Major 
l’ocupava la botiga de queviures de la 
família Vives, el local que quedà lliure 

tenia l’accés pel carrer Sant Roc. Les 
autoritats municipals consideraren 
que era un bon lloc per ubicar-hi la 
Biblioteca, al ser prou gran i cèntric. 

Un cop el local estigué degudament 
condicionat, obrí les portes la prime-
ra Biblioteca Municipal d’Amposta, 
això va ser el 15 d’octubre de 1932. 
L’horari per al públic era tots els dies 
feiners de 5 a 7 de la tarda. 

Des d’aquell moment, les autoritats 
municipals ampliaren el nombre de 

subscripcions a editorials com: la 
llibreria Catalonia; Salvat Editors 
S.A., de Barcelona, entre altres. 
Els lectors també disposaven dels 
diaris i les revistes més destacades 
que es publicaven a les comarques 
tarragonines. 

A causa de la Guerra Civil l’as-
siduïtat dels lectors a la Biblioteca 
decaigué, i a principis de 1938 la 
tancaren. En produir-se l’evacuació 
de la població civil i haver de tras-
lladar-se el Consistori a Ulldecona, 
les autoritat municipals decidiren 
empaquetar els llibres de la Biblioteca 
i emportar-se’ls, si bé un gran nombre 
d’ells es perderen. 

Tot i que a primers de 1939 la po-
blació civil pogué tornar a Amposta 
i es constituí novament el Consistori, 
reprenent així la gestió municipal, la 
biblioteca no tornà a obrir les portes, 
no eren els millors moments per fer-
ho. Amb el Decret del 24 de juliol de 
1947, on es disposaven les normes per 
a l’ordenació d’arxius i biblioteques, 
les autoritats municipals tornaren 
a plantejar-se aquest tema, però no 
seria fins onze anys més tard, que 
aconseguiren fer-lo realitat. 

MONTSE SORIANO-MONTAGUT

La primera biblioteca d’Amposta
REPORTATGE

Portada d’un tomo antic de 
l’Enciclopèdia  Universal.

Cloenda de les aules d’extensió 
universitària a Barcelona

PATRIMONI

Els assistents a les aules universi-
tàries de la gent gran d’Amposta van 
tancar dijous 24 el curs. Ho van fer 
amb una visita a Barcelona, acom-
panyats de la regidora d’Ensenya-

ment i Cultura, Inés Martí Herrero, 
i també tècniques del departament. 
En concret van visitar el Gran Teatre 
del Liceu i el recinte modernista de 
l’hospital de Sant Pau. 

El DeltaChamber 2018 
s’escoltarà per tot Europa

MÚSICA

El concert inaugural del DeltaC-
hamber Music Festivals’escoltarà per 
tot Europa gràcies a la UER. Aquest  
festival és un esdeveniment musical 
coorganitzat per DeltaChamber Mu-
sic Festival (i els seus impulsors Laura 
Ruiz Ferreres, Clarinet i Pau Rodrí-

guez Ruiz, Clarinet), l’Ajuntament 
d’Amposta i el Museu de les Terres de 
l’Ebre i la col·laboració d’esponsors 
i patrocinadors que han fet possible 
que des del 2016 intèrprets de música 
de cambra de renom mundial visitin 
la nostra ciutat. 
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LO PATI

One land, one thousand landscapes 
és un projecte desenvolupat dintre del 
programa Aula al Pati per l’institut de 
Tecnificació d’Amposta i dos instituts 
europeus, el Istituto Comprensivo “Fi-
lippo Traina” de Sicília i III. gimnazija 
Split de Croàcia.
Un territori, mil paisatges pretenia 
estimular la creació comunitària i 
l’intercanvi cultural com a eines d’in-
dagació i interpretació del territori. 
El punt de partida del projecte va ser 
que, si bé podem considerar que un 
espai geogràfic específic defineix un 
únic territori, hi ha tants paisatges com 
mirades projectem sobre aquest terri-
tori. Així, l’experiència de viure i ser en 
un lloc depèn dels relats possibles que 
teixim en la intersecció de múltiples 
vectors (econòmics, polítics, socials i 
culturals). El propòsit és cartografiar 
aquests paisatges superposats al terri-
tori de cadascun dels centres educatius 
per articular una descripció densa i 
complexa de l’entorn que habitem.
L’exposició que es va inaugurar el dijous 
17 de maig va reunir als estudiants 
dels tres centres educatius (Amposta, 

Sicília i Croàcia) al Centre d’Art Lo 
Pati. Va ser la culminació d’un projecte 
d’abast internacional que s’emmarca en 
el programa de la Comissió Europea per 
a l’educació, la formació, la joventut i 
l’esport, Erasmus+ en la qual durant 
dos cursos acadèmics hi han intervingut 
uns 400 estudiants de secundària.  De 
fet, en el muntatge i la inauguració hi 
van intervindre més de 60 estudiants. 
La mostra va estar oberta al públic fins 
el diumenge 27 de maig i van passar 
a veure-la més de 200 alumnes de 
diferents col·legis del territori. 

Projecte educatiu internacional a Lo pati
One land, one thousand landscapes és un projecte on hi van participar alumnes d’Amposta, Sicília i Croàcia

La BIAM exposa els 17 artistes finalistes 
en l’edició amb més propostes

BIENNAL D’ART CIUTAT D’AMPOSTA

La memòria històrica o el xoc entre allò analògic i digital són alguns dels grans temes presents

La quinzena edició de la Bien-
nal d’Art Ciutat d’Amposta, 
BIAM 2018, arranca dissabte 

el 16 de juny amb les obres dels 17 
artistes seleccionats per aquesta 
ocasió. El concepte habitar, la me-
mòria històrica, la col·lisió entre el 
que és analògic i el que és digital són 
algun dels grans temes presents. En 
aquesta edició s’han presentat 160 
obres, una xifra rècord. Les obres 
han arribat d’artistes d’arreu del país 
i són d’una gran qualitat artística. 
Això ha fet que el jurat, integrat per 
Joan Canela, Núria Enguita, Ale-
xandra Laudo i Martí Manen hagin 
seleccionat quatre obres més que 
en l’edició del 2016. Totes estaran 

exposades a Lo Pati-Centre d’Art 
de les Terres de l’Ebre fins al 29 de 
juliol i la guanyadora es donarà a 
conèixer dissabte a la tarda, en la 
inauguració. El certamen, dirigit per 
l’artista ampostí Manel Margalef, es 
considera un termòstat de la creació 
contemporània, des dels artistes 
emergents fins als més consolidats.

Els artistes seleccionats són Abel 
Jaramillo, Amaia Molinet, Ana H. 
del Amo, Antònia del Río, Antonio 
Gagliano, Carlos Valverde, David 
Mutiloa, Diego Paonessa, Elena 
Aitzkoa, Francisco Navarrete, Laura 
Llaneli, Lluc Baños, Lola Lasurt, Lúa 
Coderch, Mario Santamaría, Matteo 
Guidi i Mònica Planes.

Pel que fa a les obres proposades, 
hi ha diferents formats, des de 
l’audiovisual i el videoart fins a la 
fotografia, passant per la instal·lació 
i la creació d’espais que distorsio-
nen la percepció del mateix centre 
d’art. Manifestacions artístiques 
que reflexionen sobre temàtiques 
diferents com ara la reubicació del 
que és analògic en el món digital, 
la memòria històrica o el mateix 
concepte d’habitar i de com refor-
mular l’espai.

“Les obres seleccionades no són 
més que un reflex de la diversitat de 
llenguatges que busquen qüestionar 
la nostra mirada crítica, enfront 
d’allò que més ens preocupa del 

context social que ens rodeja i aca-
ben reflectint la postura de l’artista 
enfront de la societat”, apunta Ma-
nel Margalef, director de la BIAM, 
que destaca que s’ha intentat que 
hi hagi paritat entre homes i dones 
i un diàleg intergeneracional.

Per la seva banda, Aida Boix, 
directora de Lo Pati, ha destacat el 
fet de celebrar la quinzena edició 
de Biennal. “Al llarg d’aquests vint-
i-nou anys la BIAM ha sigut i és una 
important plataforma per a donar 
a conèixer artistes emergents que 
després han tingut una important 
trajectòria i a l’hora donar suport 
a artistes ja consolidats”, ha con-
clòs. 
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Don José
L’altre dia, mentre m’afaitava, vaig 

descobrir-me una altra cara que no m’era 
del tot desconeguda. S’assemblava una 
mica a don José. Des d’aleshores que 
em tinc mania i ja no puc quedar-me a 
soles amb mi mateix.

Voldria haver sigut capaç d’expli-
car-vos, en aquesta desconcertant, errà-
tica i retrospectiva dansa vital personal, 
una comèdia amable i benvolent... de 
les de final feliç, com les pel·lis de Billy 
Wilder, però no tindreu tanta fortuna 
perquè aquest és i serà un conte pervers, 
un poquet cruel, com un drama shakes-
pearià però passat pel ferotge i lacònic 
tamís del Delta del riu Ebre. 

Aquells, els que vaig viure, eren uns 
altres temps. Tampoc no us penseu que 
massa allunyats del suïcidi cultural on 
ens ha empentat la despòtica globa-
lització uniformitzant d’avui en dia. 
Érem pobres, sí! I el nostre temps va 
ser difícil, també! A voltes, sobretot de 
ben petit i malgrat treballar tots, només 
disposàvem de quatre crostons de pa 

ressec, una mica de xapadillo i un gotet 
de vi per portar-nos a la boca. Per això 
mateix i a contracor, va tocar-me fer 
d’escolanet per tal d’ajudar la malmesa 
economia familiar.

Hi ha moltes maneres d’explicar una 
història i el silenci de més de quatre 
dècades n’és una de les més habituals. 
Don José, el retó, era el menut de tres 
germans d’una família de pagesos aco-
modats i partidaris del Règim. Parlava 
sempre en castellà malgrat ser de Ro-
quetes i, com que tenia més panxa que 
alçada, a vegades, no podia ni respirar 
sense que li vinguessin basques... o això 
em pensava. Però anem a pams! 

Tot va esdevenir-se fa molts anys. 
Era de tarda, una tarda d’estiu, d’un 
estiu que, ara em ve al cap, va ser el 
més calorós que recordo. La safata 
de la missa de sis no havia anat gaire 
bé. Tres o quatre rals mal comptats, 
diria inclús que algun botó i un tap de 
gasosa. Don José estava de mala llet i 
jo, en adonar-me que se’n venia vindre 
una de bona, vaig optar per moure’m 
amb peus de plom mentre recollia els 

estris cerimonials i endreçava una mica 
l’església. Les passions humanes, a 
voltes, ens estaborneixen l’enteniment 
i ens apropen a les bèsties. Pot ser que 
sigue per això que només recordo una 
pudor rància de caliquenyo, un alè com 
de cassalla, una mirada enterbolida, un 
somriure carregat de malícia i, sobretot, 
una veu estranya i del tot desconcer-
tant, com de sàtir enfollit. També puc 
rememorar, com si fóra ara mateix, com 
va empènyer-me envers la sagristia, 
com va acorralar-me com un cadellet 
desemparat, com va grapejar-me l’anca 
i com va alçar-se la sotana per treure’s 
la secallona...

-       A ver si sabes mover tan bien el 
culo como la puta de tu madre!– va dir.

Recordo, també, el raig d’hòsties 
consagrades que va fotre-li els meus 
pares, els quals, aquell dia, potser perquè 
havien ensumat quelcom sospitós en el 
posat del retó, van passar a recollir-me 
en acabar la cerimònia litúrgica. Es 
veu que van trencar-li el nas i un parell 
de costelles. S’ho tenia ben merescut 
per cabronàs! Veure plorar i suplicar 

misericòrdia un home amb sotana va 
tindre, pel xiquet innocent que alguna 
vegada vaig ser, un no sé que colpidor 
que mai no he pogut arribar a explicar 
a ningú. Tots tenim algun secret ben 
ocult als calaixos de la memòria... i ara 
ja en sabeu el meu. No deixa de ser 
irònic el fet que, des de llavors, sempre 
he mostrat aversió a la sang i a tot allò 
que face olor d’església. 

Aquella mateixa setmana no va parar 
de ploure. La porta del confessionari va 
romandre tancada i, tots quatre, vàrem 
poder sopar junts vuit o deu nits ben 
seguidetes. L’endemà, aquella veritat 
excessivament sagnant va fer-se evident 
a tothom. La gent era pobra de diners i 
d’esperit, però encara sabia sumar. I amb 
el temps, don José, va veure’s obligat a 
fugir, de nit i sense acomiadar-se.

Abans, de jove, era radicalment mo-
derat. Ara, en canvi i ben al contrari, sóc 
moderadament radical. Trobo que, amb 
la caiguda de les fulles del calendari i 
gràcies als molts revessos que m’ha 
anat oferint la vida, he anat guanyant 
en moderació. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

REQUISITS PER PARTICIPAR AL PROGRAMA
__Joves de 18 a 29 anys.
__Qualsevol sector professional.
__Inscrits a l’Oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació com a demandants 
d’ocupació no ocupats (DONO).
__Títol d'ESO, de batxillerat o d'un Cicle Formatiu de Grau Mig.

QUE S’OFEREIX?
__Contracte de treball mínim de 6 mesos.

__De 90 a 150 hores de formació relacionada amb el lloc de treball.
__Assessorament i orientació per a la recerca de la millor oferta de treball.

EMPRESES
__Contracte mínim de 6 mesos.

__Qualsevol sector professional.

OFERIM
__Subvenció de SMI (707,60€/mes) per jornada complerta o la 

part proporcional en funció de la jornada realitzada durant un 
màxim de 6 mesos.

__Recerca dels perfils més idonis per a l’oferta.
__Assessorament i gestió de les subvencions.

Interessats dirigir-se als Baixos de la 
Biblioteca Comarcal d'Amposta.

Telf. 977 704 027
 nmonllau@amposta.cat

nmoreno@amposta.cat
npanisello@amposta.cat

«Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 
el Ministeri d'Ocupació i Seguretat, d'acord amb el Programa "Fem Ocupació 

per a Joves", regulat per l'ordre EMO/256/2015, modificada per l'Ordre 
TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de 

desembre, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la 
concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions 

del Programa "Fem Ocupació per a Joves" i la Resolució 
TSF/2936/2017, d'1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria 

anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions 
destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem 

Ocupació per a Joves»
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La Festa del Mercat a la Plaça 
ha assolit aquest 2018 una fita 
important. S’ha consolidat, 
no només a l’imaginari de 

la ciutat, sinó també al del 
conjunt del territori, com 
una cita imprescindible de la 
primavera ebrenca. La desena 
edició ha registrat xifres de 
rècord quant a assistents 
a espectacles i visitants de 
fora de la ciutat i també del 

conjunt del país. És una festa 
feta pels ampostins i per als 
ampostins, sí. Però també una 
festa que s’ha de vendre fora 
perquè sigui un actiu més de 
l’oferta turística de la ciutat. 
Tots els esforços en aquest 
sentit -accions de promoció, 

assistència a fires, publicitat 
exterior,...- són una inversió 
de futur que de ben segur 
reverteix en el conjunt de la 
ciutat. Cal seguir treballant en 
aquest sentit. Això sí, sense 
oblidar de dotar de contingut 
atractiu a la Festa. 

La unió fa la força

Quan parlem de cooperatives a 
les Terres de l’Ebre, el nostre pensa-
ment ens remet a males experiènci-
es, a les seccions de crèdit d’algunes 
cooperatives agrícoles i ens resulta 
antic, descontextualitzat en un món 
digital i modern. Aquestes experièn-
cies han marcat tota una generació 
i el cooperativisme ens remunta a 
imatges en blanc i negre.

Però ben al contrari del que 
molts pensen, el cooperativisme 
està ben viu a les nostres terres, 
present en part de la nostra quoti-
dianitat i és més, crec fermament 
que el cooperativisme i l’economia 
social seran essencials en el futur 
desenvolupament econòmic de les 
Terres de l’Ebre.

Intento explicar el perquè, ens 
trobem en un enclavament geogrà-
fic privilegiat, cruïlla entre l’Aragó, 
el País Valencià i Catalunya, però 
la nostra economia ha estat històri-
cament basada en el sector agrari.

Això ha de continuar així però 
hem de buscar alternatives que 
ens aportin un valor afegit, hem de 
buscar que les activitats agrícoles, 
que tantes coses ens han aportat, 
ens ho segueixin fent, això sí, inten-
tant diferenciar-nos d’altres zones 

productores.
Mai superarem els xinesos en 

quantitat i preu a l’hora de pro-
duir arròs, és per això, que li hem 
de donar valor afegit als nostres 
productes, redissenyar-los, repen-
sar-los i oferir al consumidor allò 
que vol: productes de qualitat, de 
proximitat, ecològics i respectuosos 
en el seu entorn.

Tot això ho poden oferir els nos-
tres productes agraris que acaben 
sent un pilar bàsic de la nostra 
economia, i les cooperatives agrí-
coles, com a centres que recullen i 
uneixen a tots aquells que treballen 
la terra, però han de saber evolu-
cionar i adaptar-se a un entorn on 
cada cop hi ha més competència i 
on les noves tecnologies tindran un 
paper destacat.

Les cooperatives tenen la singula-
ritat de què uneixen a les persones, 
cosa que ens fa molta falta avui 
dia, entre tots, i més en un territori 
com el nostre, podem fer més, i 
podem aspirar a molt més si a tot 
allò que tenim li sumem tot el que 
ens aporten les noves tecnologies.

Les cooperatives són una forma 
d’autoocupació, d’agrupament de 
forces per afrontar els nous reptes, 
petites iniciatives que juntes poden 
compartir costos, experiència i així 
oferir un millor servei.

El foment d’aquesta unió, amb 
la suma de les noves tecnologies, 
pot fer créixer un territori que cada 
dia que passa es despobla més, la 
gent marxa a guanyar-se la vida 
fora, més per necessitat que per 
propi interès.

La unió fa la força i els que som 
petits ho hem de tenir clar, només 
així podrem seguir lluitant en 
aquest món tan dispar. 

PEP SIMÓ
Diplomat en Turisme i periodista
Article publicat a ebredigital.cat

Per participar en aquesta secció les cartes 
o articles hauran de tenir una extensió 
de 30 línies, en cas contrari podrien ser 
retallades.
No s’acceptarà cap escrit a mà o en còpia 
en paper. És imprescindible estar enviades 
per correu electrònic a la redacció de la 
Revista Amposta (premsa@amposta.cat)
La Revista Amposta es reserva el dret 
de publicar les cartes/articles que no 
respectin aquestes normes. Tampoc es 
podrà mantenir corres pondència sobre 
les cartes publicades.
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Incentivem la 
contractació 
Una de les prioritats de l’equip de 
govern d’Esquerra d’Amposta i amb 
la qual esmerça més esforços és la 
dinamització econòmica, comercial 
i empresarial de la ciutat, amb un 
únic objectiu: crear ocupació. Tot i 
no tenir la competència en aquesta 
matèria, ens sentim amb la respon-
sabilitat de fer accions per garantir 
que tots els ampostins i ampostines 
tinguin oportunitats laborals. És en 
aquest context que el darrer ple va 
aprovar els ajuts Contracta, uns ajuts 
que tenen la voluntat d’incentivar 
la contractació immediata de per-
sones en situació d’atur però amb 
la finalitat que aquests contractes 
-que l’Ajuntament subvenciona 
amb un màxim de 9 mesos- acabin 
esdevenint contractes de llarga 
durada i creant ocupació estable a 
la nostra ciutat. Estem convençuts 
que si a un empresa o un negoci se 
li posen facilitats per a contractar 
treballadors, si aquests són vàlid i 
responen a les seves expectatives, 

acabarà incorporant-los de manera 
estable a la plantilla. 

Festa del Mercat
La desena Festa del Mercat va ser un 
èxit. D’això ningú en dubta. I ho va 
ser gràcies a la implicació de tota la 
ciutadania, que fa possible any rere 
any que aquesta festa creixi. Per això, 
abans de continuar, de nou, cal fer 
un agraïment a entitats, associaci-
ons i persones a títol individual que 
col·laboren de forma desinteressada 
per fer-ho possible. Tanmateix, també 
cal destacar el nou impuls que s’ha 
portat a terme per part de l’equip de 
govern d’Esquerra d’Amposta, dotant 
de més contingut la Festa. S’ha passat 
d’una inversió de 100.000 euros al 
2014 a 145.000 al 2018. Això és un 
increment del 45% que estem con-
vençuts que ha retornat a la ciutat 
amb escreix. Amb aquest increment 
de pressupost, a més d’ampliar les ac-
tivitats de carrer, espectacles i espais 
de la Festa, també s’ha apostat per 
fomentar la recerca històrica. Tan-
mateix, s’ha fet un gran esforç amb 
promoció exterior per aconseguir 
que la Festa del Mercat es conegui 
fora de les Terres de l’Ebre i atragui 

turistes que visiten la nostra ciutat, 
participen d’activitats de la festa, 
dormen als hotels i allotjaments ru-
rals, compren als nostres comerços 
i mengen als nostres restaurants. I 
el que això representa enguany ho 
podrem saber gràcies a l’informe 
sobre l’impacte econòmic de la Festa 
que està fent una empresa externa. 

Recuperem el 
patrimoni
Continuant amb la nostra dinàmica 
de mirar d’aconseguir al màxim de 
recursos econòmics possibles d’altres 
administracions, hem sol·licitat una 
subvenció dins l’1,5% Cultural per 
finançar un projecte de recuperació 
i posada en valor de la celòquia del 
Castell dels cavallers de l’ordre de 

Sant Joan d’Amposta. També hem 
de destacar la subvenció que hem 
sol·licitat a través del Grup d’Acció 
Local de la Pesca (GALP) per finançar 
el 80% del projecte de rehabilitació 
de la façana fluvial. Es tracta, a més, 
de projectes importants per a la re-
cuperació del patrimoni històric de 
la nostra ciutat. 

Cases del carrer Sant 
Cristòfol
Finalitzem l’última fase de l’enderroc 
de les cases del carrer Sant Cristòfol, 
al popularment conegut barri del 
Lligallo. Acabarem, així, amb un 
problema endèmic de la nostra ciu-
tat, netejant una zona que ha estat, 
durant molts anys, focus de tràfic 
de drogues. 

El Partit Demòcrata 
d’Amposta fa balanç 
de 3 anys de govern 
d’Adam Tomàs
Avui, dimecres 13 de juny fa justament 
3 anys que hi va haver un relleu a 
l’Ajuntament d’Amposta, es per això 
que en volem fer una valoració que 
en cap cas pot ser positiva per l’acció 
de govern de l’alcalde Adam Tomàs.
Durant aquests tres anys, en els temes 
importants, en els temes que són claus 
per la ciutat, hem estat al costat de 
l’alcalde i els hem ajudat. Som crítics 
amb la seva acció de govern perquè 
només venen fum.
Temes tant importants com la neteja 
de la ciutat, on no tenim el contracte 
actualitzat; o la nul·la capacitat per 
portar empreses als polígons; o amb la 
transparència de la que només en fan 
gala a la pàgina web. En el dia a dia 
són molt opacs. Hem demanat molts 
cops informació en temes delicats, i ens 
l’han negat o encara l’estem esperant. 
L’alcalde Tomàs sempre diu que ell no fa 
una acció de govern per tallar cintes, i 
nosaltres li diem que podria tallar cintes 
si realment hi haguès alguna cosa per 
tallar, perquè realment no acabaran 

res. Exemple clar d’això un projecte 
tan necessari per als esportistes de la 
ciutat com el pavelló2, o l’arranjament 
de les goteres del pavelló1.
L’únic que podem valorar positivament 
són les festes, realment les fan bé, i fan 
que a Amposta les úniques empreses 
que s’apropen són aquelles que orga-
nitzen ‘bolos’ i concerts.
Segons Ferré, el que haurien de fer els 
ampostins ‘es passejar per Amposta on 
hi trobaran forats, molts forats, i veuran 
la deixadesa en la neteja i els jardins 
que semblem una selva’.
Manel Masià, candidat a l’alcaldia, per 

la seva banda ha reiterat que ‘Adam 
Tomàs es pensa que governar és mirar 
cap endarrera per justificar errors, que 
demani perdó per haver fet perdre tres 
anys de legislatura als ampostins amb 
excuses com ja ho estudiarem, ara 
mateix ho tenim damunt de la taula i 
tantes i tantes d’altres excuses.‘
I, Masià, continua amb ‘Nosaltres som 
l’oposició, i l’alcalde Tomàs, ens vol muts 
i a la gàbia, però sempre criticarem que 
un govern d’esquerres privatitzi, sempre 
a la mateixa fundació, part dels serveis 
socials, o que l’hospital comarcal ja no 
sigui referència per la manca d’inversió 
i de manteniment, o que encara no 
tinguem pediatra d’urgències quan fa 
mesos que ho ha anunciat’.
També per acabar, Masià, va comen-
tar que els ampostins necessiten que 
Amposta torni a ser una ciutat d’opor-
tunitats, oportunitats de creixement, 
oportunitats de trobar una feina de 
qualitat i estable, oportunitats de que 
arribin inversions, i l’oportunitat de ser 
una ciutat en més benestar’.
Dins de la mateixa roda de premsa, s’ha 
anunciat la presentació d’una moció 
per la instal·lació de tecnologia 5G als 
polígons per tal de que es pugui tenir 
connexió d’una forma més barata.
També s’ha anunciat que si el Partit 
Demòcrata entra a governar la ciutat 
ja té definit el projecte de crear una 
regiduria de gent gran, on d’una manera 

global i en una visió ampla és tingui 
en compte la gent gran tant en l’oci, la 
cultura, hisenda, comerç, salut, esports 
i fins i tot en educació per tal de tenir 
un envelliment actiu.
Destacar com a Partit, què estem molt 
contents de l’èxit de la Jornada de 
Comunicació que vàrem fer divendres 
passat al Casino d’Amposta amb la 
presència de la diputada al Congrès 
Míriam Nogueras i la tuitera Cristina 
de Haro (gallifantes). Ens vàren parlar 
de les experiències com a comunica-
dores polítiques una des de la vessant 
de partit i l’altra dins del moviment 
independentista. 
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Afavorir l’ús de 
vehicles elèctrics un 
pas més per una Ciutat 
sostenible

EL CANVI CLIMÀTIC, les seves 
conseqüències i les decisions que 
hem de prendre per evitar-ho, no es 
poden aplaçar contínuament. Hem 
de perseguir accions que racionalitzin 
el consum d’energia i la reducció de 
la dependència del petroli. Davant 
el canvi climàtic global tenim un 
repte: l’horitzó 2030, aquest ha de 
ser el referent que hem de tenir amb 
la finalitat d’haver aconseguit reduir 
dràsticament  les emissions de carboni 
en transport i mobilitat a Amposta. 
I HO VOLEM aconseguir amb fets 
i no només amb paraules buides de 
contingut, per això els socialistes 
d’Amposta defensem i proposem un 
model energètic sostenible per a la 
nostra ciutat. En efecte, l’eficiència 
energètica és un repte que tenim, que 
cal convertir en riquesa i ocupació de 
qualitat.
AMB AQUEST OBJECTIU, des del 

inici de la legislatura,  estem proposant 
tota una sèrie de mesures per augmen-
tar l’eficiència del consum de l’energia 
i la disminució del impacte ambiental. 
Utilitzar energies renovables per un 
futur sostenible amb el medi ambient. 
Afavorir la consecució d’un sistema 
energètic més competitiu, sostenible,  
segur i que requereix menys energia 
per al consum o la producció i la re-
ducció de la dependència de recursos 
externs.
PER ACONSEGUIR-HO cal afavo-
rir la mobilitat sostenible a la nostra 
ciutat i és en aquest sentit que els 
socialistes hem presentat propostes 
a l’ajuntament per tal de facilitar els 
desplaçaments, per motivar a la gent 
a utilitzar el transport públic, anar a 

peu o amb bicicleta explicant  els be-
neficis que comporta, però també ens 
cal fomentar l’ús del vehicle elèctric. 
EL VEHICLE ELÈCTRIC contribueix 
a desaccelerar el canvi climàtic dismi-
nuint la contaminació per emissions 
de gasos contaminants garantint un 
futur sostenible amb el medi ambient 
i augmenta l’eficiència del consum 
d’energia. Alhora, reduir la contami-
nació acústica que perjudica de forma 
notable la salut de les persones.  
DES DE L’AJUNTAMENT hem d’afa-
vorir mesures encaminades al canvi de 
vehicles de combustió interna per uns 
altres no contaminants amb el màxim 
distintiu d’eficiència energètica, lliure 
d’emissions, per això es fa necessari 
implementar tota una sèrie de rebaixes 
fiscals per als vehicles elèctrics, ja que 
disposen del distintiu més alt  lliures 
d’emissions, a part de facilitar que hi 
hagin més punts de recàrrega de ve-
hicles en la via pública amb pèrgoles 
fotovoltaiques  per tal d’aconseguir 
més autonomia del vehicle elèctric.
AQUEST ÉS UN PAS MÉS per fer 
tot allò que estigui a les nostres mans 
en la consecució de l’objectiu d’una 
ciutat lliure d’emissions contaminants. 
Respectuosa amb el medi ambient i 
la salut de les persones. Els possibles 
compradors de cotxes han de veure 
tota una sèrie d’avantatge més a 

l’hora de decidir-se entre un vehicle 
convencional o un cotxe elèctric. 
ÉS EN AQUEST  SENTIT que 
proposem que hi hagi tota una sèrie 
d’avantatges econòmiques perquè la 
gent es decideixi a comprar aquest 
tipus de vehicles no contaminants. 
Primera.-   Gratuïtat per l’aparca-
ment a la zona blava dels vehicles 
elèctrics. 
Segona.-  Bonificació de la taxa 
d’obres per l’adequació dels garatges 
comunitaris i de particulars per a la 
recàrrega de les bateries dels vehicles 
elèctrics. 
Tercera.-  Gratuïtat  de l’impost de 
circulació per als vehicles elèctrics. 
Quarta .- Implantar punts de recàrre-
ga de vehicles elèctrics amb pèrgoles 
fotovoltaiques que generin l’energia 
que es consumeix. Una pèrgola amb 
capacitat per a dos cotxes genera 
20Kw/h. A l’any 7 tones menys de 
CO2 a l’atmosfera.
Cinquena .- Iniciar tot un seguit de  
campanyes per a conscienciar a la 
gent de la necessitat de contribuir  a 
reduir l’impacte ambiental.
VOLEM SER UNA CIUTAT capda-
vantera en la utilització d’energies 
renovables, així com de les avantatges 
ambientals i econòmiques que com-
porta la posada en marxa d’aquestes 
mesures. 

Denunciem els 
incompliments de 
Sorea

Al ple del mes de maig vam denunciar 
davant del ple tots els incompliments 
de contracte de Sorea, el negoci més 
desastrós que ha tingut mai la ciutat. 
I vam reclamar al govern d’Esquerra 
d’Amposta que solucioni tots aquests 
incompliments amb un termini de 
tres mesos. Si no ho fa, des del nostre 
grup denunciarem per prevaricació 
a l’alcalde. 
Quins són aquests incompli-
ments?
Sorea, quan va guanyar el contracte 
de gestió de l’aigua a Amposta al 
2004, es va comprometre a posar a 
disposició dels ciutadans una oficina 
al nucli urbà, amb un horari d’atenció 
al públic de 8 hores diàries de dilluns 
a divendres. No ho ha complert. 
L’oficina de Sorea només obre de 9 a 
13 h. de dilluns a divendres. Quatre 
hores diàries. 
També es va comprometre a que l’es-
tructura directiva i tècnica de Sorea a 
les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat 

posaria la seva seu a Amposta. Tampoc 
ho han complert. A Benicarló tenen 
l’oficina amb desenes de treballadors. 
Què reclamem?
Tots els diners que hem pagat pet tenir 
una oficina d’atenció al ciutadà de 8 
hores al dia, quan només està oberta 
4 hores al dia.
Una sanció econòmica per la falta 
molt greu de Sorea, com és estafar 
el poble d’Amposta, retallant a la 
meitat la jornada de l’oficina d’atenció 
al ciutadà.
Les 8 hores d’atenció al ciutadà, tal 
com diu el contracte. Els ciutadans 
tenen dret a poder anar al matí o la 
tarda. Per això paguen. Estem farts 
del maltracte, l´espoli, les estafes i 
els incompliments de Sorea.
Els volem fora d’Amposta sí o sí. 

Contra els abusos de la 
banca
Quants ciutadans d’Amposta estan 
farts d’haver de pagar un munt de 
diners pels descoberts que poden tenir 
al compte corrent? Els bancs arriben 
a cobrar 30, 35, 40, 45 euros per des-
coberts que de vegades són inferiors 
a les quantitats que reclamen. Hi ha 
casos que han arribat a cobrar 40 
euros per un descobert de 5 euros. 

Una vergonya. Això es pot reclamar.
Quants ciutadans tenen una targeta 
de crèdit i els bancs a l’hora de cobrar, 
de vegades apliquen interessos als 
interessos? Això és un delicte. Es diu 
anatocisme, i es pot reclamar.
Quants ciutadans s’han vist obligats a 
l’hora de demanar una hipoteca o un 
crèdit a contractar una assegurança de 
vida per molts anys al mateix banc? 
Es pot rescindir aquesta assegurança i 
recuperar molts diners. I com aquests, 
molts abusos més. La banca té molts 
mitjans i els usuaris cap. Estem to-
talment indefensos davant aquests 
abusos. Perquè no tenim ni advocats 
ni experts que ens defensin.
És per això que hem demanat a l’Ajun-
tament que cree un servei de suport 
que vetlli pels nostres interessos i ens 
assessorin, una proposta que va ser 
aprovada al ple de maig i que esperem 
que Esquerra compleixi. Hem de tenir 
un servei al qual poder acudir quan 
d’una manera abusiva els bancs ens 
volen prendre el pèl i els diners. Els 
ciutadans ens mereixem i paguem 
per poder estar segurs davant de 
qualsevol amenaça. Sigui per un lladre 
normal i corrent o un de guant blanc. 
Són pitjors aquests últims. 

Ens neguen els 

números de Sorea

Al ple del mes de maig vam preguntar 
perquè no se’ns faciliten els resultats 
econòmics de Sorea quan fa mesos que 
ho hem sol·licitat. Sorea està obligada, 
per contracte, a presentar-los cada 
any. Volem aquests números perquè 
els nostres tècnics els auditin i puguin 
comprovar com segurament ens estan 
enganyant i això ens permeti acabar 
amb el contracte i fer fora Sorea 
d’Amposta. La pregunta què ens fem, 
per què si l’Ajuntament té aquests 
números, ens els nega? 

Mala gestió a la 
residència
Denunciem el fet que els gericultors 
de la residència d’avis els hagin fet als 
12 mesos de contracte quan podrien 
estar entre 18 i 24 mesos. Creiem 
que aquest personal hauria de ser 
indefinit ja que en tractar amb els 
nostres avis, el més important per ells 
és que siguin persones de referència. 
Si Som Amposta estès governant això 
no succeiria i els bons gericultors for-
marien part de forma indefinida de 
la plantilla, com la resta de personal 
de la residència o de l’hospital que 
treballessin bé. 



24 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 920 ·  JUNY 2018

REM

L’ampostina, juntament amb Anna Boada, van guanyar la medalla de plata a Sèrbia

L a remera ampostina Aina 
Cid (Club Nàutic Amposta) 
i Anna Boada (Olímpic de 

Barcelona) es van proclamar el 
cap de setmana del 2 i 3 de juny 
subcampiones del món de rem 
olímpic a la Capa del Món que es 
va celebrar a Belgrad (Sèrbia). 

Tot i fer una mala sortida, van 
fer una regata de menys a més, 
entrant en segona posició amb un 
temps 07:04.230, per darrera del 
bot del Canadà, que va guanyar en 
un temps de 06:58:880. En tercera 
posició va entrar el bot d’Holan-
da, amb un temps de 07:04:400. 
Aquests ajustats temps demostren 
com de disputada i emocionant que 
va ser la regata. En quarta posició 
va quedar el bot de Gran Bretanya 
amb un temps de 07:05:480, el bot 
de Dinamarca que va ser bronze als 
Jocs Olímpics de Río i als Mundi-
als de l’any 2017, van quedar en 
cinquena posició.

Aquesta és la segona medalla 
que guanya aquest bot en una 
Copa del Món, després del bronze 
de la edició del 2016 a Varese. 
Això confirma que aquest bot és la 
gran esperança del rem de l’Estat 
Espanyol de cara a les Olimpíades 
del 2020 a Tòquio. 

Aina Cid, subcampiona del món de rem

CICLISME

L’entitat va organitzar el Trofeu 
del 25 Aniversari el dissabte 26 de 
juny, que també era la sexta prova 
del circuit Grans Clàssiques-Trofeu 
Joan Casadevall de la Federació 
Catalana. Una cursa que va fer 
palès l’arrelament del ciclisme a 
la capital del Monstià. Des 
La prova constava de 137 quilòme-
tres en un circuit que recorria el 
Delta de l’Ebre en què el vent va 
ser el protagonista i van participar 

més d’un centenar de corredors 
de categoria Elit, Sub23 i Master 
30. El triomf va ser per al belga 
Rien Coertjens. Al ciclista belga 
el van acompanyar al podi Sergio 
Casanova que va ser segon i el seu 
company d’equip, Cardew, tercer. 
El certamen de Grans Clàssiques 
tornarà l’1 de juliol amb el cinquan-
ta-dosè Gran Premi Sant Pere. 

EBREDIGITAL.CAT

El Club Joves Ciclistes 
d’Amposta compleix 25 anys

Més d’un centenar d’inscrits al Trofeu del 25 aniversari
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La Sala Esgrima Amposta va ser 
protagonista aquest cap de setma-
na del 9 i 10 d’aquest mes de juny 
en  el Campionat d’Espanya Sènior 
d’Espasa masculina 2018 que es va 
realitzar a Madrid.

El club va aconseguir en catego-
ria individual, situà a dos dels seus 
tiradors en el podi, Eugeni Gavaldà 
amb medalla d’or i Àngel Fabregat 

en bronze. També va completar una 
excel·lent actuació l’esgrimista Marc 
Andreu en cinquena posició. 

En quant a la competició per 
equips, format per Àngel Fabregat, 
Eugeni Gavaldà i Marc Andreu, van 
endur-se l’or vencent en una igualada 
i emocionant final a la Sala  d’Esgrima 
de Burgos i en la final  per 45-39 el 
Club Olímpico de Esgrima Madrid.  

La Sala d’Esgrima, or al 
Campionat d’Espanya Sénior

ESGRIMA HANDBOL

L’Amposta-Lagrama, a les 
semifinals de Copa Catalana

Per quarta temporada consecutiva, 
l’Amposta-Lagrama d’handbol femení 
tenia previst disputar -en el moment 
de tancar aquesta edició- les semifinals 
de la Copa Catalana ‘Gonzalo Usero’, 
després d’imposar-se al Sant Vicenç, un 
dels rivals més difícils, per 28 a 25 al 
pavelló municipal ampostí. 

El partit va estar marcat per nom-
brosos alt i baixos i errades dels dos 
conjunts, que feia arribar als cinc minuts 
amb l’empat a zero inicial. Però a partir 
de llavors era l’equip de Mateu Castellà 
qui es mostrava més efectiu en atac, 
seguint amb la concentració en defensa 
i una porteria inexpugnable amb Marta 
Gálvez destacada. Fins al minut disset 
les vicentines, no van poder superar a 
la portera local. Al descans s’arribava 

amb 14 a 8.
A la segona part sortien les ampos-

tines decidides a sentenciar el partit. 
Fruit d’aquesta dinàmica el marcador 
era de 20 a 10. A partir d’aquí comen-
çava el recital d’expulsions i senyalit-
zacions de set metres a les dues àrees. 
Això permetia al Sant Vicenç tornar a 
entrar al partit, aprofitant que dos cops 
estaven en inferioritat de 4 jugadores en 
pista. A cinc minuts del final s’arribava 
amb 2 gols de diferència, que tot i així 
no va poder evitar la victòria de les de 
la capital del Montsià.

Les semifinals es jugaran, encara en 
seu per a decidir, el proper 16 i 17 de 
juny. La Roca-Sant Joan Despí i Ampos-
ta-Sant Quirze seran els compromisos 
per decidir quina serà la final. 

Amposta va ser seu, el cap de set-
mana del 2 i 3 de juny, de les finals 
nacionals d’handbol, tant masculí 
com femení, dels Jocs Esportius Es-
colars de Catalunya. La capital del 
Montsià va ser una de les 13 seus de 
les finals nacionals d’aquestes finals, 
organitzades pels consells esportius 
del Baix Ebre i Montsià. El Tarrago-
na HC, del Tarragonès, va guanyar 

la final d’handbol infantil masculí, 
mentre que el Club Handbol Sant 
Llorenç, la final d’handbol infantil 
femení. 

Durant aquell cap de setmana, 13 
municipis d’aquestes dos comarques 
van acollir 91 equips, que representa-
ven a més de 30 comarques. Es van 
jugar 151 partits i 225 partides dels 
jugadors de tenis taula individuals. 

Amposta, seu de la final 
nacional dels Jocs Esportius

HANDBOL
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Esports

VALORS

La regidoria d’Esports inicia una campanya per treballar els valors com la igualitat o el respecte 

‘L’esport, on els valors guanyen’, campanya 
de valors en la pràctica esportiva

L ’esport, on els valors gua-
nyen’. Aquest és l’eslògan 
de la nova campanya que ha 

engegat la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament d’Amposta amb l’ob-
jectiu de fomentar els valors com 
l’esforç i la superació, el treball en 
equip o la humilitat a través de la 
pràctica esportiva entre els xiquets 
i xiquetes i joves de la ciutat. «No 
tenim problemes amb la pràctica 
de l’esport a la nostra ciutat, però 
cal recordar als pares, entrenadors 
i xiquets i adolescents per què és 
important practicar esport», asse-
nyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot recordant que Amposta 
és referent en l’àmbit esportiu a 
nivell de Terres de l’Ebre i també 
de país, «per les instal·lacions es-
portives de les quals disposa i per 
les activitats que s’hi realitzen». 
«Quan vam accedir a govern teníem 
el compromís de millorar i ampliar 
aquestes instal·lacions; créixer en 
activitat esportiva i millorar la 
relació -i també el suport econò-
mic- amb entitats i clubs esportius», 
apunta Tomàs, «també ens vam 
comprometre a anar un pas més 
enllà i treballar amb els valors». 
«Volem una ciutat esportiva i la 

volem també pel que aporta l’esport 
a la nostra societat: no només per 
la competitivitat, sinó també per 
valors com el respecte o el treball 
en equip», clou Tomàs. 

En aquest mateix sentit, el 
regidor d’Esports, Marc Fornós, 
assenyala que «l’esport, en la seva 
plena activitat, ha d’anar lligat tam-
bé amb l’educació en valors». «La 
pràctica esportiva no s’entén sense 
els valors, però molts cops acabem 
deixant aquesta important tasca a 
les mans dels clubs i entrenadors; 
com a administració local entenem 
que hem de donar ple suport a les 
entitats i col·legis en aquest sentit, 
i per això hem dissenyat aquesta 
campanya, facilitant als clubs, 
famílies i esportistes més eines». 

La campanya ‘L’esport, on els 
valors guanyen’ inclourà el tre-
ball amb deu esports concrets: 
coneixement propi i empatia; 
esforç i superació; respecte i bona 
comunicació; cooperació i treball 
en equip; amistat; igualtat; gestió 
i control de les emocions; moti-
vació i perseverança; humilitat, i 
diversió. «Farem intervencions als 
clubs esportius, a les escoles i a les 
famílies», explica Fornós. Quant a 

les escoles, per exemple, assenyala 
que a partir del novembre s’anirà 
es faran xerrades i activitats amb 
els alumnes de tercer de primària 
de tots els col·legis de la ciutat. 
«Des de l’àrea d’Esports, un dels 
seus tècnics farà tres sessions teò-
riques i dues de pràctiques a cada 
escola per treballar tots aquests 
valors», assenyala. Quant als clubs, 
es programaran clínics amb tots 
els entrenadors sobre el projecte; 
es faran reunions amb els grups 
per a realitzar aquest treball de 
forma més específica i també se’ls 
facilitarà ajut a pista. I per a les 
famílies, es dissenyarà un decàleg 
per poder entregar als pares a totes 
els escoles i/o clubs. «Aquest decà-
leg portarà una norma per a cada 
valor», afegeix el regidor.

Primeres activitats

Malgrat que les sessions a les es-
coles ja s’han plantejat per al proper 
curs escolar, una de les primeres 
activitats de la campanya ‘L’esport, 
on els valors guanyen’ serà aquest 
dissabte 16 de juny amb la Diada a 
l’Esport al Carrer. «Repartirem una 
motxilla a cada xiquet que participi 

amb l’eslògan de la campanya i 
això ens servirà per donar-li tret de 
sortida». D’altra banda, i coincidint 
amb el Triatló d’Amposta (el 30 de 
juny i 1 de juliol), «farem un triatló 
infantil dissabte al matí on també 
es visualitzarà aquesta campanya», 
explica el regidor d’Esports. 

RECONEIXEMENTS

Més d’una trentena d’esportistes 
ampostins i de clubs esportius am-
postins van rebre reconeixement en 
el marc dels Premis Esportius de 
les Terres de l’Ebre, atorgats per la 
secretaria general de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i que volen 
reconèixer la trajectòria dels espor-
tistes ebrencs majors d’edat que han 
assolit, durant el 2017, el primer 
lloc en campionats de Catalunya o 
bé pòdium en campionats d’Espanya 
i/o internacionals, juntament amb 

campions absoluts, en les diverses 
especialitats. Tanmateix, els Pre-
mis Esportius també reconeixen la 
trajectòria de forjadors, aquelles 
persones que s’han distingit per 
una aportació llarga i continuada 
al món de l’esport de les comarques 
ebrenques. 

Els esportistes ampostins van 
excel·lir, durant el 2017, en mo-
dalitats com atletisme, natació, 
ciclisme, esgrima, motonàutica, 
pesca esportiva, rem i tir olímpic. 

Més de 30 esportistes ampostins, reconeguts als 
Premis Esportius Terres de l’Ebre
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per Josep
Parrot Talarn

Juan Esquerré Montserrat (Lo marmoliste)
Després de no explicar-vos per 

què no posava la foto del meu 
parent el més passat, començo  
parlant d’ell. Vam perdre tot el 
temps que podeu pensar buscant 
pels seus calaixos i els meus i no 
en trobàvem cap que ens agradés. 
Però per fi apareixia aquesta que 
ens va semblar bé a tots dos. Per 
casualitats de la vida als de la edi-
torial, al últim dia, els desapareix 
com per art d’encantament. La 
revista tenia de sortir, però sense 
foto, i algú va dir: «al final del seu 
article diu que els Talarn  són tots 
bones persones, no és queixaran». 

Comença ara la peŀ lícula d’Es-
querré... Si haguéssim de contar 
totes les proeses que aquest noi va 
viure abans d’aconseguir aprendre 
un ofici, tindríem ocupat aquest... 
vull dir aquesta Revista, al menys 
fins a Nadal. Com sempre m’en-
rotllo, aquesta vegada no ho faré 
i aniré al gra. Comencem. Quin és 
el teu primer ofici?

Al primer lloc on jo entro a tre-
ballar d’aprenent és a la Impremta 
Aleu, que estava quasi davant el que 
era l’entrada del Cine Casino. Però 
allí arriba el final de la setmana i 
em fan limpiar tots els gurrons de 
les màquines d’imprimir de la tinta. 
Vaig acabar fins els colzes tot ple de 
tinta de tots els olors; i me donen 10 
pessetes. El dilluns ja no vaig tornar. 
Llavors surto d’allí i entro a treballar 
al de Morè (Pastisseria), que tenia 
l’obrador a la plaça Santa Susanna, 
prop d’on vius tu. Allí fèiem les 
pastes i després, en aquell taulell 
al cap, entre dos les portàvem des 
de l’obrador a la botiga que tenia 
al carrer del Pont. Entre la bandeja 

i el cap et coŀ locaves una corona 
de drap. Era igual com portaven 
les caixes de morts: quan algú es 
moria, un davant i l’altre darrera. Al 
de Morè passo tres o quatre anys 
i, després d’allí, jo sempre tenia la 
mania de ser forner, que jo li deia 
‘barretero’, i per fi em deixo els pas-
tissets i entro a treballar a la Plaça 
del Mercat, al de Pepe Córdoba, al 
de la Planera. Al cap d’un any li dic 
a la tia Pepa si em podia pujar una 
mica la setmanada perquè cobrava 
molt poquet. Ella me contesta que  
li era impossible. Llavors passo pel 
de Totchos i entro d’aprenent. Allí, 
de seguida em van donar una mica 
més. Així que estic fent pa durant 
catorze anys. I mentre feia de for-
ner, entro a treballar al de Batalla 
lo Marmoliste, que estava al carrer 
Parlament. Acabava del forn a les 
vuit del matí, esmorzava i enganxava 
al marmoliste. La veritat és que hi 
havia vegades que arribava a casa i 
la mare em tenia preparat l’esmor-
zar. I jo li deia, no, avui no puc. Me 
gito que vaig mort. Me gitava i al 
cap d’una estona ja estava Batalla 
allí. «Va, que hem d’acabar el d’ahir 
que vindran a buscar-ho demà!» I 
segur que més d’una vegada no feia 
ni deu minuts que m’havia gitat. 
Aquí és on vaig aprendre tot el que 
sé de treballar la pedra i sobretot el 
marbre; perquè Batalla, treballant, 
era un verdader artista. 

De tots els amos que has cone-
gut,de quin trobes que guardes 
més bon record?

Batalla és de qui aprenia molt 
cada dia, perquè en aquesta faena 
no és fer sempre el mateix. Aquí 
cada encàrrec té un tractament 

diferent. Les lletres són difícils, 
però qualsevol figura encara ho 
és més. I pots fer coses en relleu, 
noms que els vulguen en buidat,... 
Cada treball és, podríem dir, una 
obra d’art. 

Parlant dels fills, han volgut 
continuar el teu ofici...

Mira, quan la cosa anava bé, va 
haver-hi un moment que els quatre 
i jo mateix, no paràvem com aquell 
qui diu, ni per esmorzar. I ja et dic 
que a tots els hi vaig dir el mateix: 
«Tu, què vols, estudiar o treballar 
aquí?». Tots van optar sempre per 
estar aquí; doncs avant! I així van 
acabar per estar els tres aquí, 
perquè l’altre tenia la botiga de 
videojocs BIG-WAN. 

Parla’ns de les teves aficions.
Als vint anys ben complerts 

m’apunto a La Unió Filharmònica 
a solfa perquè m’agradava bastant 
la música. Però primer que tot s’ha 
d’aprendre solfa, i així ho faig. Co-
menço i passo dos llibres amb tota la 
intenció de tocar la trompeta. Quan 
li dic al mestre, me contesta que jo 
no podia tocar la trompeta perquè 
tenia el llavi massa doble. Això em 
va desmoralitzar tant que després 
d’una sèrie de successos que no 
cal contar, plego del que hauria 
sigut una de les meues aficions. 
Suposo que ara que ho penso bé el 
mestre debia tenir raó però jo vaig 
sentir-ho molt.  

Com no podem fer-ho mes llarg 
perquè no queda molt de paper, 
només us direm que es va casar 
algun dia amb una noia que la co-
neix tota la comarca que li diuen 
Pepita. Al primer noi li posen Juan, 
al segon Jaume, el tercer és Jordi i 

l’últim Javi. Tots es diuen de primer 
Esquerré i de segon Mairena. I ara 
descansaré fins al mes que bé, que 
tornaré en un atra història.

 Adéu. 

Juan  Esquerré Montserrat.

Joaquim Talarn va ser el 
protagonista de la contraportada 
del mes de maig.




