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El ple aprova la rebaixa de 
l’impost de circulació
El plenari també dóna suport al model educatiu català

Josep Betalú, campió de ‘La Ruta de los Conquistadores’

Cheyenne Brito, Premi Esports 2017

Ciutadans

Expoclick 2017 rep 
12.000 visitants en 
dos dies 

Cultura
La Marató de 
Donants de Sang 
registra 442 
donacions 

Cultura
Una recerca 
dedicada al segle 
XIV i XV, primer 
Premi de Recerca 
Jordi Fontanet  

Ciutat     
La Fira de Mostres 
serà del 6 al 10 de 
desembre
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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

FIRES

La fira multisectorial d’Amposta tindrà lloc del 6 al 10 de desembre

La 57a Fira de Mostres 2017 
estrena cartell
L’ambient d’una Fira de Mostres, 

amb un passadís atapeït de gent 
diferent, amb interessos dife·

rents que es barregen i es relacionen 
en un únic espai. És el tema central 
del cartell de Fira de Mostres 2017, 
que enguany tindrà lloc del 6 al 10 
de desembre. El cartell, que utilitza 
la tècnica del collage, és de l’estudi·
ant d’Esardi Sandra Nàgera, qui s’ha 
inspirat en el seu propi record, “ja 
que com a ampostina, molts cops ha 
passejat per aquests passadissos”. “El 
cartell està centrat en el públic que 
cada any visita la fira i sense el qual 
aquesta no tindria sentit”, explica 
l’autora del cartell, qui també asse·
nyala que al cartell s’han treballat 
els conceptes de “diversitat, barreja, 

relacions i ambient”. 
 Aquesta diversitat s’ha treba·

llat amb nombroses i variades siluetes, 
diferents colors i materials. “Hi ha una 
dona que marxa satisfeta amb la seva 
compra, un grup d’amics que s’ha pa·
rat al passadís comentant un producte 
nou que han vist en un estand, una 
nena contenta amb el globus que li 
han regalat, una parella festejant, el 
fotògraf que immortalitza el moment, 
el pare amb el cotxet buscant a la 
dona... grans i petits, tots visiten la 
fira”, afegeix. 

 Enguany la Fira arriba a la seua 
57a edició. Tindrà lloc del 6 al 10 de 
desembre i treballa amb les mateixes 
xifres habituals: 5.000 m2 d’exposició 
coberta i 25.000 m2 d’exteriors.    

OBRES

Continuen les obres per eliminar barreres 
arquitectòniques en diversos carrers

Aquest darrer mes han començat les 
obres d’urbanització i voreres, amb la 

supressió de barreres arquitectòniques, 
als carrers Gran Capità i Góngora. 

Aquesta actuació té un pressupost de 
60.000 euros i 2 mesos execució. 
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Ciutat

MUNICIPAL

El plenari també dóna suport al model educatiu català

El ple aprova la rebaixa de l’impost de 
circulació i la modificació de la plusvàlua

El ple de dilluns 30 d’octubre 
va donar llum verd, amb el 
vot en contra del grup de 

CiU i de la regidora Rosita Perte·
gaz, l’abstenció de German Ciscar 
i del grup del PSC i el vot a favor 
de l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta, a una modificació de 
pressupost de 420.000 que permetrà 
finançar diferents actuacions. Tal i 
com va detallar l’alcalde d’Amposta, 
la modificació una amortització de 
préstec de 119.000 euros o i incloure 
110.000 euros per a la modificació 
del projecte de cobriment de les 
pistes poliesportives. Aquest va ser, 
de fet, el punt que va generar més 
polèmica durant el debat. Els equips 
de l’oposició van retraure a l’equip 
de govern “la manca d’informació” 
al voltant de les modificacions del 
projecte de les pistes a la comissió 
informativa, un fet que l’alcalde, 
Adam Tomàs, va reconèixer. 

Amb tot, l’alcalde va destacar “que 
no és voluntat de l’equip de govern 
amagar cap tipus de informació i que 
sempre es dóna tota”. De fet, Tomàs 
va detallar totes les modificacions 
que s’han produït al projecte inicial. 
“Fem una ampliació del 50% del 
pressupost inicial, que és el que ens 
permet la llei, per assumir l’encari·
ment que suposaran els canvis que 
hem demanat al projecte i evitar que 
un cop acabat puguem tenir proble·
mes com ha passat amb obres noves 
com l’auditori municipal o l’oficina 
de Turisme”, va reblar Tomàs. 

Aquestes actuacions són modifica·
cions del propi projecte com el canvi 
de policarbonat de 2mm. a 8 mm., 
l’eliminació de les tanques de la zona 
de joc, que comporta augmentar la 
superfície a recobrir en formigó, o 
la modificació del tipus de tabot, es 
passa d’un normal a un. També hi ha 
actuacions que es volien realitzar a 
posteriori i que es fan ara com netejar 
i pintar l’estructura. O, finalment, les 
actuacions que no estaven al projecte 
com arreglar els desaigües del sostre 
o fer la paret de dalt dels vestidors. 

La modificació de pressupost 
aprovada també inclou 60.000 
euros per a la renovació de l’enllu·
menat del camp de futbol, amb la 

instal·lació de la tecnologia LED, 
22.000 euros per al desplegament 
de la fibra òptica a la zona esportiva, 
19.500 euros per a la instal·lació de 
bateries condensadores dels equips 
municipals “que permetran un estalvi 
de 14.000 euros a l’any”, o 6.000 
euros per a la reparació i posada en 
funcionament de grups electrògens. 
“Es tracta d’operacions i actuacions 
encaminades a reduir les despeses 
de l’Ajuntament”, ha destacat l’al·
calde d’Amposta, Adam Tomàs, tot 
afegint que “és gràcies als estalvis 
que es generen, que podem rebaixar 
la pressió fiscal”. 

“No fem baixades d’impostos radi·
cals perquè anem poc a poc rebaixant 
la despesa, però a mesura que l’anem 
reduint, anem fent rebaixa de la 
pressió fiscal”, ha comentat l’alcalde.

Rebaixa de l’impost 
de circulació 
El ple també va aprovar amb l’abs·

tenció de la regidora no adscrita, i 
el vot a favor de la resta de grups 
municipals, la rebaixa de l’impost 

de circulació i el de la plusvàlua. En 
concret es va rebaixar en un 10% 
l’impost de circulació per als camions 
i en un 5% per als turismes que estan 
entre la franja de 8 cavalls fiscals i 15. 

D’altra banda, el ple també va 
aprovar modificar l’impost de plus·
vàlua (Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana) en diversos punts. ”. Ante·
riorment, l’equip de govern ja havia 
introduït bonificacions de fins al 
95% en l’impost de plusvàlua en les 
transmissions “mortis causa” en pri·
mer habitatge, un supòsit que ara 
s’elimina. “Així, hi haurà bonificació 
també en aquells béns immobles 
que no siguin primer habitatge”, 
afegeix l’alcalde. Per una altra banda, 
també s’inclouen bonificacions per 
transmissions “mortis causa” quan 
es doni  la circumstància de dues o 
més transmissions en un període de 
10 anys des de la primera transmissió 
“mortis causa. “I en transmissions 
que no siguin mortis causa, es re·
baixa el tipus impositiu en casos 
de transmissions no especulatives”, 
clou Tomàs.

Moció per 
l’ensenyament 
El ple ordinari de dilluns al ves·

pre va aprovar, per unanimitat, una 
moció de defensa de l’escola cata·
lana. El text aprovat, que finalment 
va ser presentat per tots els grups 

municipals amb representació al 
plenari, va ser una combinació de 
les mocions presentades pel grup 
municipal d’Esquerra Amposta i el del 
PSC. Finalment, el text té sis acords, 
entre els que destaquen “manifestar 
el suport de l’Ajuntament d’Amposta 
al model educatiu català, fent espe·
cialment esment al seu paper en la 
cohesió social, en la compensació 
en les desigualtats dels orígens i la 
integració escolar de tot l’alumnat”, 
un “model educatiu que té la voluntat 
de conformar una ciutadania crítica 
i responsable identificada amb una 
cultura comuna en la qual la llengua 
catalana és un factor bàsic per la 
cohesió social”. El plenari també va 
voler mostrar “el suport a tot el col·
lectiu de treballadores i treballadors 
del sistema educatiu de Catalunya, 
agraint·los el seu compromís i la 
seva professionalitat” i “rebutjar les 
actituds i veus que, de forma hostil, 
demagògica i falsa, posen en qüestió 
l’acció educativa i el model d’escola 
catalana”. 

En el bloc de mocions, el ple de 
dilluns també va aprovar·ne una del 
regidor German Ciscar per finançar 
el servei de teleassistència a la gent 
gran amb discapacitat i/dependència 
i amb pocs recursos econòmics i crear 
un registre de totes aquestes persones 
que visquin soles, una moció que va 
tirar endavant amb el suport de tots 
els grups municipals excepte l’abs·
tenció de la regidora no adscrita. 

Tomàs: “A mesura 
que anem reduint la 
despesa, anem fent 
rebaixa de la pressió 
fiscal”
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Publicitat
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EQUIPAMENTS ESPORTIUS

El nou equipament tindrà una superfície de més de 2.100 metres quadrats amb una pista poliesportiva 

Aprovat el projecte definitiu del nou 
pavelló poliesportiu 

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Amposta va 
donar llum verd dilluns 23 al 

matí a l’aprovació definitiva del pro·
jecte de construcció del futur pavelló 
poliesportiu PAV2, que es construirà a 
la zona esportiva de la ciutat, annex 
a la Sala d’Esgrima i a l’Institut de 
Tecnificació. Amb un pressupost d’1,9 
milions d’euros, el nou edifici “donarà 
servei a la intensa activitat esportiva 
que es desenvolupa a la ciutat”, en 
paraules del regidor d’Esports, Marc 
Fornós. 

El nou equipament ocuparà una 
superfície total de més de 2.100 
metres quadrats, 1.139,96 dels quals 
corresponen a la pista poliesportiva 
pròpiament dita. També disposarà de 
6 vestidors i d’una graderia amb 295 
seients fixos i 280 mòbils, tenint una 
capacitat total de 575 espectadors. 
L’edifici s’organitza en un volum alt 
on se situa la pista amb les graderies, 
mentre que la resta de les dependèn·

cies se situen sota i un cos annex de 
menor alçada, més proper al carrer. 

Amb el projecte aprovat definiti·
vament, s’inicien ara els tràmits per 
traure a licitació la seva construcció 

. Amb un termini d’execució de 10 
mesos. “La voluntat és iniciar la 
construcció del nou pavelló durant 
el primer trimestre del 2018 i tenir 
construït el nou PAV·2 a les acaballes 

de l’any”, assenyala l’alcalde d’Am·
posta, Adam Tomàs.  

L’obra està cofinançada per l’Ajun·
tament d’Amposta i la Generalitat de 
Catalunya. 

El nou pavelló estarà ubicat entre laSala d’Esgrima i l’Institut de Tecnificació.

PATRIMONI

Continuen les obres de l’arc de 
la façana fluvial

Les obres de rehabilitació de l’arc 
de la façana fluvial continuen enda·
vant. A finals del mes d’octubre es va 
instal·lar ja la bastida per continuar 
amb les actuacions de recuperació 
d’aquest element arquitectònic que 
destaca a la façana fluvial d’Ampos·

ta. Amb un pressupost de poc més 
de 105.000 euros, que compta amb 
una subvenció de 18.000 euros per 
part del departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, aquesta 
obra és la primera actuació de la re·
cuperació del front fluvial ampostí. 
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Ciutat

 L’Ajuntament trau a licitació la urbanització dels 
carrers Sant Cristòfol i França

La Junta de Govern Local de 
dilluns 30 d’octubre va apro·
var la licitació de les obres 

d’urbanització de dos carrers per 
un valor total de 302.000 euros. En 
concret, es tracta de la urbanització 
del carrer Sant Cristòfol, que compta 
amb un pressupost de licitació de 
186.000 euros. “Es tracta d’una 
obra molt important ja que acabarà 
amb dues grans mancances que han 
partit durant anys els veïns d’aque·
lla zona”, destaca l’alcalde, Adam 
Tomàs. I és que aquest projecte 
inclou la urbanització de la zona 
on hi ha cases, just al davant de la 

residència d’avis. “Els veïns havien 
vist com s’urbanitzava la vorera de 
la part de la residència i en canvi, 
la vorera dels seus habitatges no”, 
explica Tomàs, “ara es farà”. A més 
a més, cada cop que hi ha aiguats, 
els veïns veuen com les seues cases 
s’inunden amb aigües fecals, perquè 
els pluvials que recol·lecten l’aigua 
de pluja a la zona de Tosses, quan 
arriben al carrer Sant Cristòfol estan 
connectats a les clavegueres. “Això 
ara es modificarà”, afegeix. 

Així, amb un termini d’execució 
de quatre mesos, les obres inclouen 
la pavimentació de la vorera con·

frontada amb la de la residència, 
deixant un carril de circulació de 
3,8 metres amb el passeig existent, 
l’obra civil per a la instal·lació de 
gas, la preinstal·lació per a l’enllu·
menat públic, així com també la 
instal·lació d’una xarxa de recolli·
da de pluvials i la xarxa d’aigües 
residuals. 

Carrer França
També s’urbanitzarà, amb un 

pressupost de 116.000 euros, el 
carrer França, entre els carrers 
Madrid i Terol, en un àmbit d’uns 

1.500 metres quadrats. L’actuació 
prevista afecta la vorera i la part 
de la calçada, que serà ocupada 
per ampliacions de vorera que són 
necessàries, i també l’asfaltat de tot 
el carrer. Entre altres coses, s’instal·
larà un interceptor de pluvials al 
carrer Madrid i diversos embornals 
al llarg del carrer França que es 
connectaran a la xarxa de pluvials 
existent al carrer Terol. Es realitzarà 
una xarxa de reg a totes les jardine·
res, connectant aquesta a la xarxa 
existent de la vorera del pàrquing. 
Finalment s’ha previst la instal·lació 
de la xarxa d’enllumenat. 

En total tenen un pressupost de 302.000 euros

URBANISME

EQUIPAMENTS

El consistori invertirà prop de 70.000 euros per un 
parc de jocs infantils adaptats al Parc de Xiribecs

La Junta de Govern Local va 
aprovar el 30 d’octubre el projecte 
per ampliar en prop de 500 metres 
quadrats l’àrea de jocs infantils del 
parc dels Xiribecs. Una ampliació que 
es fa amb l’objectiu d’instal·lar una 
nova àrea de jocs que permetrà l’accés 
a persones i el gaudir amb persones 
de mobilitat reduïda. Així, amb una 
inversió de 70.000 euros, aques·
ta nova zona serà completament 
accessible i permetrà la circulació 
sense dificultat de cadires de rodes i 
cotxets. Es pavimentaran 300 metres 
quadrats amb paviment continu de 
cautxú reciclat en diferents gruixos 
segons les alçades de caiguda dels 
jocs. La resta es pavimentarà amb 

sauló compactat. S’hi instal·laran 
parcs de joc i gronxadors adaptats 
a persones amb mobilitat reduïda. 

 “Amb aquesta actuació do·
narem compliment a una moció 
del grup municipal de CiU que vam 
aprovar en la que se’ns demanaven 
zones de joc destinades a persones 
amb discapacitat reduïda”, assenyala 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. 

Tomàs també assenyala que 
aquesta nova zona de joc quedarà 
integrada a la que ja existeix i que 
està configurada pel conjunt de jocs 
el vaixell, amb un tobogan i rampa de 
fusta, balancí individuals, balancí de 
4 nens, dos gronxadors i un element 
d’escalada. De fet, aquesta zona de 

joc, en una segona fase, també s’ade·
quarà a l’accés a cadires de rodes 

amb la instal·lació de pavimentació 
de cautxú adequada. 

En una segona fase s’adaptarà l’accés la zona de jocs del vaixell
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ELECCIONS A LA COMUNITAT DE REGANTS

Amb una participació de més del 55%, la candidatura de Dani Forcadell queda a 300 vots de la renovació

Manel Masià torna a guanyar la presidència 
de la zona Delta dels Regants de la Dreta

L’actual president dels Regants 
del Canal de la Dreta de l’Ebre, 
Manel Masià, ha tornat a ser 

escollit president de la zona Delta, la 
més decisiva de les zones integrades 
de la comunitat. Les eleccions, que 
es van dur a terme dimarts 17 d’oc·
tubre, van tenir una participació del 
55,54%, dels 5.000 vots ponderats 
del cens de Regants de la Dreta. 
Masià n’ha rebut 1.537 i n’hi ha 
hagut 1.240 per a la candidatura 
alternativa, encapçalada per Dani 
Forcadell – empresari i sindicalista 
agrícola i regidor de l’equip de go·
vern d’Amposta·, que s’ha quedat a 
poc menys de 300 vots d’aconseguir 
la renovació que pretenien. Agraït 
per la confiança que se li manté 
després de 40 anys al càrrec, Masià, 
que té 80 anys, ja ha avançat que 
no acabarà el mandat de quatre 
anys a la zona Delta i que plegarà 
d’aquí dos anys, quan finalitza el seu 
actual mandat com a president de 
la junta general de la Comunitat de 
Regants. Tot i que fa quatre dècades 
que presideix aquesta zona de la 
comunitat de regants, només és la 
segona vegada que la candidatura 
oficialista de Masià s’ha d’enfrontar 
a una candidatura alternativa. “En 
40 anys només he tingut una altra 
junta general com aquesta, també 
amb molta participació. Després, 
com la gent veu que les coses van bé, 
econòmicament i socialment, doncs 
hem aguantat bé, sense problemes”, 
ha apuntat el també president de la 
Comunitat de Regants de la Dreta. 

La participació va ser alta i el 
recompte es va allargar fins a les sis 
de la matinada d’aquest dimecres. 
No hi va haver cap incident. 

Tot i l’escassa diferència de vots 
amb la candidatura alternativa, 
Masià descarta incloure o estudiar 

cap de les propostes que han fet du·
rant la campanya la candidatura de 
Dani Forcadell. “Estem al dia de tot. 
Viatgem per saber que es fa arreu i 
formem part de la xarxa DeltaMed”, 
ha desatacat el president dels regants 
de la Dreta. “Anem funcionant bé”, ha 
afegit. Masià considera que el repte 
més important que tenen de cara al 
futur és “protegir el Delta” i les seves 
propostes passen per emmirallar·se 
en el seu referent que és el delta del 
Po, a Itàlia. 

Resultats positius per a l’alter·
nativa 

Per altra banda, la candidatura de 
Dani Forcadell ha qualificat “d’ex·
cel·lents” els resultats aconseguits. 
“Partint de zero, que ens voti el 45% 
dels participants és un èxit i demos·
tra que els comuners volen un canvi 
però les grans finques han tornat a 
decantar la balança. Aprendrem per 
a la propera”, ha assegurat Forcadell, 
tot agraint la confiança dipositada 
pels centenars de regants que van 
donar suport a la seva candidatu·

ra. Els candidats que optaven a la 
renovació han assenyalat que dues 
terceres parts del vot presencial 
va ser per a ells mentre que dues 
terceres parts dels vots aconseguits 
per la candidatura guanyadors de 
Masià van ser vots delegats. “No 
és molt normal que votin tant per 
delegació”, ha apuntat el candidat. 

Aquesta dinàmica és un dels can·
vis que pretenien fer en els estatuts 
de la comunitat, que ara qualifiquen 
de “molt ambigus i interpretables”. 
Justament per aquesta ambigüitat, 
la candidatura guanyadora es nega 
a determinar la relació de votants 
per delegació al·legant que no ho 
contemplen els estatuts, però de la 
mateixa manera tampoc ho perme·
ten. “És una qüestió de transparèn·
cia. Volem saber els sobres que es 
van entrar a quin comuner pertanyen 
i quants de vots li corresponen per 
fer quadrar els contes”. Els vots 
per delegació nostres no tenim cap 
problemes d’on venen”. 

Forcadell ha lamentat que es 
confirmi que, com van advertir en 
campanya, Masià tingui previst 
marxar a meitat mandat. “És del 
tot irregular, què farem? Donarem 
a dit la presidència o tornarà a 
convocar eleccions?”, ha qüestionat. 
“Nosaltres continuarem treballant 
per millorar la comunitat”, ha afe·
git. Forcadell 

Suspeses les 
eleccions a Poble Nou 
Per altra banda, les eleccions de 

renovació de la presidència i part 
de la junta de la Zona integrada de 
Poble Nou van quedar suspeses per 
anomalies en les votacions. Després 
d’una primera part de la reunió 
convulsa per les sospites que l’ac·
tual president, Joan Queral, podria 
estar cobrant un sou camuflat en 
despeses que no es justifiquen –els 
estatuts no contemplem una salari 
per al president ja que és un càrrec 
honorífic·, aquest va decidir suspen·
dre les votacions en reconèixer que 
s’havien detectat anomalies en els 
vots delegats. En concret, s’hauria 
registrat e vot d’una persona tras·
passada fa molts mesos.

La candidatura oficialista, com va 
passar a la zona Delta, s’enfrontava a 
una candidatura renovadora. Segons 
ha pogut saber l’ACN, la candidatura 
de Queral fins i tot s’hauria plantejat 
retirar·se i no optar a la reelecció 
abans de l’assemblea del vespre en 
la qual s’havia de celebrar la votació 
presencial. 

La candidatura alternativa presen·
tarà ara una instància per demanar 
explicacions sobre el motiu de la 
suspensió de la votació i saber quan 
es podria celebrar amb garantires. 

ACN AMPOSTA
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Ciutat

ENTREVISTA

Quin balanç fa d’aquest dos anys de 
legislatura?

Sempre he defensat que cal arribar 
a acords, buscar el consens, l’avinen·
ça, deixant de banda protagonismes 
estèrils que no van enlloc. Ni postu·
reig ni populismes! D’això se’n diu 
oposició constructiva, és a la que ens 
vam comprometre arran del resultat 
electoral, perquè el que pretenem és 
sumar en benefici de la gent. Així de 
clar i ras!

Al fil d’aquesta reflexió voldria dir 
que ens fiquem al costat del govern 
municipal en tot allò que sigui pel bé 
del conjunt dels homes i dones d’Am·
posta. Estarem amatents i  seguirem 
de prop l’acció del govern  municipal 
i si no ho fa bé o no compleix ho 
criticarem i serem insistents.  Ja vam 
anunciar que faríem una oposició 
responsable, seriosa i exigent..

Lamentablement hem de constatar 
que la majoria de les vegades ens hem 
trobat davant d’un mur que abans es 
deia Manel Ferré i ara és diu Adam 
Tomàs que no es vol seure a negociar 
sota la premissa de la majoria abso·
luta. I que, com més s’apropen les 
eleccions més s’allunya del canvi que 
volia la ciutadania. Demanàvem que 
el govern ens mantingués informats 
i desgraciadament estem constatant 
que no és així. És pel mitjans de 
comunicació que ens enterem de la 
voluntat de l’alcalde i el seu govern.

Quines són algunes de les princi-
pals iniciatives del seu grup?

La rebaixa de l’IBI.
És compromís del grup socialista 

treballar en positiu per impulsar tot 
el que estigui al nostre abast per fer 
avançar la nostra ciutat, per millorar 
les condicions de vida dels ampostins 
i ampostines. Fidels a aquesta convic·
ció el grup municipal socialista hem 
demanat insistentment a l’alcalde i 
al seu equip de Govern que rebaixin 
l’IBI · la contribució · que paguem 
els ampostins i ampostines, com a 
mínim un 25%. És totalment inau·
dit i inexplicable que els ciutadans 
d’Amposta continuem pagant un IBI 
desproporcionat. 

 A la nostra ciutat en els darrers 
anys l’IBI urbà ha augmentat més 
d’un 100% fet que ha convertit en ab·
solutament insostenible el pagament 
d’aquest impost municipal. L’equip de 
govern hauria de reduir d’una manera 

clara el que paguem de contribució. 
 L’actualització cadastral que s’ha 

dut a terme a més de 2000 immobles 
d’Amposta ha comportat a les arques 
municipals un augment dels ingressos 
en concepte de  l’IBI d’1.844.000€. La 
recaptació de la contribució d’aquest 
any augmentarà en un 28%. En total 
8.294.193€, si aquí li sumem el que 
recaptarà de més de l’IBI de la rústica, 
ens dona que més del 50% del total 
del pressupost de l’ajuntament ve 
d’aquest impost, tot un rècord. Els 
ampostins i ampostines paguem diàri·
ament a l’ajuntament més de 30.000€ 
en impostos municipals L’alcalde viu 
d’esquena a la població al no entendre 
que la principal preocupació de tots 
els ampostins, desprès de l’atur, és la 
contribució. 

Doncs bé, és progressista mantenir 
una pressió fiscal depredadora sobre 
la butxaca dels ciutadans d’Amposta? 
Adam Tomàs en 4 anys haurà recaptat 
molt més que quan estava CiU. En 
fi... lo dramàtic és que un any més les 
famílies ampostines s’ho passen mala·
ment a l’haver de fer front a aquesta 
despesa i la ciutadania continuarà 
pagant si és que poden.

 Bus urbà.
Hem demanat, amb caràcter imme·

diat, l’habilitació de noves parades de 
bus a Amposta. El motiu? Les peticions 
a tal efecte que ens han fet molts veïns 
del municipi, sobre tot gent gran i amb 
mobilitat reduïda,  que utilitzen uns 
serveis que en l’actualitat no disposen 
de cap parada de bus a prop. Per això 
proposem ubicar noves estacions de 
bus davant de l’hospital comarcal, de 
la llar de jubilats “Manuel Ruiz Salga·
do”,  i del cementiri , entre d’altres. 

Així mateix la gratuïtat del bus urbà 
és una necessitat si volem millorar en 
mobilitat. Aquesta mesura té un cost 
de solament 14.000€ anuals perfec·
tament assumibles en un pressupost 
municipal de més de 21M€. La veritat 
és que ja fa més d’un any que vam 
arribar a un acord amb l’alcalde per 
tal de fer·ho possible però van passant 
el mesos i el resultat és cap ni un.

Ajuts econòmics als estudi-
ants.

Una altra de les necessitats era 
estar al costat del nostres estudiants 
per això hem aconseguit augmentar 
de 7.000€ a 50.000€ el pressupost 
destinat a les beques als estudis Uni·
versitaris, Màster i Postgrau, al cicles 
formatius i  descomptes a l’alumnat 
de l’escola Esardi. I des de la Dipu·

tació un conveni anual de 10.000€ 
pel funcionament de l’escola Esardi. 

Ajudes als autònoms.
També hem conscienciat al go·

vern municipal que s’havia d’ajudar 
econòmicament al emprenedors ( 
autònoms ). 

Supressió barreres arquitec-
tòniques.

Així mateix que l’1% del pressupost 
municipal, 210.000€, es destines a 
suprimir barreres arquitectòniques. 

Altres iniciatives.
Obrir una tarda a la setmana 

l’Ajuntament i que la biblioteca que 
és comarcal estigui oberta tot l’any.

Hem instat al govern municipal a 
fer un arranjament del vial, entre la 
carretera de St. Jaume i la rotonda 
de l’inici del carrer Tarradelles·Escola 
Agrària, donat que és una de les princi·
pals entrades a la nostra ciutat. Aquest 
accés estava en pèssimes condicions. 
Aquí si que ens podem felicitar i dir 
que ja s’actuat.

Quines són per al seu grup les prin-
cipals mancances de la ciutat?

Hem demanat en moltes ocasions 
que s’analitzi de manera conjunta la 
mobilitat de la ciutat per actuar en 
aquells llocs de més sinistralitat. Tam·
bé, de manera més immediata que és 
realitzen les actuacions necessàries 
en aquells punts negres de l’avinguda 
Catalunya per tal d’evitar accidents 
als vianants i entre vehicles. Què la 
policia local faci un estudi a fi i efecte 
d’evitar accidents a l’avinguda de la 
Ràpita, a l’alçada de la benzinera Bon 
Àrea Guissona, entre d’altres.

Una carretera molt important és 
la que va del Poble Nou a la Ràpita. 
Aquesta via en l’actualitat presenta 
un aspecte molt malmès i és sinònim 
d’accidents massa freqüents. Entenem 
que la reivindicació dels veïns és justa 
i per això demanem al Govern que 
comenci la millora de la xarxa viària 
de l’anell del Delta per aquest tram

Els socialistes volem potenciar 
aquest anell com a un element es·
sencial de connexió amb els nostres 
pobles i també amb el nostre entorn 
natural, com a un instrument útil que 
propiciarà una millora de la seguretat i 

també, molt important per a nosaltres, 
com a una eina clau per al foment del 
turisme sostenible.

   Perquè volem millorar la con·
vivència i que els ciutadans puguin 
descansar per les nits vam demanar 
que es creï la figura del vigilant cívic. 
Volem una ciutat amb tolerància 
zero pel que fa a la inseguretat i a 
l’incivisme. Des del mes d’agost hi ha 
una petita dotació d’agents que està 
actuant. Quant Adam vol acabem 
sumant!.

La neteja viària és també una assig·
natura pendent, que un any desprès 
d’un altre va suspenen el govern 
municipal. La nostra ciutat continua 
estant bruta.

Quines són les propostes de futur 
per a la resta de legislatura?

La millora de les entrades a la nos·
tra ciutat. Molt necessària per a una 
bona  circulació i també per millorar 
l’imatge a l’exterior.

· La compra del col·legi de les 
Monges, que el convertiria en un 
gran centre d’equipaments al mig de 
la nostra ciutat. 

· Insistirem en la rebaixa de l’IBI 
(la contribució) 

· L’arranjament del Cementiri tant 
necessari pel seu mal estat. 

· L’eliminació dels pals provisionals 
de llum i telefonia dels carrers que 
estan al mig de les voreres i del carrer. 

· Condicionar tot l’entorn de l’esta·
ció del bus, tant en d’il·luminació, com 
en voreres, accessos, marquesines, 
entre d’altres.

Com qualifica la tasca realitzada 
pel seu grup municipal?

 
En aquests dos anys, els regidors 

Socialistes, hem presentat un total de 
41 mocions al Ple de l’Ajuntament. 
D’aquestes, 33 han estat aprovades 
per Adam Tomàs i el seu Govern i 
solament 8 rebutjades.  A la vista 
d’aquest fet un pot pensar què el 
balanç és molt positiu. Doncs no, res 
més lluny de la realitat. Lamentable·
ment hem de constatar que solament 
6 d’aquestes mocions s’han fet realitat, 
la resta estan dormint a un calaix. 

“Fem una oposició 
responsable, seriosa 
i exigent”

FRANCESC MIRÓ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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Ciutat

EMPRENEDORIA

El FAME17 comparteix experiències 
emprenedores

Un auditori municipal ple de 
gom a gom va ser un any 
més l’escenari escollit per 

realitzar una nova edició del Fòrum 
Ampost@Empresa, l’esdeveniment 
emprenedor més important a les 
Terres de l’Ebre i que té per objectiu 
explicar experiències d’emprenedors 
d’èxit del territori. Com és habitual, 
la primera part de la trobada va estar 
protagonitzada per emprenedors que 
van explicar com va nàixer la seva 
idea i com van realitzar·la. Tots van 
parlar d’emprenedoria i van animar 

als emprenedors, si més no a treballar 
el projecte que tenen en ment. 

Les experiències en primera 
persona van ser Filmnsòmades, 
una productora que ha apostat per 
quedar·se a Amposta. Les seves pro·
duccions (curtmetratges, anuncis 
televisius i animacions en 3D) han 
guanyat nombrosos premis nacionals 
i internacionals. Guillermo Barberà, 
un dels socis, va explicar  per Skype 
el seu paper dins l’empresa i va fer un 
extracte dels anys que porten.  D’altra 
banda, es va presentar el vídeo pro·

mocional d´Amposta@EMPRESA, 
una animació en 3D, produït per 
Filmsnomades.

Pep Simó, Sofia Arques i Hernan en 
H, van ser els encarregats d’explicar 
el projecte Del Terreno, on han fusi·
onat les paraules ebrenques amb un 
disseny fresc i amb un toc d’humor 
comercialitzant samarretes, bosses i 
pòsters. El responsable dels dissenys, 
Hernan en H, va fer 4 il·lustracions, 
que després es va repartir entre el 
públic assistent, mentre Sofia i Pep 
anaven explicant la seva experiència.

Finalment, Femmefleur, l’empresa 

més coneguda per la seva segona línia 
de negoci cocoro·intim, ens explicar 
com van treure al mercat els seus 
productes dirigits a la menstruació 
de les dones.

La segona part del Fòrum la va 
protagonitzar la periodista i empre·
nedora Bibiana Ballbè, que va parlar 
sobre creativitat i futur. Ballbè va 
donar 10 pautes per potenciar la 
nostra creativitat. Segons ella es pot 
aprendre a ser creatius. Va ser una 
ponència molt participativa on el 
públic va fer preguntes, va opinar i 
fins i tot discrepar. 

Dijous 19 va tenir lloc la 6a edició del Fòrum Ampost@Empersa amb un auditori ple de gom a gom

Filmsnòmades van explicar la seva experiència emprenedora al 
capdavant d’una productora.

Femmefleur va explicar com van traure al mercat els seus productes 
dirigits a la menstruació de les dones.

Del Terreno va regalar il·lustracions d’Hernan en H entre els assistents.

Bibiana Ballbè va ser la ponència estrella d’aquesta sisena edició.
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ENTREVISTA

Quin balanç fa dels dos primers anys 
de legislatura?

Per una part content perquè hem 
pogut tirar endavant certes propostes 
que portàvem al nostre programa 
electoral. Per exemple, hem aconseguit 
baixar certs impostos, com la taxa d’es·
combraries per als locals comercials de 
menys de 90 metres quadrats. També 
hem aconseguit eliminar l’impost de 
plusvàlua mortis causa, és a dir, en cas 
d’herència, quan és la parella o el fill qui 
rep l’habitatge i viuen encara al domi·
cili familiar, ja no hauran de pagar mai 
més aquest impost. És un objectiu que 
feia dos anys que perseguíem. A partir 
d’ara, ja mai més cap ciutadà d’Amposta 
haurà de pagar aquest impost que era 
completament injust. També hem acon·
seguit un pla d’ajuts, que és una rebaixa 
encoberta de l’IBI, gràcies al qual les 
famílies que ho sol·liciten podran una 
bonificació de l’IBI d’entre un 20% i un 
25%. Aquesta ajuda la cobraran al final 
d’any. Finalment, un altre dels impostos 
importants que hem aconseguit rebaixar 
és l’impost de circulació, amb un 10% 
de rebaixa per als camions (uns 2.200) 
i la majoria de cotxes un 5% (8.400 
vehicles). Aquestes xifres no són les 
que nosaltres volíem. Aspiràvem a més 
rebaixa, però nosaltres només tenim un 
regidor i Esquerra en té 11. 

Quina és la relació és la seva relació 
amb l’equip de govern?

Pensava que hi havia hagut un canvi. 
L’equip de govern t’escolta, però et fa poc 
cas. T’has de barallar molt i has d’insistir 
molt. I veus que Amposta està perdent. 
Jo denuncio les coses. Tot allò que sigui 
positiu per Amposta, hi col·laboro. Però 
quan veig les injustícies, quan veig com 
s’estan llançant milers i milers d’euros 
diaris per la mala gestió, ho denuncio. 
Al mes de juliol passat vaig demanar la 
dimissió del regidor de Personal perquè 
realment és un escàndol, pels milers 
d’euros que es llencen per la pèssima 
gestió que fa. Hi ha empreses que l’Ajun·
tament contracta, com ISS, encarregada 
de la neteja d’edificis públics, que ens 
estafen diners. Jo vaig tenir de denunciar 
que pagàvem dos vegades pel mateix. 
Amb la meua denúncia ens vam estalviar 
15.000 euros als ciutadans. Però és que 
era una empresa que ens estava estafant 
1.040 hores anuals. En total ens havia 
estafat 60.000 euros. Afortunadament 
estic sobre el tema. Hauria de ser obliga·
ció de tots estar a sobre dels contractes, 
més encara de l’equip de govern, però 

no és així. A ells se’ls hi va passar, els hi 
van prendre el pèl. També passa una cosa 
similar amb la neteja viària. He demanat 
una investigació perquè l’empresa Urba·
ser ens estafa. L’Ajuntament es dedica 
a fer festes. Faig aquí un incís. Felicitar 
al regidor de Festes, perquè realment 
ho fa molt bé. Però governar no és fer 
festes. Tenen una responsabilitat que 
és gestionar el municipi. Estem parlant 
d’un pressupost de 21 milions d’euros, 
amb una plantilla, entre laboral i fixa, 
d’uns 230 treballadors a més dels plans 
d’ocupació. A més de tota la cartera 
d’empreses externes que treballen per 
al consistori. S’ha de tenir un control 
exhaustiu del que fan. No pot ser que 
només vagis de festeta i surtis a la foto i 
no controlar i vetllar per tot. Jo ho estic 
fent i sóc un regidor a l’oposició que té 
un sou mileurista. Però me l’he de gua·
nyar. Si fossin acurats i podrien estalviar 
al voltant de dos o tres milions d’euros 
anualment. Que podríem destinar a 
baixar impostos, a crear serveis nous 
o als serveis que tenim, reforçar·los. És 
un desastre i a vegades et dol perquè 
dius que alguna cosa s’ha de mirar i et 
diuen que sí, que farem això o farem 
allò,... però després de més de dos anys 
hi ha moltes coses que no s’han fet. Per 
exemple, els excrements de gossos. A 
principi de legislatura es va dir que es 
controlarien, que es faria tot un pla... 
Quina és la realitat? Continuem amb 
un gran incivisme. El mateix amb els 
pisos ocupats. 

El que jo estic treballant més intensa·
ment és la creació de feina i que vinguin 
empreses a Amposta. Vaig crear els 
incentius a la contractació. Són ajudes 
de 250 euros per cada treballador durant 
18 mesos, 300 si és major de 45 anys i 
350 si tens una minusvalia. Això m’ho 
aproven però agafa Esquerra i m’ho des·
trossa. Com? Dient que aquests diners 
no es cobraran fins d’aquí tres anys. Un 
incentiu ha de servir per atraure a les 
empreses i en canvi, Esquerra no en fa 
difusió. Si hi havia empreses d’Amposta 
que no ho sabien, com ho havien de 
conèixer les empreses de la resta de 
Catalunya i la resta d’Espanya? Ha 
d’haver·hi una persona que vagi porta 
a porta a cada empresa a explicar·li 
que existeixin aquests incentius, per 
crear ocupació i feina estable. Però ells 
no fan cas. I quan posen la llosa de que 
fins d’aquí tres anys no cobres, el que 
fan és desincentivar. Malgrat aquestes 
limitacion, hi hagut empreses que han 
contractat treballadors ampostins. Que 

no podríem fer si es fes publicitat de 
les ajudes i que les coneguessin totes 
les empreses i s’eliminés el topall dels 
tres anys? 

Per vostè quines són les principals 
mancances que hi ha a la ciutat? 

Com ja he dit, feina, feina i feina. No 
pot ser que després de dos anys no hagi 
vingut cap nova empresa. No et pots 
quedar assegut a l’Ajuntament esperant 
a que et vinguin. Això ho pots fer si ets 
l’alcalde de Madrid, Barcelona o Valèn·
cia. Però si ets Amposta no. A les Terres 
de l’Ebre ja se n’han encarregat Barcelona 
i Madrid de posar·nos moltes traves per 
poder desenvolupar·nos. Hem d’anar 
a barallar·nos i a lluitar. Porta a porta. 
Aquesta ha de ser la prioritat número u. 
Les festes per al cap de setmana o els 
dies lliures. Els dies laborables, la feina 
ha de ser deixar·se la pell per aconseguir 
ocupació. Si Amposta té 22.000 habi·
tants, amb 500 llocs de feina directes 
(que en crearien 500 d’indirectes) ja 
tindríem el problema resolt. El que no 
pots fer es quedar·te assegut, anar fent 
festetes i esperar que et caigui del cel 
alguna Dapsa. La meva feina és insistir 
en això. Però qui té la majoria absoluta 
és Esquerra, i és lamentable que no 
vegin que aquesta ha de ser la principal 
prioritat. 

Hi ha alguna proposta de futur que tin-
gui preparada?

Els incentius a la contractació són la 
base angular del meu projecte. Hem de 
portar empreses. Només tinc un regidor 
però sóc molt pesat i no em rendeixo 
mai. I el que estem dient és que s’ha 
d’anar a buscar les empreses i se’ls hi 
ha de presentar els incentius. Sé que hi 
ha empreses del territori interessades. 
Nosaltres els hi hem parlat perquè 
vinguin cap aquí. Si no és Amposta, 
els diem que s’instal·lin a les Terres de 
l’Ebre perquè si contracten treballadors 
ampostins podran cobrar els ajuts. Si 
aquesta feina la fes l’Ajuntament, podria 
arribar a molta més gent. També fa dos 
anys que m’estic barallant ·demano ajut 
als veïns d’Amposta· no tenim pediatra. 
Hi ha una pediatra ampostina que està 
treballant a Tortosa i podria treballar a 
Amposta i no es fa. Si estès governant 
jo, faria dos anys que estaria treballant a 
l’Hospital. Primer deien que era perquè 
no hi havia pediatres. Ara que la tenim, 
on està el problema? En si vol cobrar més 
o menys? Si comencem a parlar de sous 
de polítics o de gent que ha col·locat 

Esquerra, quedaríem contents. Cada 
ple hi continuaré insistint. 

Quin ha estat per German Ciscar, en 
aquests dos anys i escaig, el tema 
més complicat?

Vaig començar amb molta il·lusió. 
Amb gent d’Esquerra portàvem 4 anys 
a l’oposició i amb alguns hi tinc apreci. 
He de reconèixer que alguns regidors fan 
molt bona tasca. Però hi ha altres que 
em van decebre. Van començar dient 
que farien moltes coses però després res. 
Per exemple, Sorea. És una empresa que 
ens estafa, ens fa una gestió pèssima, 
ens cobra per les fuites. És una espècie 
de “robatori” que pateix algun ciutadà. 
M’he estat barallant i barallant perquè se 
li tragui aquesta concessió i és molt lent. 
Hi ha gent que m’ha decepcionat, com és 
el regidor de Personal. La seua gestió és 
molt dolenta. No posaré en compromís a 
cap treballador, però alguns em comen·
ten que hi ha problemes, a veure si pots 
fer alguna cosa, perquè hem parlat amb 
el regidor de Personal i no hi fa res. Crec 
que és la meva obligació traslladar·ho 
a l’alcalde. Li he dit que aquest depar·
tament no funciona bé i s’ha d’arreglar. 
He tingut molta paciència. No he anat a 
fer una oposició destructiva. Jo hagués 
pogut fer mal a Esquerra i no ho he fet. 
Va haver·hi problemes interns d’Esquerra 
durant les primers mesos de mandat. A 
mi em van posar al mig i vaig veure que 
no afectava a la ciutadania d’Amposta 
i per això no m’hi vaig voler posar. Si 
hagués volgut fer política, potser ara el 
senyor Tomàs estaria governant en mi·
noria.  El primer sempre serà Amposta, 
abans que rascar alguns vots.

Com qualifica la tasca realitzada 
pel seu grup municipal?

No seré objectiu. El que més m’ha 
agradat, i sobretot des que m’he donat 
de baixa de Plataforma per Catalunya i 
creo el partit Som Amposta, és que la gent 
valora el que faig. Sobretot, des que els 
plens són televisats. La gent veu la feina 
que faig. Quan ve gent gran i els ajudes 
a solucionar problemes i t’ho agraeixen. I 
no ho dec fer tant malament quan vénen 
recomanats per altres ciutadans. Sempre 
faig tot el que puc i la gent et felicita 
pel carrer pel que faig. Malgrat tot, em 
fa pena perquè es podria fer molt més. 

Totes les propostes que he presentat a 
l’equip de govern han sigut amb números 
a la mà, dient quin és el seu cost, que és 
viable i d’on ho podem traure. Es podria 
fer tant per Amposta. Estem treballant 
amb molta gent que s’ha sumat al pro·
jecte Som Amposta, perquè hi ha una 
Amposta que és la que es mereixen els 
ampostins i ampostines perquè Amposta 
tingui un futur, amb gent preparada i 
amb ganes. Entre tots ho aconseguirem. 
La gent s’ha de plantejar si vol formar 
part de la solució o del problema. Nosal·
tres estem molt il·lusionats per continuar 
treballant i tot allò que sigui bo per a la 
ciutat treballar·ho i allò que sigui dolent 
denunciar·ho. 

“La feina ha de ser 
deixar·se la pell per 
aconseguir ocupació”

GERMÁN CISCAR, REGIDOR
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Mig miler de persones es van 
acostar, dimecres 15 de no·
vembre a la Lira Ampostina, 

per participar en l’edició del 2017 
de la Marató de Donants de Sang, 
que han organitzat el Banc de Sang 
i Teixits i l’Ajuntament d’Amposta. 
D’aquestes, fins a 442 van fer la seva 
donació, mentre una seixantena no 
van poder·ho fer per diversos motius 
i es van registrar com a oferiments. 

Un any més, aquesta jornada 
solidària es va convertir en una 
festa en què van participar moltes 

entitats i empreses del municipi, amb 
actuacions en directe i fent també 
donacions a la jornada. Cal agrair 
la participació de totes aquestes 
entitats i persones: del Club Futbol 
Amposta, l’Associació de Donants 
de Sang i Teixits del Montsià, Asso·
ciació de Voluntaris de ‘la Caixa’ de 
Terres de l’Ebre, Penya Barcelonista 
Joan Gamper d’Amposta, Penya 
Esponyalista Montsià i Baix Ebre, 
Escola Consol Ferré, IteC, Càmera 
Arrossera del Montsià, SCCL, Canal 
21, Canal Terres de l’Ebre, Xiqüelos 

i Xiqüeles del Delta, Policia Local, 
Comissaria de Mossos d’Esquadra, 
Creu Roja d’Amposta, departament 
de Salut, departament d’Ensenya·
ment, Joan Miró, Drogueria Am·
postina, Eduard Borràs, En&Ton 
Acústic, Escola Sagrat Cor, Eroski, 
Escola de Teatre i Circ d’Amposta, 
Escola Soriano·Montagut, Fleca de 
Sanahuja SL, Forn de pa Estrada, 
forn de pa Jorca, Pastisseria Adell 
Torres SL, forn pastisseria Bausili, 
Escola Miquel Granell, Guardet i la 
rondalla, Imma de Sopa i la Rondalla 

dels Alfacs, els Serveis Educatius del 
Montsià, la Unió Filharmònica d’Am·
posta, la Lira Ampostina, Mestresses 
de Casa, Muniatto Xou, Noel Luna, 
Paracota, Parc de Bombers d’Ampos·
ta, Pastisseria Alemany, Pastisseria 
Caballés, Pastisseria Pous, Racó de 
la Festa, Ràdio Amposta, Restaurant 
la Gramola, The Country Sheriff ’s, 
Institut Montsià, Institut Ramon 
Berenguer IV, Tecnosport Simar SL, 
Telepizza, Escola Agustí Barberà, 
Homàtic Vending, Apasa i Cafeteries 
Hospitals de Tarragona. 

SOLIDARITAT
Més d’una seixantena de persones van fer oferiments però finalment no van poder donar

La Marató de Donants de Sang registra 442 
donacions i una seixantena d’oferiments

JOVENTUT

Expoclick 2017 rep 12.000 
visitants en dos dies

26 diorames adults més 60 d’infan·
tils i 14 punts de venda repartits en 
un total de 3.000 metres quadrats. 
Són les grans xifres de l’última edició 
d’Expoclicks. Un riu de clicks, que va 
tenir lloc del 10 al 12 de novembre al 
pavelló firal d’Amposta i que enguany 
va assolir 12.000 visites al llarg de 
tot el cap de setmana. Una mostra 
que va arribar a la seua sisena edició 
completament consolidada tant a 

participants. Organitzada des de la 
regidoria de Joventut i Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament d’Am·
posta, juntament amb l’Associació 
Somosclick, Expoclick enguany tam·
bé adquirirà caràcter internacional. 
“Entre els 14 punts de venda hi ha 
expositors que són d’Alemanya, de 
França, d’Espanya i de Catalunya”, 
assenyala Andreu Borràs, de l’Asso·
ciació Somosclick. 
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Ciutadans

CASTANYADA VS HALLOWEEN

Centenars de persones participen a les 
activitats de la Castanyada vs Halloween

La zona del castell s’omple de castanyeres, panellets, bruixes i carabasses

Castanyeres, panellets, casta·
nyes, bruixes i carabasses. 
Tots aquests elements es 

van aplegar el cap de setmana del 
28 i 29 d’octubre, en les activitats 
organitzades dins de la Castanya·
da vs Halloween, una iniciativa 
per celebrar aquestes dues festes, 
i organitzada per  la regidoria de 
Joventut i Participació Ciutadana, 
Engalanats, EtcA Escola de Teatre 

i Circ d’Amposta, AATE Associació 
d’Artistes de les Terres de l’Ebre, Coll·
verds, Associació Grup d’Animació 
Happy Smile, Kutrefacto Films i Sala 
Sotavento. Durant dissabte la tarda 
i diumenge la tarda, a la zona del 
Castell hi va haver programats conta 
contes, tallers gratuïts de carabasses 
i panellets i fins i tot un passatge del 
terror. Tot plegat per fer les delícies 
dels més menuts de casa. 

FESTES

Amposta acull la primera Fira del Disc
Va ser el 8 d’octubre a l’exterior de l’antic escorxador, l’actual Oficina de Turisme

Diumenge 8 d’octubre, el recinte 
exterior de l’antic escorxador ·l’actual 
Oficina de Turisme· va omplir·se de 
bona música. De les 10 del matí i 
fins les 10 de la nit va celebrar·se la 
primera Fira del Disc, un espai on es 
van trobar parades de discos, samar·
retes de grups, llibres,... tot vinculat 
amb la música. També hi va haver 
cerveses artesanes i un Food·Truck. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
durant la presentació de la Fira va 
assenyalar que l’objectiu d’aquest 
tipus d’esdeveniments es “oferir una 
oferta d’oci que normalment no es 
pot trobar a un lloc com Amposta, 

i que molta gent ha de buscar a les 
grans ciutats”. “Sort que tenim la 
regidoria de Turisme i Fires, que està 
constantment innovant i creant nous 
productes d’oci perquè la regidoria 
de Turisme que està constantment 
innovant i creant nous productes d’oci 
perquè la gent pugui gaudir del seu 
temps lliure d’una forma diferent”.

Per la seva banda, la regidora de 
Turisme i Fires, Joana Estévez, va 
comentar que “des de Turisme i Fires 
hi ha la inquietud per les noves fires 
i les noves ofertes d’oci, per això s’ha 
cregut convenient crear una fira de 
vinils, ja que aquest tipus de música està tornat, i és bo donar·li tota la difusió possible”. 
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Ciutadans

L’Algadir del Delta renova la distinció Bib Gourmand Michelin

L’hotel restaurant l’Algadir del Delta ha renovat, per segon any consecutiu 
la distinció Bib Gourmand Michelin 2017, un reconeixement de la prestigio-
sa Guia Michelin, avantsala, en molts casos, de l’Estrella Michelin. El res-
taurant, ubicat al Poble Nou del Delta, dirigit per Joan Capilla, ja va rebre 
aquesta distinció el 2016. Els establiments que obtenen aquest reconeixe-
ment destaquen per tenir un entrant, un plat principal i un postre que no 
superi mai el 35 euros. 

GASTRONOMIA

Fins a 143 persones participen a l’Espai de Recerca de Feina

L’ Espai  de  Recerca  de  Feina  és  un programa del SOC Servei  d’Ocupació  de 
Catalunya, cofinançat  pel FSE Fons  Social  Europeu. Aquest  any 2016-2017 
ha estat  la primera  vegada  que s’ha portat  a terme a l’Ajuntament  d’Am-
posta  amb molts  bons resultats. Aquest servei d’orientació té com a objectiu 
promoure la recerca organitzada i  sistemàtica de  feina, amb  el suport de  
dues persones tècniques d’orientació, per  tal de  preparar la incorporació 
al  mercat  de  treball de les persones participants. Amb  aquest objectiu es 
treballa la recerca activa de  feina  a través dels  diversos portals d’ocupa-
ció, optimitzant les candidatures de les persones participants i millorant-ne 
l’autonomia.
Al  llarg del  programa s’han  atès un  total  de 143 persones  derivades de 
l’OTG Oficina  de  Treball d’Amposta, participants  que  han  vingut de les  po-
blacions  d’arreu  de  la  comarca  del  Montsià , principalment d’ Amposta i  
d’altres  localitats com: Sant Carles de la  Ràpita, la  Sènia, Ulldecona, Santa 
Bàrbara, Masdenverge, Alcanar, Sant  Jaume  d’Enveja  i  Godall.
Del  total  de persones ateses, 58 han trobat feina gràcies al programa, tot 
i que  l’objectiu no és ben bé la inserció sinó aconseguir l’autonomia de la 
persona en la  recerca de  feina. Per tot això, per al pròxim any 2017-2018 
l’Ajuntament ha  apostat per  tornar ha sol·licitar el  programa. 

OCUPACIÓ

L’escola Consol Ferré  participa a les Jornades de Lletres 
Ebrenques

El passat 21 d’octubre, els xiquets i xiquetes de 6t de l’Escola Consol Ferré vam 
participar a la XII edició de les Jornades de les Lletres Ebrenques,  a l’auditori de 
La Unió Filharmònica d’Amposta.
Aprofitant la secció de les Jornades dedicades a la literatura infantil, vàrem pre-
sentar els llibres amb les aventures de la Capgrossa escrits per nosaltres. La 
Capgrossa és un personatge creat el passat curs per l’actual alumnat de sisè per 
a conscienciar els nens i nenes sobre la necessitat de separar els residus que 
deixem a l’Escola, tant a les aules com al pati. La Capgrossa és una super-heroï-
na que se les veu amb en Barrejator, un monstre que estima la brossa i que fa tot 
el possible per escampar-la i barrejar-la. Vam escriure els llibres per explicar 
als lectors les conseqüències de no reciclar.
Volem dir que estem molt contents del resultat final. Creiem que els llibres ens 
han quedat molt bé. Cal, això si, que agraïm a l’escriptor ampostí Jesús Serrano 
la col·laboració donada a l’hora de fer possible aquest projecte, en especial per 
explicar-nos els passos a seguir durant el procés d’escriptura.
La col·lecció de contes que hem presentat està agrupada en dos volums. El pri-
mer volum conté les històries escrites per als menuts de l’Escola, i el segon està 
pensat per als més grans.  
Al mateix acte, a més dels contes de la Capgrossa,  també vam presentar el llibre 
‘Un centenari de bigotis’, escrit per l’alumne Aleix Torres amb motiu del centenari 
de La Fila.
‘Un centenari de bigotis’ explica amb humor, originalitat i un polsim d’aventura el 
concert inaugural que va viure la Fila amb motiu de la celebració del Centenari 
de la Societat, però traspassat al  món del conegut personatge de la literatura 
infantil Geronimo Stilton on La Unió Filharmònica d’Amposta esdevé La Unió Fil-
harmònica Ratfurenca. Així ho explica Aleix Torres en el resum del llibre:
Ah! Quin estrès! Han raptat al director de La Unió Filharmònica Ratfurenca i no-
més falta una setmana per al concert inaugural del Centenari! Geronimo Stilton, 
juntament amb la seva família haurà de solucionar aquest problema... I algun 
més! Se’n sortirà?
 Trobareu tots aquests llibres a la biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó d’Am-
posta. Esperem que us agradin! 

ENSENYAMENT

Creu Roja Amposta inicia les activitats socioeducatives i de lleure

El curs 2017/18 serà per Creu Roja Amposta l’assentament definitiu dels projec-
tes relacionats amb l’àrea de joventut. Si bé, per a Creu Roja, l’acompanyament 
dels joves i infants sempre ha tingut un espai molt important, mai com aquest 
curs amb una aposta molt decidida. Així, 70 infants i joves reben suport diari en 
activitats englobades dins d’àrees tan diverses com la de la salut, l’esport, l’ex-
pressió artística o el reforç acadèmic. Espais de la mateixa entitat i altres d’inici-
ativa municipal són els escenaris que fa servir Creu Roja en les seves accions per 
lluitar contra les dificultats que pateixen algunes famílies i que impedeixen als 
menors l’accés a la societat amb les mateixes condicions que la resta d’infants 
apoderant així al conjunt de la família. Creu Roja lidera aquesta lluita a la ciutat 
des de fa molts anys i amb el mateix objectiu col·labora estretament amb els ser-
veis bàsics d’atenció social primària de l’Ajuntament d’Amposta per a garantir 
l’ igualtat d’oportunitats de tothom. Aquest curs volen destacar l’esforç que ha 
suposat la nova contractació de nous professionals relacionats amb l’àmbit de 
l’atenció a les persones, però també, i posant en valors un dels seus màxims 
actius, l’ajuda desinteressada dels seus voluntaris que aquest any està resultant 
ser molt rellevant, a més de col·laborar amb el projecte del servei comunitari de 
l’institut de Tecnificació. Una altra novetat a destacar aquest curs davant l’àmplia 
demanda de les famílies, ha estat l’ampliació, renovació i a condicionament d’es-
pais propis de l’entitat destinats a donar cobertura a l’ampli ventall d’activitats 
que ofereixen i s’han a condicionat dues noves aules al local situat al segon pis . 
Les activitats es duen a terme fora de l’horari escolar, sis dies a la setmana de 
dilluns a dissabte. 

SOLIDARITAT
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El passat 10 d’octubre la Junta 
del Consorci va aprovar la 
convocatòria d’ajuts a la re·

cerca etnològica que impulsa des del 
2001 el Museu de les Terres de l’Ebre 
en qualitat d’Antena de l’Observatori 
del Patrimoni Etnològic i Immaterial 
(OPEI).  Amb la concessió d’aquests 
ajuts es vol donar suport  a les 
entitats i els investigadors de les 
comarques de l’Ebre, interessats en 
la recerca i la recuperació d’aquest 
àmbit del nostre patrimoni.

En aquesta edició, les bases mar·
quen que poden ser destinataris dels 
ajuts convocats tots els ens locals i les 
institucions i entitats de municipis 
pertanyents a les comarques del Baix 
Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra 
Alta que formen part del Consorci 
del Museu de les Terres de l’Ebre. Les 

recerques proposades cal que siguin 
originals i inèdites, i relacionades 
amb qualsevol aspecte del Patrimoni 
etnològic de les Terres de l’Ebre.

El termini de presentació de 
propostes finalitza el proper 19 de 
novembre. El jurat de la convoca·
tòria valorarà sobretot els projectes 
que vinculin la recerca proposada 
a un projecte de gestió i difusió 
més ampli del patrimoni etnològic, 
l’aplicació dels resultats obtinguts 
amb la recerca, i la seva significació 
i interès per al territori.

L’import de la dotació de cadas·
cun dels dos ajuts és de 1.200€. Els 
projectes guanyadors disposaran 
d’un any per desenvolupar les seves 
recerques i comptaran amb l’assesso·
rament i el suport tècnic del Museu 
de les Terres de l’Ebre. L’adjudicació 

de l’ajut, es formalitzarà mitjançant 
un conveni signat a l’efecte entre 
l’entitat adjudicatària i el Consorci 
del Museu.

Des del 2001, el Museu de les 
Terres de l’Ebre, en el marc del 
Programa de l’Observatori del Patri·
moni Etnològic i Immaterial (OPEI) 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, concedeix 
ajuts per a la realització de treballs 
de recerca etnològica. Uns ajuts amb 
els quals, fins avui, s’han realitzat 
més d’una vintena de treballs de 
recerca, arreu de les quatre comar·
ques de les Terres de l’Ebre. Han 
estat recerques de temàtiques molt 
diverses: apicultura, arquitectura, 
creences religioses, memòria oral, 

món rural, música tradicional, oficis 
artesanals, sabers populars, etc.  

Podeu consultar les bases dels 
ajuts a la recerca etnològica ’al 
document relacionat’.

A més, a la mateixa reunió també 
es van aprovar  la realització de tres 
cursos i dos exposicions fotogràfi·
ques d’un total de set cursos i de 
cinc exposicions de la convocatòria 
impulsada aquest 2017. Les propos·
tes de cursos – tallers són Dibuixa la 
teva ciutat: Amposta i el cultiu de 
l’arròs, Tallers de decoració de na·
dal handmade i Taller de fotografia 
mòbil. Pel que fa a les exposicions, 
les propostes seleccionades són La 
meua terra és de colors, d’Emilio 
Zaragoza i Cultura, festes i tradici·
ons de Santa Bàrbara, del col·lectiu 
Igers Ebre. 

RECERCA

A la reunió del Consorci també es van aprovar els cursos i exposicions de la convocatòria 2017

Oberta la convocatòria d’ajuts a la 
recerca etnológica del Museu

Una recerca dedicada al segle XIV i XV, primer Premi 
de Recerca Jordi Fontanet 

Una recerca històrica sobre l’Am·
posta dels segles XIV i XV. Aquest és el 
tema central del treball d’investigació 
que ha guanyat la primera edició del 
Premi de Recerca Jordi Fontanet, que 
es va entregar divendres 27 d’octubre. 
La recerca, impulsada per Antoni Cartes 
Reverté i Sabina Colomé i Ortí i amb 
el títol ‘De quan es pagava un paó a 
l’any. Una visió d’Amposta a través dels 
capbreus de rendes reials dels segles 
XIV i XV, pretén definir aspectes com 
la distribució urbanística del municipi 

i la localització dels edificis concrets, 
l’organització de l’espai agrari ampostí, 

l’evolució de la distribució de terres 
i dels diferents usos, els propietaris 

d’aquestes terres o les conseqüències 
de la Guerra Civil Catalana per al terme 
d’Amposta. 

El premi està donat amb 3.000 
i té per objectiu premi un projecte 
de recerca original i inèdit referit a 
estudis cientificotècnics, històrics, me·
diambientals, geogràfics, econòmics, 
literaris, artístics, polítics, sociològics 
o d’especial interès per la ciutat. Té 
caràcter biennal i està dedicat a Jordi 
Fontanet, un ampostí apassionat de 
l’estudi del territori. 

La memòria del projecte és d’Antoni Cartes i Sabina Colomé

RECERCA
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Mari Chordà submergeix el Centre d’Art 
lo Pati en un viatge introspectiu
Un viatge introspectiu per 

la trajectòria Mari Chordà, 
amb voluntat de convertir·se 

en una reivindicació de l’origen 
de la vida i l’essència del delta 
de l’Ebre, del territori i de la seva 
gent. L’exposició “Fang i Torbes”, 
que es va inaugurar dissabte  i es 
podrà veure fins el 10 de gener al 
Centre d’Art de les Terres de l’Ebre 
lo Pati, intenta sintetitzar tots 
aquests elements a partir dels dife·
rents discursos i disciplines que ha 
conreat aquesta reconeguda artista 
ampostina. La peça central, un gran 
úter de vímet amb una pantalla que 
projecte imatges visibles des del seu 
interior, apuntala la relació entre la 
concepció i desenvolupament vital 
al mateix territori amb l’espiroque·
ta –un bacteri clau per entendre 
l’origen de la vida descobert per 
la biòloga nord·americana Lynn 
Margulis a partir dels seus estudis al 
delta de l’Ebre· com a gran element 
simbòlic protagonista.

Ha exposat a la Tate Gallery de 
Londres i ultima la venda d’algu·
nes de les seves peces al Museu 
Reina Sofia de Madrid. Tot i haver 
passat llargues temporades lluny 
del territori i reconèixer que, en 
ocasions, no l’atreia especialment 
tornar. Però aquesta percepció ha 
canviat substancialment i, ara, 
Chordà parla amb orgull i admiració 
pel paisatge, la gent del delta de 
l’Ebre i allò que fan. “Aquesta ex·
posició arriba en un moment molt 
adequat. És una reivindicació de 
terra, de vida, de costums, moltes 
desaparegudes i alguns elements 
que les sustentaven”, reflexiona.

El principal element catalitzador 

d’aquesta mostra és l’espiroqueta, la 
bactèria a partir de la qual Margulis 
va formular la seva teoria endosim·
biòtica i les seves conseqüències 
en l’evolució. Una forma que havia 
estat present, tot i que de forma 
inconscient, al llarg de l’obra de 
Chordà, en dibuixos i litografies 
dels anys 70 i, posteriorment, 
reapareixent als anys 90. Aquesta 
presa de consciència porta també a 
l’artista ampostina a dedicar a “l’en·
tusiasme i la intuïció” de Margulis 
diversos poemes, que es presenten 
en format sonor. Un mural reivin·
dica la vida i els descobriments de 
la científica, de la dona, mai prou 
reconeguda, segons apunta Chordà.

Dins de l’espai de Lo Pati, l’ar·
tista ampostina presenta els seus 
‘Ous de Felina’, unes escultures 
al·legòriques que entronquen amb 
la generació de la vida animal, 
essencial per entendre la idio·
sincràsia i el valor del territori, 
fins i tot les seves necessitats 
ambientals. Des d’una perspectiva 
més introspectiva, Chordà exposa 
també les seves vulves pintades, 
la seva visió de l’embaràs, que va 
viure a París. Són els ‘Autoretrats 
d’embarassada’. Tot plegat acaba 
desembocant en el gran úter de 
vímet –amb voluntat de reconèixer 
el treball dels artesans autòctons·, 
fabricat pels artistes Mònica Guilera 
i Tim Johnson. Un espai al qual 
s’accedeix per una obertura al seu 
interior i en el qual una pantalla 
projecte imatges d’una model que 
es mou dins del mar ebrenc evocant 
novament l’espiroqueta i amb un 
so que evoca l’origen de la vida a 
partir del líquid en moviment. Un 

espai de “putrefacció” que permet 
“que la vida es desenvolupi”. La 
model grata el sòl per buscar el 
terra original, els llots i torbes que 
posen nom a la mostra.

L’exposició de Chordà és la gran 
aposta expositiva de Lo Pati per 
aquesta temporada. S’inaugura 
aquest dissabte al vespre i es podrà 
veure fins el 10 de gener. “És una 
de les exposicions més importants 
que s’han fet a Lo Pati des de la 
seva posada en marxa i creiem 
que Mari Chordà es mereixia un 
reconeixement així a casa seva 
després que fins i tot la Tate Mo·

dern de Londres o el Museu Reina 
Sofia s’hagin interessat per la seva 
obra”, apunta Aida Boix, directora 
del centre d’art Lo Pati. Artista amb 
una important trajectòria, als anys 
seixanta va ser pionera en l’expres·
sió visual de la sexualitat femenina 
lliure fins al punt que la Tate Mo·
dern de Londres va escollir el 2015 
dos quadres seus ‘La gran vagina’ 
(1966) i ‘Coitus pop’ (1968) per 
a la mostra col·lectiva ‘The World 
goes pop’. També té diversos llibres 
de poemes publicats. 

ACN

L’artista ampostina inaugura l’exposició “Fang i Torbes”, on destaca la presència d’un gran úter de vímet

EXPOSICIONS
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Gairebé 
podria 
semblar 
un conte de 
Nadal

De petita vaig ser una nena despre·
ocupada i feliç. Gairebé tota la vida 
ho he estat de feliç i despreocupada 
malgrat que, de sempre, he tractat 
de trobar els motius més variats i 
diversos per poder arribar a sentir·me 
trista i afligida… Vaig néixer l’u de 
gener. Si hagués estat un nen, m’ha·
gueren anomenat Manel o, fins i tot, 
Jesús però, en sortir nena, els pares 
es van atabalar i no van saber quin 
nom triar… Finalment, i després de 
debatre·ho uns quants dies, van optar 
per posar·me Assumpció… A mi, el 
que em sembla, és que van acabar 
per elegir a l’atzar entre tres o quatre 
noms de caràcter bíblic i aquell que 
la deesa Fortuna va triar ja els va anar 
bé… Però no patiu, vosaltres, com la 
resta dels meus amics, podeu dir·me 
Sumpta o Ció… com us vingui de gust. 

Tinc el rutinari costum, des de 
ben petita i al contrari de la resta de 
la gent, de fer llistes eternes, mentre 

m’ennuego amb el raïm, tractant de 
recordar tot allò que no va rutllar bé 
l’any anterior. Llavors, mentalment, 
en faig un feix ben gros i miro de ca·
lar·hi foc per fer·ho desaparèixer de la 
meva vida. Any darrere any, just quan 
finalitzen les campanades i tothom es 
fa petons i es desitja el bo i millor, en 
aquell precís instant, és quan jo em 
limito a fer aquesta singular tabula 
rasa provant d’escriure, de nou, el 
meu propi llibre de vida… Sempre he 
pensat que els propòsits d’any nou són 
només els despropòsits dels següents 
dotze mesos. De fet, i potser per això 
mateix, mai no cobejo ni ambiciono 
res de res i em limito a tancar els ulls 
ben fort i deixar la ment en blanc 
mentre veig com els qui m’envolten 
s’adonen que és el meu aniversari i 
inicien un repetitiu i tediós ritual de 
compliments i enhorabones… 

La probabilitat que ens toqui la 
Grossa de Nadal és d’una entre cent 
mil. Però l’any que va morir el dictador, 
en un sopar d’alumnes de darrer curs 
de la facultat, vaig rebre un regal del 
tot inesperat que marcaria a foc la 
resta de la meva vida. A mi mai no 
m’ha interessat la política, de fet al 
meu pare tampoc, ni tampoc al meu 
iaio… Ells eren feixistes només per 
tradició familiar… Però en aquells 
moments d’efervescència cultural i 
inestabilitat política i social que em va 
tocar viure, vaig veure’m compel·lida a 

posicionar·me a la dreta o a l’esquerra, 
ja que les dones universitàries no podí·
em romandre al marge d’una societat 
que somiava a redactar les pàgines 
de la seva pròpia història… A nivel 
personal, aquella tardor havia vingut 
carregada de pluja i desil·lusions. 
Aquell sac de pells i ossos que algun 
dia vaig ser feia poc que s’havia adonat 
que la mare mai més li podria tornar 
a cuinar fricandó. Ella, la mama, no 
va tenir la sort de poder veure com 
més de mig milió de persones retien 
homenatge al Generalísimo, malgrat 
el fred, a la capella ardent del Palacio 
de Oriente… En morir, va deixar·nos 
orfes a tots… la mare… No Franco, no 
sigueu malpensats! Vàrem enterrar·la 
el primer dilluns de novembre i, com 
podeu suposar, des d’aquell dia no 
m’agraden els dilluns…

“T’estimaré tota la vida” –va dir·
me– “Millor estima’m tota la meva, 
de vida” –vaig saber contestar·li en 
una mena de rèplica premonitòria de 
la nostra futura solitud compartida. 
Ens coneguérem aquella mateixa nit 
mentre bevíem xampany esbravat de 
lot nadalenc, al barri antic, a prop de 
la Catedral, entre els centenars de ban·
deres de fum negre provocades per la 
llenya de les xemeneies i  les incipients 
antenes rovellades d’aquelles que gra·
taven i graten les panxes dels núvols 
més baixos de la Tarraco romana. Va 
fer·me cinc cèntims de la seva vida i  

va confessar·me que feia més de sis 
mesos que no tenia sexe amb la dona. 
Vaig deixar·me ensarronar com una 
novençana per aquells ullassos blaus 
plens de curiositat que s’amagaven 
darrere unes ulleres rodones de pasta 
amb les quals (això ho vaig esbrinar 
massa tard), només era capaç d’ataü·
llar el seu propi món particular. Era 
professor adjunt i acabava de publicar 
el seu primer llibre. Tot li ho trobaven 
graciós i ell ho sabia. Xerrotejava 
amb aire d’entès i, com un maleït 
geni de la làmpada, sabia combinar  
algunes promeses ben falses, amb tres 
o quatre versos de collita aliena que 
van acabar per hipnotitzar·me d’una 
manera definitiva. Ningú no explicava 
facècies tan convincentment com ho 
feia aquell jove vanitós amb ganes de 
cruspir·se’m i de cruspir·se, alhora, tot 
el món sencer. Les aparences, més que 
enganyar, tot sovint només són males 
conselleres i aquell somni, almenys 
una part, va acabar en fiasco... 

No sóc una apassionada de la xoco·
lata. M’agrada, però només de tant en 
tant i a bocinets, però en assaborir·ne 
una tassa ben calenta, a trenc d’alba, 
al bar del costat de l’estació i amb el 
perfum embriac de l’escalfor amatòria 
encara regalimant·me entre les cuixes, 
vaig trobar·lo exquisidament deliciós i 
vaig enganxar·m’hi per sempre més... 
Suposo que teniu clar que no parlo 
només de la xocolata.... 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

L’alumnat de 2n d’AAFE de l’Institut de Tecnificació, monitors 
en Suport Vital Bàsic

Amb motiu del Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespira-
tòria , que es va celebrar el passat dia 16 d’octubre de 2017 sota el lema una 
societat que salva vides l’Institut de Tecnificació ha participat en un seguit 
d’actuacions per tal de conscienciar a la població sobre la necessitat d’actu-
ar davant d’una aturada cardiorespiratòria.
Els nostres estudiants de 2n d’AAFE va ser monitors responsables de les 
activitats organitzades a Amposta, amb l’alumnat de primària de ciutat. Les 
professores instructores responsables de les actuacions del nostre alum-
nat van ser Blanca Anguera, Montse Alonso i Eva Roig, totes tres, de l’Insti-
tut de Tecnificació. 

INSTITUT DE TECNIFICACIÓ D’AMPOSTA
“La Castanyera”

Quan arriba la tardor, arriba també el temps de les castanyes...I sabeu qui torra 
castanyes a la plaça de la ciutat?...La senyora castanyera!, amb el seu gat mar-
rameu que l’ajuda a torrar-les. Que té la senyora castanyera que agrada tant als 
nens i nenes?
La seva cançó, juntament amb el seu ball enganxa als infants,  i no volen deixar 
de sentir-la, és tant així, que moltes vegades passen els mesos i continuen de-
manant-la, és preguntar: quina cançó voleu que cantem? I la resposta és imme-
diata... la castanyera!!!
La castanyera no passa mai de moda, és tradició i com que només ens visita una 
vegada a l’any doncs es fa d’enyorar. Ella ens ve a veure i ens porta castanyes per 
a que les provem.
I com que també els agrada tant el conte, a la llar escenifiquem  la seva historia, 
de com un matí la  senyora castanyera, s’alça d’hora i se’n va al bosc a buscar 
castanyes... 

LLAR D’INFANTS LA GRUNETA
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La mostra de la Col·lectivitat General d’Amposta 
finalitza amb una taula participativa

El passat dissabte 4 de novembre, 
el Museu de les Terres de l’Ebre va 
dur a terme un acte al voltant de 
l’exposició temporal “1937. Quan la 
ribera no tenia amo. Crònica de la 
Col·lectivitat General d’Amposta”. 
Aquesta mostra, que s’ha dut a terme 
gràcies a un dels dos ajuts a la recerca 
etnològica atorgats el 2016 pel Museu 
de les Terres de l’Ebre, ha obert un 
nou camí en la recerca del període de 
la Guerra Civil al nostre territori. La 
Col·lectivitat General d’Amposta, una 
de les col·lectivitzacions més impor·
tants del territori català, s’englobà al 
voltant de l’anarquisme i tingué una 
forta repercussió social.

En l’acte, la comissària, Teresa 
Ferré, va fer un recorregut a l’expo·
sició explicant de primera mà com ha 
estat el procés d’investigació i quines 
són les idees més representatives al 
voltant d’aquest fet històric. La visita 
acabà amb una taula participativa en 
la que els assistents van dir la seva, 
tot debatent alguns temes, contras·
tant informació i, fins i tot, aportant 
noves idees.

La mostrà, que conclogué el passat 
12 de novembre, ha estat una de les 
més reeixides que el Consorci Museu 
de les Terres de l’Ebre ha realitzat 
aquest any, amb un nombre de visi·
tants excepcional. 

Aquesta exposició s’ha dut a terme gràcies a un dels ajuts de recerca etnològica

MUSEU

MUSEU

Els oficis tradicionals centren la 5a edició 
de la Mostra de Cinema Etnogràfic 
El passat 27 i 28 d’octubre es 

va celebrar la cinquena edició 
de la Mostra Internacional 

de Cinema Etnogràfic a Amposta, 
organitzada pel Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre, l’Ajuntament 
d’Amposta, el Departament de Cultu·
ra i la Filmoteca de Catalunya. 

En aquesta edició, la mostra –que 
es realitza a 14 poblacions catalanes 
– se va centrar en la difusió, a través 
de documentals i reportatges, de dife·
rents aspectes dels oficis tradicionals 
que han estat fortament arrelats a les 
formes de vida populars i tradicionals 
de l’àmbit territorial de les Terres de 
l’Ebre. Els audiovisuals incloïen tant 
oficis que desapareguts com oficis 
tradicionals que encara avui en dia 
es mantenen, perquè no han perdut 
la seva faceta utilitària. 

La mostra es va encetar el divendres 
27 d’octubre amb l’estrena del docu·
mental Sfumatura. L’art de treballar, 
l’ofici de viure, de Delta Produccions. 
En aquest film, el cineasta Pau Beto·
meu i el narrador ampostí Oriol Fuster 
obren una finestra al moment polític 

global –la desaparició de l’ascensor 
social i la classe mitjana; la precarit·
zació del treball; la terciarització de 
l’economia– per mitjà del testimoni de 
persones que conreen, encara, oficis 
tradicionals de les Terres de l’Ebre.

Partint d’una pregunta a l’inter·
secció entre la física i la filosofia –i 

si el temps no existís?– els joves–en 
col·laboració amb professionals al 
voltant de Delta Produccions i el 
Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre– presenten un assaig sobre els 

oficis en extinció que reflexiona sobre 
la crisi i les relacions entre treball, 
educació i comunitat.

Narrat en primera persona per la 
jove actriu rapitenca Íngrid Fèlix, 
Sfumatura interpel·la l’espectador 
tot proposant ulleres per mirar l’avui. 
L’acompanyen les entrevistes de fins 

a 9 persones que han realitzat o 
realitzen oficis tradicionals: la bal·
danera, el productor de sàrsies que 
treballa de forma mig artesana mig 
industrialitzada; l’antiga sargidora de 

sàrsies, l’herbolari, l’esquilador; les 
treballadores de pauma, el terrisser; 
testimonis etnològics que subratllen 
la importància del treball manual i de 
fer dels valors el centre de l’economia.

Dissabte es van projectar filmacions 
(documentals i reportatges) sobre 
la història i els canvis recents que 
han sofert els antics oficis populars 
tradicionals que s’han desenvolupat a 
les Terres de l’Ebre al llarg del temps 
i, sobretot, com els han viscut i en·
frontat les darreres generacions que 
els han practicat o practiquen encara 
avui en dia. 

La Mostra Internacional de Cine·
ma Etnogràfic arrencava el passat 
mes de juliol al Museu Comarcal de 
Cervera i té previst cloure a l’Institut 
Català d’Antropologia (Barcelona) 
aquest mes de novembre. Amb 
aquest certamen multiseu es pretén 
posar a l’abast del públic en general 
documentals que, d’una manera o 
altra, són testimoni de les formes de 
vida del territori, combinant aquelles 
que es donaven antigament, i les que 
es donen avui a la nostra societat. 

La mostra es va encetar amb l’estrena de Sfumatura
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Un any més, la Marató de 
Donants de Sang va ser un èxit. 
Mig miler de persones es van 
acostar a la Lira Ampostina 

per donar la seva sang i 
participar amb aquesta festa 
de la solidaritat. Els ampostins 
i ampostines van demostrar 
la seva vessant més solidària, 
assolint xifres d’èxit. A més, 
va ser una demostració de 

com les entitats, associacions 
i particulars col·laboren amb 
les causes justes i solidàries. 
Cadascú ho va fer aportant 
allò que sap fer: actuacions, 
donacions per a sortejos, 
col·laboració amb el seu 

temps,... Cal, des d’aquí, 
agrair aquesta implicació 
de la societat ampostina. 
Una implicació que de ben 
segur que tornarem a veure 
tot coincidint amb les festes 
nadalenques. 

Els professionals 
de Serveis Socials 
d’Amposta participen 
al Congrés d’Atenció 
Primària 

Per molta feina que féssim sempre 
podrem aprendre, millorar i adap·
tar·nos al canvi de model i a les ne·
cessitats creixents de la població. Però 
és necessari garantitzar els recursos 
adequats i el reconeixement de l’esforç 
dels equips multidisciplinars.

Els serveis socials són un dels pilars  

de l’estat del benestar, conjuntament 
amb la seguretat social, el sistema 
de salut, el sistema d’educació, les 
polítiques per a l’ocupació, les polí·
tiques d’habitatge i altres actuacions 
públiques.

Més concretament els serveis socials 
bàsics són el primer nivell del sistema 
públic de serveis socials i la garantia 
de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. Per la qual 
cosa s’està treballant per tal que els 
sistemes de salut i social puguin ca·
nalitzar  actuacions necessàries per 
fer realitat  l’atenció integrada social 
i sanitària.

Amb el títol “Més salut a la comuni·
tat. Protegim la medicina de família”, 
els Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Amposta ha participat a 2 taules 
participatives al XXVI Congrés d’Aten·
ció Primària celebrat els dies 26 i 27 
d’octubre a l’Ampolla.

La finalitat fou, posar damunt la 
taula 2 casos complexos a nivell social 
i salut, plantejar des de diferents ves·
sants professionals  sanitàries i socials 
l’establiment d’un pla d’intervenció 
conjunt donant un enfoc de treball 
proactiu i per tan poder treballar des 
de la prevenció i evitar situacions 
d’emergència mèdica i social. 

Per participar en aquesta secció les cartes 
o articles hauran de tenir una extensió 
de 30 línies, en cas contrari podrien ser 
retallades.
No s’acceptarà cap escrit a mà o en còpia 
en paper. És imprescindible estar enviades 
per correu electrònic a la redacció de la 
Revista Amposta (premsa@amposta.cat)
La Revista Amposta es reserva el dret 
de publicar les cartes/articles que no 
respectin aquestes normes. Tampoc es 
podrà mantenir corres pondència sobre 
les cartes publicades.
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Al mes de desembre de 2016, el 
nostre grup municipal no vam apro·
var el pressupost que presentava 
l’equip de govern d’Esquerra perquè 
augmentava en un milió d’euros les 
despeses en personal, perquè no es 
posava ni un euro més en neteja de 
via pública, no es reduïa l’impost 
d’escombraries i el de festa, festa i 
més festa, continuava augmentant. 
Per un altre costat, s’acabava de 
posar en marxa finalment la nova 
residència de gent gran, després de 
més d’un any tancada.
Ara, al mes de novembre de 2017, el 
temps ens està donant la raó.

Neteja de la via 
pública

Els carrers continuen estan bruts. 
Pels voltants dels contenidors no es 
pot ni passar i, a sobre, hem rebut fa 
pocs dies el rebut d’escombraries de 
quasi 100 euros, i també la contri·
bució, que no és poca. No obstant, 
la neteja de la ciutat no ha millorat 
gens, fins i tot, es podria dir que va 
empitjorant dia a dia.

Augment de despeses 
de personal

De què ha servit l’augment desmesu·
rat del capítol de personal a l’Ajunta·
ment d’Amposta? Els ciutadans han 
observat una millora en la gestió? 
Nosaltres creiem que no, simplement 
s’han anat creant places a mida de 
l’equip de govern sense pensar en 
què necessita la ciutadania.

Residència de gent 
gran d’ Amposta

Al novembre de l’any passat vam 
presentar una moció per tal que la 
gestió de la residència de gent gran 
continués sent municipal i no es 
fés una externalització. En aquell 
moment,  ja dèiem que l’equip de 
govern només sabia posar excuses 
per no obrir·la, excuses com: no 
tenien llum, després d’un any i 
mig, havien de fer  una modificació 
de planejament, no s’havien fet bé 
els càlculs econòmics i generaria 
pèrdues inassolibles, no tenien prou 
places concertades o que el servei de 
cuina no es podia fer amb catering. 

Tot excuses que ara s’ha demostrat 
que eren això: excuses,  perquè actu·
alment està oberta a ple rendiment 
amb gestió pública i si es continua 
gestionat de forma eficient quedarà 
més que palès que l’herència que 
els vam deixar amb la residència 
era un gran tresor que han de saber 
conservar i no una càrrega com ERC 
ens volia fer creure.
Un capítol a banda mereix les inversi·
ons que ha fet fins ara l’Ajuntament, 
però serà el mes que ve quan sabrem 
exactament què han executat de tot 
el que van prometre… 

 

El divendres 3 de novembre, el govern 
d’Esquerra d’Amposta va convocar una 
nova assemblea informativa per donar 
compte dels principals temes d’actuali·
tat de la ciutat. La transparència conti·
nua sent una de les nostres prioritats. 
Ho demostrem amb l’organització de 
les assemblees semestrals on aquell 
qui vulgui també pot preguntar, però 
també amb la retransmissió dels plens 
en directe per Amposta Ràdio o l’actu·
alització constant de tota la informa·
ció a la pàgina web, que actualment 
s’està remodelant amb l’objectiu de 
fer encara més accessible tot el que 
passa a l’Ajuntament. Perquè ho hem 
dit sempre: volem un ajuntament amb 
parets de vidre. 
Durant l’assemblea, l’alcalde va ex·
plicar tot allò que està fent l’equip 
de govern. L’alcalde va posar èmfasi 
amb la modernització de la ciutat, 
amb actuacions al clavegueram, el 
sistema de recollida d’aigües pluvials 
o la renovació de l’enllumenat. Dar·
rerament s’ha renovat la il·luminació 
de la Torre de la Carrova (robada 
fa uns mesos) i està previst fer el 
mateix amb la de l’estadi municipal. 
Aquestes actuacions s’aprofiten per 

instal·lar tecnologia LED, com ja s’ha 
fet en altres equipaments de la ciutat 
com l’Hospital Comarcal o el vestíbul 
de l’Ajuntament. Juntament amb la 
renovació de l’enllumenat de tota 
la ciutat i del Poble Nou, es reduirà 
de forma  substancial la despesa en 
consum energètic. També s’han tret 
ja a licitació les obres d’urbanització 
de diferents carrers. És especialment 
important l’actuació al carrer Sant 
Cristòfol, davant de la residència de 
gent gran. Els veïns d’aquest tram de 
carrer han hagut de suportar durant 
molt de temps un problema de cla·
vegueram, que en episodis de pluges 
els feia insuportable la situació. Final·
ment es començarà a donar solució al 
problema.
Tomàs també va explicar els projectes 
de ciutat que tiren endavant. El tan·
cament de les pistes exteriors de la 
zona esportiva està ja en marxa. En 
breu començaran les obres del nou 
pavelló esportiu o les de l’edifici del 
Sindicat. També es construirà un nou 
edifici al carrer Sant Roc on hi haurà 
pisos d’emancipació juvenil i la nova 
seu de les Mestresses de Casa, i ja s’ha 
començat a treballar perquè la gent 
gran tingui un Casal digne. Finalment, 
cal destacar les obres de construcció 
d’una zona de lleure infantil adaptada 

al parc del Xiribecs, amb una inversió 
de més de 70.000€.
Entre moltes altres coses, l’alcalde de 
la ciutat també va detallar actuacions 
com la millora dels centres educatius 
de la ciutat, la inversió de 900.000 
euros en reparació de camins, l’in·
crement de les beques a l’excel·lència 
universitària, l’increment de les parti·
des en Polítiques Actives d’Ocupació o 
la creació de diferents ajuts com a la 
rehabilitació d’habitatges, al comerç 
o als emprenedors.   
Un altre dels punts en què Tomàs 
va voler posar èmfasi durant la seva 
exposició va ser la manca de civisme 
per part d’alguns membres de la nos·
tra societat i totes les actuacions que 
s’impulsen des de l’Ajuntament per 
lluitar·hi en contra. En aquest cas va 
destacar la incorporació del nou cap de 
la Policia Local ha permès incrementar 
la pressió sobre el tràfic de drogues a 
la ciutat i augmentar tant la vigilància 
i com el número de sancions en l’or·
denança de Policia i Bon Govern. S’ha 
constituït una comissió per actuar en 
casos d’ocupacions de pisos i en breu 
entrarà en funcionament  un telèfon 
d’intervenció ràpida per a poder ac·
tuar en les primeres 48 hores de la 
ocupació amb l’objectiu de millorar 
la convivència entre tots.

La residència de la gent gran, després 
de superar tots els esculls, ja està en 
ple funcionament. Totes les places 
públiques estan cobertes, i gestionades 
totalment des de la ciutat. S’han creat 
70 nous llocs de treball i en breu estarà 
llesta també la cuina, pròpia, amb 
productes de quilòmetre zero. 
De cara al 2018, l’equip de govern tre·
balla ja en el nou pressupost municipal, 
amb una premissa bàsica: invertir al 
màxim possible a la ciutat, tot i con·
tinuar fent una baixada sostinguda de 
taxes i impostos. Per al 2018 es reduirà 
de nou l’IBI rústic i urbà (un 20% i un 
15% respectivament des que EA està 
a govern). El que tots coneixem com 
a impost de circulació baixarà també 
(un 10% per a camions i un 5% per a 
la majoria de vehicles) i es modifiquen 
també les bonificacions a les plusvàlu·
es, rebaixant la quantia total a pagar 
en els casos més comuns. 
Queden moltes coses a fer i sabem que 
no podrem fer·les totes durant el que 
queda de mandat, del programa amb 
què EA va guanyar les eleccions ja hi 
ha un 75% de les propostes acabades 
o en fase d’execució. Estem conjurats 
a seguir treballant per Amposta, pels 
ampostins i ampostines, per què entre 
tots la nostra sigui una gran ciutat, 
referent a les Terres de l’Ebre i al país. 
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Volem que es 
financi el servei de 
teleassistència per a 
la gent gran
En el ple ordinari del mes d’octu·
bre, celebrat el 30 d’octubre, el 
nostre grup municipal va presentar 
una moció ·que va ser aprovada· 
per tal que es financi el servei de 
teleassistència a la gent gran amb 
discapacitat i/dependència i amb 
pocs recursos econòmics i es creï 
també un registre de totes aquestes 
persones que visquin soles. Aquest 
servei consisteix en la instal·lació 
d’un aparell molt senzill a l’ha·
bitatge de la persona usuària, 
connectat mitjançant telèfon a 
una central receptor amb la que es 
pot comunicar en cas d’urgència. 
També hi ha un penjoll o polsera 
que permet moure’s lliurement 
per la casa. És un servei que ha 
de millorar la qualitat de vida dels 
nostres avis i de les persones amb 
problemes de mobilitat i autono·
mia, facilitant·ne l’autonomia i 
garantint·ne la seva seguretat. És 

un servei permanent, funciona les 
24 hores del dia dels 365 dies de 
l’any, i la seva finalitat és ajudar a la 
gent gran i/o persones dependents 
perquè puguin continuar vivint al 
seu domicili amb seguretat. Aquest 
servei, actualment té un cost de 25 
euros al mes (300 euros a l’any). 
Per a persones amb pocs recursos, 
molts són avis amb pensions míni·
mes, és una quantia important que 
pot fer que no l’acabin contractant. 
És per això que hem demanat –i 
així es va comprometre el plenari 
a fer· a convertir aquest servei en 
gratuït, sempre controlat a través 
de Serveis Socials. A més a més, en 
aquesta mateixa moció demanem 
de crear un registre actualitzat 
de totes les persones grans, amb 
discapacitat i/o dependència per 
poder tenir un control que ens per·
meti per vetllar per totes aquestes 
persones. 

El frau d’ISS
També vam demanar a l’alcalde 
i al regidor si ja s’han reclamat a 
l’empresa responsable de la nete·
ja de l’edició Biblioteca (ISS) les 
4.000 hores (en temps o en diners) 
que ens van estafar. Recordem 

que l’Ajuntament va signar dos 
contractes per la mateixa feina i 
el nostre grup som els únics que 
ho vam veure i ho vam denunciar i 
vam poder·ho tirar enrere. 15.000 
euros a l’any que estalviem als ciu·
tadans d’Amposta. Ni un ni l’altre 
ens van contestar directament. Hi 
ha possibilitat de que se’ns passi el 
termini i no podrem reclamar·ho o 
també que no puguem reclamar·ho 
perquè l’empresa digui que es feina 
de l’Ajuntament assegurar·se que 
es compleix el contracte. 

El bar del Parc dels 
Xiribecs

Al 2015 vam posar sobre la taula 
que el bar del Parc dels Xiribecs 
no pagava la llum des del 2012. 
La paguem tots els ciutadans. Des 
de que ho vam detectar amb el 
govern d’Esquerra ja acumulem 
prop de 20.000 euros (60.000 
euros en total). Esquerra va triar 
la via administrativa mentre que 
nosaltres demanàvem acabar amb 
la concessió. Amb això ens hauríem 
estalviat aquests últims 20.000 
euros. Però el que no és tolerable 
és que des de l’Ajuntament s’hagin 

pagat factures d’uns 600 euros 
contractant a aquest restaurant 
per fer un dinar de voluntaris. No 
ho permetrem. 

El pediatra
Continuarem insistint que volem 
un pediatra sí o sí. De fet, ja fa 
més d’un any que hauríem pogut 
tenir·la un cap de setmana al mes. 
Tenim les proves d’això. 

Continuem rebaixant 
impostos

Gràcies a la nostra proposta, per·
què l’equip de govern ni se la plan·
tejava, aconseguim rebaixar en un 
10% l’impost de circulació a 2.260 
camions  i 5% a uns 8.420 turismes 
d’entre 8 a 16 cavalls fiscals. Això 
representa més de 75.000 euros 
entre els dos (gairebé 30.000 euros 
en camions i 45.000 en turismes) 
que aconseguim que es quedin a 
la butxaca dels ciutadans. També 
hem eliminat l’impost més injust 
que existia. A partir d’ara ja cap 
vidu o vídua o els fills que visquin 
a casa hauran de pagar quan rebin 
en herència la llar principal. 

No es pot aguantar 
tanta pressió fiscal
Tots coincidirem en què a la nostra 
ciutat el sector agrari té un pes molt 
important. D’una manera o de l’altra 
tots hi estem relacionats, forma part 
de la nostra economia i de la nostra 
manera de ser i per tant comporta 
un valor afegit de tipus territorial 
que s’ha de mantenir i millorar en 
la mesura de les nostres possibilitats. 
Per això, cal tenir una fiscalitat ade·
quada i rebaixar l’IBI rústic d’acord 
al nivell de renda perdut per aquest 
sector productiu tant nostre i que no 
perjudiqui greument al conjunt de 
ciutadans d’Amposta. 
No ho demanem des de la demagògia 
fàcil de defensar que cal suprimir els 
impostos o taxes de l’Ajuntament. En 
absolut. Cal que tots contribuïm a 
finançar uns serveis municipals que 
són essencials per al conjunt de la 
ciutadania. Però un cop deixat això 
clar el que és incomprensible és que 
no es pugui rebaixar més l’IBI rústic.
És una mesura perfectament assumi·
ble si hi hagués la voluntat política per 
dur·la a terme. I diem si hi hagués, 

perquè no veiem per enlloc autènti·
ques ganes de treure pressió fiscal.
I perquè ho defensem això? Per què 
al nostre terme municipal aquest any  
s’han produït alteracions de descrip·
cions cadastrals pel que fa referència 
a la rústica, afectant per una banda 
una actualització cadastral de prop 
de 500 notificacions ara fa 4 mesos 
i, per si no n’hi va haver·hi poc, ara 
aquests dies s’han produït 600 noves 
notificacions que suposen una actua·

lització de preus tant de construccions 
com dels valors del sòl dels terrenys 
agrícoles. Aquest fet ha donat lloc a 
prop de 1.100 noves notificacions 
que incidiran directament en què els 
ingressos municipals augmentaran 
molt  considerablement. Per tant 
s’ha de rebaixar la contribució de 
la rústica!
És del tot necessari treure pressió 
fiscal al sector agrari, tant industrial, 
com professional o familiar a temps 

parcial donat que aquesta fiscalitat 
representa un esforç massa gran per 
part de tots els agents implicats, per 
què no solament és important qual·
sevol ajut en manteniment i millora 
de camins que realment son accions 
necessàries des de l’ajuntament, 
però també és molt necessària una 
disminució de la pressió fiscal dels 
titulars de les propietats rústiques 
ja que ajudaria en aquest sentit a la 
sustentació de l’activitat agrària. 
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Una trentena d’esportistes i entitats esportives reben reconeixements dins de la XXXIII Gala de l’Esport Ampostí

Cheyenne Brito Rico, del Club 
Taekwondo Alfaro, va ser 
reconeguda amb el Premi 

Esports 2017, dins la XXXIII Gala de 
l’Esport Ampostí, que va tindre lloc 
divendres 27 d’octubre a l’auditori 
municipal. Cheyenne, que també va 
ser reconeguda amb el premi Millor 
esportista de base federat femení 
d’esports individuals, va ser escollida 
pels 10 esportistes que optaven al 
Premi Esports. Entre els seus mèrits, 
destaca el ser campiona del món 
cadet, campiona de Catalunya i 
campiona d’Espanya. 

La Gala de l’Esport Ampostí, que 
comptava amb 109 nominats en una 
trentena de categories diferents, va 
reconèixer la trajectòria d’esportistes i 
entitats esportives del municipi en la 
temporada 2016·2017. Edgar Nolla 
Mateu, de la Unió Atlètica Montsià, va 
endur·se el premi de Millor esportista 
de base federat masculí d’esports 
individuals. El Club Sala Esgrima 
Amposta va ser reconegut amb el 
guardó de Millor equip de competició 
d’esports individuals;  l’equip benjamí 
masculí del Club Futbol Sala Ampos·
ta, amb el de Millor equip de base 
federat masculí d’esports col·lectius; 

mentre que l’equip infantil femení del 
Club Handbol Amposta va rebre el de 
Millor equip de base federat femení 
d’esports. Raül Gonzalez Delgado, 
del Club Tir Monstià, va endur·se 
el premi al Millor esportista absolut 
masculí d’esports individuals i Aina 
Cid Centelles, del Club Nàutic Am·
posta, el de millor esportista absolut 
femení d’esports individuals. L’equip 
júnior masculí del Club Bàsquet Am·
posta va ser reconegut amb el premi 
Millor equip de competició masculí 
d’esports col·lectius, reconeixement 
que en categoria femenina va re·
caure a l’equip juvenil femení del 
Club Handbol Amposta. Finalment, 
Severiano Alfaro Fernández, del 
Club Taekwondo Alfaro, va rebre el 
premi del Millor entrenador i la Unió 
Atlètica Montsià, el de millor entitat 
esportiva. 

El moment més emotiu de la nit va 
ser l’entrega de les mencions especi·
als, que aquest any es van fer entrega 
a les famílies d’Emma Garcia Curto, 
la jove del Club Handbol Amposta 
que va perdre la vida al desembre de 
l’any passat en un tràgic accident de 
trànsit, i Joan Machado Valldepérez, 
del Club Escacs Amposta. 

Cheyenne Brito Rico, del Club Taekwondo Alfaro, Premi Esports 2017
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Una trentena d’esportistes i entitats esportives reben reconeixements dins de la XXXIII Gala de l’Esport Ampostí

Cheyenne Brito Rico, del Club Taekwondo Alfaro, Premi Esports 2017

Premis a l’esport 2017

Millor esportista escolar masculí d’esports indivi-
duals: Quim Solà, Sala Esgrima Amposta
Millor esportista esc olar femení d’esports 
individuals: Daniela Pinyol Tomàs, Sala Esgrima 
Amposta
Millor equip escolar masculí d’esports col·lectius: 
Aleví mixte del Club Handbol Amposta
Millor esportista de base federat masculí d’es-
ports individuals: Edgar Nolla Mateu, de la Unió 
Atlètica Montsià
Millor esportista de base federat femení d’es-
ports individuals: Cheyenne Brito Rico, del Club 
Taekwondo Alfaro
Millor equip de competició d’esports individuals: 
Equip absolut masculí del Club Sala Esgrima 
Amposta
Millor equip de base federat masculí d’esports 
col·lectius: Equip benjamí masculí del Club Futbol 
Sala Amposta
Millor equip de base federat femení d’esports 
col·lectius: Equip infantil femení del Club Handbol 
Amposta
Millor esportista d’esport adaptat masculí i fe-
mení: Arantza Herraiz Lorente, del Club Esportiu 
l’Àngel Apasa
Millor esportista promesa masculí: Gerard Gonell 
Tomàs, de la Sala Esgrima Amposta
Millor esportista promesa femení: Victòria Cid 
Centelles, del Club Nàutic Amposta
Millor esportista absolut masculí d’esports 
individuals: Raül Gonzalez Delgado, del Club Tir 
Montsià d’Amposta

Millor esportista absolut femení d’esports 
individuals: Aina Cid Centelles, del Club Nàutic 
Amposta
Millor equip de competició masculí d’esports 
col·lectius: Equip júnior masculí del Club Bàsquet 
Amposta
Millor equip de competició femení d’esports 
col·lectius: Equip juvenil femení del Club Handbol 
Amposta
Millor entrenador/a: Severiano Alfaro Fernández, 
Club Taekwondo Alfaro
Millor entitat esportiva: Unió Atlètica Montsià
Reconeixement a la tasca directiva: Club Tir 
Montsià d’Amposta
Reconeixement al treball de base d’una entitat 
esportiva: Club Futbol Sala Amposta
Reconeixement a la tasca educativa vers l’esport: 
Club Hoquei Patí Amposta
Reconeixement a la millor iniciativa d’esport i 
salut: Club Esportiu l’Àngel Apasa
Reconeixement a la tasca d’esforç col·lectiu en 
organitzacions: Club de Tir Montsià Amposta
Reconeixements als sponsors: Lagrama, Bajo 
Ebro Can Bolet, Casa de Fusta, Germans Marin, 
JF Advocats, Servigrues Tomàs, Rockinshoe Jau-
me Cugat, Naturebre.
Reconeixements a la difusió de l’esport ampostí 
Premi Aniceto Garcia: Amposta Ràdio, Vicki Maigi 
del Diari de Tarragona, Canal 21 del Club Handbol 
Amposta
Premi Esports: Cheyennes Brito Rico, del Club 
Taekwondo Alfaro



26 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 913 ·  NOVEMBRE 2017

Esports



REVISTA AMPOSTA  ·   NÚM. 913 ·  NOVEMBRE 2017 27
Esports

Josep Betalú, campió de ‘La Ruta de los 
Conquistadores’

L’ampostí Josep Betalú va ser el 
vencedor d’una de les compe·
ticions en mountain bike més 

dures del món a Costa Rica, la Ruta 
de los Conquistadores. El ciclista 
ebrenc va aconseguir la victòria 
després de participar quatre anys 
consecutius i recórrer més de 400 
quilòmetres, travessant terrenys 
agrestes, rius i serralades. Un triomf 
que serveix per posar la cirereta a la 
temporada. En declaracions a dife·
rents mitjans, Betalú destacava que 
li ha costat “quatre anys conquistar 
la victòria” en aquesta competició. 
“El primer any vaig obtenir un 
tercer lloc, el segon em vaig retirar 
per malaltia i el tercer, l’any passat, 
vaig acabar segon; així que enguany 
acabo molt content per un treball ex·
cel·lent, el meu equip em dóna totes 
les facilitats”, va afegir, assenyalant 
que a “a Costa Rica em sento molt 
estimat, m’animen moltíssim”. 

És una de les competicions en mountain bike més dures del món

CICLISME
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