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El projecte pioner “Bon dia, com estem?” compleix dos anys acompanyant

Betalú torna a proclamar-se campió del desert 

Cultura
Amposta viu el 
Sant Jordi al 
Castell

Cultura
Enderrock dedica 
un especial a la 
música ebrenca

Gent 
Entrevista a la 
biòloga Sara Polo

Gent
El projecte ‘Portes 
de la Memòria’ 
visita Mauthausen 

Ciutat          

La XI Festa del Mercat a la Plaça 
es bolca amb la història musical 
d’Amposta i estrena himne
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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, 42-52 
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

FESTA DEL MERCAT

La Festa estrenarà himne, composat per l’ampostí Tomàs Simon

La Festa del Mercat es bolca amb 
la història musical de la ciutat

Una foto en sèpia de l’Amposta 
d’ans. Un gran escenari amb 
el Pont de fons. S’omple de 

parades tot el nucli antic. Comerços, 
tavernes per tots els carrers”. Així 
comença el nou himne de la Festa 
del Mercat a la Plaça, obra del com-
positor ampostí Tomàs Simon. La 
seva estrena serà un dels moments 
àlgids de l’onzena edició d’aquesta 
festa de recreació històrica, que 
enguany està dedicada a la música 
i tindrà lloc del 17 al 19 de maig. 
Serà el Mestre Suñé, compositor de 
l’himne Oh! Amposta, interpretat pel 
mateix compositor Tomàs Simon, 
l’encarregat d’inaugurar la Festa 
del Mercat. 

En el seu temps, la Lira amposti-
na va ser la banda que va estrenar 
l’himne de la ciutat, i ara també 
estarà present la Festa: “Per donar 
encara més rellevància a la música, 
per primer cop s’incorpora la Lira 
a l’acte del pregó”, ha destacat 
l’alcalde, Adam Tomàs, qui també 
ha volgut fer èmfasi amb el paper 
que juga la Festa en la recuperació 
del patrimoni i la memòria d’Am-

posta, ha avançat que “enguany es 
podran visitar espais emblemàtics 
de principis de segle XX com per 
exemple, l’antic edifici del Col·legi 
de les Monges, o la Farinera Escuin”.

Un dels principals protagonistes 
del cap de setmana serà precisament 
Joan Suñé, el músic ampostí que va 
regalar l’himne Oh! Amposta a la 
ciutat fa tot just 100 anys.

El Mestre Suñé
Joan Suñé Masià va néixer al 

carrer Major d’Amposta i va ser el 
més gran d’onze germans. Quan 
tenia dotze anys, va marxar a viure 
a Barcelona amb els seus pares,  on 
el seu pare va obrir una barberia. 
Com ja era grandet, el noi ajudava 
al pare en l’ofici, però aviat va veure 
que l’ofici no li agradava. Així, quan 
acabava la jornada laboral, dedicava 
tot el seu temps a la música. Joan 
Suñé tocava la flauta travessera, 
i l’interès que li suposava aquell 
instrument el va portar a apuntar-se 
a classes. Segons l’estudi ‘El músic, 
Joan Suñé Masià’ de Montse Soriano 

-Montagut, es va convertir en el 
primer ampostí documentat que va 
estudiar música a l’Escola Municipal 
de Música de Barcelona. 

Amb altres músics joves, Suñé 
forma una banda musical per ame-
nitzar les festes majors dels pobles. 
Però això s’acaba quan als 21 anys 
es cridat a les files i destinat a Maó. 
Atesos els seus coneixements musi-



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 931 ·  MAIG 2019 3
Ciutat

cals entrà a formar part de banda 
de música de la companyia. 

Fent el servei militar, Suñé també 
coneix a Margarita Sintes Rodrí-
guez, i l’any 1892 es casen i tenen 
quatre fills. El seu fill petit, també 
anomenat Joan, assolí gran prestigi 
com a docent al conservatori de 
música de Barcelona i també com 
a intèrpret d’orgue.

El mestre Suñé torna al món de la 
música d’orquestra un cop acabada 
la «mili». Tot i això, estava decidit 
a valorar altres opcions dintre del 
tema musical, i es presenta i guanya 
les oposicions per cobrir la plaça de 
director de la Banda Municipal de 
Burriana. L’any 1903 però, es van 
convocar oposicions per cobrir una 
plaça de flauta travessera a la Ban-
da Municipal de Barcelona, i la va 
guanyar Suñé, que hi va estar fins 
que es jubilà als 70 anys.

L’himne d’Amposta
El músic ampostí es va iniciar 

com a compositor amb la música 
moderna, passant posteriorment a 
la música càssica. L’any 1918, Suñé 
escriu el primer Himne de La Lira 
Ampostina, i més tard l’Himne ‘Oh 
Amposta’, manuscrit del qual data 
de 14 de juny de 1919. A la ciutat 
s’interpretà per primera vegada a 
Festes Majors d’agost de 1928, de 
la mà de les dos bandes i el cor Els 
Ocells del Montsià.

L’any 1966, 19 anys després de la 
mort de Suñer, i per commemorar 
el centenari del seu naixement, 
l’Ajuntament d’Amposta, atenent 
la petició feta per Innocenci Soria-
no-Montagut, acordà canviar el nom 
del carrer Barcelona, en el tram del 
davant de l’Institut Ramon Berengué 
IV fins el carrer Toledo, pel de Joan 
Suñé Masià. En agraïment a aquesta 
deferència les seves filles Matilde i 
Margarita van traslladar-se fins a 
Amposta per donar les partitures i 
la documentació que feia referència 
a l’activitat musical de Joan Suñé.

El programa de la 
Festa
Amb un protagonisme rellevant de 

les activitats musicals, el programa, 
segons el director de la Festa, Jordi 
Príncep, serà “divers, variat i per a 
tots els públics i preferències”. Així, 
la graella d’activitats inclou 140 
franges horàries amb un centenar 
d’activitats diferents. D’aquestes, 21 
són espectacles, 20 són itinerants i 
una vintena més suposen activitats 
de divulgació i promoció del patri-

moni cultural. Príncep també ha 
destacat que hi haurà prop de 90 
parades de queviures, artesania i 
oficis i 12 tavernes. També que una 
vintena de restaurants s’han sumat 
a les Jornades Gastronòmiques i 
que una cinquantena de comerços 
participaran al concurs d’aparadors 
per la festa.

Per homenatjar el paper de les 
bandes de música, durant la Festa 
hi haurà xerrades sobre la música 
de banda, a més d’una exposició al 
Museu de les Terres de l’Ebre sobre la 
història de gralles, dolçaines i tabals.

Entre altres novetats d’enguany 
hi ha l’estrena d’una nova pel·lícula 
de cinema mut, el dijous 9 de maig, 
amb un passi on només es podrà 
entrar si es va abillat de principis 
de segle XX. També la presentació 
de l’antic carruatge d’enterrament, 
que s’ha restaurat completament.

Llums i foc al ritme 
de la Festa
Com l’any passat, la Festa del Mer-

cat conclourà amb un espectacle de 
llums i color al piromusical, on les 

melodies de la Festa es coordinaran 
amb els focs per tancar el cap de 
setmana damunt un dels símbols 
de la ciutat: el pont penjant.

Així, l’espectacle farà sonar him-
nes de la Festa com: Cançó d’amor i 
de guerra; la música de l’Ampolino 
i la tradicional rondalla de Guardet; 
Cor Final i la Cançó del Pont Nou, 
del musical ‘Fum de caliquenyo’; 
El Relicario; la banda sonora del 
cinema mut ‘Amposta mon amour’; 
La cañada; La fiesta de la Jota i, 
com per descomptat, l’himne ‘Oh 
Amposta!’. 

L’himne de
la Festa del Mercat  

Una foto en sepia de l’Amposta d’ans.
un gran escenari amb el Pont de fons.
S’omple de parades tot el nucli antic.

Comerços, tavernes per tots els carrers.

Calçotets de vietes, mocador al cap
Faixa i espardenya, vestim com abans.

Portem manteleta damunt del gipó
totes les senyores per anar al mercat.

La Festa del Mercat a la Plaça
és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat.

I recordar aquest gran succés
per natros té molt pes.

Lloem la tradició
amb la celebració
d’aquest festeig.

Música, espectacles, jocs també tallers.
Passegem en carro, anem en llagut.

La plaça de l’Aube ball celebrarà
i d’un gran ambient tots disfrutarem.

Recordem il·lustres ampostins d’ahir.
Com Miquel Granell o el Mestre Suñé.

Fem un viatge enrere cada mes de maig.
Revivim la Història d’aquesta ciutat.

La Festa del Mercat a la Plaça
és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat.

La Festa del Mercat a la Plaça
és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat.

La Festa del Mercat a la Plaça
és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat.

La Festa del Mercat, La Festa del Mercat,
La Festa del Mercat a la Plaça. 
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Un total de 10.596 ampostins 
i ampostines van acudir a les 
urnes el passat 28 d’abril per 

escollir els candidats al Congrés i 
al Senat espanyols. Amb una parti-
cipació rècord del 73,80%, davant 
del 61,31% del 2016, els de la 
capital del Montsià van depositar 
un 40,33% dels vots per a Esquerra 
Republicana, amb 4.252 papeletes 
per a la llista republicana. En se-
gon lloc, a més de 2.000 vots, va 
situar-se el PSOE, amb 2.067 vots i 
un 19,61% del cens. Els de Podem 
van ocupar  la tercera posició al 
rànquing ampostí amb 1.269 vots i 
un 12,04% del cens, perdent així la 
segona posició que van aconseguir a 
les eleccions generals de l’any 2016. 
D’altra banda, JuntsxCatalunya es 
va mantenir en el seu quart lloc 
amb 1.083 vots (10,27%), mentre 
que el Partit Popular (3,66%), que 
va quedar 6è, va perdre més de 500 
vots, que aquesta vegada es van 
repartir entre Ciutadans (7,61%) 
i VOX (2,87%). Tot i presentar-se 
a últim moment, la nova formació 
Front Republicà també va obtenir un 
total de 197 vots (1,87%), superant 
a PACMA que només en va dipositar 
70 (0,66%). 

Al Montsià, Esquerra també s’ha 
posicionat com a vencedora, mentre 

que la segona força ha estat el PSC 
i En Comú Podem s’ha endut el 
tercer lloc. Al conjunt de les Terres 
de l’Ebre, Esquerra Republicana és, 
per tercera vegada consecutiva en 
unes eleccions generals, la força 
guanyadora. Amb uns 21.000 vo-
tants ebrencs, els independentistes 
han atret un miler d’electors més 
respecte el 2016. D’altra banda, el 
PSC també ha crescut amb força 
amb una pujada de 6.000 votants. 

Amb tot, es queda a 3.000 vots de 
la primera força. A l’Ebre JxCat 
també ha augmentat els vots en un 
miler.  En Comú Podem ha caigut 
en picat a l’Ebre fins als 9896 vots, 
passant de ser la segona força a la 
quarta, seguida de Ciutadans, amb 
6595. Per contra, el PP perd més 
de la meitat dels seus vots, passant 
de 10.100 a 4.200. Tot i haver-se 
quedat fora de la pugna pels escons, 
una de les dades de la jornada és 

la irrupció de VOX, que al territori 
ha obtingut 2.800 vots.

Així, pel que fa a la representa-
ció ebrenca, el tortosí Ferran Bel 
(JuntsxCat) podrà mantenir l’escó 
si, finalment, el cap de llista real, 
Josep Rull, a la presó de Soto del 
Real, no pot fer valdre l’acta de 
diputat. D’altra banda, s’estrena al 
congrés Norma Pujol (ERC), mentre 
que al Senat Miquel Aubà (ERC) 
també manté la seva posició. 

ELECCIONS GENERALS 2019

A la capital de Montsià hi va haver una participació del 73,80%

Les eleccions del 28 d’abril registren una 
participació rècord de prop del 74%

ELECCIONS GENERALS ABRIL 2019 CONGRÉS – RESULTATS PER TAULES

TAULA NULS BLANCS PSC ERC IZQP PP PACMA Cs PCPC VOX JxCAT FRONT REP PCTC ECP RECORTES PUM+J CNV TOTAL

11U 2 1 81 155 0 25 1 34 1 6 51 7 0 34 1 0 0 399

12A 3 8 86 235 2 11 3 48 0 12 43 9 0 62 0 0 3 525

12B 1 0 22 44 0 16 0 36 0 10 14 2 0 19 0 0 0 164

21U 5 2 116 223 0 26 2 41 0 11 64 7 0 60 1 0 0 558

22U 3 3 109 145 0 32 4 44 4 12 39 3 0 45 1 1 2 447

31A 1 2 69 128 0 10 2 28 0 7 22 6 0 50 0 1 0 326

31B 1 3 45 123 0 7 0 17 0 6 27 5 0 23 0 0 0 257

32A 2 8 109 204 0 16 3 36 2 22 41 9 1 77 2 0 2 534

32B 3 5 107 171 0 16 8 30 0 16 62 9 0 70 0 0 0 497

41A 5 1 85 131 1 11 1 27 0 8 45 7 0 41 0 0 5 368

41B 1 1 71 151 0 13 2 28 0 8 41 6 0 37 0 0 1 360

42A 1 1 78 171 0 7 1 29 2 6 36 12 0 62 1 1 0 408

42B 1 2 80 168 0 8 4 15 1 9 45 8 0 46 0 1 0 388

43A 1 0 85 179 1 22 1 34 0 17 35 9 0 38 0 0 2 424

43B 4 1 87 162 0 13 4 22 0 11 44 11 0 45 0 0 0 404

43C 2 0 98 141 1 12 4 27 1 14 46 8 2 50 0 0 0 406

44A 2 3 77 174 0 13 2 29 0 9 55 12 0 52 1 0 0 429

44B 1 0 107 194 0 18 3 39 1 18 69 7 0 65 1 0 0 523

44C 2 4 108 227 0 12 4 52 1 15 71 11 0 71 0 0 0 578

45A 1 2 77 223 1 19 3 30 0 18 39 10 0 78 1 0 0 502

45B 2 4 85 180 0 25 7 29 0 8 32 6 0 62 0 0 0 440

45C 1 2 79 211 0 15 5 35 0 15 42 14 0 69 1 0 0 489

46A 4 5 98 265 0 16 3 51 1 21 53 5 0 55 1 0 0 578

46B 5 2 108 247 0 23 3 41 1 21 67 14 0 58 0 1 1 592

Totals 54 60 2067 4252 6 386 70 802 15 300 1083 197 3 1269 11 5 16 10596

1
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F16 · AMPOSTA

 AMB TU...      
 FEM AMPOSTA      

 Francesc Miró 
 Alcalde socialista 
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Sara Polo és graduada en Biologia i 
acaba de cursar un màster en neuro-
ciències. A finals del mes passat, la 
revista Frontiers in pharmacology, 
una de les més rellevants del món 
científic, va publicar un article ba-
sat amb el seu treball final de màs-
ter “Treatment with the Delta Opioid 
Receptor UFP-512 alleviates chronic 
inflammatory and neuropathic pain: 
Mechanisms implicated”. Un estudi 
que investiga la incidència del fàr-
mac sobre el dolor crònic, inflamato-
ri i neuropàtic, els dos tipus de dolor 
crònic més comuns ara mateix.  

Què és el dolor inflamatori i neuro-
pàtic crònic?

El dolor es considera crònic quan 
perdura més de 12 setmanes. Pot ser 
degut a una lesió inicial o com a causa 
d’una malaltia. El dolor crònic infla-
matori és més perifèric i el neuropàtic 
és més agut, ja que està relacionat 
amb els nervis. En general aquest 
tipus de dolor està caracteritzat per 
una resposta més elevada del normal 
a un estímul dolorós o una resposta 
de dolor a estímuls que haurien de 
ser neutres.

Cap on es dirigeix l’estudi?

Nosaltres hem testat un fàrmac que 
no sabia provat mai per veure si es 
podia alleujar el dolor crònic. A més, 
també hem investigat la possibilitat 
de disminuir la depressió associada a 
aquest tipus de dolor, ja que com és 
constant porta a experimentar a més 
aquest tipus de malaltia associada. 
El fàrmac és l’UFP 512, un agonista 
dels receptors opioides Delta del 
nostre cos. El sistema opioide és 
el que controla les vies del dolor i 
aquest tipus de receptor produeixen 
un analgèsic. La conclusió que hem 
extret és que el fàrmac ha funcionat 
en els dos tipus de dolor crònic, i, 
a més, també reverteix la depressió 
associada. 

Quin paper té aquesta investigació 
en els pacients? 

La incorporació del fàrmac UFP-
512 suposaria una millora en la 
qualitat de vida dels pacients, ja que 
alleuja molt el dolor i els trastorns 
emocionals associats. Per tant, si pas-
sés a ser un fàrmac que estigués a la 
venda s’avançaria molt. El que passa 
és que falten moltes proves encara, 
però seria la meta de la nostra recerca. 
És qüestió que altres laboratoris ho 
vulguin tirar endavant.

Com us interesseu per aquest 
tema? 

En un laboratori sempre treballem 
en equip. Llavors, jo vaig entrar al 
grup de neurofarmacologia molecu-
lar de la universitat i ells ja treballaven 
amb aquest tipus de dolor. El tema em 
va captivar des del primer moment i 
vaig entrar al grup per tirar endavant 
en aquest tema. 

Suposo que no haurà sigut una re-
cerca fàcil...

Ha sigut un procés molt llarg, per-
què són moltes fases a nivell d’experi-
ment. Són moltes hores analitzant 
la conducta amb diferents dosis del 
fàrmac, i s’ha de tenir en compte que 
al ser dos tipus de dolor diferents el 
treball es multiplica per dos. Després 
també està la fase més bioquímica, 
per analitzar que ha passat dins del 
cervell amb aquest fàrmac. Tot i això, 
considero que m’ha aportat molt de 
coneixement tant a nivell personal 
com pel que fa al tema i a les tècni-
ques de laboratori.

Què significa per a l’equip la publi-
cació a la revista Frontiers in phar-
macology?

És bastant important perquè és una 
publicació que està indexada amb un 
3,8 d’impacte a escala mundial. I això 
significa que molta gent s’assabentarà 
sobre el tema i tindrà més impacte.

Et gradues en Biologia i després 
t’interesses per la neurociència. 
Per què? 

Vaig fer la carrera de biologia per-
què des de petita sempre ha sigut la 
meva assignatura preferida. I un cop 
dins la carrera vaig conèixer diverses 
disciplines i em va fascinar el tema 
del sistema nerviós, per això vaig 
cursar el màster en neurociència. I 
va estar una bona decisió, perquè a 
banda d’aprendre molt, algunes as-
signatures m’han fet canviar la visió 
que tenia sobre diferents aspectes i les 
malalties derivades de la degeneració 
neuronal. 

Què vols fer a partir d’ara?
Ara m’agradaria seguir investigant 

i fer una tesi doctoral. Estic mirant 
diferents doctorats, però m’agradaria 
seguir amb el tema del dolor, perquè 
és un aspecte que afecta moltes 
persones i és necessari investigar. 

ROSER REGOLF

SARA POLO, UNA RECONEGUDA REVISTA CIENTÍFICA HA PUBLICAT EL SEU ARTICLE SOBRE EL DOLOR CRÒNIC

«La incorporació 
del fàrmac UFP-512 
suposaria una millora 
en la qualitat de vida 
dels pacients»
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Rosita Pertegaz
Candidata a l’alcaldia 

d’Amposta

� democratesamposta.cat   
� @ampostaDC  
�  @ampostaDC
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Nova política
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Transparència
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Transparència
Transformació
Transparència

Sostenibilitat
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Compromís

Unitat

La llibertat comença a Amposta. 
El 26-M recupera el poder!
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‘Bon dia, com estem?’, dos anys del 
programa pioner d’acompanyament

REPORTATGE

Aquest curs els joves han trucat, un cop a la setmana, a 40 persones grans que viuen soles 

Cada dijous al matí, els 22 estu-
diants de segon curs del CFGM 
d’Atenció a les persones en 

situació de dependència de l’Institut 
Montsià s’encarreguen de trucar a 
una quarantena de persones de més 
de 70 anys que viuen soles. Aquest és 
el funcionament del programa ‘Bon 
dia, com estem?’, un servei impulsat 
per la regidoria de Sanitat i Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta, 
conjuntament amb l’Institut Montsià, 
que enguany celebra el seu segon 
aniversari com a projecte pioner. 

Un home amb cadira de rodes deta-
lla el que el projecte ha significat per 
a ell i la resta de persones grans: “La 
gent gran estem molt agraïts perquè 

aquestes trucades ens donen il·lusió i 
vida, que és molt més que salut”. Una 
altra dona també explica que, tots els 
dijous, “no li treu l’ull al mòbil”. Els 
alumnes però, també estàn satisfets 
amb el projecte. La Lara, una de les 
estudiants del Cicle, afirma que “és 
una experiència molt bonica, perquè 
tot i no veure a l’altra persona, li agafes 
una estima especial”. “Jo només tenia 
a una usuària, però cada cop que li 
trucava era un dia nou. Per a ells també 
és molt bonic perquè igual es passen 
tota la setmana sols a casa, llavors 
l’únic contacte que tenen són els 5 o 
15 minuts que parlem amb nosaltres. 
Al final agafes amistat i parles de molts 
temes”, afegeix Lara. 

El dijous 11 d’abril, els estudiants i 
les persones grans es van poder conèi-
xer en persona després de diversos 
mesos parlant per telèfon. Durant 
l’activitat, l’alcalde, Adam Tomàs, va 
voler donar les gràcies als alumnes del 
Cicle per la seva tasca: «Estem molt 
satisfets de la feina que aporteu els 
joves mitjançant aquest programa. I 
respecte a les persones que esteu rebent 
les trucades d’acompanyament, des 
de l’Ajuntament seguirem treballant 
perquè continuï aquesta tasca d’en-
velliment actiu». 

Per la seva banda, la Directora Gene-
ral de Serveis Socials, Meritxell Benedí, 
va afegir que «és una experiència única 
a Catalunya, que crea un vincle entre 

persones i les permet seguir vivint de 
forma autònoma, el que li dona molt 
de sentit als Serveis Socials». 

  El programa ‘Bon dia, com estem?’ 
, té com a objectiu crear un vincle entre 
la gent gran i els més joves, tant per 
donar suport i acompanyament a les 
persones que viuen soles, com per 
comprovar el seu estat de salut.  Pel 
que fa a l’àmbit formatiu, la iniciativa  
també ofereix als alumnes del CFGM 
d’Atenció a les persones en situació 
de dependència establir un contacte 
real amb persones d’edat avançada 
o amb necessitats determinades per 
atendre’ls i tenir-ne cura, una part 
fonamental de Cicle Formatiu que 
estan cursant. 

ACOMPANYAMENT

La llar d’infants la Sequieta i la resi-
dència d’avis d’Amposta compartei-
xen experiències intergeneracionals 
gràcies al nou conveni que han signat 
els dos centres. Per dates senyalades 
com són Sant Jordi i la Festa del Mer-
cat, ambdues entitats han organitzat 
una sèrie d’activitats conjuntes on hi 
participen 40 nenes i nens de 2 a 3 
anys. Aquest tipus d’accions, benefici-
oses tant per a les persones grans com 
per als infants, tenen com a objectiu 
fomentar el respecte, la diversitat i 
l’acompanyament entre generacions.   

La primera trobada va tenir lloc la 
setmana de Sant Jordi. El 24 d’abril, 
els xiquets i xiquetes es van desplaçar 
en autobús fins a les instal·lacions de 
la residència d’avis per compartir una 
estona de lectura. Així, cada infant va 
llegir un conte amb l’acompanyament 
de les persones majors. La directora de 
la llar d’infants, Gislen Rojas, ha afir-
mat que «va ser una experiència molt 
bonica d’on van néixer vincles molt 
interessants. Els avis van afirmar que 
havíem portat vida a la residència». 
La següent visita serà el 14 de maig, 

per la Festa del Mercat a la Plaça, on 
grans i petits compatiran un taller 
de cuina tradicional per aprendre 
a elaborar coquetes de panoli. Una 
setmana després, seran algun dels avis 
qui es desplaçaran fins a la llar d’in-
fants per veure la decoració d’època 
i l’espectacle del «ball del punxonet» 
que els més grans hauran preparat.   
Aquestes trobades pretenen ser l’inici 
d’un conveni entre els dos centres 
que perduri en els pròxims cursos i 
garanteixi una aliança entre les dues 
generacions. 

La Sequieta i la residència d’avis comparteixen 
activitats per Sant Jordi i la Festa del Mercat 
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El projecte ‘Portes de la Memòria’ clou la 
primera part a Mauthausen

INS RAMON BERENGUER IV

Un grup de 33 alumnes de 1r de Batxillerat van viatjar als camps d’Àustria

Un grup de 33 alumnes de primer 
de Batxillerat de l’INS Ramon 
Berenguer IV d’Amposta han 

viatjat a Àustria, del 3 al 6 de maig, 
per visitar el camp de concentració de 
Mauthausen, on van ser deportats els 
ampostins dels quals estan estudiant la 
seva vida. Els joves, acompanyats del 
professorat i els membres de l’Amical 
de Mauthausen, també van visitar els 
camps de Gusen, Ebensee i el castell 
de Hartheim. 

Unes visites que van coincidir amb el 
Dia de l’Alliberament de Mauthausen, 
el 5 de maig, data que van aprofitar 
per fer un homenatge als deu depor-
tats i exiliats republicans que han estat 
estudiant durant aquest curs. Des de 
l’Institut Ramon Berenguer IV i l’Ajun-
tament, es va lliurar un ram de flors i 
una targeta amb el nom dels deportats 
a sota la placa que la Generalitat de 
Catalunya va penjar a la paret del camp 
de Mauthausen. 

Així, un dels objectius del viatge era 
realitzar un homenatge públic als depor-
tats, però d’altra banda també es volia 
fomentar que l’alumnat intercanviés 

experiències amb els altres joves i amb 
els familiars dels deportats. Segons el 
coordinador del projecte i professor de 
filosofia, Lluís Montull, es van complir 
tots els objectius: “Els alumnes van 
entendre la importància del record per 
qüestionar-se la realitat”, afirmava Mon-
tull. A més, una de les experiències vis-
cudes va ser relacionada amb la crítica 
cap a l’actualitat, on Montull explica que 
“els alumnes van poder veure els cartells 
de la ultra dreta austríaca anunciant-se 
per a les eleccions europees a la sortida 
del camp, i això els va fer connectar amb 
la realitat i reflexionar sobre els partits 
que encara venen l’odi cap als altres, 

en els nostres temps cap als refugiats, 
per exemple”. A més a més, quatre 
alumnes d’Amposta van participar en 
l’homenatge als deportats francesos, 
on van poder recitar algunes poesies.

‘Portes de la Memòria’
 Des de principis de curs, els alumnes 

del Batxillerat de Ciències Socials i Hu-
manitats de l’Institut Ramon Berenguer 
IV investiguen la vida de deu persones 
ampostines que van ser deportades i 
exiliades als camps d’extermini nazis. 
El projecte ‘Portes de la memòria’, 
organitzat per l’INS Ramon Berenguer 

IV i l’àrea de cultura de l’Ajuntament 
d’Amposta, té una durada de dos cur-
sos i treballa de forma transversal amb 
diferents assignatures.

L’alcalde, Adam Tomàs, ha apuntat 
que “és molt important recuperar la 
memòria històrica, i més si són els joves 
els que poden treballar directament amb 
material original, el que els apropa més 
als fets de la nostra història recent”. 
Durant aquest curs, els alumnes s’han 
organitzat en grups de 6 a 8 persones, 
centrant la recerca en cinc deportats. 
Fins ara, els i les joves han treballat en 
la documentació, amb la col·laboració 
de l’Arxiu Comarcal i de les famílies, a 
les quals també han entrevistat.

Al final de la recerca, el juny del 2020, 
el grup de treball presentarà els resultats 
en una exposició oberta al públic i s’ela-
boraran uns plafons dedicats a cada una 
de les víctimes estudiades. La col·locació 
de llambordes simbòliques davant la 
porta de l’últim domicili conegut dels 
deportats a manera de memorial -una 
creació de l’artista alemany Gunter 
Demnig per homenatjar les víctimes 
del nazisme- culminarà el projecte. 

EDUCACIÓ

Traslladar l’educació a altres ambients  
més enllà de l’escola és un dels objectius 
de l’Aliança Educació 360. Amb entitats 
sòcies i promotores arreu de Catalunya, 
l’Ajuntament d’Amposta és el primer 
consistori ebrenc en adherir-se a aquest 
col·lectiu de professionals diversos i que 
busca treballar transversalment per una 
educació de qualitat. 
A les Terres de l’Ebre, l’Aliança Educació 
360 es va presentar en un acte a Tortosa, 
que va aplegar el 4 de maig, un centenar 
de mestres, educadors, professors i al-
tres entitats de totes les comarques de les 
Terres de l’Ebre. La jornada, impulsada 
per l’Aliança Educació 360 va servir per 
a generar connexions i compartir ini-
ciatives entre professionals de diversos 

centres i entitats. Els projectes que es van 
abordar durant la jornada comprenen 
temes tan diversos com l’acció artística 
comunitària, les famílies en xarxa, el 
vincle de la natura i l’escola, l’ecosistema 
biblioteca-escola-família, els vincles 
amb la gent gran o la diversitat sexual 
als centres educatius, entre d’altres.
L’Educació 360 té com a objectiu pro-
moure els aprenentatges més enllà del 
sistema i de l’horari lectiu tradicional, 
connectant espais i impulsant altres 
oportunitats educatives que ja s’estan 
duent a terme arreu del món.  D’aquesta 
manera, els ajuntaments, centres edu-
catius i altres entitats que s’hi vulguin 
adherir han de complir amb una sèrie 
de compromisos, com considerar l’in-

terès superior de l’infant per davant 
de qualsevol altre criteri, contribuir 
a la igualtat d’oportunitats i l’equitat 
promoure propostes complementàries 
i en coherència amb els altres entorns 

educatius de l’infant, incorporar la 
dimensió comunitària i de vinculació 
amb el territori o promoure el treball 
en col·laboració amb altres agents del 
territori, entre d’altres. 

L’Ajuntament d’Amposta és el primer consistori 
ebrenc en sumar-se a l’Aliança Educació 360
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El moviment veïnal ‘Prou! AP-7 
Gratuïta Ja’ reprèn els talls de la 
N-340 després que el Departament 
d’Interior hagi autoritzat novament 
les protestes, després de denegar el 
permís per als talls setmanals amb 
l’argument que l’assistència no supe-
rava les 20 persones. A partir d’ara, 
però, els veïns han anunciat que els 
talls seran mensuals, alternativament 
a les Cases d’Alcanar i Amposta, fins 
el 31 de desembre, quan està previst 

que s’aixequin les barreres dels pe-
atges de l’AP-7 entre Salou i Alacant 
per la finalització de la concessió. 

Amb aquest moviment volen de-
nunciar que la construcció d’onze 
rotondes “destrossarà” la N-340 i la 
convertirà en una via urbana. També 
reclamen que es mantingui la gratuï-
tat de les autopistes que finalitzen la 
concessió i rebutgen la implantació 
de la vinyeta per finançar el seu 
manteniment. 

REIVINDICACIONS

El moviment veïnal reprèn els 
talls de l’N-340

AGUSTÍ BARBERÀ

Els alumnes de l’Agustí fan 
magdalenes de coco

Les xiquetes i xiquets de l’Escola 
Mestre Agustí Barberà preparen 
magdalenes de coco. Ho han fet 
gràcies a Pepi, la iaia d’un dels 
alumnes, que ha visitat el centre 
per ensenyar-los la recepta. Ja que 
l’escola té cuina pròpia, les mag-
dalenes s’han pogut coure al forn i 

els infants se les han pogut menjar 
gairebé a l’instant. 

Aquesta és una altra forma de 
fer la classe de català, ja que els 
alumnes han realitzat una llista dels 
ingredients, han fet una hipòtesi de 
com podien quedar i finalment les 
han pogut tastar. 

SORT

La Bruixa del Riu reparteix un 
premi de 6.000 euros

L’administració de loteries número 
2 d’Amposta, més coneguda com La 
Bruixa del Riu, va repartir el passat 
4 d’abril un segon premi del sorteig 
de la Loteria Nacional, premiat amb 
6.000 euros el dècim. Tot i que la 
guanyadora va tardar força en sortir, 

finalment va acabar recollint el premi 
atorgat al número 93.519. 

La Bruixa del Riu ja va repartir 
l’any passat diversos premis impor-
tants, mentre que fa uns dos mesos 
també un premi de 10.000 € de la 
Primitiva. 

BIBLIOTECA

Cloenda del servei de prèstec 
domiciliari de la Biblioteca 

El passat mes d’abril va con-
cloure l’última edició de l’activitat 
de “Préstec domiciliari”, realitza-
da pels alumnes de 2n del cicle 
d’Atenció a Persones en Situació 
de Dependència i la Biblioteca 
Comarcal. D’aquesta manera, els 
estudiants s’han desplaçat fins a 
diferents dependències municipals, 

com l’Hospital, la Residència d’Avis 
o APASA, per proporcionar als usu-
aris diferents llibres i materials de 
la Biblioteca. 

La iniciativa pretén afavorir el 
benestar emocional de les persones, 
el que ha  comportat un procés d’en-
senyament i d’aprenentatge tant per 
als usuaris com per als alumnes. 
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La Jornada “El fracàs escolar: un 
repte de tots”, que es va celebrar 
el 4 de maig al Consell Comarcal 
del Montsià, va reunir unes nranta 
persones, la majoria d’elles profes-
sionals sanitaris, docents,  pedagogs 
i psicòlegs que treballen a Terres de 
l’Ebre. L’acte va ser organitzat per 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de les Terres de l’Ebre amb col·labo-
ració amb Ajuntament d’Amposta, 
els  Serveis Territorials d’Educació 
a les Terres de l’Ebre i el Centre de  
desenvolupament infantil i atenció 
precoç del Montsià. 

Les taxes de fracàs escolar a Cata-
lunya se situen al voltant del 20%, 
xifra molt superior als  objectius de 
l’Estratègia 2020 de la Unió Europea, 
que demana una taxa de fracàs edu-
catiu inferior 15%.

Al llarg de cinc conferències, es 
van analitzar les causes i les con-
seqüències del fracàs escolar i es 
van explicar alguns dels projectes 
que s’estan duent a terme per fer-hi 
front. Entre les propostes el Grup de 
Treball destaca la implantació d’un 
programa cribratge dels trastorns 
de l’aprenentatge a les consultes de 

pediatria d’Atenció primària.
El Departament d’Educació va des-

glosar les principals estratègies que 
recull l’informe “Ofensiva de país a 
favor de l’èxit escolar. Pla per la re-
ducció del fracàs escolar a Catalunya 
2012-2018”. El Pla del Departament 
inclou 10 grans eixos per fer front 
al fracàs escolar, entre altres desta-
quen: la millora de la competència 
professional dels docents, el suport 
escolar personalitzat i la innovació 
metodològica i didàctica a les aules.

Un dels moments més emotius 
de la Jornada fou quan Adela del 
Valle Puerto, estudiant diagnosticada 
d’un transtorn de l’aprenentatge va 
explicar la seva experiència amb la 
dislèxia. Una experiència marcada 
pel suport i la implicació de la seva 
familia.

Per acabar, des dels Serveis Soci-
als de l’Ajuntament d’Amposta van 
explicar algunes de les intervencions 
socioeducatives que s’estan duent a 
terme des del consistori per reduir 
l’absentisme escolar i compensar 
algunes de les situacions d’exclusió 
socioeducativa que afecten a les 
classes més desfavorides. 

EDUCACIÓ

La Jornada sobre fracàs escolar 
aplega uns 90 assistents

FECOAM

La FECOAM presenta la seva 
nova pàgina web

La Federació de Comerç d’Amposta 
presenta la seva pàgina web en el marc 
de la Tercera Setmana del Comerç. Un 
espai que pretén actuar com a eina de 
suport vital en la digitalització dels 
comerços locals. En aquest procés, una 
de les millores que ofereix als negocis 
associats és que a partir d’ara dispo-
saran del seu propi espai a la web on 
podran gestionar ofertes, per donar-les 
a conèixer als usuaris finals, així com 
aportar altres índexs de valor, com on 
trobar el negoci, a què es dedica, a 
quines xarxes socials es troba o com 
podem contactar amb ells.

A més, la web també serà un espai 
on impulsar diferents concursos i 
promocions, ja que els clients podran 
registrar-se i participar en les propos-
tes que es facin des de la Federació de 

Comerç d’Amposta.
Però la pàgina web també va més 

enllà. En les pròximes setmanes, s’am-
pliaran els serveis que vol oferir, entre 
aquestes ampliacions s’ha pensat com 
una plataforma d’interactuació entre 
ciutadania i els mateixos associats. 
Els usuaris que ho desitgin podran 
posar-se en contacte amb els negocis 
per respondre a possibles demandes 
de feina o poder enviar directament 
al o als negocis que consideri, la seva 
carta de presentació junt amb el seu 
currículum vitae.

A part de la presentació de la pàgina 
web, la celebració de l’acte també 
va ser el pretext per a presentar les 
pubilles que representaran Fecoam en 
les pròximes Festes Majors d’Amposta 
el vinent mes d’agost. 

DETINGUTS

Una detinguda per traficar amb 
drogues a Amposta

Una veïna d’Amposta de 58 anys 
va ser detinguda, el passat 11 d’abril, 
en el marc d’una operació policial 
conjunta entre Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local d’Amposta contra el 
tràfic de drogues en immobles del 
barri de les Quintanes. L’operatiu, de 
fet, va escorcollar novament una casa 
del carrer Cánovas que anteriorment 
ja havia estat objecte de nombroses 
operacions després que la policia l’ha-

gi identificat com un punt habitual 
de venda de drogues. A banda de la 
detinguda, que acumula nombrosos 
antecedents i detencions per fets simi-
lars, els agents van decomissar 1.090 
euros en moneda fraccionada, així 
com tres embolcalls de marihuana, un 
de cocaïna, una bàscula de precisió i 
estris per preparar la droga. 

ACN

BOMBERS

Un incendi crema la part baixa 
del Montsianell

Els Bombers de la Generalitat van 
extingir, el passat dissabte 27 d’abril,  
un incendi de vegetació forestal 
a la part baixa del Montsianell, a 

Amposta. 
Segons els Agents Rurals la super-

fície que es va veure afectada va ser 
d’1,5 hectàrees. 
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SANT JORDI

Amposta viu la 
diada de Sant Jordi 
al Castell

Les parades de floristes i llibreters van obrir fins les 9 de la nit

Roses naturals, eternes, solidà-
ries i comestibles; llibres de 
tots els gèneres i per a tots 

els públics; dolços, peluixos i moltes 
coses més són les que es van poder 
trobar a les parades que van omplir 
la zona del Castell el 23 d’abril. Un 
any més, la diada de Sant Jordi va 
tenir el castell d’Amposta com a 
epicentre cultural de les 10 del matí 
fins a les 9 de la nit. 

A primera hora del matí, a les 9.30 
h, els centres educatius van realitzar 
diferents activitats per la zona. A 
les 10 del matí, amb l’apertura de 
les parades, la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó va obrir les por-
tes amb una exposició de totes les 
fotografies participants en el concurs 
#LlegimAmposta2019. No va ser fins 
a les dotze del migdia que es van 
entregar els premis del concurs a les 
categories de Primària, Secundària 
i altres centres educatius. D’altra 

banda, els guanyadors de la cate-
goria general van haver d’esperar 
fins a les 19.30 h per recollir el seu 
premi, moment on també es lliurarà 
el guardó del VI Premi de Narrativa 
Curta “Ciutat d’Amposta”.

A l’Escola d’Art i Disseny ESARDI 
també es va realitzar una jornada 
de portes obertes per a que tothom 
pogués visitar les instal·lacions, els 
treballs de tots els cicles i els curt-
metratges del III concurs de mini 
curtmetratges “Curts de gambals”. 
Els alumnes de l’Escola d’Art també 
van impartir diferents tallers a les 
carpes exteriors ubicades al recinte 
del Castell. 

I com no podia faltar la música, a 
les 19 h de la tarda, la banda juvenil 
de La Unió Filharmònica i la banda 
de l’Escola de la Lira Ampostina van 
oferir un concert per a les persones 
que havien passat a passejar per les 
parades de llibres i roses.  

En la categoria general i sota el pseudònim Blue, va guanyar “El que vulguis”. 
En la categoria centre educatiu de primària “Llegint llegint ens enlairem” de 
l’escola Miquel Granell; en secundària l’escola Sagrat Cor i pel que fa a altres 
centres la Llar Apasa. 
A tots els participants al concurs se’ls va lliurar una tassa dissenyada per la 
iŀlustradora i bibliotecària Mentxu Pérez.

Guanyadors #LlegimAmposta2019
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Els Ports com a escenari natural 
per allunyar l’art dels centres 
de poder. “Els Ports, Natura i 

Art” va néixer l’any 2016 de la mà 
de l’artista Sergi Quiñonero i amb 
el suport de Lo Pati, que aquest any 
manté el format dels anys anteriors: 
una passejada diürna per la zona dels 
Ports, a Horta de Sant Joan, amb 
diverses instal·lacions artístiques 
efímeres i respectuoses amb l’entorn. 

Com a principal novetat, el pro-
jecte arribarà per primera vegada al 
públic escolar a través de la partici-
pació de l’Escola Montsagre d’Horta 
de Sant Joan, el que permetrà man-
tenir les instal·lacions efímeres a la 
pell dels Ports una setmana més. 
“La nostra idea és implicar de cara a 
les pròximes edicions altres centres 
de primària de la zona i potenciar 
aquesta vessant educativa del pro-
jecte”, explica Sergi Quiñonero. 
“Els xiquets i xiquetes són el futur i 
pensem que transmetre’ls respecte i 

admiració per la natura i apropar-los 
a l’art contemporani és molt impor-
tant”, afegeix.

Concretament, aquesta nova edi-
ció del projecte “Els Ports, Natura i 
Art”, es desenvoluparà a l’itinerari de 
la Cova de Picasso, el cap de setmana 

de l’11 i 12 de maig. Dissabte, els 
artistes participants instal·laran la 
seva obra, i el diumenge es farà el 
recorregut guiat i obert al públic. A 
més a més, del dilluns 13 al diven-
dres 17 de maig s’han programat 
sortides amb l’alumnat de l’Escola 

Montsagre per visitar les instal·la-
cions artístiques i fer-hi activitats, 
el que permetrà també que la resta 
de públic pugui visitar en solitari el 
recorregut.

Enguany els artistes que parti-
ciparan a “Els Ports, Natura i Art” 
són Beatrice Bizot, de Tarragona; 
Dolors Puigdemont, de Sant Just 
Desvern; Jaume Vidal, d’Amposta; 
Roger Caparó, de Riudoms; Ana 
Matey, de Madrid, qui realitzarà 
una perfomance; i Jesús M. Tibau, 
de Tortosa, amb una intervenció 
poètica. Rostres serens fets amb 
ciment i dipositats en aquells espais 
on encara s’intueix l’empremta de 
la vida humana al Port, reflexions 
sobre els límits cadastrals i el retorn 
del paisatge a mans públiques, una 
ofrena a la natura amb elements 
d’un altre paisatge o la instal·lació 
d’abeuradors d’aus als arbres són 
algunes de les propostes d’aquests 
artistes. 

Lo Pati segueix apostant per l’art efímer 
a “Els Ports, Natura i Art”

ART

El projecte de l’artista Sergi Quiñonero s’obre per primer cop a les escoles

ART

La quarta edició de la convocatòria 
d’instal·lacions a espais singulars de 
les Terres de l’Ebre XYZ, impulsada 
per Lo Pati-Centre d’Art Terres de 
l’Ebre i co-dirigida per Antònia Ripoll 
i Eva Cajigos, ja té finalistes. Així el 
jurat ha seleccionat entre una vintena 
de propostes presentades provinents 
d’arreu del país i de l’Estat, els projec-
tes ‘Gambosí’, d’Albert Gusi; ‘Drenaje 
delta’, de Míriam Isasi; i ‘Oximoron’, 
d’Anaïs Faiges, Rosa Palmer i Marta 
Díez. Els tres projectes seleccionats es 
sotmetran ara a un procés de votació 
popular i el guanyador serà el que 
intervindrà artísticament els Ullals 
de Baltasar i s’emportarà 4.000 euros 
per fer-ho.
El jurat ha tingut en compte a l’hora 
de dur a terme la selecció la qualitat 

conceptual i artística dels projectes, 
la vinculació territorial i històrica del 
tema proposat així com la cura amb 
l’espai escollit i la sostenibilitat.
Amb ‘Gambosí’, Albert Gusi (Castellbis-
bal, 1970) recupera un personatge mà-
gic i mitològic de l’imaginari col·lectiu 
ebrenc, el gambosí. La seua proposta 
passa per instal·lar deu càmeres de vi-
deovigilància als Ullals, amb l’objectiu 
de captar la presència d’aquest ésser 
màgic que l’artista assegura haver vist i 
fotografiat als Ullals. La seua proposta 
anirà acompanyada d’una campanya 
amb cartells i postals, reforçada a tra-
vés de les xarxes socials per difondre 
la presència de gambosins als Ullals 
de Baltasar.
‘Drenaje delta’, de Míriam Isasi (Vi-
toria-Gasteiz, 1980) és un projecte 

d’art sonor que consisteix en crear 
una partitura sensorial a partir de sons 
extrets del submón aquàtic dels Ullals, 
de testimonis de persones, objectes i 
registres sonors del paisatge. El resultat 
serà la instal·lació d’una peça sonora 
als Ullals que s’activarà a través d’un 
sensor.
Finalment, ‘Oximoron’, de les artistes 
ebrenques Anaïs Faiges, Rosa Palmer 
i Marta Díez, proposa una reflexió al 
voltant de la contradicció entre natura 
i paisatge, dos conceptes que es contra-
posen perquè la natura és aquell espai 
per on l’home no ha passat, mentre que 
el paisatge ha estat modelat i creat per 
les persones. Les autores recorden un 
passat no molt llunyà en què l’espai ara 
recuperat per la natura dels Ullals va 
ser un abocador. Partint d’aquest co-

neixement proposen tapar l’ullal amb 
una gran cúpula de vímet en un intent 
de “recordar, conscienciar i protegir” i 
crear un espai efímer de Natura.
El procés de votació popular tindrà 
lloc del 17 al 26 de maig i es podrà fer 
en línia, a través de la web de Lo Pati 
o presencialment, als bars de la Lira 
Ampostina i de la Unió Filharmònica, 
on hi haurà les paperetes i la informació 
sobre els projectes seleccionats i una 
urna per dipositar els vots. A més, du-
rant els dies del Mercat a la Plaça també 
es podrà votar al punt d’informació de 
la festa i al carrer, al carret d’XYZ que 
anirà voltant pels diferents espais de la 
festa. La intervenció escollida a través 
d’aquest procés de votació popular 
s’instal·larà als Ullals durant la segona 
quinzena de juliol. 

Tres projectes competiran per intervenir artísticament 
l’espai natural dels Ullals de Baltasar

El jurat d’XYZ selecciona entre una vintena de projectes les obres ‘Gambosí’, ‘Drenaje delta’ i ‘Oximoron’
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L’estudiant ampostina María Ruiz 
guanya el 2n premi del “Qvixotest” 

URV

El concurs es va organitzar dins la Setmana de les Humanitats de la URV

L’alumna de 2n de Batxillerat de 
l’Institut Ramon Berenguer IV, 
María Ruiz, ha guanyat el 2n 

premi del concurs “Qvixotest”, organit-
zat per la URV dins la Setmana de les 
Humanitats. La primera edició d’aquest 
concurs, que va tenir lloc el passat 25 
d’abril, té com a objectiu promoure el 
Grau de Llengua i Literatura Hispàni-
ques i ajudar l’alumnat i el professorat 
a preparar els exàmens de les PAU. En 
aquesta primera edció hi van participar 
31 alumnes de la demarcació de Tar-
ragona que van posar a prova els seus 
coneixements sobre ‘El Quixot’.

D’Amposta, van ser tres els alumnes 
de l’assignatura de modalitat de Lite-

ratura Castellana de 2n de Batxillerat 
que van participar en la convocatòria, 
aconseguint l’alumna María Ruiz Ortí 
el segon premi amb un 73% de res-
postes encertades. La prova consistia 
a respondre 30 preguntes tipus test de 
resposta múltiple en un temps màxim 
de 30 minuts. Resultava vencedor el 
concursant amb més encerts i amb la 
menor quantitat de temps en la resposta. 
El altres dos alumnes, Aaron Llasat i Joel 
Reverter, van aconseguir uns resultats 
per damunt de la mitja dels concursants. 
Posteriorment també van participar en 
la lectura multilingüe que es va fer del 
primer capítol de ‘El Quixot’, fent una 
lectura del text en anglès. 

LA LIRA

El jove músic de la Lira Ampos-
tina, David Rebull, destaca entre 
els millors músics de Catalunya en 
el Premi BBVA de Música al Talent 
Individual. Els millors 104 músics 
de Catalunya van participar en la 
quarta edició del Premi, que es va 
celebrar els passats 6 i 7 d’abril al 
Conservatori de Música de Vila-seca. 

David Rebull, que toca el violoncel 
al Centre Professional de Música La 

Lira Ampostina, va ser reconegut 
amb una menció especial en la cate-
goria aleví. En total es van entregar 
tres premis al Talent Individual i tres 
mencions especials entre les tres 
categories d’edat. 

El Premi BBVA de Música al Talent 
Individual té com a objectiu fomen-
tar la formació musical entre els 
joves músics perquè puguin acabar 
dedicant-se professionalment. 

David Rebull, Premi BBVA al Talent Individual 
El premi vol que els joves es puguin dedicar professionalment a la música
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ART

Els alumnes d’Esardi fan 
làmpades amb material reciclat

Els alumnes del Cicle Formatiu 
Superior d’Interiorisme PIDO han 
confeccionat, com cada any, un con-
junt de làmpades a partir de materials 
reciclats, com paper d’aquarel·la, 
paper de seda o paper vegetal. Estes 
creacions serviran com a prototips 
per fer-ne una reproducció amb altres 

materials.
Els diferents dissenys estan ins-

pirats en la repetició modular que 
podem trobar tant a la natura com a 
la ciutat, pel que les seves formes són 
orgàniques i geomètriques. 

L’exposició es pot veure a la cisterna 
de l’Escola d’Art Esardi. 

Les xiquetes i xiquets del Consol 
Ferré visiten el Museu

MUSEU

La primera setmana de maig, 
els alumnes de 4t de primària de 
l’Escola Consol Ferré d’Amposta 
van visitar el Museu de les Terres 
de l’Ebre. En el marc del progra-
ma Escola Amiga, i aprofitant que 
els alumnes estan treballant el 

concepte de patrimoni, els tècnics 
d’arqueologia, etnologia i ciències 
naturals del Museu van exposar als 
menuts el patrimoni de les Terres 
de l’Ebre que alberguen tant les 
exposicions permanents com els 
objectes del fons del Museu. 

FORMACIÓ

L’alumnat del Cicle Superior de 
Turisme viatja a Itàlia

L’alumnat de 2n curs del Cicle 
Superior de Gestió d’allotjaments 
turístics viatja a Itàlia com a  sortida 
pedagògica de final de curs. Els estu-
diants han visitat diverses poblacions 
de la Llombardia i el Vèneto. Entre les 
sortides, han visitat paratges d’un dels 
indrets secrets més bonics d’Itàlia, com 
és el llac Como i els seus voltants, i 

han realitzat un free tour per Milà per 
endinsar-se en esglésies i carrers plens 
d’història, llegendes, animació i gela-
teries. A Verona, els i les joves també 
han visitat la Casa de la Julieta, un 
centre d’atracció turística imperdible i 
que, segons els alumnes del Cicle, els 
va generar sensacions que no podran 
oblidar fàcilment. 

TRADICIONS

La Trobada de Puntaires arriba 
a la 22a edició

El dimecres 1 de maig va tenir lloc 
a l’Auditori Municipal d’Amposta 
la XXII Trobada de Puntaires de les 
Terres de l’Ebre.

Una jornada on les persones que 
controlen aquesta tradició van realit-
zar una trobada i una mostra d’aquest 
art centenari. 
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ENIGMA 110

Més de 800 inscrits a la cursa 
enigmàtica de la Festa del Mercat

Una de les activitats més esperades 
de la Festa del Mercat a la Plaça, la 
cursa enigmàtica ‘Enigma 110’ ha 
tancat les llistes amb més de 800 
persones inscrites. La cursa, organit-
zada per les Marfantes d’Amposta, 
que tindrà com a temàtica l’etiqueta 

#moshojuguemtot, arrencarà el 17 
de maig a les 20.30 de la tarda a la 
plaça del Mercat.

Una edició que serà força especial, ja 
que el passat mes d’abril les Marfantes 
van celebrar el seu 10è aniversari. Es-
teu preparats per resoldre el misteri? 

Enderrock dedica un especial a 
la música ebrenca

MÚSICA

El panorama musical ebrenc es 
troba en un dels seus moments més 
àlgids. Són molts grups i cantants 
nascuts a les Terres de l’Ebre els que 
s’estan fent un espai, i la revista 
Enderrock els hi ha volgut dedicar 
un número i un disc especials. 
El dissabte 4 de maig, el Centre 
d’Art Lo Pati va acollir la quarta 
presentació del número, on també 
van actuar Joan Rovira i Rampaire, 
juntament amb el periodista Joa-

quim Vilarnau.
Encapçalat per Joan Rovira, 

l’especial inclou reportatges amb 
figures com Èric Vianixa, Montse 
Castellà, Pepet i Marieta, Menut o 
Xeic!, entre d’altres. Una edició inè-
dita que ve acompanyada del disc 
“Pop ebrenc”, que recull 23 cançons 
entre els quals figuren artistes de 
la música com Quico el Célio, el 
Noi i El Mut de Ferreries, Miquel 
del Roig, Gebre o Sílvia Ampolla. 

CULTURA

Els amants de l’art es reuneixen 
en la trobada d’artistes

Els artistes i escriptors de les Terres 
de l’Ebre es van trobar a la XX Trobada 
d’artistes i escriptors al Montsià, el 
passat 4 de maig. Els assistents van 
realitzar una excursió amb vaixell des 

d’Amposta fins a la desembocadura de 
l’Ebre, per després dinar junts i com-
partir experiències. El trajecte va estar 
amenitzat per la música de la guitarra 
de Paco i la veu de Veronica Zuñiga. 

FOTO: Joaquim Forcadell
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Xàfecs inesperats
De jove vaig festejar a la Ràpita. Ella 

era filla de mariners i, a la tarda, en 
acabar les classes, ajudava a la “llonja”. 
Devíem tindre setze anys… Bé, per ser 
més estrictes, jo setze i ella un menys. 
Ens coneixíem de tota la vida. Els nos-
tres pares sempre havien freqüentat la 
platja del Suís i, per aquesta mateixa 
coincidència, tothom deia que semblà-
vem predestinats a acabar junts. Però la 
vida, com sempre, juganera i traïdora, 
va entestar-se a no seguir els directius 
marcats per les parques i, just per això 
mateix, mai no vam arribar a casar-nos… 

Encara ara, malgrat les més de quatre 
dècades que han transcorregut de la 
nostra coneixença mútua, en evocar 
circumstancialment la innocent joie de 
vivre d’aquell parell d’estius “rapitencs”, 
podria assegurar-vos que oferiria mitja 
vida per transmutar-me, una altra vega-
da, en l’alegre i venturós “xiqüelo” que 
algun dia vaig ser… 

I en fer-ne memòria i d’una manera 
instintiva i instantània, els records han 
anat sorgint, lentament, com petits 
granets de raïm ben dolç i, sense de-
manar-ho, he sentit nostàlgia de l’olor 
de la mar i de la fusta humida de les 
“pontones” velles, del consistent efluvi 
de les nanses i dels “cadubs” i, sobretot, 
dels racons més amagats d’un port, antic 
però no massa, que va convertir-se en el 
rerefons de totes i cadascuna de les mil 
estimades amb regust de sal que vam 
arribar a regalar-nos. 

Aquella relació, però, va durar el que 
havia de durar i, quan vaig acabar el 
batxillerat, tots dos vam acordar, d’una 
manera assossegada i serena, deixar-ho 
córrer. La llunyania tarragonina i la vida 

universitària ens ho van posar ben fàcil. 
El darrer dia que vam trobar-nos va 
regalar-me un paraigua. El millor que 
mai no he tingut. “És bo, està fet a mà 
i et servirà per a aixoplugar-te quan, a 
la vida, et vinguin mal dades”, va dir-
me mentre jo, per la meua banda, em 
delitava embadalit amb l’observació 
empírica de les meues inicials gravades, 
amb metòdica cura, al seu magnífic 
mànec de pell fosca. Era negre, com 
de senyor gran i jo, que encara era un 
projecte d’home, no vaig entendre’n el 
missatge implícit en aquelles paraules 
de comiat… 

Vaig deixar-lo desatès i descuidat al 
vell paraigüer familiar. Ben sol al bell 
mig de la multicultural resta d’aferrissats 
i apedaçats enemics de la pluja mediter-
rània. En aquell moment no vaig parar-hi 
esment, però, en fer-me un poc major 
i emancipar-me del dolç jou familiar, 
vam decidir marxar plegats –el paraigua 
i jo–  per compartir el següent parell 
de dècades tots dos ben juntets...  Vam 
fer-nos del tot inseparables, on anava 
un l’acompanyava l’altre, com dos vells 
amics, fins que, una nit, després d’un 
sopar de la feina, vaig descuidar-me’l 
dintre un taxi i no vaig tornar-lo a veure 
mai més...

Mai no he sigut un mitòman empedre-
ït, però he de reconèixer que la pèrdua 
del meu paraigua va afectar-me més del 
que em pensava. Però la vida va anar 
passant i la fúria del martell dels dies va 
anar empenyent i jo, jo vaig anar fent-
me adult i aquell paraigua va perdre’s 
en les mil giragonses de la meua exígüa 
memòria de peix de roca...

A vegades, però, passen coses que no 
s’ajusten al que esperaves. I això vaig 
esbrinar-ho, avui en farà una setmana. 

Era diumenge…, de tarda. Més enllà 
d’una circumstància, un estat d’ànim. 
La gent passejava per la Rambla Nova 
amb la parsimònia pròpia dels dies de 
festa. Malgrat que feia un solet plasent 
i amoroset de mes octubre, una fosca 
nuvolada transitòria semblava entestada 
a anunciar-ne una de bona. I a fe de 
Déu que el xàfec no va fer-se de pregar 
gens ni mica. 

En començar a ploure, tothom va 
córrer esglaiat a la recerca de qualsevol 
aixopluc on resguardar-se, mentre jo 
em limitava a llegir i rellegir el diari a 
la terrassa del Moto Club. Al cap d’una 
estona ben llarga, però, esgotat de tant 
llegir, pensar i contemplar, vaig optar 
per encendre’m un cigarret i provar 
de guaitar alguna evidència pueril als 
calaixos virtuals del telèfon mòbil. Si 
no ho recordo del tot malament, vaig 
dedicar-me a fotografiar els bassals 
d’una Rambla desèrtica i pujar-los al meu 
Instagram. I va ser durant la demora de 
l’ascensió de les dades al núvol digital 
quan la meua atenció va fixar-se, sense 
saber el per què, en una solitària i no 
gaire llunyana cabina telefònica que 
es limitava a suportar, d’una manera 
estoica i impassible, els darrers gotellims 
d’aquella pluja tan sobtada. 

La tragicòmica visió d’aquell fragment 
de mobiliari urbà desemparat sota les 
inclemències meteorològiques del mo-
ment, va fer-me reflexionar sobre els 
monumentals avenços tecnològics de la 
darrera dècada i sobre com, la telefonia, 
havia canviat tant en tan pocs anys. Com, 
a dia d’avui, ja no queden telèfons fixos 
als menjadors de les cases i com, a més, 
les cabines s’han anat transmutant en 
una mena de destorb urbanístic, en un 
objecte de desig d’incívics i de grafiters, 

en un recordatori d’una tecnologia obso-
leta més pròpia del segle XX…. Gairebé 
en un no-res

En deixar de ploure, encuriosit, vaig 
decidir-me a alçar el cul de la cadira i vaig 
apropar-m’hi per observar aquella obso-
leta mostra del que algun “modernet”, de 
ben segur, en diria urban art. Però, amb 
l’eventual gest de descloure’n la porta, 
la sorpresa amb què vaig topar-me va 
resultar del tot inesperada. 

No hi havia cap mena de dubte! Era 
ell! El paraigua de la meua vida! Esvelt, 
gràcil i senyorial. Igual com el recorda-
va. Del tot indemne, com si el temps 
no haguera passat. Encara mantenia 
les meues inicials i, fins i tot, semblava 
que m’estava cridant amb els ulls ben 
amorosits...

Amb una emoció continguda vaig de-
cidir-me a empomar-lo per obrir-lo. I, en 
fer-ho, vaig preferir cloure les parpelles 
per suavitzar tots els cantells vitals que 
encara ens podien quedar pendents...

Diuen els qui en saben que, a la 
vida, per gaudir millor de les coses més 
preades, caldria abaixar les persianes 
de l’ànima i provar d’observar amb la 
part més amagada dels nostres cors... I 
potser, per això mateix, en fer-ho, vaig 
poder albirar la Maria Teresa i vaig re-
cordar la nostra darrera besada. També, 
és clar, vaig adonar-me de seguida que 
ja era massa tard, que el nostre vaixell 
ja havia salpat i que ja no significàvem 
res l’un per l’altre. Pesarós i un poquet 
abatut, vaig tancar el paraigua i, amb la 
mirada absent i els ulls cercant l’infinit 
del Balcó del Mediterrani, vaig tornar-lo 
a deixar, desatès, al mateix lloc del nostra 
ensopegada eventual. De ben segur que 
algú el trobaria a faltar Sempre havia 
sigut un bon paraigua…  

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

Neula ha tingut una vida de 
cria continuada, sense amor ni 
carinyo. Tot i això és un amor 
de gossa, preciosa, sociable i 
carinyosa. Busquem una família 
que vulgui una gossa bonica però 
també una companya d’aventures, 
tot i que és molt casolana i no 
necessita gaire exercici, sí que 
voldríem que sigui un membre 
més de la família. Té uns 3 anys, 

està sana i esterilitzada. La vols 
conèixer?

Contacte: engrescatsdelester-
resdelebre@gmail.com
Telèfon: 620847048 

Adopta a 
Neula

ENGRESCATS
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La plaça de l’Aube
En una de les últimes riuades im-
portants de l’Ebre, no he pogut 
“averiguar” si la del 1907 o la del 
1937, va baixar pel riu un Aube, i va 
fer cap a la dita plaça, que era on les 
pageses venien verdures i fruites de 
la comarca. En aquesta plaça, al lloc 
on avui hi ha un pàrquing, estava la 
peixateria i, abans, l’antiga piscina. A 
la fatxada de la peixateria va ser on va 
aterrar aquest Aube, i va treure arrels 
i va verdejar durant molts anys. Allí 

es matava el bou capllaçat després 
de fer-lo patir pel poble. L’arbre tenia 
alguns ressecs a la soca i, amb intenció 
o no, es va calar foc i va morir. Hi 
ha una placa que ho certifica com a 
plaça de l’Aube, tot i que molta gent 
la coneix com plaça de Fidel, que per 
la gent jove que no ho sap, era una 
cafeteria-bar molt popular i, a l’estiu, 
es feia ball. La plaça de l’Aube forma 
part de la història d’Amposta.  

JORDI TALARN I MORALES
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A tocar de la Festa del Mercat 
a la Plaça, no podem evitar 
pensar en el passat. Com cada 
mes de maig, dintre d’uns dies, 
Amposta es vestirà amb mantons 
i espardenyes per tornar a la 
ciutat de fa 100 anys. Amb els 
seus costums i tradicions, els 
carrers viatjaran en el temps per 

rendir homenatge als nostres 
avantpassats, que van treballar 
per fer la ciutat tal com avui la 
coneixem. Però aquests dies 
tampoc podem deixar de pensar 
en aquell passat més recent, ja 
que gràcies als alumnes i docents 
de l’Institut Ramon Berenguer 
IV hem pogut reafirmar la 
importància del record d’aquells 
que un dia van lluitar pels 
seus pensaments, ideologies, 
nacionalitat o orientació sexual, 

però sobretot, per la llibertat. 
Com haureu pogut llegir unes 
pàgines enrere, el treball ‘Portes 
de la memòria’ és un projecte 
de recuperació i homenatge cap 
a les persones ampostines que 
van ser deportades i exiliades als 
camps de concentració nazis. Un 
record que nodreix a joves i grans 
d’aquella memòria que alguns 
cops deixem de banda perquè ens 
sembla molt llunyana, però que 
no ho és tant, i que forma part no 

només de la nostra història, sinó 
també del nostre patrimoni. Una 
memòria que, juntament amb les 
reflexions que els professors i 
professores van treballar durant 
el viatge a Mauthausen, comporta 
una tasca essencial: nodrir als 
més joves d’una visió crítica que, 
en uns temps on l’ultra dreta torna 
a vendre el discurs de l’odi, és 
essencial per no repetir els passos 
que un dia van portar tot un poble 
a la més terrible desgràcia.   

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.

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes
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FUTBOL

Més  de 700 joves esportistes 
d’arreu del món van participar 
els passats 19, 20 i 21 d’abril 

en la 12a edició del torneig de futbol 
base Internacional Terres de l’Ebre- 
DV7, que va tenir lloc als equipaments 
d’Amposta i Sant Carles de la Ràpita. 
Els jugadors que hi van assistir, de 
60 equips diferents, competien en les 
categories prebenjamí, benjamí i aleví 
en la modalitat de futbol 7. 

El diumenge 21 d’abril, amb la grada 
del camp de l’Amposta expectant, es van 
disputar les grans finals entre els alevins 
la UE Rapitenca (2) i el València C.F. (0), 
els benjamins també de la Ràpita (1) i 
del València (4) i els prebenjamins de 
la UE Rapitenca (3) i el C.F. Ulldecona 
(1).  D’altra banda, Jorge Vázquez, del 

Bayamond FC de Puerto Rico, va ser el 
màxim golejador en la categoria aleví. 

Per primer cop en les diferents catego-
ries es va comptar amb la participació de 
l’escola de futbol base Soccer Academy 
DV7, creada pel futbolista David Villa. 
A més, l’aplicació oficial del torneig 
va permetre seguir a l’instant tota la 
informació sobre els partits que s’estaven 
disputant. 

Al final del torneig, tots els equips 
van rebre una medalla commemorativa i 
trofeus per als millors equips, millors ju-
gadors i porters, màxim golejador, millor 
afició  i millor equip de joc net de cada 
categoria participant. A més, durant la 
jornada hi va haver diversos sortejos 
amb recaptació solidària destinada a 
la Creu Roja de les Terres de l’Ebre. 

Rècord de participació en el torneig de 
futbol base Internacional de les TE

Amposta i la Ràpita van ser les seus de més de 60 equips d’Europa, Àsia i Amèrica 

BÀSQUET

Gairebé 1.500 esportistes van omplir 
les instal·lacions esportives d’Am-
posta per disputar la 8a edició de la 
Zarabasket Cup 2019, una compe-
tició organitzada per QL Sport i el 
Club Bàsquet Amposta. El torneig, 
que es va celebrar del 18 al 21 d’abril, 
va agrupar jugadors de bàsquet des 
de la categoria aleví fins a la júnior, 
provinents de 120 equips nacionals 
i internacionals. Els esportistes van 
disputar un total de 270 partits en 
3 dies.

Aquest any, el Zarabasket va comptar 
amb la participació dels dos equips 
internacionals Triquis d’Oaxaca de 
Mèxic i Virum Vipers de Dinamarca, 
a més dels nacionals com l’Estudi-
antes, Mann Filter St. Casablanca, 
Femení Sant Adrià, Valencia Basket, 
Fuenlabrada, Betis, Araberri, CB Al-
mería, Adareva i Uni Girona. També 
estaran presents entitats de prestigi 
com el Granollers, La Salle Mahón, 
CB Tarragona, Zentro Basket, Hos-
pitalet i l’Atlético San Sebastián. 

Clou la Zarabasket Cup amb 1.400 participants
La competició va reunir a Amposta 120 equips nacionals i internacionals 
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TITAN DESERT

Cap altre ciclista havia aconseguit el podi durant quatre anys consecutius

El ciclista ampostí Josep Betalú 
ha aconseguit, un cop més, 
fer-se amb el podi de la Garmin 

Titan Desert. Aquest cop però, Betalú 
passarà a la història de la cursa, ja 
que és el primer esportista que acon-
segueix pujar al podi durant cuatre 
anys consecutius. L’ampostí, afincat a 
Costa Rica, va pujar al podi juntament 
amb el català Guillem Muñoz i Moisés 
Dueñas, de Salamanca; mentre, en 
categoria femenina, la catalana Ana 
Ramírez va obtenir el triplet, igualant 
a Ramona Gabriel. 

Tot i que la Titan va acabar amb 
la calor predominant del desert del 
Marroc, durant la carrera es va viure 
un episodi de tempestes de sorra que 
de ben segur que els esportistes no 
oblidaran fàcilment, i que per uns 
moments van fer perillar la salut 
del campament, que van salvar els 
mateixos esportistes.

Les inscripcions per a la Garmin 
Titan desert 2020, que es celebrarà 
del 19 al 24 d’abril, ja estan obertes. 

Josep Betalú es torna a proclamar 
campió de la Garmin Titan Desert

ATLETISME

L’esportista de la Unió Atlètica Montsià, 
Eudald Hernàndez, es va proclamar, 
el passat 5 de maig, campió M35 i 
subcampió d’Espanya de curses de 
muntanya absolut. El resultat aconse-
guit a Todolella permetrà a Hernàndez 
representar a la selecció espanyola 
RFEA en el campionat d’Europa de 
curses de muntanya, que se celebrarà 
el 7 de juliol a Zermatt.
A més, la Unió Atlètica també va estar 
present en la Final B del Campionat 
de Catalunya de Clubs, on van acon-
seguir un satisfactori 5é lloc. L’equip 
va aconseguir 3 victòries parcials al 
pes, amb Jonatan Gilabert, Isaac Trillo 
en javelina i Llorenç Sales als 5000II. 
Pel que fa a la categoria femenina, el 
club també va aconseguir els segons 
llocs de Maria Vidal en llargada i 

Anna Pla en martell. Els segons llocs 
masculins van ser per a Joan Martínez 
en martell, Jon Cervellera en perxa 
i el relleu 4x400M amb Pol Torrent, 
Edgar Valldeperez, Laureano Panisello 
i Llorenç Sales. Quant a tercers llocs, 
Nàdia Tolós als 400llF, Mar Fibla al pes 
i en relleu 4x100F, i Francesc Navarro 
a la llargada.

Campionat 
Universitari 
d’Atletisme

 D’altra banda, el 4 i 5 de maig també 
va tenir lloc a Castelló el Campionat 
d’Espanya universitari d’atletisme, on 
van participar tres atletes de la UAM, 
representant les seves respectives 
universitats. Andrea Sabou, de l’EU-

SES-URV, va aconseguir la sisena plaça 
en la llargada femenina amb 5.55 m 
que són mínima d’Espanya S20 i a 1 
cm de MMP. A les tanques va quedar 
quarta a la seva semifinal amb 15.73, 
que serien mínima Espanya S20, però 
invalidada pel vent. Anna Pla Pagà, 

de la URV, va aconseguir quedar en 
8a posició en una final de gran nivell 
amb 47.05m MMT. Finalment, Sergi 
Mascarell Bes, de la UJI,  va participar 
en les semifinals dels 100 m.ll. però 
no va poder accedir a la final després 
de córrer en 11.77. 

Triomf d’Eudald Hernàndez en curses M35
L’esportista també es va posicionar com a subcampió absolut d’Espanya
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Éxit dels nedadors més joves del CN Amposta

NATACIÓ

En les últimes setmanes el club ha aconseguit diverses medalles i bones puntuacions

Els nedadors i nedadores del 
CN Amposta estàn en plena 
forma. Per una banda, en 

categoria Prebenjamí i Benjamí 
federada, va tenir lloc les últimes 
jornades corresponents a la Lliga 
Catalana.  La jornada es va celebrar 
dissabte 27 d’abril a la piscina del 
Club Natació Tàrraco. Les proves 
que es van disputar en categoria 
Prebenjamina van ser 100 m estils i 
100 m lliures, on Martina Crossetto 
obtenia la primera i segona posició 
respectivament.  Pel que fa a la 
categoria Benjamina, Sara Caballé 
va participar en les proves de 200 
m estils i 100 m braça, mentre que 
Blai Escribà, Xavier Nadal, Alma 
Shabanaj i Anna Bertomeu, van 
nedar 200 m lliures, 200 m braça 
i 4x50 lliures. Els joves esportistes 
van entrar dins de les tres primeres 
posicions, a les seves sèries i baixant 
de 16 a 20 segons en cada modalitat. 

Per altra banda, el CEN Balaguer 
va organitzar el VI Trofeu Albert Barri 
en memòria del nedador i entrenador 
del club, i on va reunir durant el cap 
de setmana a més de 400 esportistes 
procedents dels clubs de Catalunya i 
Aragó. Cal destacar els nedadors Di-
dac Silva, primer per punts FINA en 
ser el guanyador en primera posició 
de 200 ll, 50 ll i 100 lliures; Marc 

Duch: primer en 100m braça i segon 
en 200 braça; Alba Silva tercera en 
200 braça; Helena Arenys primera 
en 100 esquena, 200 esquena, se-
gona en 50 ll i 100 liures; Aaron 
Gargallo, primer en 100 esquena i 
segon en 200 esquena i 100 lliures; 
Pau Rosselló primer en 800 ll, Albert 
Tomàs, setè en 100 braça i vuitè en 
100 esquena; Fiona Vizcarro, quarta 
en 50 ll i desena en 100 braça. A 
més a més, Helena Arenys, obtenia 
la 2a posició en 50 i 100 lliures, i 1a 
posició en 200 i 100 esquena, mentre 
que Aaron Gargallo la1a posició en 

100m esquena, 2a en 200m esquena 
i 100 m lliures, i 4a posició amb els 
200 m lliures. També, Pau Roselló, 
aconseguia en 1a posició els 800 m 
lliures, 4a en 200 m papallona, 5a 
en 200 m lliures, i finalment en la 
prova de 100 m esquena arribava 
en 6a posició. 

Jocs Escolars de 
Tortosa
D’altra banda, el 5 de maig, es va 

celebrar la Final Territorial dels jocs 
escolars a les instal·lacions del CN 

Tortosa, que va aplegar els clubs de 
la Comarca del Montsià i del Baix 
Ebre. L’equip ampostí va protagonit-
zar molt bon paper aconseguint 23 
medalles entre totes les categories.

En categoria prebenjamina, Laia 
Sánchez es feia amb dos ors en les 
proves d’esquena i lliures, Lia Franch 
amb la de bronze en la prova de 
lliures. Froilán Gombau també amb 
el bronze de lliures, i Jan Lor en dos 
plates d’esquena i lliures.

En categoria benjamina, Eva Ro-
mero es va fer amb dos bronzes, en 
les proves d’esquena i braça, Arnau 
Tomàs es va endur la plata i Iu Es-
teban el bronze, tots dos en la prova 
d’esquena. L’aleví Dídac Solé es va 
emportar la medalla d’or en la prova 
de 50 m esquena. En categoria infan-
til, Carme Bel va quedar la segona 
i tercera, en les proves d’esquena i 
lliures, respectivament; Ernest Pla es 
va endur dos medalles de plata en 
les proves d’esquena i lliures, i Joan 
Sanz amb dos bronzes en les proves 
de braça i lliures. En categoria cadet, 
Laura Almo es va fer amb l’or en la 
prova de 100 m esquena i la plata en 
els 100 m lliures, Inca Llaveria es va 
emportar dos bronzes, en les proves 
de braça i lliures. Finalment, el relleu 
benjamí va acabar en segona posició 
i el cadet en primera posició. 

BÀSQUET

Paula Curto lluita per ascendir 
a la màxima categoria femenina

L’ampostina Paula Curto ha disputat 
amb el Barça CBS la Fase Final de la 
Lliga Femenina 2, on va lluitar contra 
8 equips per les dos places d’ascens 
a la Lliga DIA, màxima categoria del 
bàsquet femení estatal. La disputa va 
tenir lloc al pavelló Juan Rios Tejera de 
Sant Cristòbal de la Laguna a Tenerife, 
del 25 al 27 d’abril.

El Barça va acabar la jornada amb 
17 victòries i 9 derrotes en el grup A, 
situant-se per darrere del RC Celta 
Zorka de Vigo, dels Patates Hijolusa 
de Lleó i l’Añares Rioja ISB. En el grup 
B, d’altra banda, es van classificar 
Campus Promet de Logronyo, Ciu-
dad de los Avanzados de la Laguna, 
Laboratorios Ynsadiet de Leganés i 

ICE CB Almeria. 
L’esportista Paula Curto es va for-

mar fins al 14 anys al CB Amposta. 
Després va passar al CB Tarragona, 
on va disputar dos temporades abans 
d’integrar-se a la plantilla del FC Bar-
celona, on ja porta jugant 5 anys. 

DANSA

Dia Internacional de la Dansa

El Parc dels Xiribecs d’Amposta 
va acollir, el passat diumenge dia 28 
d’Abril a les 12 h, l’espectacle de l’Escola 
de Dansa Jacqueline Biosca amb motiu 
del Dia Internacional de la Dansa, on es 
va veure reflectit tot el treball que han 
anat realitzant durant el curs.

L’esdeveniment es va iniciar amb la 
lectura del Manifest del Dia Internaci-
onal de la Dansa. Seguidament es va 
poder veure com els alumnes treballen 
a la barra, al centre, les diagonals, etc. 

Els alumnes que estan a l’etapa profes-
sional van realitzar els repertoris que 
han fet per diferents concursos Naci-
onals i Internacionals, dels quals han 
aconseguit diferents premis. La gent 
va gaudir dels diferents estils de dansa 
que realitzen els alumnes a l’escola com 
són la dansa clàssica, contemporani, 
flamenc i hip-hop.

L’acte el va organitzar l’Escola de 
dansa Jacqueline Biosca amb la col·la-
boració de l’Ajuntament d’Amposta. 
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HANDBOL

El jove esportista David Querol 
Montañés, que juga amb el Club 
Handbol Amposta, ha estat selecci-
onat per participar en l’entrenament 
del mes de maig de la Selecció Ca-
talana infantil masculina. 

Un esportista 
infantil escollit 
per la Selecció 
Catalana 

 I OPEN BOCCIA 
AMPOSTA

Amb el suport de:Organitza:

terresdelebre@esportadaptat.cat

Troba'ns a:

697 556 535

www.esportadaptat.cat

REM

El CN Amposta es situa el 4rt a 
l’Open de Catalunya La Federació Catalana d’Esports 

de persones amb Discapacitat Física 
(FCEDF), que compta amb la seu de 
les Terres de l’Ebre a Amposta, ha orga-
nitzat un Open de Boccia a Amposta. 
L’activitat serà el 17 de maig a les 10 
hores, a les pistes cobertes annexes 
al pavelló esportiu municipal.

La boccia és un esport paralímpic 
molt similar a la petanca que practi-
quen persones amb paràlisi cerebral 
o usuàries de cadira de rodes. Entre 
altres participants, l’acte comptarà 

amb la presència d’una atleta local i 
un atleta que ha disputat els jocs pa-
ralímpics d’Atenes, Pequín i Londres.

Des de l’organització de l’Open 
es plantegen com a objectiu apro-
par l’esport adaptat al territori, bé 
promocionant activitats adaptades i 
col·laborant amb entitats esportives 
per fomentar l’esport entre les perso-
nes amb diversitat funcional motriu, 
però també per fer visible i donar a 
conèixer l’esport adaptat al conjunt 
de la població. 

ESPORT ADAPTAT

Open Boccia a Amposta

El Club Nàutic Amposta aconse-
gueix la quarta posició al XIV Open 
Internacional de Catalunya, que es 
va celebrar el 27 i 28 d’abril al Llac 
de Banyoles. Els remers del CN Am-
posta van aconseguir tres primers 
llocs, cinc segons llocs i quatre tercers 
llocs, fet que els va permetrer quedar 
en quarta posició en el rànquing 
dels clubs.

Els resultats ha destacar són els 
primers llocs de Núria Puig i Victoria 
Cid (Sènior 2), Paula Arques i Laura 
Fibla (Juvenil 2) i Anastasia Zakha-
rova i Emma Alimbau (Cadet 2). En 
segons llocs van posicionar-se Xavi 
Royo, Albert Barrera, Oriol Mateo i 
Ferran Ciment (Sènior 4x); Francesc 

Franch, Alex Paga, Antonio Bavinstev 
i Ferran Climent (Sènior 4-); Núria 
Puig (1x); Paula Arques (Juvenil 1x); 
i Manel Toldá i Diego Villar (Màster 
2-). Els podis de bronze van ser aquest 
cop per a Victoria Cid (Sènior 1x); 
Paula Arques, Nuria Puig, Victoria 
Cid, Iris Castell, Gemma Pellissa, 
Anastasia Zakharova, Laura Turón, 
Laura Fibla i Morales de Timoner 
(Sènior 8x); Ricardo Pallares i Carlos 
Goldero (Màster 2-) i Ricardo Palla-
res, Carlos Goldero, Manel Toldá i 
Diego Villar (Màster 4).

Al campionat de rem olímpic van 
participar un total de 742 bots per-
tanyents a clubs d’arreu de l’Estat i 
de diversos països europeus. 

FUTBOL

En el “play off” d’ascens a Tercera, 
l’Arnes i l’Amposta B van empatar 
sense gols en un duel marcat per la 
igualtat i el respecte, però també 
per la por a perdre. Ara s’ho juguen 
tot la setmana del 12 de maig. Amb 

l’empat, els arnerols es jugaran la 
plaça que queda d’ascens al camp 
del Benissanet mentre que l’Amposta 
haurà de guanyar a l’Ebre Escola i 
esperar que punxe l’Arnes a Benis-
sanet. 

L’Amposta empata contra 
l’Arnes en el partit de l’ascens






