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La Fira de Mostres atrau més de 52.000 visitants durant tres dies 

Ciutat
El ple aprova 
canviar el noms 
feixistes dels 
carrers

Amposta aprova un 
pressupost social que aposta 
per la dinamització econòmica

El Nadal  
més solidari

Entrevista amb 
Tomàs Bertomeu, 
regidor d’Hisenda i 
Obres
Ciutat
L’Ajuntament 
compra l’edifici 
del Sindicat per 
340.000 euros

La Cursa Sant Silvestre (a la imatge) i el Festival Frozen recapten més de 5.000 euros per a la compra de 
joguines solidàries. 
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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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
Fins 28 gener.: Farmàcia Vergès
29 gener-5 feb..: Farmàcia Vidal
6-12 feb.: Farmàcia Albella
12-19 feb.: Farmàcia Ferré

MUNICIPAL

El ple de l’Ajuntament d’Am-
posta va aprovar dilluns 28 
de desembre al vespre els 

comptes per al 2016. Amb els vots 
favorables de l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta, el Partit dels 
Socialistes i del regidor German 
Ciscar i el vot en contra del grup 
de Convergència i Unió, el plenari 
ha donat llum verda a uns comptes 
que sumen 19,59 milions d’euros, 
un 1,16% menys que els del 2015. 
“La baixada del pressupost s’expli-
ca, fonamentalment, per la rebaixa 
d’impostos directes i indirectes”, ha 
assenyalat l’alcalde, Adam Tomàs, 
durant la presentació dels comptes, 
tot recordant que enguany s’ha 
rebaixat l’IBI rústica un 10% i l’IBI 
urbana es redueix un 6% per a 
12.000 immobles de la ciutat.

Pel que fa les despeses, hi ha un 
increment de les despeses de per-
sonal del 8,25% (de 7,9 M€ a 8,5 
M€) motivada, fonamentalment, 
pel reforç de l’administració pú-
blica, “per donar un millor servei 
públic”, amb la incorporació d’un 
inspector i dos agents de la policia 
local, la contractació de dos tècnics 
de l’administració especial (TAE) 
i l’ampliació de la jornada a tres 
tècnics més. L’increment d’aquest 
capítol també s’explica per la incor-
poració de 550.000 euros en plans 
d’ocupació. D’aquests, 180.000 

correspondran a plans d’ocupació 
propis que permetran la creació 
d’uns 40 llocs de treball. Segons els 
càlculs del consistori, amb la resta 
es podran crear una norantena de 
llocs de treball. 

Quant al capítol 2 de despeses 
corrents, aquest incrementa un 
10,16%, passant del 6,97M€ el 
2015 als 7,68M€ el 2016. En termes 
generals, augmenten les partides 
de manteniment de la via públi-
ca (un 35%, de 238.000 euros a 
322.000 euros) i dels col·legis (un 
48%, de 38.000 als 57.000 euros). 
També s’incorpora una partida de 
10.000 euros per començar l’ar-
ranjament del sostre de l’edifici 
del Mercat Municipal, s’amplia la 
partida del pla d’igualtat (de 500 
euros a 5.000 euros), s’incorpora 
un cicle de teatre (25.000 euros), 
s’amplia la partida de la Festa 
del Mercat a la Plaça (de 65.000 
a 80.000 euros) i s’augmenta el 
pressupost del transport urbà amb 
l’objectiu de negociar la gratuïtat 
del servei, donant resposta a una 
proposta del grup dels socialistes. 

Pel que fa a les subvencions, en 
termes generals s’incrementen les 
destinades a entitats esportives en 
un 15,75%, s’augmenten les beques a 
estudis superiors (de 8.000 a 20.000 
euros, a partir d’una proposta dels 
socialistes) i s’incrementen en un 

22,37% les ajudes a les entitats 
culturals. Quant a serveis socials, 
el pressupost del 2016 incorpora 
una partida d’ajuts alimentaris 
d’urgència social de 24.000 euros, 
manté el pla de suport a les famílies 
amb 102.000 euros i crea un pla de 
suport a persones sense recursos 
per ajudar a pagar rebuts amb una 
partida inicial de 50.000 euros, su-
mant així una proposta del regidor 
German Ciscar. Del mateix regidor, 
també incorpora la creació d’una lí-
nia d’ajut directe a la contractació de 
llarga durada a aturats d’Amposta, 

Amposta aprova uns comptes 
de 19,59 milions d’euros

Els pressupostos inclouen una planificació quadriennal d’inversions de 14,3M€

El pressupost del 2016 incorpora 500.000 euros en 
inversions per arranjar els pluvials de l’avinguda de la 
Ràpita i del carrer Tarragona. Malgrat només preveu 
aquest mig miler d’euros d’inversions, el comptes 
incorporen, per primer cop, una planificació quadriennal 
d’inversions que sumen 14,3 milions d’euros. “Per la 
regla de la despesa, no podem incorporar més inver-
sions enguany, però amb el romanent de tresoreria 
que tenim podrem fer més inversions un cop tancat el 
pressupost del 2015”, assenyala Tomàs, tot afegint que 
durant el 2016 també s’executaran inversions previstes 
al 2017. Entre elles, ha destacat la inversió d’1,5M€ en 
la instaŀlació d’enllumenat LED a tot el municipi, 42.000 
euros per a l’enllumenat del Poble Nou, 50.000 euros 
per a l’arranjament de l’Església del Poble Nou i 10.000 
euros per a la instaŀlació del caixer automàtic. També 
400.000 euros per a l’arranjament del sostre del Mercat 
Municipal, 150.000 euros per a la compra del solar del 
CETECOM o 50.000 euros per a la supressió de barreres 
arquitectòniques.  

Pla quadriennal d’inversions

Inclouen 580.000 euros 
en plans d’ocupació

EA, el PSC i el regidor 
German Ciscar  
hi van donar suport, 
mentre que CiU va 
votar-hi en contra

S’incrementen les 
beques a l’estudi  
i les ajudes a  
entitats culturals

Una de les inversions serà la renovació de 
l’enllumenat. 
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amb 30.000 euros. 
L’alcalde d’Amposta ha destacat 

les diferents converses que s’han 
mantingut amb cadascun dels grups 
municipals de l’oposició per poder 
escoltar les propostes i incorporar-les 
si són interessants. “Independent-
ment del vot dels diferents grups, 
hem treballat per incloure aquelles 
propostes que ens han semblat més 
interessants”, ha dit Tomàs, tot 
destacant la gratuïtat del bus urbà 
(proposta dels socialistes), la del 

pla d’ajuts a les famílies necessita-
des (proposta del regidor German 
Ciscar) o els plans d’ocupació propis 
(proposta presentada per Conver-
gència amb una moció al ple que 
es va aprovar). 

El regidor German Ciscar va justi-
ficar el seu vot positiu tot destacant 
“l’actitud de l’equip de govern” en 
escoltar les propostes fetes pel seu 
grup municipal i incorporar-les als 
pressupostos. “Treballes i t’esforces 
i al davant no et trobes una paret, 
sinó diàleg i això és de valorar”, 
va assenyalar Ciscar, tot afegint: 
“El nostre desig és poder continuar 
treballant en aquesta direcció, per 
al benefici d’Amposta”. 

Per la seva banda, el portaveu 
dels socialistes, Francesc Miró va 
argumentar que van votar-hi a favor 
perquè els comptes “incorporen un 
seguit de millores considerables 
“en benefici dels homes i les dones 
d’Amposta i  situen les persones 
en l’epicentre de les inversions”. 
“Els comptes incorporen iniciatives 
recollides en el programa electoral 
dels socialistes que el govern d’Es-
querra d’Amposta, les ha incorporat 
i, per tant, donarem suport a aquest 
pressupost”, va subratllar el portaveu 
socialista. 

Finalment, CiU va votar-hi en con-
tra perquè, segons va dir la seva 
portaveu, Isabel Ferré, “el que es 
porta a aprovació són els comptes 
del 2016, no el pla quadriennal 
d’inversions, i al pressupost del 
2016 només hi ha 500.000 euros 

d’inversions, també perquè hi 
ha un seguit d’arguments que al 
nostre entendre són arriscats com 
els 400.000 euros més en taxes i 
preus públics, l’increment del capí-
tol de personal o el de la despesa 
voluntària”. 

En el ple de dilluns 28, la re-
gidora d’Esquerra d’Amposta 
(EA), Júlia Barberà va prendre 
possessió de l’acta de regidora, 
substituint així a Rosabel Recio, 
que va haver de deixar l’acta per 
motius de salut. Barberà passa 
a ser la regidora de Joventut 
i Participació Ciutadana amb 
un 75% de dedicació, mentre 
que l’àrea de Serveis Socials i 
Salut és assumida per Susan-
na Sancho, també regidora de 
Comerç i Mercat Municipal, que 
tindrà una dedicació del 80%. 
Per la seva banda, Miquel 
Subirats assumeix les fun-
cions de portaveu del grup 
municipal d’EA. 

Els pressupostos es van aprovar en l’últim ple de l’any.

Hi ha un increment 
de la Festa del 
Mercat a la plaça 
(de 65.000 a 80.000)

S’incorpora un cicle 
de teatre estable 
amb 25.000 euros

Hi ha un increment 
important de les 
partides destinades a 
manteniment

Julia Barberà, nova regidora
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Ciutat

ENTREVISTA: ELS REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN

Acaben d’aprovar els primers pres-
supostos d’aquest equip de govern. 
Com els definiria? 

Des del meu punt de vista, són 
dels millors pressupostos que ha 
tingut l’Ajuntament d’Amposta en els 
últims anys. Per què? En primer lloc, 
perquè s’han elaborat des del consens 
amb les altres formacions polítiques, 
incorporant-hi les propostes que ens 
semblaven més interessants. Mostra 
d’això és que dos dels tres grups a 
l’oposició hi han votat a favor. En segon 
lloc, perquè incorporen 550.000 euros 
en plans d’ocupació (180.000 euros 
de propis), uns plans que permetran 
crear fins a una norantena de llocs 
de treball temporals al llarg de l’any 
i que, a més de cobrir necessitats 
del consistori, crearan ocupació a la 
ciutat. A més a més, també preveuen 
la creació de diferents llocs de treball 
que considerem fonamentals per al 
bon funcionament de l’Ajuntament i 
que en un termini curt de temps ge-
neraran estalvi. A més a més, aquests 
pressupostos inclouen ajudes socials 
(com les ajudes per a pagar l’IBI, les 
beques universitàries, els ajuts d’ur-
gència social), i també molts projectes 
per dinamitzar i millorar la ciutat 
(millora de la via pública i dels parcs 
i jardins, conservació d’escoles, més 
ajudes a entitats esportives i culturals, 
un cicle de teatre, més recursos per a 
fer créixer el Mercat a la Plaça,...). El 
nostre objectiu és fer coses a la ciu-
tat i que cada euro que l’ajuntament 
gasti o inverteixi repercuteixi sobre el 
municipi i els seus ciutadans. Aquests 
pressupostos engloben multitud de 
projectes dirigits a totes les ampostines 
i ampostins. 

Al pressupost del 2016 només hi ha 
500.000 euros d’inversions per a 
renovar pluvials per a complir amb 
la regla de la despesa imposada pel 

govern de Madrid. Però juntament 
amb el pressupost, també han pre-
sentat un pla quadriennal d’inver-
sions. Algunes d’elles s’han com-
promès a fer-les durant el 2016. 
Com ho faran?

Un cop tancat l’any comptable del 
2015, amb el romanent de tresoreria, 
acollint-nos a subvencions o a través 
de préstecs executarem els  projectes 
previstos dins el pla quadriennal, 
projectes que aquest equip de govern  
portava en el seu programa electoral 
o sobrevinguts, per necessitat, per tal 
i com ens hem trobat el poble, tots 
aquests projectes estan enfocats a 
millorar la qualitat de vida del ciutadà.

Quines obres prioritzaran, d’aquest 
pla quadriennal? 

La renovació de l’enllumenat 
públic, per instal·lar el sistema LED. 
S’invertiran 1,5 milions d’euros 
(750.000 a través d’un Fons Feder), 
que ens permetrà estalviar 300.000 
euros anuals en la factura de la llum. 
El mateix farem al Poble Nou, amb 
42.000 euros d’inversió, on també 
invertirem 50.000 euros per a la 
rehabilitació de l’Església i 10.000 
euros per a la instal·lació d’un caixer 
automàtic. Altres inversions previs-
tes a curt termini són l’eliminació 
de barreres arquitectòniques, amb 
50.000 euros d’inversió,  la renovació 
de vehicles de la Policia Local i de 
Serveis, amb una inversió de prop de 

200.000 euros o la compra del solar 
de CETECOM amb 90.000 euros. 

Al novembre van aprovar les or-
denances municipals, que regulen 
els impostos que pagaran els ciu-
tadans durant l’any. Hi ha una dis-
minució del 6% de l’IBI a un total 
de 12.000 immobles del municipi. I 
també una rebaixa del 10% de l’IBI 
rústic. Algun grup de l’oposició 
els hi ha recriminat que aquestes 
rebaixes podrien haver sigut més 
quantioses. Què els hi diria?

Que la rebaixa que ha assumit 
aquest equip de govern en el seu 
primer pressupost és molt ambiciosa 
i que a més, a través dels pressu-
postos, ja hem inclòs mesures per 
ajudar aquelles famílies que més ho 
necessiten a través d’ajuts directes, 
que seran molt més justos. I malgrat 
la rebaixa de 500.000 euros en in-
gressos directes a través d’aquests 
impostos, el pressupost aprovat ens 
permetrà dinamitzar la ciutat en tots 
els sentits.

Vostè també és responsable de 
Règim Intern i Personal. En quina 
situació es troba el consistori a ni-
vell intern?

Cal modernitzar-lo i fer-lo més efi-
cient, per convertir-lo en un consistori 
del segle XXI, que siga una adminis-
tració àgil i propera al ciutadà, avui 
encara estem al segle XIX. Com ho 
estem fent tot això? Per una banda, 
agilitzant i millorant els processos a 
través de la incorporació de noves 
tecnologies (per exemple, s’està 
implantant la signatura electrònica, 
un simple escàner-ferramenta desco-
neguda a l’ajuntament-, sistemes d’e-
mail potents) la implantació de l’ofici-
na d’Atenció al ciutadà, l’establiment 
de procediments de treball interns   
(increïblement  l’ajuntament  fun- 
ciona per pura inèrcia), incorporant 
personal qualificat, cal pensar que 
l’administració local a curt termini, 
a  més de l’ajuntament, pròpiament 
ha de vetllar per l’Hospital i la Fuss-
mont, tres unitats econòmiques que 
consolidaran comptes, la gestió de 
l’espai sostenible i obert a tothom. 

“Són dels millors 
pressupostos que ha 
tingut Amposta en els 
últims anys”

TOMÀS BERTOMEU, REGIDOR D’HISENDA, RÈGIM INTERN I PERSONAL I D’OBRES, URBANISME I ACTIVITATS

Llicenciat en Dret i advocat de professió, està format a EADA i va estudiar 
a la Facultat de Dret a la Universitat de Barcelona (UB). A la capital del 
país hi va viure durant cinc anys. Molt lligat a l’associacionisme local, ha 

estat membre actiu de diverses entitats locals, sobre esports, ensenyament 
o veïnals. “No tinc cap afiliació política”, diu Bertomeu, “amb el meu treball i 
valors espero ajudar a dignificar el futur del nostre poble”. 

Es prioritzarà 
la renovació de 
l’enllumenat 
públic, invertint 1,5 
milions d’euros, que 
comportaran un estalvi 
de 300.000 euros
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L’alumnat del cicle de 
Gestió de Vendes i Espais 
Comercials de l’IES 
Montsià té una plaça de 
FP dual al Decathlon

La consellera en funcions, Irene 
Rigau, ha signat un conveni amb 
la multinacional Decathlon per 
impulsar la Formació Dual en 18 
instituts catalans amb l’objectiu que 
la formació dels estudiants s’adapti 
millor a les demandes del mercat. 
L’Institut Montsià d’Amposta amb 
el cicle de Grau Superior de Ges-
tió de Vendes i Espais comercials 
ha estat un dels escollits per dur 
a terme aquesta nova experiència 
que alterna la formació a l’aula amb 
l’aprenentatge a l’empresa.

El model de formació professional 
dual, que ja està en funcionament 
en altres cicles de l’Institut Montsià,  
permet la participació de les empre-
ses en el procés formatiu dels alum-
nes de forma molt activa. Aquest 
nou model combina la formació 
acadèmica a l’institut amb l’aprenen-
tatge a l’empresa. En aquest sentit 
l’alumne deixa d’impartir una part 
del currículum a l’aula per aprendre’l 
treballant a canvi d’un sou/beca.

L’objectiu és  apropar empresa i 
escola amb la finalitat de millorar el 
model educatiu, afavorir i cobrir les 
necessitats de les empreses i garantir 
que la formació rebuda pels alumnes 
cobreix les necessitats del mercat.
Aquesta experiència amb l’empresa 
Decatlon s’ampliarà els propers cur-
sos acadèmics amb més alumnes. 

L’Ajuntament d’Amposta és pro-
pietari ja de l’antic edifici del 
sindicat catòlic, més conegut 

popularment com Sindicat, ubicat a 
l’avinguda de la Ràpita número 43. 
Dimecres 23 de desembre es va for-
malitzar l’operació de compra-venda 
de l’edifici per un preu de 340.000 
euros a l’entitat bancària que n’era 
propietària fins ara. Es tracta d’un 
edifici noucentista, datat dels anys 
20 del segle passat, amb una super-
fície total de 465 metres quadrats 
repartits en  dues plantes. La façana 
està protegida dins del POUM. 

“Al febrer, en una moció des 
de l’oposició ja vam reclamar que 
l’Ajuntament negociés la compra de 
l’edifici, que va sortir a la venda al 
desembre del 2014”, explica l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, tot afegint: 
“va ser una de les primeres coses que 
vam fer en assumir el govern mu-
nicipal”. “Ara, després de negociar 
amb l’entitat bancària, hem pogut 
sumar aquest emblemàtic edifici 
que forma part del patrimoni arqui-
tectònic, cultural i social d’Amposta 
al conjunt d’edificis municipals”, 
explica Tomàs. 

Sobre els usos d’aquest edifici 
que ara és municipal, l’alcal-

de avança que la voluntat és 
instal·lar-hi tots aquells serveis 
relacionats amb les polítiques 
actives d’ocupació, “amb oficines 
i aularis per a formació”. Ara, els 
serveis tècnics de l’Ajuntament 

estudiaran quin tipus d’obra és 
necessària per adequar-lo. 

La compra de l’edifici s’ha fet 
a través d’una subvenció que ha 
atorgat la Diputació de Tarragona.       

EQUIPAMENTS

L’edifici del Sindicat, municipal
L’operació de compra-venda s’ha formalitzat per un valor  de 340.000 euros

L’edifici del Sindicat està ubicat a l’avinguda de la Ràpita.

L’Ajuntament d’Amposta canviarà els 
noms d’aquells carrers que fan refe-
rència a personatges i fets vinculats 
al franquisme. Així es va aprovar 
en el ple ordinari de novembre, 
dilluns 30 de novembre al vespre, 
a instàncies d’una moció d’Esquer-
ra d’Amposta (EA) que va rebre el 
suport del regidor Germán Ciscar i 
el grup dels Socialistes i l’abstenció 
de Convergència i Unió (CiU). En 
concret, l’acord del ple contempla 
canviar els noms dels carrers Ruíz 
de Alda, fundador de la Falange, i 
García Morato, un militar feixista. 

També inclou la substitució de mane-
ra progressiva de les catorze plaques 
d’habitatge de protecció oficial en 
les quals hi ha la icona del jou i les 
fletxes, símbol de l’època franquista, 
i facilitar, des de l’Ajuntament, tots 
els mitjans i suport necessaris als 
veïns afectats pels canvis.
El portaveu d’EA, Miquel Subirats, 
va recordar que aquesta era una 
“moció històrica” del seu grup, “pre-
sentada en cadascun dels mandats 
en els que ha tingut representació”, i 
que mai abans havia estat aprovada. 
“Convé que l’Ajuntament d’Amposta 

restauri la dignitat d’aquells que 
van morir o van ser represaliats 
per un règim totalitat i brutal com 
el franquista”, va afegir Subirats, 
tot argumentat que “el primer pas 
que proposem és que els noms i els 
símbols d’aquells que van dirigir o 
participar en aquest règim totalitari 
deixin d’estar presents a les façanes 
de la ciutat”. “No fer-ho seguiria 
empobrint la nostra democràcia, 
el nom d’Amposta i, una vegada 
més, les víctimes de la dictadura 
franquista”, va cloure. 

Tant el regidor Germán Ciscar com 

el portaveu dels Socialistes, Francesc 
Miró, van donar el seu suport a la 
proposta, mentre que Convergèn-
cia i Unió (CiU) va abstindre-s’hi 
demanant que s’obrís un procés 
de participació ciutadana a l’hora 
d’escollir els nous noms. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
va defensar que “la memòria històri-
ca no és una qüestió a sotmetre a la 
participació ciutadana i és necessari 
retirar aquests noms de la llista de 
carrers de la ciutat”. Tomàs va ga-
rantir que l’Ajuntament facilitarà 
tots els tràmits als veïns.       

MEMÒRIA HISTÒRICA

El ple aprova canviar el noms 
feixistes dels carrers

Es modificaran els noms dels carrers Ruíz de Alda i García Morato

ENSENYAMENT

Ciutat
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Ciutat

FIRES

La Fira de Mostres d’Amposta 
2015 va tancar portes dimarts 
8 de desembre al vespre amb 

un balanç “més que positiu”. Segons 
les dades facilitades per l’àrea de 
Fires, durant els quatre dies, la mos-
tra va rebre més de 52.000 visites. 
“S’ha demostrat que la gratuïtat de 
l’entrada ha atret més visitants”, 
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs, 
qui també destaca que la primera 
valoració qualitativa respecte a 
l’activitat comercial que s’ha generat 
al voltant de la Fira de Mostres és 
“satisfactòria”. 

“Els expositors ens comenten que 
s’han tancat diversos pressupostos”, 
diu, tot afegint que “era completament 
il·lògic, com ens ha comentat una 
dona, que abans, per poder comprar 
un cotxe a la fira, s’hagués hagut de 
pagar tres vegades per accedir-hi i 
tancar l’acord”. 

En aquest mateix sentit, la regi-
dora de Fires i presidenta de Fira 
Amposta, Joana Estévez, també va 
assenyalar que “els expositors ens 

han traslladat que estan satisfets 
amb l’activitat generada i que hi 
hagut molt bon ambient”. Diumen-
ge, amb més de 16.000 visitants, i 
dimarts amb prop de 15.200, van ser 
els dies de més afluència de gent.

L’alcalde d’Amposta també va 
posar èmfasi en el fet que la Fira de 
Mostres “ha sigut un pol d’atracció 
de visitants i d’activitat econòmica 
per al municipi”. “Un exemple, és 
l’activitat que s’ha generat al sector 
de restauració, que ens trasllada la 
seva satisfacció per haver omplert els 
menjadors durant els dies de Fira”, 
va assegurar Tomàs. 

La Fira de Mostres, que el 2015 
va arribar a la 55a edició, va ser 
inaugurada dissabte 5 de desembre 
pel president de la Cambra Arrossera 
del Montsià, Miquel Fàbregas, en 
representació de l’entitat, l’exposi-
tor més antic de la fira. Diumenge 
va ser el dia de la comarca, un acte 
organitzat pel Consell Comarcal del 
Montsià i que va tenir a Sant Jaume 
d’Enveja com a municipi convidat. 

La Fira de Mostres rep més de 52.000 visites

La gratuïtat de la fira va atraure més visitants. El dia de la comarca, organitzat pel Consell Comarcal del Montsià, 
enguany va anar destinat a Sant Jaume d’Enveja.

La fira va ser inaugurada pel president de la Cambra Arrossera del 
Montsià, l’expositor més antic. 
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La Fira de Mostres rep més de 52.000 visites

La gratuïtat de la fira va atraure més visitants. 

En el marc de la fira es van fer entrega de les beques a l’exceŀlència universitària. 

Es va fer entrega dels diplomes als membres de Protecció Civil Amposta.
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Fins a 55 joves dels 75 que han 
participat en l’últim programa 
de Joves per l’Ocupació de 

l’Ajuntament d’Amposta han acon-
seguit continuar treballant de forma 
temporal en acabar el programa. Això 
representa el 73% dels participants i un 
40% d’aquests continuen treballant, ja 
que les empreses han renovat els seus 
contractes. D’altra banda, 12 joves 
(un 16%) han optat per continuar 
amb la seva formació, estudiant cicles 
formatius o altres estudis reglats. Pel 
que fa al balanç del darrer programa 
de Joves per l’Ocupació, cal destacar 
també que hi han participat 35 em-
preses d’Amposta de les quals 18 han 
contractat joves. 

“L’Ajuntament d’Amposta està 
molt satisfet amb els resultats del 
programa”, assenyala l’alcalde 
d’Amposta i regidor d’Empresa i 
Promoció Econòmica, Adam Tomàs, 
tot agraint també a les empreses la 
seva col·laboració i acolliment dels 
joves. “Confiem que en els propers 

anys continuï la bona relació i 
s’ampliï també a noves empreses i 
col·laboradors”, diu Tomàs. D’altra 
banda, l’alcalde també ha aprofi-
tat per felicitar als joves que han 
aprofitat el programa en tots els 
aspectes: “per la formació rebuda, 
les pràctiques laborals, els ajuts, però 
principalment, perquè han tingut 
la possibilitat de trobar una feina i 
incorporar-se al mercat de treball”. 

Al mes de desembre va acabar el 
programa del 2015 on han participat 
un total de 75 joves repartits en set 
especialitats formatives:  Auxiliars 
en jardineria, vivers i projectes; 
auxiliars en ramaderia: porcí i equí; 
Operari d’indústries alimentàries 
i càrniques; Aqüicultura i arts de 
pesca; Operari d’indústries gràfi-
ques; Recepció, atenció al públic i 
reposador i Mecànica i soldadura.

NOUS PROGRAMES
El Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) ha aprovat a l’Ajuntament 

d’Amposta els programes de for-
mació i treball per a joves, Joves 
per l’Ocupació i Fem ocupació per a 
joves. En concret, s’han aprovat plans 
per a 90 i 20 joves respectivament 
en les especialitats sol·licitades: 
operaris d’indústria i magatzem; 
conductors de transport de merca-
deries per carretera; auxiliars de 
veterinària i ramaderia; auxiliars 
de cultius agrícoles, jardineria i 
vivers; secretaris i atenció al públic; 
animadors socioculturals i turisme; 
dependents de productes alimenta-
ris; carn i peix; aqüicultors i elabo-
radors d’arts de pesca; mecànics i 
soldadors i ajudants d’electricista i 
manteniment (adaptats per a joves 
amb una discapacitat). És per això 
que per tots aquells joves interessats 
de 16 a 29 anys, que siguin deman-
dants d’ocupació, inscrits a l’oficina 
de treball, i al registre de la Garantia 
Juvenil, tenen l’oportunitat de par-
ticipar aquest any 2016 en els nous 
programes. El 16 i 17 de desembre 

l’Oficina de Treball d’Amposta ja va 
convocar als primers joves que han 
sol·licitat els programes. Uns 190 jo-
ves es van reunir al Casal d’Amposta 
per participar en aquesta sessió in-
formativa. Aquests i altres joves que 
estiguin interessats, s’entrevistaran 
durant tot el mes de gener de 2016. 
L’inici dels cursos es preveu per al 
mes de febrer de 2016. 

POLÈMICA

L’Ajuntament d’Amposta es va fer 
càrrec, durant quatre anys, de pagar 
la factura elèctrica del bar de gestió 
privada del parc dels Xiribecs, per 
un import total de 40.000 euros. 
El regidor de PxC, German Ciscar, 
ha reclamat a l’actual equip de 
govern d’Esquerra d’Amposta una 
investigació per depurar responsa-
bilitats, tant dels funcionaris com 
dels càrrecs polítics de l’anterior 
executiu de CiU. Recorda que 
va ser, precisament, l’exalcalde, 
Manel Ferré, qui va signar l’alta 
de la llum. A més, en les factures 
revisades apareixia l’anotació “Ull, 
bar del parc dels Xiribecs”. “Eren 
coneixedors de la situació; no poden 
al·legar ignorància”, ha assegurat 
Ciscar, tot acusant “d’amiguisme” 
l’anterior govern.
“CiU i els seus ‘amiguets’ feien el 
que volien”, insisteix Ciscar, qui 
sosté que els fets han sortit a la 
llum “perquè hi hagut un canvi de 

govern que ha permès accedir a la 
informació”. “Abans, demanàvem 
informes i no ens els donaven; ara 
sí”, ha dit, tot avisant que es tracta 
d’uns fets que no han de tornar a 
repetir-se. “Ningú està per sobre de 
la llei i el missatge està clar, qui la 
fa, la paga”, ha tancat. 

L’Ajuntament va pagar 40.000 € 
en llum del bar dels Xiribecs

55 alumnes de Joves per l’Ocupació 
aconsegueixen un contracte laboral

A hores d’ara, un 40% d’aquests continuen treballant, ja que les empreses han renovat els seus contractes

Ja s’han fet les primeres sessions.

Ciutat

MERCAT LABORAL

No importa quina sigui la mida de l’anunci, 
veus com la publicitat a la Revista Amposta 

sempre es llegeix

revista@amposta.cat

Ho va denunciar el regidor,  
German Ciscar.
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Detingut per robatori 
a interior de vehicles

Agents de la Policia Local van detin-
dre, la matinada del 28 de desembre, 
a un home de 26 anys, domiciliat a 
la població com a presumpte autor 
de diversos robatoris amb força a 
interior de vehicles. 

Ja s’havia detectat un increment 
del nombre de robatoris amb força 
a interior de vehicles les darreres 
setmanes i la matinada del dia 28 
es va rebre, a les 05:06h,  a la Sala 
de Coordinació Operativa de la Po-
licia Local d’Amposta una trucada 
d’un veí informant que havia vist 
un individu forçant un vehicle a 
la via pública. Fins al lloc dels fets 
es va traslladar una patrulla de la 
Policia Local, que va observar un 
home que posteriorment va ser 
detingut com a presumpte autor 
de diversos robatoris a interior de 
vehicles a la zona on va ser loca-
litzat. El presumpte autor dels fets, 
en veure a la patrulla, va llençar 
alguns objectes a la via pública i en 
el moment de ser interceptat per la 
zona dels carrers Itàlia, prop del Parc 
de Xiribecs, portava a sobre alguns 
objectes que podien ser provinents 
d’algun dels robatoris perpetrats la 
mateixa nit/matinada. Els agents 
en una primera inspecció de la 
zona, han pogut recuperar també 
els objectes utilitzats pel presumpte 
autor per realitzar el forçament dels 
tancaments dels vehicles, que havia 
llençat en observar la presència de 
la patrulla policial. 

L’Associació d’Engrescats de les 
Terres de l’Ebre gestionarà, a 
partir d’aquest 2016, la gos-

sera municipal d’Amposta, ubicada 
a la C-12 a la sortida de la ciutat. 
Així es desprèn del conveni que han 
signat l’Ajuntament i l’entitat, en 
què el consistori fa una aportació de 
14.000 euros a les Engrescades per al 
manteniment i gestió de la gossera. 
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
i el regidor de Serveis Municipals, 
Pagesia i Medi Natural, Dani Forca-
dell, van visitar les instal·lacions per 
formalitzar aquest traspàs. 

Es tracta del compliment d’un 
compromís electoral adquirit amb 
l’associació, que des de la seua 
creació treballa, de forma altruista 
i completament voluntària, per a la 
protecció dels gossos a través de ca-
ses d’acollida i fomentant l’adopció 
dels animals. L’alcalde d’Amposta 
s’ha mostrat convençut que la tas-
ca de l’Associació d’Engrescats a 
les Terres de l’Ebre en la protecció 
dels animals serà excel·lent. “Amb 
el mateix cost que fins ara es dóna 
sortida a una reivindicació feta des 
del voluntariat de la ciutat”, afegeix. 

Tant l’alcalde com el regidor de 
Serveis Municipals, Pagesia i Medi 

Natural han volgut agrair el paper 
imprescindible fet fins ara per l’Asso-
ciació per a la Defensa dels Animals 
Abandonats, que havia gestionat 
l’equipament des la seua creació, 
l’any 1994. L’entitat es va crear 
formalment l’any 2001 impulsada 
per  persones com Josep Barberà, 
Maria Pilar Campos (que en va 
ser la primera presidenta), Carme 
Sapinya, Pepita Pasqual, Marina de 
Dios o Pilar Pasqual. Malgrat que 
no es va constituir fins l’any 2001, 
el mateix Barberà ja havia treballat 
en la protecció dels gossos des de 

l’any 1982, recollint-los i tenint-los a 
la seva finca particular. L’any 1994, 
l’Ajuntament habilita la gossera i des 
de llavors, de forma desinteressada, 
l’entitat ha gestionat adopcions i 
acolliments. Segons destaca el propi 
Barberà, de mitjana es donaven uns 
50 o 60 gossos, mentres que per la 
gossera en passaven uns 30 o 40 
més a l’any que s’havien perdut. A 
tots ells se’ls hi posava el xip i se’ls 
cuidava.  

La gossera municipal té capacitat 
per a una trentena de gossos.  Ac-
tualment hi ha fins a 23 animals.       

EQUIPAMENTS

L’Associació Engrescats 
gestiona la gossera municipal

El consistori farà una aportació anual de 14.000 € per al manteniment

En acabar el 2015, la zona de la 
Torre de la Carrova i la mateixa 
torre es van quedar completament 
a les fosques. El robatori del coure 
d’aquell indret va deixar sense sub-
ministrament elèctric a l’element 
patrimonial de la ciutat. Per resta-
blir el servei, les arques municipals 
han de sufragar una despesa de 
5.000 euros. 

“Lamentem aquest tipus d’actes 
vandàlics”, ha dit l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, tot destacant 

que “en aquests moments d’una 
greu situació econòmica, en què les 
famílies fan un gran esforç per pagar 
els seus impostos i l’Ajuntament per 
poder fer accions que realment aju-
din a la societat, és lamentable que 
haguem de suportar una despesa de 
5.000 euros per una acció vandàlica 
com aquesta”. 

“Serem molt durs i estrictes amb 
aquest tipus d’actuacions”, ha sen-
tenciat Tomàs després de conèixer 
aquests fets.       

SUCCESSOS

El robatori de coure deixa sense 
llum la Torre de la Carrova

La reparació de l’acte vandàlic costarà uns 5.000 euros en total

SUCCESSOS
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Amposta s’ha bolcat aquestes 
festes nadalenques en les 
diferents activitats solidàries 

organitzades a la ciutat per recaptar 
fons que van destinats a comprar 
joguets per als xiquets de famílies 
necessitades. En total s’han recaptat 
5.171 euros.

La primera de les activitats va ser 
el Festival Solidari de Sant Esteve: 
Submergeix-te en el món Frozen, 

que diumenge 27 va aplegar un 
miler de persones a l’auditori de la 
Lira Ampostina. Els dos passis que 
es van fer van servir per recaptar 
3.800 euros. Al festival hi van ac- 
tuar la Fila, la Lira, EtcA, l’Escola de 
Dansa Jaquelin Biosca, l’Escola de 
Ball Esportiu Quick Dance, Gimnàs 
Alfaro, l’Espai Polivalent Bombolles i 
els solistes Mari Pau Medina i Àngel 
Minyana amb actuacions inspirades 

FESTES

Les activitats solidàries de Nadal 
recapten més de 5.000 euros

Èxit de participació a totes les activitats programades, entre elles el Festival 
solidari i la Sant Silvestre

457 corredors de la Sant Silvestre es van aplegar al carrer del Pont des d’on es va fer la sortida. 

en la popular pel·lícula d’animació 
Frozen. També hi van col·laborar 
Eroski, l’Associació de Restauradors 
d’Amposta, Foto Amposta, la comissió 
de Festes de Nadal i Ràdio Amposta. 
Van ser nombrosos els xiquets i xique-
tes que van acudir al festival vestits 
com els personatges i que es van fer 
fotos amb els personatges de la pel-
lícula, que van animar l’espectacle. 

La segona de les activitats solidà-

ries programades per aquestes festes 
nadalenques va ser la primera cursa 
solidària Ciutat d’Amposta Sant Sil-
vestre, el 31 de desembre. La cursa va 
registrar un èxit de participació, amb 
457 corredors, de totes les edats. En 
aquest cas es va recaptar 1.371 euros 
que s’han donat a Creu Roja. Pel que 
fa al podi, en categoria masculina 
Juanma Martínez va ser el més ràpid, 
seguit per Xavi Queral i Laureano Pa-
nisello. En femenina, Nadia Tolós va 
acabar la primera, seguida de Teresa 
Moya i Sita Batalla. 

LA CASETA DEL NADAL
Una altra de les activitats estrella de 
les festes nadalenques a la capital 
del Montsià ha estat la instal·lació 
de la Caseta del Nadal a la plaça del 
Mercat. Des del dia 22 de desembre 
i fins el dia 5 de gener, la caseta 
va acollir diferents activitats com 
contacontes, tallers de Lego o tallers 
amb manualitats, realitzats gràcies 
al treball i dedicació de voluntaris. 
Va ser allí també on el Pare Noel 
va fer la seva arribada el dia 24 de 
desembre i va entregar els regals a 
molts xiquets i xiquetes de la ciutat. 
A partir d’aquell dia, tres cadires 
amb les corones dels tres Reis Mags 
van presidir la Caseta, tot esperant 
l’arribada de Ses Majestats a la ciutat. 

Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la participació i implicació de tots 
aquells que han fet possible totes 
les activitats de Nadal, com l’equip 
de voluntaris i voluntàries, el cos 
de Protecció Civil, Creu Roja, Bri-
gada Municipal, Policia Local, les 
entitats, els comerços i negocis que 
han col·laborat en l’organització dels 
esdeveniments solidaris i també, a 
tots els ampostins i ampostines que 
hi han participat. 

El Festival Frozen va comptar amb moltes actuacions. El Festival Frozen va recollir més de 3.800 euros.
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FESTES

Pere Carles Valldepérez Gómez és el 
primer ampostí nascut a l’Hospital 
Comarcal d’Amposta aquest 2016. 
És el primer fill de Santi Valldepé-
rez i Maria José Gómez, una jove 
parella d’Amposta. Pere Carles va 
nàixer per cesària el dia 4 de gener 
quan passaven quinze minuts de les 
set de la tarda i va pesar 3,830 kg. 
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 

va visitar la jove parella a l’Hospital 
i els va fer entrega d’un petit detall 
de l’Ajuntament. Tomàs també va 
visitar la primera ampostina de 
l’any, que va nàixer menys de dues 
hores després de Pere Carles, també 
a l’Hospital Comarcal d’Amposta. 
És Maria Solanes Toldà, la segona 
filla d’Antonio Solanes i Laura 
Toldà. Maria va pesar 3,390 kg. 

Pere Carles Valldepérez Gómez, primer ampostí de l’any
NAIXEMENTS

Maria Solanes Toldà va nàixer el dia 4 prop de les nou del vespre i va ser 
la primera xiqueta nascuda a Amposta aquest 2016. Pere Carles és el primer ampostí de l’any. 

La Caseta del Nadal va ser l’epicentre de moltes de les activitats que es 
van fer per les dates nadalenques.

El Pare Noel va repartir els regals el dia 24.

Juanma Martínez va ser el més ràpid, seguit per Xavi Queral, que anava 
disfressat de regal.
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FESTES

Ses Majestats 
arriben pel riu

Els contes de Toy Story i la Ventafocs presidien la cavalcada reial. 

Els contes de la Ventafocs i Toy 
Story van ser els protagonistes 
principals de la cavalcada de 

Reis Mags d’enguany a Amposta, 
dijous 5 al vespre. Les dues carrosses 
presidien la rua de Ses Majestats, que 
van fer la seua arribada pel riu dalt 
de tres llaguts portats per remers del 
Club Nàutic d’Amposta. Un castell de 
focs d’artifici va anunciar l’arribada de 
Melcior, Gaspar i Baltasar, que van fer 
l’entrada a peu des de l’embarcador fins 
a la plaça de la Pau, saludant a tots els 
xiquets i xiquetes. Allí van pujar a les 
seves carrosses i van fer el seu recorre-
gut fins a la plaça de l’Ajuntament. 

Fins a 74 parades van participar 
diumenge 13 de desembre, al 
Mercat d’Amposta de Santa Llú-
cia, que enguany arriba a la 18a 
edició. Les parades es van agrupar 
segons la seva activitat.  Un dels 
elements distintius del Mercat de 

Santa Llúcia va ser la instal·lació 
de les dos cortines de regals als 
accessos del carrer Major i al car-
rer Corsini, en consonància amb 
la decoració que van instal·lar els 
comerços i veïns del carrer Major 
per a les festes nadalenques. 

Una setantena de parades, al Mercat de Santa Llúcia
FIRES
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ENTITATS

Guiatge teatralitzat dels alumnes amb FP Dual del CFGS 
de Turisme de l’Institut Montsià

El  17 de desembre els alumnes de segon del CFGS Guia, Informació i As-
sistència Turístiques de l’Institut Montsià d’Amposta, es van posar al paper 
d’alguns dels personatges històrics més rellevants del municipi de la Ràpi-
ta, com ara el rei Carles III, monges del convent, Sebastià Juan Arbó, ma-
riners, pirates, moriscos, etc., realitzant un guiatge teatralitzat i amb dife-
rents idiomes,  als seus companys de primer curs del mateix cicle formatiu 
i finalitzant amb una visita al Museu de la Mar de l’Ebre. 
Aquesta activitat és una de les moltes organitzades pel Departament de Tu-
risme de l’Institut Montsià i el Consorci del Museu Terres de l’Ebre, amb qui 
gaudeixen d’un estret vincle i realitzen diverses coŀlaboracions formatives, 
com ara l’acollida d’alumnes amb formació professional dual i la formació 
en centres de treball.  

BREUS

El pati de l’Escola Miquel Granell es decora per Nadal

El matí de dissabte 12 de desembre, l’AMPA de l’Escola Miquel Granell va 
organitzar una trobada amb les famílies de l’escola per tal de decorar el pati 
amb motius nadalencs.
Al voltant d’unes 150 persones, entre pares i mares, alumnes, familiars, 
membres de l’equip directiu i mestres, es van aplegar per passar un matí 
diferent a l’escola. Hi va haver diferents activitats, organitzades per tallers 
com ara fer boles de llana per penjar als arbres, elaboració de ninots de neu 
per ornamentar les columnes de ferro del porxo,  panells de cartró amb els 
reis mags, que es van coŀlocar a les portes de l’entrada, un avet per penjar-
hi els millors desitjos per al proper any que entra i, finalment, es va fer un 
muntatge amb un ninot de neu per fer-hi fotos.
La iniciativa va ser molt ben rebuda per part de les famílies i confiem que 
per al proper any es pugui repetir l’experiència, la qual ha sigut molt positiva 
des del punt de vista de la cohesió social.  

Noemí Muñoz, alumna de l’INS Ramon Berenguer IV 
premiada en un certamen literari

L’Associació de Familiars de Malats d’Alzheimer, a la Fira

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer van posar un any més un 
estand a la Fira de Mostres d’Amposta, així com també al Mercat de Santa 
Llúcia, on la gent va poder coŀlaborar amb l’entitat amb la compra de dife-
rents productes: calendari solidari Mossos d’Esquadra, manualitats Esplai 
La Caixa, així com també en la compra de números pel sorteig. Les agra-
ciades del sorteig van ser el 1r premi d’un lot obsequi de la Jijonenca per a 
Maria Isabel Bonfill, i 2n premi d’una cistella de Nadal per Pepi Bel. 

L’alumna de l’INS Ramon Berenguer IV  Noemí Muñoz, de 4t d’ESO, ha estat 
premiada en la sisena edició del concurs de microrelats de terror en llengua 
catalana convocat per l’institut Cristòfol Despuig de Tortosa. La convoca-
tòria, oberta  a tots els centres educatius de primària, secundària i cicles 
formatius de les Terres de l’Ebre, convida l’alumnat a participar amb un 
relat escrit en català, castellà, anglès i francès. 

ENSENYAMENT

Amb l’arribada del mes de novem-
bre, la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació (FCRI)     
coordina a Catalunya, des de fa vint 
anys, la Setmana de la Ciència. I un 
any més, el departament de Ciències 
de l’Institut Ramon Berenguer IV 
d’Amposta ha planificat una sèrie 
d’activitats al voltant d’aquestes 
dates. Les temàtiques de l’edició 
de 2015 han estat la llum i els 
sòls, amb motiu de la celebració 
de l’Any internacional de la llum 
i les tecnologies relacionades amb 
la llum, i de l’Any dels sòls. Entre 
les propostes que cal remarcar hi 
ha conferències, debats, concursos 
fotogràfics i de maquetes o tallers 
científics, a càrrec de professionals 
del món de la recerca, la universi-
tat i la divulgació, adreçades tant 
a l’alumnat del centre com a les 
famílies i el públic en general. 

La programació s’inicià amb 
un cafè científic a l’Institut. Marc          
Boada, reconegut divulgador, féu un 
recorregut a través de la història de 
la ciència, la societat i la tecnologia 
amb la conferència experimental 
oberta al públic “L’invent de la bom-
beta”. També de portes obertes fou 
la ponència “Descobrir l’Univers”, 
que oferí Àngela Talarn, titulada en 
física i doctoranda a l’Observatori de 
l’Ebre. A més a més, Núria Fontanals i 
Laureano Jiménez, investigadors i do-

cents de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), impartiren, respectivament, 
les xerrades “Química verda” i “Vida 
extraterrestre: realitat o ficció”, per 
a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat 
que cursen la modalitat de Ciències.

Oberta a tot l’alumnat del centre, 
es celebrà la cinquena edició del 
Ral·li fotogràfic i del concurs de 
maquetes Fem Ciència a casa, amb la 
llum i els sòls com a temes de fons. 
Els guanyadors en les diferents cate-
gories de cada convocatòria, que es 
desvetllaren en l’acte de lliurament de 
diplomes als participats, reberen un 
val per material escolar. Els alumnes 
també fabricaren un espectroscopi i 
comprovaren el seu funcionament a 
l’activitat Esbarjos científics.

Els estudiants de Biologia de 
Batxillerat gaudiren dels tallers 
científics “Gens, teixits i òrgans” i 
“Grups sanguinis i genètica”, en els 
quals es dugueren a terme pràcti-
ques de laboratori amb materials 
i mètodes que, d’altra manera, no 
es podrien realitzar en un centre 
de secundària. Ambdues activitats 
foren conduïdes per investigadors 
del Centre de Regulació Genòmica 
de Barcelona (CRG). 

Vicent Ramiro Molina, 
cap de departament de Ciències 

Experimentals de l’Institut 
Ramon Berenguer IV

Setmana de la Ciència a 
l’Institut Ramon Berenguer IV
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SOLIDARITAT

Els col·legis Miquel Granell, 
Sagrat Cor o Soriano Monta-
gut, l’Institut de Tecnificació 

Esportiva de les Terres de l’Ebre, les 
dues llars d’infants municipals, la 
Gruneta i la Sequieta, els dimarts 
al Llar i el grup de dansa Paracota i 
Grup Instrumental Suc d’Anguila i 
Guardet Lo Cantador, el programa 
de formació i inserció del Pla de 
Transició al Treball d’Amposta, la 
Residència Apasa i la Societat de Ca-
çadors de l’Ebre van ser les diferents 
entitats que van col·laborar amb la 
Marató de TV3, dedicada a la dia-
betis i l’obesitat, amb l’organització 
d’un seguit d’activitats. 

El Col·legi Miquel Granell, que 
va organitzar un esmorzar solidari 
amb tota la comunitat educativa i 
amb col·laboració del supermercat 
Eroski-Amposta i l’empresa de cà-
tering Plat a taula de l’Ampolla, va 
recaptar prop de 1.500 euros. Per la 
seva banda, el Col·legi Sagrat Cor va 

recollir prop de 750 euros amb un 
concert Remember de la Marató, a 
càrrec de la bandeta del col·legi i un 
esmorzar saludable amb fruita do-
nada per Merco-Càmara, d’Amposta. 
L’escola Soriano Montagut, que va 
fer una caminada de la comunitat 
educativa, va aportar a la marató 
250 euros. 

Per la seua part, l’Institut de Tec-
nificació Esportiva va recollir 561 
euros gràcies a l’organització d’una 
venda d’esmorzars al pati a càrrec 
de cada classe. I el programa de 
Formació i Inserció al Pla de Tran- 
sició al Treball va aportar prop de 
516 euros gràcies al sorteig d’una 
cistella amb productes sans per tal 
de conscienciar de la importància 
d’una bona alimentació.  La societat 
de caçadors de l’Ebre, que va fer ac-
tivitats tradicionals a l’Encanyissada, 
com sortides amb barques de perxa 
o passejades en carro i cavall, va 
recollir 500 euros. 

Altres entitats que van organitzar 
actes per la Marató va ser la Residèn-
cia Apasa, en la que els alumnes van 
confeccionar postals nadalenques i 
diverses manualitats per posar-les 
a la venda i  els dimarts al Llar i el 
grup de dansa Paracota i Grup Ins-
trumental Suc d’Anguila i Guardet 

Lo Cantador, que van ballar jotes 
a la plaça del Mercat. La llar d’in-
fants municipal de la Sequieta va 
col·laborar amb la venda de galetes 
per diabètics que es van fer amb 
l’ajuda dels xiquets i la Gruneta va 
vendre bijuteria feta amb càpsules 
Nespresso. 

Amposta es bolca en els actes de la Marató
Sis activitats recapten més de 4.000 euros

El coŀlegi Sagrat Cor va recaptar prop de 750 euros. 
L’escola Soriano Montagut va treballar la importància de la nutrició i va 
fer una caminada popular. En total va aportar a la Marató 250 euros. 

L’alumnat del curs de Vendes, oficina i atenció al públic del Pla de 
transició al treball d’Amposta va participar també en la marató.

Visita del Pare Noel a 
l’Hospital d’Amposta

El  23 de desembre, els pacients de 
l’Hospital d’Amposta van rebre la 
visita del Pare Noel i la seva comi-
tiva. Com ja és habitual en aquestes 
dates, vam voler fer arribar l’alegria 
i la iŀlusió, típiques d’aquestes fes-
tes nadalenques al nostre Hospital. 
Aquesta visita es va adreçar princi-
palment als pacients ingressats a 
la segona Planta d’Hospitalització 
d’Aguts i a la tercera Planta d’Hos-
pitalització de Subaguts i MEP. Es 
va lliurar un present a cada pacient, 
gentilesa de l’Hipermercat Eroski 

d’Amposta, que va ser acceptat amb 
molta iŀlusió i va donar un toc de mà-
gia a aquest dia. 

ENTITATS
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El vapor Anita. La història d’un 
mite. Aquest és el títol de la 
darrera obra publicada pels 

autors Laura Tienda i Albert Curto, 
historiadors i arxivers de l’Arxiu 

Comarcal del Baix Ebre. L’aparició 
del llibre coincideix amb el centenari 
de l’avarada del vapor Anita, que va 
navegar per l’Ebre fins al 1928, però 
que va quedar enfonsat davant de 

l’illa de Gràcia, a Sant Jaume d’En-
veja, a causa de la riuada del 1937. 

Aquest llibre culmina una feina de 
quatre anys, i que aporta molta docu-
mentació i fotografies inèdites sobre 

EXPOSICIONS

La Biblioteca presenta ‘El vapor 
Anita. La història d’un mite’

El llibre de Laura Tienda i Albert Curto recorda la història de la mítica embarcació

El vapor Aita va navegar per l’Ebre fins al 1928. 

el vapor Anita i els protagonistes de 
la seua construcció, la família Pons i 
la foneria Sales. També parla sobre 
què va representar la construcció 
del vapor Anita per a Tortosa, en 
un moment de creixement industrial 
de la ciutat. 

Una de les intencions dels autors 
del llibre ha sigut dotar el relat d’una 
vessant més humana. «L’embarcació 
no és un producte aïllat, s’ha de parlar 
de les persones que hi van intervenir, 
administrar o pujar», diu en aquest 
sentit Albert Curto. Així, l’estudi s’ha 
estructurat en les persones que van 
formar part de l’embarcació i els his-
toriadors han tret a la llum la persona 
que va inspirar el nom del vapor. Es 
tractava d’Ana Roca, la dona de Lluís 
G. Pons, un personatge misteriós 
sempre relegat al segon pla.

Tanmateix,  l’Arxiu Comarcal 
del Baix Ebre va inaugurar  als 
Serveis Territorials de Cultura, al 
Palau Oliver de Boteller, una expo-
sició commemorant el centenari de 
l’embarcació, amb la col·laboració 
del Museu de les Terres de l’Ebre.
La mostra és essencialment gràfica 
i es pot veure una gran maqueta de 
l’embarcació. Serà itinerant, anirà a 
Amposta, a Deltebre i probablement 
al Museu Marítim de Barcelona. 

El 10 de desembre, es va inau-
gurar al Museu de les Terres de 
l’Ebre l’exposició “Objectiu Terres 
de l’Ebre”. En aquesta exposició 
produïda pel col·lectiu Zoom Ebre, 
nou fotògrafs ens mostren –des de 
diferents mirades i punts de vista– 
la immensa diversitat patrimonial 
que atresora les Terres de l’Ebre; 
una terra plena d’identitats, valors 
i racons extraordinaris. 

La mostra està composta per 
vint-i-set fotografies, en les que 
es poden veure alguns dels espais 
més singulars del territori, com el 
Racó del Moro, les Coves Roges, 
la Refoia o el pla Abaria; el poble 

vell de Corbera d’Ebre o els camps 
d’Oliveres Mil·lenàries, on la petja-
da humana sempre ha estat present 
al llarg dels anys, tant en moments 
de foscor com de màxima esplen-
dor. També hi trobarem algunes de 
les espècies animals que habiten al 
nostre territori, junt d’alguns dels 
oficis artesanals més singulars de 
les quatre comarques de l’Ebre.

La convivència de treballs 
d’aquests nou autors, tan diferents 
entre sí, en un mateix projecte és 
fruit de la voluntat col·lectiva de 
mostrar algunes de les meravelles 
que ens envolten i de captar la 
bellesa d’alguns instants irrepeti-

EXPOSICIONS

El col·lectiu Zoom Ebre exposa 
els seus treballs al Museu  

“Objectiu Terres de l’Ebre” és la tercera de les exposicions fotogràfiques seleccionades al 2015

bles des d’una mirada fotogràfica 
i artística. 

Aquesta mostra, que ja ha itine-
rat per les Terres de l’Ebre i que es 
podrà veure fins el proper 31 de 

gener, és la tercera de les exposi-
cions fotogràfiques seleccionades 
a la convocatòria que va impulsar 
el Museu de les Terres de l’Ebre 
durant l’any 2015. 
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Un ampostí, a la Reial Acadèmia de les Belles Arts

L’ampostí Joan Reverté va explicar la vida i obra del pintor Claudi Lorenzale, 
en motiu dels 200 anys del seu naixement, a la Reial Acadèmia de les Belles 
Arts de Barcelona. Turisme de l’Institut Montsià i el Consorci del Museu 
Terres de l’Ebre, amb qui gaudeixen d’un estret vincle i realitzen diverses 
coŀlaboracions formatives, com ara l’acollida d’alumnes amb formació pro-
fessional dual i la formació en centres de treball. 

BREUS

El laboratori d’idees per als més menuts, a la Biblioteca

L’espai de la biblioteca es converteix un cop al mes en un laboratori de des-
coberta i de creació per a tots els xiquets i xiquetes que amb les seues fa-
mílies ens visiten al nostre particular “Laboratori d’idees”. Els laboratoris 
d’idees son conduïts per Fanny Sanchís i partir d’un fil conductor: la tardor, 
la cuina, el Nadal,… i amb els llibres i contes com a tret introductori, petits 
i grans es converteixen en investigadors, dissenyadors, pintors, cuiners,… 
A l’octubre es va explicar el conte de La castanyera coneix Halloween i els xi-
quets i xiquetes van poder recomposar un puzzle i crear un mural sobre la tar-
dor; al novembre es van convertir en cuiners i amb pasta de sal i pintures van 
fer les seves pròpies creacions i per acabar l’any, van preparar un arbre gegant 
amb material reciclat per decorar la biblioteca durant les dates nadalenques. 

PATRIMONI

El tradicional ball de la jota, el popular 
joc de la morra o la mitològica Cucafera 
són alguns dels elements que els autors 
de l’Inventari del Patrimoni Cultural 
Immaterial de les Terres de l’Ebre (IPCI-
TE) han estudiat i documentat des del 
passat mes de març per donar forma a 
un ambiciós projecte antropològic que 
posarà a l’abast del públic, a Internet, 
algunes de les manifestacions de les Ter-
res de l’Ebre més ancestrals i genuïnes. 
Impulsat arran de la declaració com a 
Reserva de la Biosfera, l’IPCITE és el 
segon treball d’aquestes característiques 
que es fa a Catalunya, després del Mont-
seny. Els seus autors confien també en 
que es converteixi en una eina útil per 
al desenvolupament socio-econòmic del 
conjunt de les Terres de l’Ebre.

Impulsat per la Direcció General 
de Cultura Popular, l’Institut Ramon 
Muntaner i el Museu de les Terres de 
l’Ebre té un pressupost de partida de 
262.000 euros. El projecte abasta 
el que l’organisme internacional 
considera com a patrimoni cultural 
immaterial: des de les tradicions i 

expressions orals -llengua inclosa-, 
els arts de l’espectacle, els usos 
socials, rituals i actes festius, els co-
neixements i usos relacionats amb la 
naturalesa i l’univers i les tècniques 
artesanals tradicionals. També inclou 
àmbits com la gastronomia, la festa, 
les activitats productives així com la 
música i la dansa, a més de les formes 
d’organització social, entre d’altres. 

Un grup de treball format per dos 
antropòlegs, un equip de comunica-
ció, una documentalista i una coor-
dinadora, amb l’assessorament d’un 
comitè científic, preveu dedicar dos 
anys a l’estudi dels elements d’aquest 
patrimoni immaterial. Dedicaran 
un any al treball de camp per cobrir 
els cicles productius i festius, amb 
l’objectiu de sistematitzar, codificar i 
ordenar tota la informació. Una tasca 
ingent que, a priori, es planteja sense 
limitacions del seu abast. “Farem el 
màxim que puguem i de la forma el 
més exhaustiva possible”, precisa l’an-
tropòloga que forma part de l’equip 
de treball, Ingrid Bertomeu. 

Cucafera, jotes i morra, 
patrimoni cultural immaterial
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Del Romanticisme a Gaudí
L’historiador d’art ampostí, Joan 
Enric Reverté, va impartir una «lli-
çó magistral» d’art, a tots els assis-
tents que omplíem la Sala d’Adults 
de la Biblioteca Comarcal Sebas-
tià Juan Arbó. El segle XVIII va ser 
una època de trànsit en la qual es 
van mantenir les formes estètiques 
i culturals de l’Antic Règim (Barroc 
i Rococó), però la influència de la Il-
lustració i de les idees revolucionà-
ries va forjar un nou estil basat en el 
classicisme i la racionalitat, el Neo-
clàssic. A partir del 1830 va aparèi-
xer el Romanticisme, que apeŀlava 
al sentiment i la passió. Més tard va 
sorgir el Realisme. Cap a finals de 
segle van entrar nous corrents ar-
quitectònics anomenats modernis-
tes i en pintura l’Impressionisme. El 
conferenciant ens va explicar deta-
lladament, però de manera amena 
i engrescadora, cadascuna de les 
imatges que ens va anar passant.
L’educació en l’art ens permet apro-

ximar-nos al codi, entendre’l i fer-
nos l’art més proper. Ja fa temps 
que des dels sectors de les pedago-
gies més progressistes s’ha apostat 
per l’educació de l’art. Comprendre 
l’art et permet veure coses, inter-
pretar i reflexionar al voltant dels 
valors que hi ha al darrere, els va-
lors que el mouen. 

Joana 

Cultura

XERRADES

Una cinquantena de 
persones, a la presentació 
del llibre d’Antoni Batista, 
‘Otegi. La força de la pau’

Dimecres 16 de desembre, gaire-
bé una cinquantena de persones es 
van aplegar a la Biblioteca Comar-
cal Sebastià Juan Arbó d’Amposta 
a la presentació del llibre ‘Otegi. La 
força de la pau’, per commemorar el 
82è aniversari de la constitució de 
la secció local d’ERC d’Amposta. La 

presentació va anar a càrrec del pe-
riodista i autor, Antoni Batista, que 
interpeŀlat per la política ampostina, 
Marta Cid, que va dirigir l’acte, va fer 
un repàs tant de la trajectòria d’Ote-
gi com dels fets polítics més impor-
tants que s’han viscut els darrers 
anys a Euskal Herria. Després d’una 
conversa força interessant entre 
Batista i Cid el públic va plantejar 
diferents qüestions que van ser con-
testades per l’autor. Els assistents 
van marxar molt satisfets després 
d’assistir a una bona presentació 
d’un llibre exceŀlent. 

L’Hora del conte a la 
Biblioteca Comarcal

Amb La rateta que llegia a l’escaleta 
a càrrec de Tito i la  Pallassa Pataka, 
la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó va començar la programació de 
l’Hora del Conte per a aquest nou 
curs 2015-2016. Amb aquest conte 
es tancava la recerca de “la paraula 
màgica” que estava  amagada per 
totes les biblioteques de Catalunya 
i que ens invitaven a trobar des del 
programa de TV3 Club Super3 per 
ajudar al Desmond i participar a la 
Festa dels Súpers.

Al novembre ens visitava La 
Miquitaines i la maleta dels regals 
amb Bienve Borràs, i per acabar 
l’any, Eva Gonzàlez ens explicava 
El Nadal d’en Pere Perot, moments 
divertits i entranyables de contes 
i històries explicades que ens fan 
gaudir a petits i no tan petits.

L’Hora del Conte és una activitat 
mensual,  oberta a tothom encara 
que està especialment adreçada a 
famílies amb infants a partir de 
3 anys, només cal tenir ganes de 
passar una bona estona escoltant 
contes i històries. 

El 3 de desembre de 2015, recor-
dant els 550 anys del setge i la 
caiguda del castell d’Amposta 

durant la Guerra Civil Catalana – 
fet que marcà la vida i l’esdevenir 
històric de la vila d’Amposta i de 
bona part de la comarca–, va tenir 
lloc la conferència “La guerra Civil 
Catalana. L’àmbit d’Amposta i Terres 
de l’Ebre”, a càrrec del professor 
d’Història Moderna de la URV el 
doctor José Fàbregas.  

La presa del Castell d’Amposta fou 
molt important ja que era el punt 
clau i estratègic per a la defensa de 
la ciutat de Tortosa.  Al llarg de l’Edat 
Mitjana la zona de la desembocadu-
ra de l’Ebre es va veure afavorida 
per tres vies: la ruta comercial del 
riu Ebre que permet la sortida dels 
excedents productius de les terres 
de l’interior peninsular  (Aragó, 
Navarra i Castella) i l’entrada de les 
manufactures mediterrànies; la pre-
sència de ports marítims importants 
a la seva costa com Port Fangós, i, per 
últim, el pas de la via terrestre del 
llevant peninsular, hereva de l’antiga 
via Augusta. En aquest context, el 
Castell d’Amposta mantindrà una 
posició estratègica rellevant a la 
porta de l’Ebre.

L’enfrontament armat entre el 
monarca Joan II d’Aragó i les ins-
titucions catalanes per tal de tenir 

el control polític del Principat de 
Catalunya és un conflicte que va 
assolar tot el principat entre els anys 
1462 i 1472 i que és conegut com la 
Guerra Civil Catalana. Entre els fets 
d’armes coneguts fou important el 
setge i presa del Castell d’Amposta, ja 
que era el punt clau i estratègic per 
a la defensa de la ciutat de Tortosa.  

Les tropes realistes van sotmetre a 
setge marítim, fluvial i terrestre el cas-
tell d’Amposta, s’inicià el 2 d’octubre 
de 1465 i la caiguda fou el 14 de juny 
de 1466.  Les destrosses ocasionades 
en la fortificació foren tan grans que 
ja no es va reconstruir. La presa del 
Castell d’Amposta comportà la inde-
fensió durant segles dels atacs pirates.

El cronista Jerónimo Zurita (1512-
1580) va descriure fil per randa els 
fets ocorreguts en la seva crònica. 

Avancem uns paràgrafs:
“ ... y fue a poner cerco sobre el 

castillo de Amposta, por quitar el 
socorro que podia entrar a los de 
Tortosa por la mar, ... y asento su 
campo contra el castillo a los dos 
del mes d’octubre. Era fortaleza muy 
grande, asentada en una roca que 
la bate el río Ebro por dos partes, 
obra de fuerte y señalado artificio 
del tiempo de su reconquista, que 
se dió a los caballeros del Hospital, 
con diversos baluartes y torres y muy 
hondas cavas y cercóse por la parte 
de tierra y por el río, con las galeras 
que el rey mandó armar ...”

Aquesta activitat va ser organitza-
da pel Museu de les Terres de l’Ebre, 
l’Ajuntament d’Amposta i l’Antena 
del Coneixement de la Universitat 
Rovira i Virgili a Amposta. 

Una conferència rememora els 
550 anys del setge del Castell

A càrrec el professor d’Història Moderna de la URV, el doctor José Fàbregas

HISTÒRIA SUCCESSOS

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica

Cultura

MÚSICA EXPOSICIONS

El cap de setmana del 30 i 31 de gener, 
la Unió Filharmònica ha programat una 
segona edició del Tribut a... després 
que l’any passat van realitzar el Tribut 
a Deep Purple. En aquesta ocasió, el 
tribut estarà dedicat a The AlanPar-
sons Project, grup referent del rock 
progressiu a la dècada dels 80 i 90. 
La part simfònica anirà a càrrec de la 
Banda de Música de la Fila i hi torna 
a participar el mateix grup de rock i 
s’afegeixen quatre cantants, dos homes 
i dos dones.“Pensem que el Tribut a The 

Alan Parsons Project tornarà a ser un 
espectacle que sorprendrà gratament 
a tothom que vingui a veure’l, tot i que 
en aquesta ocasió l’estil és un altre i a 
diferència del Concerto for group and 
orchestra de Deep Purple, que era una 
sola peça, ara farem un repàs als mi-
llors temes de la primera època d’Alan 
Parsons”, destaquen des de l’entitat, 
tot assenyalant que es recordaran els 
discos Pyramid (1978),  Eve (1979), 
The Turn of a Friendly Card (1980) i 
Eye in the Sky (1982). 

‘La dona, font de vida, d’amor i de 
tendresa’ és el nom de l’exposició 
de l’artista  Ramon Masdeu Surrà, 
que es va inaugurar el 4 de de-
sembre al vestíbul de la Biblioteca 
Sebastià Juan Arbó i que es pot 
visitar fins el 16 de gener. Ten-
dresa i bellesa és el que s’observa 
en aquesta  exposició de talles de 
l’artista autodidacta, que amb 30 
anys d’experiència amb l’escul-
tura, crea peces d’alta qualitat. 

L’obra està plena d’una sensibilitat 
expressiva, sigui de caire religiós 
o profà. L’art de Ramon Masdeu 
reconegut en les Terres de l’Ebre, 
es pot trobar en entitats culturals 
i col·leccionistes particulars. Des 
de la Biblioteca, agraïm l’interès 
Joan Espelta, amic de l’artista,  
per a portar-nos aquest ventall de 
boniques talles. 

Joana

La Fila farà un tribut a The 
AlanParsons Projects Les talles de Ramon Masdeu,  

a la Biblioteca
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A finals del segle III aC, els habitants 
d’aquestes terres experimentarien un 
seguit de canvis conjunturals i socials 
molt transgressors, que repercutirien 
molt desfavorablement en la florescent 
activitat productiva i comercial que des 
de feia segles assaborien amb serenitat. 
La bel·ligerant consignació interposada 
per influxos externs molt poderosos fa-
rien trontollar l’harmònica convivència 
dels ilercavons. 

Efectivament, la rivalitat comercial 
que s’havia engendrat entre Roma i 
Cartago causaria molts d’estralls col-
laterals. Les dues potències tenien 
l’obsessiu deler d’aconseguir l’hege-
monia global del comerç marítim, un 
afany què, inapel·lablement causaria la 
major tragèdia que mai haurien sofert 
els pobladors de la península Ibèrica. 
Dissortadament, les comminacions 
orals passarien a fets més sagnants per-
què, per primer cop les armes i no pas 
la racionalitat, serien els únics mitjans 
de diàleg que es blandarien. S’iniciava 
la Primera Guerra Púnica.

Aquesta conflagració començava 
l’any 264 aC i es donava per finalitzada 
l’any 241 aC. Vint-i-tres anys de paroxis-
mes i lluites armades que resultarien ser 
molt nefastes per als interessos dels suc-
cessors dels fenicis, perquè aquests foren 
derrotats per una emergent i absoluta 
Roma. Una circumstància que si més 
no obligaria els púnics a abandonar les 
colònies més pròdigues que posseïen en 
el Mediterrani (Sardenya, Sicília, Còrse-
ga...). A part, també es veurien obligats 
a satisfer les arques dels seus vencedors 
amb uns desorbitats impostos, cosa que 
encastaria a Cartago, en una situació 
financera molt compromesa.

Per resoldre els greus problemes 
econòmics que patien, l’any 237 aC 
els cartaginesos decidiren explotar 
les riques terres del sud peninsular on 
Amilcar Barca com a cap suprem de 

l’expedició militar iniciaria una violenta 
irrupció contra les tribus natives que 
paulatinament anirien caient sota el 
jou cartaginès.

L’any 228 aC, en una ràtzia contra 
una d’aquestes tribus del sud, Amilcar 
mor, i el control de l’exèrcit passaria a 
mans del seu gendre Asdruval el Bell. 
Aquest, tot i que era un guerrer d’estirp, 
sembla ser que era més partidari dels 
pactes, deuria considerar que seria la 
millor manera d’aconseguir guanyar-se 
més adeptes. L’any 227 aC va fundar la 
ciutat de Cartagena, i a més a més, d’una 
manera “pacífica”, se l’hi annexionaren 
unes quantes tribus del sud peninsular. 
La popularitat d’Asdruval creixia  extra-
ordinàriament.

Els romans, sabedors de la progressió 
territorial que s’anaven fiançant els pú-
nics, començaren a preocupar-se. Aquell 
perillós avançament, de la manera més 
convenible, el tenien de frenar. Per això 
l’any 226 aC es va prendre la determina-
ció de descongestionar aquell eventual 
problema amb un acord bilateral que 
s’anomenaria el Tractat de l’Ebre.   

Amb aquest tractat, el riu Ebre queda-
va com a llindar de la influència púnica 
romana, que no es podia vulnerar amb 
propòsits confederatius. Ni uns, ni els 
altres, podien pactar aliances amb les 
tribus ubicades més enllà dels seus 
confins. (El que ens transmet aquest 
tractat és que virtualment el poblat 
ibèric d’Amposta quedava emmarcat 
dintre de la circumscripció cartagine-
sa, mentre que els poblats del marge 
esquerre quedarien en la segmentació 
romana)

L’any 221 aC Asdruval és assassinat, i 
les regnes de l’exèrcit passarien a mans 
del seu cunyat i fill d’Amilcar, Aníbal 
Barca. Aquest degut al seu temperament 
fou molt més intransigent en quant a 
tolerar les petulàncies dels romans; 
només esperava una petita irregularitat 

per reiniciar la seva particular guerra.
L’aliança de Sagunt amb Roma fou 

la causa que duria a Aníbal a obrir 
novament l’escletxa armamentista. 
Encimbellant com a justificació, que 
aquesta ciutat estava situada al sud 
de l’Ebre, per tant, segons els acords 
estipulats en el Tractat de l’Ebre, es 
vulneraven uns requisits fonamentals 
del compromís. Una anàlisi molt idiosin-
cràtica que òbviament els saguntins no 
la percebien amb la mateixa òptica, per 
la qual cosa consecutivament es negaren 
a sotmetre’s a les directrius imposades 
pels púnics. Una gosadia que a l’any 
219 aC la pagarien molt cara: les tropes 
cartagineses aniquilaren la població. 

Com a conseqüència d’aquell exter-
mini, el Tractat de l’Ebre es trencaria, 
cosa que donaria peu a concloure amb 
l’armistici que amb prou feines es man-
tenia des del 241 aC. Com era d’esperar, 
els romans varen aplanar el camí perquè 
el conflicte reeixís. La península Ibèrica 
era una llamineria massa apetitosa per 
deixar-la perdre, i per això el senat romà, 
amb una calculada llordesa, hauria 
conjecturat perquè el pla d’actuació 
d’Aníbal no s’interrompés. Als romans, 
la sort dels seus aliats saguntins no els 
importava gens ni mica. És més, van 
ser l’esquer perfecte perquè l’any 218 
aC es donés com a finalitzat l’armistici 
amb l’esclat de la Segona Guerra Púnica. 

A partir d’aquest episodi els proble-
mes començarien a introduir-se en el ter-
ritori ebrenc, perquè la península Ibèrica 
seria l’escenari d’aquella sagnant pugna. 
Un objectiu en què la desembocadura de 
Ebre tindria un paper fonamental com 
a centre d’avituallament de les tropes 
púniques, i també on es produirien les 
primeres batalles.    

Els cartaginesos, en qualitat “d’aliats”, 
foren els primers invasors que trepitja-
rien aquest territori. En la primavera 
del 218 aC, l’exèrcit púnic surt des de 
Cartagena cap a la conquesta de Roma, 
el qual abans de que els romans arri-
bessin a l’Ebre aconseguiria conquerir 
alguns territoris de la península Itàlica. 
No obstant, Aníbal preventivament, 
havia requerit al seu germà Asdruval 

Barca que consignés una part del 
contingent de terra i de la marina a la 
desembocadura de l’Ebre, ja que era un 
punt neuràlgic molt apropiat per a la 
seva logística. Donats els resultats, no 
obstant, sembla ser que els oficials que 
comandaven el sector no estigueren a 
l’alçada de les circumstàncies. La batalla 
naval del 217 aC a les goles de l’Ebre 
fou un fracàs tan estúpid que els púnics 
petjarien la resta dels seus dies.

Tots aquests esdeveniments trans-
corrien abans que els romans creuessin 
l’Ebre. Per tant, hi ha molt que debatre 
sobre aquesta qüestió, perquè la im-
plicació que hi hagué entre el poblat 
fortificat d’Amposta (Hibera) vers la 
defensa i logística dels interessos car-
taginesos és un fet del que no s’hauria 
de defugir. 

Tanmateix, el que també seria molt 
apropiat cercar és si els ibers que ocu-
paven el marge esquerre del riu eren 
aliats de Cartago o pel contrari ho eren 
de Roma. Aquesta qüestió tampoc ens 
hauria de deixar indiferents, perquè si 
els fets s’avenen al que dóna a entendre 
el Tractat de l’Ebre haurem de pensar 
en què els ibers del marge esquerre no 
formarien part de la facció púnica. Com 
a molt, estarien en terra de ningú.    

Els romans establiren un concepte 
molt d’actualitat alhora de subjugar 
als pobles del món conegut. Es tracta 
d’una deshonesta i acaparadora trama 
que, tot i que actualment es postula 
amb una agressivitat més encoberta, 
mai ha deixat d’existir. Hem de tenir ben 
palès que aquest imperi fou el primer 
propulsor material de la globalització. 
Un dogma que ha suscitat una incle-
ment intromissió en la competència 
de mercat. Només cal fer un repàs per 
la història i, comparar-la amb llurs 
biografies dels qui realment duen les 
regnes dels Estats. 

Si ho analitzem, ens adonarem que 
la controvèrsia no va dirigida cap a un 
repartiment igualitari de la riquesa, la 
pugna està en qui aconsegueix acumular 
més profusió i poder. Això també té un 
nom. Quin li podem assignar? Imperia-
lisme, Globalització, o què?. 

Conseqüències de la 
Segona Guerra Púnica
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Què esperen d’aquest 
2016?

Francisco Gil Roda, presi-
dent de l’Associació Familiars   
d’Alzheimer Montsià (AFAM)

Esperem que l’Associació Familiars 
d’Alzheimer del Montsià tingui els 
suficients recursos, especialment 
econòmics, per tal de continuar amb 
la nostra tasca que desenvolupem 
actualment i millorar-la en tot el que 
sigui possible. També, augmentar el 
nombre de socis i voluntaris, per que 
ens aportin el seu treball i experièn-
cia. A més a més desitjaríem que els 

familiars i cuidadors dels malalts 
d’Alzheimer vinguin al nostre centre 
a informar-se dels serveis que podem 
oferir, per tal d’ajudar a entendre i 
conviure amb aquesta malaltia, la 
qual no resulta gens fàcil, tan per 
part del malalt com pels cuidadors. 
No esperar a que el procés estigui 
molt avançat.

Des d’AFAM, us desitgem que el 
2016 sigui un bon any per a tothom.

Miquel Millan Igual, presi-
dent del Club de Tir Montsià 
d’Amposta

Primer, salud per a tothom. Segon, 
dur a terme i que siguin un èxit 
d’organització i participació els dos 
Campionats Estatals de Carrabina i 
els cinc Campionats de Catalunya 
amb Pistola i també amb Carrabina 
que hem de celebrar al Club de Tir 

Montsià. Tercer, que els nostres ti-
radors puguen pujar al més alt del 
podi en les moltes competicions que 
participarem, ja sigui individualment 
o per equips. 

Quart, que es pugui mantindre el 
Club sense haver de pujar les quotes 
dels associats i que tots els organismes 
implicats amb el món de l’esport ens 
ajudin al manteniment de les instal-
lacions. 
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Arranca un nou any ple de reptes 
i nous propòsits. Segurament 
que molts de vostès hauran fet la 
seva particular llista, que esperen 
poder complir amb èxits i encerts. 
Des de la Revista Amposta, que 
els acosta tota la informació 
local de la ciutat, aquest any ens 
comprometem a continuar fent-nos 

ressó de les notícies que passen 
a la nostra ciutat, però també per 
fer visibles històries que potser 
passen desapercebudes als altres 
mitjans de comunicació. Volem 
conèixer el treball de les entitats i 
associacions i també les històries 
de vida d’aquelles persones que des 
de l’anonimat aporten el seu granet 
d’arena a la millora de la ciutat.
Encarem un any en què esperem 
donar notícies com l’obertura 

de la residència de la gent gran 
o la millora de la ciutat, amb la 
renovació de l’enllumenat, per 
exemple. També és l’any en què 
esperem poder donar xifres 
positives de creació d’ocupació a 
la ciutat o en el que volem omplir 
les pàgines amb l’obertura de nous 
negocis. Confiem fer-nos ressó 
de nous èxits per part dels atletes 
i esportistes de la nostra ciutat i 
esperem apropar-los a la rica vida 

cultural del municipi. 
Amb tots aquests bons propòsits 
de la redacció de Revista Amposta, 
que esperem puguem complir 
en acabar l’any, els desitgem el 
millor per a aquest 2016. Que 
puguem compartir tots els seus 
èxits i encerts i que puguem 
continuar fent d’Amposta la ciutat 
que els ampostins i ampostines es 
mereixen.  
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Complint compromisos 
electorals
L’equip de govern d’Esquerra d’Am-
posta (EA) ja porta més de sis mesos 
al capdavant de l’Ajuntament. Mig 
any de treball intens que ja s’ha 
traduït en el compliment de diver-
sos compromisos electorals amb els 
quals es va presentar a les eleccions 
del 24 de maig i que marquen el 
camí del que és el projecte de ciutat 
per al mandat. Alguns d’aquests 
compromisos s’han materialitzat les 
últimes setmanes de l’any. 

Els pressupostos del 2016 en són 
un clar exemple per diversos motius. 
En primer terme, per la manera com 
s’han redactat. S’ha obert el diàleg 
amb tots els grups de l’oposició i 
s’han incorporat aquelles propostes 
que s’han considerat interessants 
amb independència del sentit del 
seu vot. En segon terme, aquests 
pressupostos incorporen ja partides 
per donar compliment a diferents 

mesures programàtiques com, pre-
cisament, la creació d’ocupació amb 
180.000 euros en plans d’ocupació 
propis, l’increment de les subven-  
cions de Serveis Socials amb partides 
d’ajuts alimentaris d’urgència social, 
el pla de suport a les persones sense 
recursos per ajudar a pagar rebuts o 
el foment de l’economia productiva 
amb la bonificació i exempció d’im-
postos a la implantació industrial. 

Un altre dels compromisos electo-
rals que s’ha materialitzat aquestes 
darreres setmanes ha estat la compra 
de l’edifici del Sindicat, ubicat a l’avin-
guda de la Ràpita. Aquest singular edi-
fici noucentista, datat dels anys 20 del 
segle passat, amb una superfície total 

aproximada de 800 metres quadrats 
repartits en dues plantes passa a ser 
de titularitat municipal. L’Ajuntament 
el rehabilitarà i recuperarà per donar 
cabuda al servei de Polítiques Actives 
d’Ocupació, habilitant-hi despatxos i 
sales de formació. 

També hem convocat la primera 
assemblea informativa, oberta a tota la 
ciutadania, per explicar-los de primera 
mà quin és l’estat de l’Ajuntament i 
del municipi i quin és el model de 
ciutat cap al que hem d’anar. Ens vam 
comprometre a convocar-ne una cada 
sis mesos i així ho hem fet. Aquestes 
sessions informatives s’aniran repetint 
de forma periòdica dos cops a l’any 
durant tot el mandat. És el primer pas 

cap al model de participació ciutadana 
que impulsem i impulsarem durant 
tota la legislatura. 

I si anem més endarrere, fent repas 
de les mesures programàtiques, du-
rant aquests sis mesos hem apostat 
per uns mitjans de comunicació 
públics i plurals i representats per 
totes les formacions polítiques del 
municipi, hem fomentat la publicitat 
dels plens i són retransmesos en 
directe per la ràdio i en diferit per 
televisió i hem netejat el Camí de 
Sirga, entre d’altres coses. I, per què 
no posar-ho en valor, ara que acabem 
de passar les dates nadalenques, tal 
i com ens vam comprometre, els Reis 
Mags han tornat a arribar pel riu. 

Tribuna

Valoració del pressupost 
municipal 2016
Fa pocs dies es va aprovar en el 
Ple municipal els pressupostos per 
a l’any 2016 amb els vots a favor 
d’ERC-EA, el PSC i PxC i els vots en 
contra del grup de CiU.

Pla local d’ocupació 
proposat per CIU

Tot i el nostre vot en contra, hem 
de constatar que des del punt de 
vista del nostre grup municipal, els 
pressupostos presentats  contemplen 
coses que valorem positivament, 
com ara l’augment de subvencions 
a les entitats culturals, la creació 
d’un pla d’ajut a la contractació, 
l’arranjament de les aigües pluvials 
del carrer Tarragona –que és l’única 
inversió que contempla aquest pres-
supost-  i, sobretot, la creació d’un 
pla local d’ocupació amb recursos 
propis que l’equip de govern va in-
corporar al pressupost a petició del 
grup municipal de Convergència.

No obstant, un cop vista la totalitat 
del pressupost, i vist els incompli-
ments del que s’havia dit inicialment, 
vist els augments de preus en les 
taxes i els preus públics municipals i 
l’augment tan significatiu de la des-

pesa en personal de l’Ajuntament, 
el nostre grup ens hem vist abocats 
a manifestar el nostre desacord en 
aquest pressupost.

Augment de taxes i 
preus públics

Entre els diferents incompliments 
de l’actual equip de govern podem 
assenyalar el fet que el grup d’ERC 
va aprovar en un dels darrers Plens 
una moció presentada per CIU on 
es demanava que els 400.000 euros 
recaptats de la contribució rústica es 
destinessin, dins del pressupost del 
2016, a accions i infraestructures de 
suport a l’activitat agrícola (arranja-
ment de camins, per exemple), però 
tot i haver-ho aprovat, aquesta me-
sura no està inclosa en el pressupost. 
Com tampoc està inclòs el tancament 
de les pistes poliesportives, ni la com-
pra dels terrenys del  centre tecnològic 
ubicat al Polígon de  l’Oriola, per citar 
només alguns exemples. 

També es va acordar que hi hauria 
una disminució de l’IBI urbà, propo-
sant una rebaixa del 10%, però la 
realitat és que al pressupost del 2016 
aquesta rebaixanomés contempla 
30.000 €, que representa un trist i 
decebedor 0,5%.

Paral·lelament, ens sobta que a la 
previsió d’ingressos que fa l’equip de 
govern, augmentin les taxes i preus 
públics en més de 400.000 € . O bé 

la previsió que fan està molt lluny de 
la realitat o bé acabaran augmentant 
els impostos que paguem tots els ciu-
tadans ... perquè si no, els números 
no quadren de cap manera.

Augment de 240.000 € 
en personal d’oficina 
innecessari
Sempre se’ns havia criticat a l’equip 
de govern anterior que gastàvem 
massa en personal de l’Ajuntament. 
Doncs bé, ara, l’equip de govern ha 
pressupostat un augment de més de 
240.000 € destinats principalment a 
la creació de noves places  de tècnics 
per a secretaria i intervenció, una 
nova tresorera,un agent de policia..., 
entre altres. Però en canvi, supri-
meixen una netejadora d’una de les 
escoles públiques de la ciutat. Des 
del nostre punt de vista, la creació 
d’aquestes noves places és absolu-
tament innecessària, perquè hi ha 
personal suficient a l’Ajuntament 
per portar a terme aquestes tasques. 

Augment de 50.000 € 
en càrrecs electes

Per altra banda, l’actual equip de go-
vern va manifestar en el seu dia que, 
quan van entrar a governar s’havien 
baixat el sou en relació als membres de 
la corporació anterior, però la realitat 

és que sent els mateixos membres que 
l’equip de govern de la legislatura an-
terior (11 membres),  les retribucions i 
compensacions als càrrecs electes han 
augmentat en  més de 50.000 euros,a 
banda dels costos dels dos càrrecs de 
confiança que també han creat. Tot un 
seguit de despropòsits que comencem 
a patir els ampostins i ampostines. 

Bona situació 
econòmica heretada

L’actual alcalde ha reconegut en 
diverses ocasions la bona situa-
ció econòmica en que s’ha trobat 
l’Ajuntament, amb un romanent de 
tresoreria de 5 milions d’euros, la 
qual cosa els permet ara fer despe-
ses de manera còmoda, perquè hi 
ha “coixí”. 

Duplicaran  l’endeutament
Esperem que aquest nou equip de 
govern no ens endeuti de manera 
irreflexiva, com ja va passar quan el 
tripartit va governar la Generalitat 
de Catalunya. Nosaltres, per la nostra 
banda, continuarem treballant per 
tal que els diners de la nostra ciutada-
nia siguin invertits de manera justa i 
amb seny i, per tant, aplaudirem les 
iniciatives que consideréssim bones 
per a la nostra ciutat i denunciarem 
aquelles actuacions que ens semblin 
electoralistes i demagògiques. 
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En benefici de la 
ciutadania
Tothom en algun moment deter-
minat, en la vida quotidiana hem 
hagut de fer un pressupost per no 
tenir massa sorpreses econòmiques 
d’última hora per tal d’aconseguir 
allò que volem. A la vida municipal 
passa exactament el mateix, però 
n’hi ha un per sobre de tots que és el 
pressupost general de la corporació, 
aquell que marca les línies mestres 
de despeses i ingressos de tot un 
any natural, en aquest cas el 2016.

Perquè ens entenguem, estem 
parlant d’una declaració d’inten-
cions, i més si tenim en compte 
que parlem d’un supòsit, per això 
s’anomena pressupost. Supòsit, 
declaració d’intencions. Fruit d’un 
diàleg constant des del mateix inici 
del mandat, no hi hem parat de fer 
propostes en positiu. Per tant, hem 
negociat perquè s’incorporin aques-
tes iniciatives i d’altres que en alguna 
ocasió coincideixin també amb les 
de l’equip de govern, no en va tots 
dos partits d’esquerres volíem un 
canvi per a Amposta. 

Aportacions que fem en benefici 
de les persones i no perquè li agradin 
o no a l’alcalde, a l’equip de govern. 
Si bé és cert que tenen majoria abso-
luta i, per tant, si haguessin volgut 
no les haurien acceptat, com així ha 

estat en algunes 
d’aquestes, nego-
ciar també signi-
fica cedir per part 
nostra sempre que 
no es superin el 
que per a nosaltres 
són línies roges. 
Ara bé, Adam To-
màs corria el risc 
d’aquell general 
de la Roma antiga 
que després de la 
batalla desfilava 
victoriós pels car-
rers de Roma i no feia cas dels que 
li deien: Memento Mori (recorda 
que ets mortal i no un déu) per tal 
que no incorregués en la supèrbia i 
pretengués, a la manera d’un déu 
omnipotent, usar el seu poder igno-
rant les limitacions imposades per 
la llei i el costum.  

Ara més que mai el pressupost 
municipal es veu limitat per l’ob-
sessió del govern Espanyol amb 
el dèficit públic i pel govern de la 
Generalitat que ha deixat abando-
nats als ajuntaments. Per una llei la 
RSAL que sota l’apriorisme que els 
ajuntaments som el culpables del 
dèficit públic, cosa que no és veritat 
perquè el conjunt dels Ajuntaments 
d’Espanya hem tancat pràcticament 
amb dèficit zero, no ens deixa créixer 
i no ens deixa fer inversions ni que 
sigui amb recursos propis com seria 
el nostre cas. Per això, s’ha hagut de 
fer un pla quadriennal d’inversions, 
amb aportacions dels socialistes 

també, que esperem que el govern 
el compleixi. 

Inversions en la millora dels ca-
mins municipals, en l’enllumenat 
públic, en la millora del clavegueram 
i la recollida d’aigües pluvials, en 
la supressió de barreres arquitec-
tòniques, en arranjament de les 
voreres entre d’altres. En la millora 
de l’entorn urbà.

Calia estar al costat dels ciutadans. 
Per això es destinaran 180.000€ a  
plans d’ocupació propis per ajudar 
col·lectius que no estan coberts per 
altres administracions, que seran 
més de 500.000€ en total tenint en 
compte l’aportació d’altres adminis-
tracions destinats a plans d’ocupació. 

I allò que per a nosaltres és una 
línia roja i que reclama tota la ciuta-
dania és el compromís de la rebaixa 
de l’IBI, la contribució, per arribar 
al 10%.

Cal tenir en compte que la nostra 
ciutat és una de les que té els tributs 
més alts i aquí hi ha molt camí per 

recórrer si actuem amb austeritat 
des de l’administració local.

L’augment de les beques a uni-
versitaris, ampliables a Màster i a 
cicles formatius de grau superior, 
amb un increment del 150% han 
estat una de les nostres condicions 
per aprovar els comptes municipals. 
Cal tenir present que són molt ne-
cessàries aquestes beques, donat que 
nois i noies d’Amposta han hagut 
de deixar d’estudiar per manca de 
recursos econòmics en augmentar 
el preu de les matrícules el govern 
de la Generalitat. 

Pels socialistes també era impres-
cindible la gratuïtat del bus urbà, que 
en l’actualitat ja ens costa 124.000€ i 
que no l’utilitza pràcticament ningú. 
Quins diners més mal emprats! Ara 
valia la pena afegir-li un 10% més i 
almenys serà gratuït perquè tothom 
el faci servir alhora que desconges-
tionarem el trànsit i guanyarem en 
qualitat ambiental.

Per tot això i d’altres  incorpora-
cions, com ara un pla de suport per 
a famílies sense recursos econòmics, 
la creació d’un pla d’ajuts alimentaris 
d’urgència social, l’augment de la 
dotació econòmica a les entitats 
de la nostra ciutat i també ajuts a 
les empreses per a contractació de 
personal, vàrem votar a favor del 
pressupost general de la corporació 
per a l’any 2016. 

FRANCESC JOSEP MIRÓ MELICH 
PORTAVEU DELS SOCIALISTES 
D’AMPOSTA

Ciscar: “Hem 
incorporat al 
pressupost del 
2016 els millors 
incentius fiscals a la 
contractació de tot 
l’Estat”
El regidor Germán Ciscar ha votat 
favorablement els pressupostos per 
aquest 2016 aprovats pel ple de 
l’Ajuntament d’Amposta. Ciscar ha 
argumentat el seu vot positiu desta-
cant “l’actitud de l’equip de govern” 
en escoltar les propostes fetes pel seu 
grup municipal i incorporar-les als 
pressupostos. “Treballes i t’esforces i 
al davant no et trobes una paret, sinó 
diàleg i això és de valorar”, va asse-
nyalar Ciscar, tot afegint: “El nostre 
desig és poder continuar treballant en 
aquesta direcció, per al benefici d’Am-
posta”. Ciscar destaca tres propostes 
fetes pel seu grup municipal que s’han 
tingut en compte en la preparació 
dels pressupostos: el pla d’ajut a les 
persones sense recursos, una línia 
d’incentius fiscals a la contractació i 
la possibilitat que l’Ajuntament avali 
microcrèdits a l’estudi. 

Pel que fa a la línia d’incentius 

fiscals, Ciscar destaca que seran “els 
més atractius” de tot l’Estat espanyol. 
“Es tracta, a grans trets, d’aconseguir 
fer atractiva Amposta per atraure 
inversió de fora”, afegeix. En aquest 
sentit, Ciscar defensa que una de les 
prioritats del seu grup municipal és 
combatre l’atur. “Tenim 5,000 aturats 
i sóc realista, no hi ha feina per a 
tothom ara mateix, per això hem de 
ser capaços d’atraure la poca inver-
sió que hi ha”, assenyala, “hem de 
competir amb Barcelona, Tarragona 
o Reus i nosaltres estem en desavan-
tatge, ja que no tenim les mateixes 
infraestructures, per exemple”. “He 
analitzat els municipis de més de 
20,000 habitants que han tingut 
increment d’ocupació”, explica, “i 
un d’aquests és Onda i ho fa amb la 
incorporació d’incentius fiscals per 
aquelles empreses que contractin”. 
“La proposta que s’ha incorporat als 
pressupostos, amb una partida inicial 
de 30.000 euros, és que si un empre-
sari s’instal·la a Amposta o rodalies i 
contracta a persones empadronades 
a Amposta que dels últims deu anys 
cinc ho hagin estat, es puguin fer in-
centius de 150 euros cada mes durant 
5 anys; això són uns 9.000 euros per 
treballador. En el cas dels treballadors 
de més de 45 anys, que pateixen 
greument l’atur, incrementar-ho als 
200 euros”. “Posar aquests números 
sobre la taula no garanteix que vin-
guen empresaris, però sí que ens fa 

més atractius”, defensa Ciscar, “i hem 
de pensar que una empresa que cree 
500 llocs de treball directes, en crea  
500 més d’indirectes”. “Si vingués 
una empresa de 500 treballadors, 
l’Ajuntament donaria en incentius 
fiscals fins un milió d’euros, però 
això crearia consum i despesa i a la 
vegada suposaria increment d’impos-
tos: segurament que es comprarien 
més pisos i s’obririen més negocis i 
al final, tot repercutiria a les arques 
municipals”, afegeix.  “L’aposta que 
fem és atrevida però és necessària per 
atraure inversió de fora, hem d’anar 
a per totes”, diu Ciscar. “S’habilita 
una partida inicial de 30.000 euros 
però tenim el compromís de l’equip 
de govern de que serà ampliable si 
hi ha empreses interessades”, clou.

Quant al pla d’ajust a les famí-
lies sense recursos, Ciscar destaca 
que es tracta d’un compromís que 
ja va adquirir l’equip de govern en 
l’aprovació de les ordenances fiscals. 
S’habilita una partida de 50.000 euros 
per ajudar a pagar l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) a les famílies més 
necessitades. “Es tracta d’incorporar 
una discriminació positiva en el pa-
gament de l’IBI perquè realment la 
rebaixa vagi a parar a les persones 
que més ho necessitin i no als bancs 
i especuladors, que són els que es 
beneficien de les rebaixes lineals”, 
assegura. Malgrat que encara s’ha 
d’articular exactament com fer 

aquestes ajudes, la proposta de 
Ciscar és que una família que pague 
500 euros d’IBI, amb l’ajuda mínima 
tingui garantida una rebaixa del 10% 
(50 euros) o del 20% (100 euros). 
“Aquesta ajuda farà cap a famílies que 
realment ho necessiten”, diu, “i no als 
bancs i especuladors, que tenen més 
de 2.000 immobles a Amposta”. “La 
gent cobra aquestes ajudes al desem-
bre o gener i són molt ben rebudes; 
és una bona forma per alleugerir la 
pressió fiscal dels nostres ciutadans”.

Finalment, Ciscar també té el 
compromís de l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta per avalar 
aquells estudiants que necessitin 
accedir a microcrèdits per finançar 
els seus estudis universitaris. “Hi ha 
molts joves, amb bones notes i amb 
ganes de formar-se, que no poden 
fer estudis superiors perquè no s’ho 
poden permetre. Aquestes famílies 
no volen ajudes directes, sinó poder 
finançar-ho i la proposta que fem és 
que l’Ajuntament faci d’avalador da-
vant de les entitats bancàries perquè 
aquestes famílies puguin accedir a 
aquests microcrèdits a l’estudi. Es 
tracta que cap persona, sempre que 
siga vàlida i tingui bones notes, es 
quedi sense estudiar”. 

Tribuna

Publicitat a la Revista Amposta: 
revista@amposta.cat



26 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 891  ·  GENER 2016

han ”felicitat a tota l’expedició cata-
lana que ha aconsseguit 2 medalles 
d’or, 3 d’argent i un 6e. lloc”. “I so-
bretot felicitar a les nostres jugadores 

que han fet un campionat magnific 
i han contribuit a aconsseguir 
aquestes medalles”, han assenyalat 
a través d’un comunicat. 

Les jugadores del C.H.Amposta 
Arianna Tanguetti (juvenil), 
Andrea Garcia (cadet) i Gem-

ma Gálvez (cadet) es van proclamar 
a principis de gener subcampiones 
d’Espanya amb les seues respectives 
seleccions.

En el cas del juvenil, l’equip de 
Tanguetti no va poder superar l’equip 
del Castilla-León, acabant 28 a 25. 
Tanguetti, portera, que va participar 
en tota la fase, va haver d’encaixar 
els 28 gols. 

Pel que fa a la selecció cadet, on 
estaven les porteres Andrea Garcia 
i Gemma Galvez, va perdre 29 a 26 
davant el Madrid. Gemma Gálvez 

va haver d’encaixar 17 gols mentre 
que Andrea Garcia en va encaixar 
fins a 10.

Des del Club d’Handbol Amposta 

HANDBOL

Tres jugadores de l’Handbol, 
subcampiones d’Espanya

Tanguetti, subcampiona en categoria juvenil, i Garcia Gálvez, en cadet

   7 nedadors del Club Natació Amposta van participar, durant el pont 
de principis de desembre al campionat de Catalunya júnior i infantil 
d’hivern a Sabadell. Va ser Roser Lafont (J) en categoria femenina 
i Albert Arasa (J), David Bermejo (I), Izan Cazorla (I), Marc Mar-
tí (J), Màxim Porpacea (I) i Didac Silva (I) en categoria masculina.
“Tots van obtenir resultats satisfactoris, millorant marques i nedant finals”, 
segons destaquen des del mateix grup. 

Els millors resultats van ser els que van obtenir David Bermejo -qui va 
quedar tercer en els 100 braça en la categoria de 15 anys- i Marc Martí 
-plata en els 100 metres braça i bronze en els 400 metres estils.

Els nedadors finalistes van ser Albert Arasa (en les proves de 100 esque-
na, 100 papallona, 100 i 200 lliures), David Bermejo (en 50 i 100 lliures, 
100 i 200 braça, 200 estils i 100 papallona) i Marc Martí (en les proves 
de 100 i 200 braça, 200 i 400 estils i 1500 lliures).

Des del Club volem felicitar-los a tots pels resultats obtinguts i animar-los 
a seguir entrenant per a millorar. Els desitjem a més que aquest campionat 
de Catalunya els hi hagi servit com a una experiència més i que els motivi 
per als propers campionats.  

L’atleta ampostí Sergi Mascarell s’ha proclamat campió de Catalunya 
de Clubs sub-20 en pista coberta amb l’equip del FC Barcelona. En els 60 
metres llisos masculins, Mascarell es va proclamar primer de la primera 
sèrie i segon del total amb 7’’21. En els 4x200 masculins llisos, el seu equip 
va ser primer de la segona sèrie i del total amb 1’30”43.  

ATLETISME

Sergi Mascarell, campió de Catalunya de clubs sub-20

Set nedadors del Club Natació Amposta,  
al campionat d’hivern de Sabadell
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FUTBOL

Esports

No tots els 
progressius 
són iguals

Av. de la Rapita, 191
43870 Amposta
Tel.977 70 38 89 Montsià

Ulleres progressives 
Actual

amb antireflectant
199*

€

desde

* Muntura Broadway amb lents progressives orgàniques amb antireflectant Ceres Start 1.5 HMC, Esf. +6, Cil. +4. Promoció vàlida de 
l’1 de febrer al 31 de març de 2015. No acumulable amb altres ofertes. No aplicable a la promoció de progressius Varilux, ja que no 
són lents Varilux.

Diumenge 10 de gener, l’Amposta va 
arrancar l’any amb una merescuda 
victòria del Club de Futbol Amposta 
contra un dels seus rivals directes, 
el Viladecans, acabant amb 3 a 2. El 
partit va començar amb un gran joc 
del CF Amposta, però es va avançar 
el Viladecans amb un gol. Amb el 
resultat de 0 a 1 es va arribar al des-
cans. A la segona part, al minut 6 va 
empatar Callarisa i Sabaté va fer el 
2 a 1 poc després. Va empatar el Vi-

ladecans però un altre cop Callarisa 
va sentenciar el partit amb un final 
agònic pel temps afegit de manera 
exagerada.  Els propers partits de 
l’Amposta són a Castelldefels (dia 
17), contra el  Vista Alegre (dia 24), 
contra el Vilaseca a Amposta (31 de 
gener),  i a Torredembarra (12 de 
febrer). Actualment l’Amposta és 14 
de la classificació, que encapçala el 
Balaguer. L’Amposta compta amb 19 
punts en els 16 partits que ha jugat.  

EXPOSICIONS

L’Amposta arranca l’any 
amb una victòria davant 
el Viladecans 3 a 2

Per primer cop en la seva història, 
el gimnàs TKD Alfaro d’Amposta es 
va proclamar campió d’Espanya en 
categoria cadet, i va aconseguir, amb 
totes les categories,  4 medalles d’or, 
2 de plata i 8 de bronze. 

El dissabte 5 de desembre van 
començar amb la categoria cadet on 
el TKD Alfaro d’Amposta va presentar 
als seus millors competidors de la 
categoria, i es va proclamar Campió 
d’Espanya després d’aconseguir dues 
medalles d’or amb Raquel Tirado i 
Ashley Burreau, i dos medalles de 
bronze amb Cheyenne Brito i Yaiza 
Ferré. També hi van participar Júlia 
Gutiérrez, que es va quedar a les 
portes de les medalles, i Pau Carles 
Fernández Arco, Andreu Pérez i 
Marta Falcó. Per la tarda li tocava el 
torn a la categoria junior, on Andrea 
Gutierrez Calvet no va poder guanyar 
el seu primer combat. El diumenge 
6 pel matí, sortien a competir els sè-
niors, amb Genis Gisbert i Elisabeth 
Aixalà, que no van poder passar de la 
primera ronda i de Patryccia Santoz, 

que va guanyar el primer combat 
però al segon va perdre contra la que 
desprès va quedar primera. Per la 
tarda els hi tocava el torn als Sub-21, 
Cristian Ferré Pons, que va perdre el 
primer combat, i Xena Rodera que 
va aconseguir la medalla de bronze. 

El dilluns 7 pel matí tocava el 
torn als més petits, els infantils i 
pre-cadets, on el TKD Alfaro va 
aconseguir 2 medalles d’or (Arnau 
Fumadó i Andreu Robert), 2 de 
plata (Marta Dominguez i Ruth 
Sanz) i 5 Medalles de Bronze (Marc 
Miron, Josep Gelabert, Fiona Arasa, 
Carla Cabrera i Gerard Fornes), 
aconseguint la cinquena plaça a la 
classificació general de la categoria. 
També van participar Erik Estorach 
Prats, Alejandro Daga Galbe, Aleix 
Borras Faiges i Cosmin Dumitiascu. 
Després de fer totes les categories  
de combat, per la tarda li tocava el 
torn a l’única representant del TKD 
Alfaro en Pumses (tècnica), Janira 
Rodriguez, que no va poder passar 
la primera ronda.  

 Contractes de 
 manteniment
 Comunitats
 Garatges
 Màquines industrials
 Nova instal·lació
 Reparació d’aire 

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143

El club TKD Alfaro  
d’Amposta, campió 
d’Espanya en cadet



T ots els mesos porto a una persona 
sola. Però avui n’hi ha dos, perquè 
els dos tenien ganes de contar-me 
coses que vaig veure enseguida que 
us agradaria llegir. Començo.

Joan, sabem que tu no ets ampos-
tí... 

Jo sóc de Roquetes, però ja fa 60 
anys que estic aquí, des que vaig 
casar-me amb una ampostina. La 
vaig conèixer plegant olives dalt 
de Camarles, en una finca que es 
diu el ‘Pla de Bif ’. Era la festa de la 
Candelera. 
Per a veure si és veritat, li pregunto 
a Rosalia, on vas conèixer a Joan? 

Al mateix lloc. Estàvem plegant, i 
ens va venir a buscar amb el carro per 
a canviar de tros. Carro amunt i carro 
avall. Així ens vam fer novios. Érem 
molts de treballadors. De seguida que 
ens vam veure, ja ens vam agradar i 
vam començar a festejar.
I tu ets d’Amposta? 

No, jo sóc de Barcelona perquè 
vaig nàixer allà, però venia Amposta 
tenint un mes, així és que me con-
sidero ampostina. Tota la vida l’he 
passat al carrer Nou. En vindre la 
guerra vam marxar a Cornellà, i en 
tornar, ens vam posar en un pis de 
la casa on encara hi seguim vivint. 
Aquí al carrer Nou estava la merceria 
de Teresineta l’Estanya, que era una 
de les modistes més conegudes a tot 
Amposta; la fleca de Pastor, i al final 
l’estanc del senyor Zaragoza. 
Tornem a Joan.  Tu, després de ca-
sat tardes molt a trobar faena Am-
posta?

Ens casem al mes de gener i a 
l’abril trobo faena a la Germandat de 
Llauradors:  anar arruixar pataques 
per les hortes per matar els escarabats 
alemanys. Allí vaig anar coneixent 
gent, però sempre vaig anar per atri. 
De finca no n’he tingut mai cap. He 
anat a plantar i a segar quan era 

per Josep
Parrot Talarn

Joan Pla i Rosalia Torres

temporada, amb la colla del tio Joan 
Lo Cranc. Estaven també les colles 
de Llambric i de Mundo. Els ‘amos’ 
anaven a ells i els hi deien: “Necessito, 
dos, tres homes, o els que foren”, i ells 
ens avisaven. L’amo li pagava al cap 
de colla i el cap de colla ens pagava a 
nosaltres el dissabte. Tots els matins 
es reunien les colles allí al costat del 
canal, que estava el bar de Marmaña, 
i els caps de colla agafaven als que 
els interessava.
 Tornem a Rosalia. Dius que tu pri-
mer vas a les monges, en recordes 
alguna?

Sí, a la germana Joaquineta, a la 
germana Adelaida i a la germana 
Carmen. Amb la germana Adelaida 
tinc una anècdota. A Cornellà, estant 
refugiats durant la guerra, un dia ens 
van dir que hi havia una dona que 
ens coneixia, i la meva mare li va 
preguntar que si era una estraperlista, 
i llavors ella ens va dir que a la que 
coneixia realment era a  la xiqueta, 
és a dir, a mi, perquè feia de mestra 
al col·legi que jo anava. A la fi ens 
va dir que era monja i que ella era 
la germana Adelaida, però estava 

desconeguda, perquè anava vestida 
de pagesa. Ens va ajudar mentre vam 
estar junts. I ara ja parlant del convent 
d’aquí Amposta, com les monges van 
marxar, durant la guerra el convent 
es va convertir en un Hospital mi-
litar. Quan  vaig ser més grandeta, 
als tretze anys, la meua mare em va 
posar a treballar d’aprenent al sastre 
Escrihuela. Me donava una pesseta a 
la setmana. Al final li dic a la mare, 
“mire jo me’n vaig a birbar al del Capi-
tà que allí me paguen tretze pessetes 
cada dia”, i llavors ja començo ajudar 
una mica a casa, perquè tot feia falta 
a aquell temps.
Joan, quina ha sigut la faena que 
t’ha donat mes satisfaccions?

Amb el que més he gaudit ha sigut 
amb les abelles. A un trosset de terra 
que tenia a la Carrova vaig arribar a 
tenir 60 caixes d’abelles, i quan tenia 
lliure, la meua felicitat era anar allí i 
cuidar-me de que tot funcionés. Mai 
m’he preocupat de si piquen o no. A 
vegades alguna me picava, però jo no 
li feia ni cas, i no passava res, jo a la 
meva faena, allí en aquelles 60 caixes 
podien haver-hi mils d’abelles. Fèiem 

una mica de fum i com les molesta, et 
deixaven tranquil. L’altra afició meua 
ha sigut el cine. Anar al cine ha sigut 
fer festa completa.
Rosalia ens contava finalment que 
de les coses que va aprendre al 
anar a cosir primer a una sastreria 
i més tard, ja de més grandeta, al 
costat de la botiga d’Espanya, a la 
senyor Teresina.

Érem un munt de noies. I a més 
de fer-nos algun vestidet, apreníem 
a posar pedassos, sobre tot genolleres 
o culs, perquè abans s’arreglava tot, 
fins i tot els llençols i les fundes de 
coixí. Era un altre temps.
Quants de fills heu tingut? 

Una filla que ja ens ha donat tres 
néts i tres besnéts. 
Acaba Joan dient-mos que tots els 
diumenges i festes allí dalt a la Car-
rova es reuneixen tots  i dinen. A mi 
se m’escapa dir-li “junt en les abe-
lles”. Ell contesta dient-me, que lo 
de les abelles, ja ho va deixar quan 
va veure que no podia, per la feina 
que li donaven, i que per tant no en 
queda ni una. Sort... bé.  




