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L’atur baixa més a Amposta que al Montsià i al conjunt del país

Amposta aprova un 
pressupost “social” per al 2018

El Nadal recapta prop de 4.000 euros Ciutat

La Policia Local 
estrena uniformitat

Ciutat

La Fira de 
Mostres 
rep més de 
50.000 visites

Inclou rebaixa d’impostos i manteniment d’ajuts

Ciutadans

400 persones 
fan possible la 
cavalcada de 
Reis

Cultura
Aida Boix, nova 
directora de Lo Pati

La Sant Silvestre va ser un dels actes més participatius de les festes nadalenques a Amposta, juntament amb 
activitats com l’arribada del Pare Noel o el Festival Solidari del Nadal.
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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

MUNICIPAL

Els comptes sumen 20,6M€, un 3,26% menys que el del 2017

Amposta aprova un “pressupost social” 
amb rebaixa d’impostos, manteniment 
d’ajuts i mig milió d’euros en inversions

“Un pressupost social que rebaixa 
la pressió fiscal als ciutadans i que 
continua apostant pel manteniment 
de totes les ajudes a tots els àmbits 
de la societat i que ho fa gràcies al 
treball amb la millora de l’eficièn-
cia dels recursos”. Així ha definit 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
el pressupost que l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta ha portat a 
aprovació aquest dijous al migdia. 
Els comptes per al 2018, que sumen 
prop de 20,6 milions d’euros, s’han 
aprovat amb els vots a favor dels 11 
regidors del grup municipal d’Es-
querra d’Amposta, l’abstenció de la 
regidora no adscrita Rosita Pertegaz 
i els vots en contra del regidor Ger-
man Ciscar, el grup dels socialistes 
i el grup de Convergència i Unió. 

Aquests pressupostos destaquen 
per ser un 3,26% inferiors als pre-
vistos per al 2017, mantenint el 
suport a la ciutadania i la capacitat 
de finançament per sobre del milió 
d’euros, i situant l’endeutament en 
el 48%, un 17% menys del que hi 
havia al 2015 quan Esquerra va 

accedir a l’alcaldia. “Aquesta rebaixa 
es deu a la baixada de prop d’un 
milió d’euros d’ingressos per la re-
ducció de la pressió fiscal”, explica 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot recordant que hi hagut rebaixes 
en diferents impostos com l’IBI (del 
10%), de l’impost de vehicles (del 
10% en camions i del 5 en turismes) 
i de la plusvàlua. “Malgrat la rebai-
xa del pressupost, hem mantingut 
totes les ajudes”, afegeix l’alcalde, 
destacant-ne algunes com els 50.000 
euros de les beques a l’estudi, els 
166.000 euros de convenis amb 
les entitats culturals, els ajuts a la 
rehabilitació d’habitatges de 50.000 
euros o també els 50.000 euros 
epr a ajuts al comerç, a més de la 
subvenció al Museu Terres de l’Ebre 
per a l’inici de la recerca arqueolò-
gica de la Torre de la Carrova de 
126.000 euros.

A més, l’alcalde també destaca 
les subvencions a entitats per a fer 
inversions finalistes com els 6.000 
euros perquè el Club de Pesca faci 
el dragat del canal navegable; els 

25.000 euros per al Club Esportiu 
per a implementar un projecte d’efi-
ciència energètica de les seves ins-
tal·lacions; els 10.000 euros perquè 
APASA arrangi els wc o els 15.000 
euros per a la Fila i els 15.000 per 
a la Lira per a invertir en la millora 
del seu patrimoni. 

Pressupostos 
participatius

Els comptes per al 2018 també 
inclouen una partida de 9.000 
euros per a la redacció del procés de 
participació ciutadana per escollir 
inversions. “Des d’Intervenció no 
ens permeten incloure 150.000 
euros a la partida d’inversió sense 
un projecte concret, per això de-
cidim posar aquesta partida perquè 
es dissenyi el procés participatiu i 
150.000 euros de préstec els desti-
narem a les actuacions que esculli 
la ciutadania”, explica Tomàs. 

L’alcalde també destaca el fet 
que el pressupost ha experimentat 

El pressupost del 2018 es va aprovar en l’últim ple de l’any, el dijous 28 de desembre.
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Quant a les inversions previstes al pressupost, sumen 556.398,06 euros i són: 
• Actuacions del Pla de Foment Territorial del Turisme: 467.600 euros
• Instaŀlació de càmares de control d’accés a la plaça del Mercat i al carrer Major: 18.000 euros
• Instaŀlació d’alarmes a les llars d’infants: 12.000 euros
• Material tècnic inventariable per a l’àrea d’Esports: 8.798,06 euros
• Adequació de l’antiga oficina de turisme: 60.000 €

Més de mig miler d’euros en inversions

un increment notable en la partida 
vinculada a les contractacions dins 
de Polítiques Actives d’Ocupació. 
Així, dels 472.000 euros es passa a 
663.000 euros. 

Debat al ple
Els pressupostos van ser apro-

vats amb els vots favorables dels 
11 regidors d’Esquerra d’Amposta, 
l’abstenció de la regidora no adscrita 
Rosita Pertegaz i el vot en contra del 
PSC i de CiU. Els grups a l’oposició 
van argumentar el seu vot contrari 
amb diferents arguments. 

La regidora no adscrita, Rosita 
Pertegaz, va argumentar la seua 
abstenció assenyalant la inclusió 
de la partida per redactar el procés 
de participació ciutadana per a rea-
litzar els pressupostos participatius 
i demanant, a la vegada, que es 
pugui fer un procés via electrònica 
“perquè pugui participar més gent” 
i que es tinguin en compte també 
les associacions de veïns. 

El regidor German Ciscar va 
apuntar aspectes com el fet que 
els incentius a la contractació no 
hagin funcionat i encara no s’hagin 
modificat les bases per fer-los més 
atractius a les empreses i per fer-ne 
més difusió. “La màxima preocupa-
ció de les persones és la feina”, va 

dir Ciscar, “i no fan prou per atraure 
indústria”. Ciscar també va retraure, 
entre d’altres coses, la manca d’una 
partida concreta per a la reutilització 
de llibres o el fet que “no hi haja un 
projecte de futur per a la ciutat”. 

Per la seua banda, el portaveu 
dels socialistes, Francesc Miró, 
va argumentar el seu vot contrari 
tornant a reclamar una rebaixa més 
gran de l’IBI i que en la redacció dels 
pressupostos es tinguessin més en 
compte les propostes dels grups de 
l’oposició. “Està legitimat per la ma-
joria absoluta, però li vam demanar 
que treballés com si no la tingués i 
no ho han fet”, va dir Miró. 

Finalment, la portaveu dels con-
vergents, Isabel Ferré, va assenyalar 
que “fa un any els vam reclamar 
tres coses: tenir la ciutat més neta, 
que no s’augmentés la plantilla de 
l’Ajuntament i que es facilités la 
implantació de més empreses”. “No 
ha passat cap de les tres coses”, va 
assegurar Ferré, tot reclamant que es 
reforcés l’àrea d’Amposta Empresa. 

 Per la seua banda, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, va defen-
sar el pressupostos recordant que 
“s’han tancat uns pressupostos que 
rebaixen la pressió fiscal sobre la 
ciutadania i mantenen totes les aju-
des a tots els àmbits de la societat”. 
Tomàs també va assenyalar que “fem 

tot el que està a les nostres mans per 
atraure ocupació, no ens mantenim 
passius davant la situació econòmica 
i fem polítiques per atraure empreses 
encara que no sigui de la nostra 
competència; polítiques que són de 
llarga durada”.  També va defensar 
el pla d’inversions quadriennal que 
s’adjunta al pressupost i que mostra 
la visió a futur que té l’equip de 
govern. 

“Malgrat que aquestes són les 
inversions vinculades al pressupost 
municipal per al 2018, com hem 
fet durant tot el mandat i seguint 
el pla quadriennal d’inversions 
que incloem fora de pressupost, el 
2018 farem altres inversions que 
finançarem amb préstec o a través 
del romanent de tresoreria”, afegeix 
l’alcalde. Les principals són el pa-
velló esportiu (2 milions d’euros), 
local per a l’Associació de Mestres-
ses de Casa (600.000 euros), la 
recuperació de l’edifici del Sindicat 
(1,2 milions d’euros), el casal de la 
Gent Gran (1,2 milions d’euros) o la 
renovació de l’enllumenat (800.000 
euros). “A més a més, a aquestes 
actuacions més importants s’han 
de sumar totes aquelles més petites 
com la renovació del clavegueram, 
la urbanització de carrers o la im-
plementació d’actuacions previstes 
al pla de pluvials”, diu Tomàs. 

50.000€
Beques a l’estudi

166.000€ 
Convenis amb 
entitats culturals 

40.000€ 
Subvencions 
d’Ensenyament

225.000€ 
Subvencions a 
entitats esportives

50.000€ 
Ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges

50.000€ 
Ajuts al comerç

102.000€ 
Pla de suport a les 
famílies

Els comptes inclouen una partida per a l’elaboració del procés de pressupostos participatius
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FIRA DE MOSTRES

La 57a edició de la Fira de Mostres 
d’Amposta va tancar portes diu-
menge 10 de desembre amb èxit 

de visites. Des del dimecres 6 i durant 
5 dies, la mostra multisectorial de la 
capital del Montsià va rebre més de 
50.000 visites, una xifra que l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat 
“d’èxit”. “Es demostra la capacitat que 
té aquesta fira d’oferir una mostra de 
productes i serveis interessants per als 

usuaris”, assenyala l’alcalde, tot afegint 
que “també és demostra l’encert en què 
la fira sigui d’accés gratuït”.

La Fira va obrir portes el dimecres 
6 de desembre. L’ampostí Joan Cercós, 
una persona molt vinculada al món de 
la pagesia i que va ser representant 
de la secció arrossaire del sindicat 
Unió de Pagesos, va ser l’encarregat 
d’inaugurar la mostra. Cercós va fer un 
discurs en què va posar en valor, entre 

altres coses, com la Fira de Mostres 
ha col·laborat al llarg dels anys en la 
evolució tecnològica de la pagesia.

La Fira de Mostres va tenir un dia 
més i va mantener les grans xifres 
d’anteriors edicions: més d’un cente-
nar d’expositors (un 25% dels quals 

s’han renovat) repartits entre els 5.000 
metres quadrats interiors i els 25.000 
d’exteriors i més d’un centenar de 
firaires. A més, també va mantenir 
la gratuïtat d’accés a la fira així com 
també l’horari partit, d’11h. a 14h. i 
de 16h. a 21h.  

La Fira de Mostres rep més de 50.000 visites

Durant els cinc dies, la Fira va rebre més de 50.000 visites. 

Cercós durant la signatura del llibre d’honor de la Fira. 

La Gala del Comerç i l’entrega de premis a l’exceŀlència a l’estudi, dos dels actes destacats del programa de fires

El pagés Joan Cercós va ser l’encarregat d’inaugurar la 57a edició de la 
Fira de Mostres.

El Consell Comarcal va celebrar el Dia de la Comarca en el marc de la 
Fira, una jornada que enguany va estar dedicada a Ulldecona.
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La Fira de Mostres rep més de 50.000 visites

Durant els cinc dies, la Fira va rebre més de 50.000 visites. 

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va presidir l’acte d’entrega de les beques a l’exceŀlència a l’estudi.

Les activitats hípiques i eqüestres són una part destacada del programa 
de la Fira de Mostres.

La Gala del Comerç i l’entrega de premis a l’exceŀlència a l’estudi, dos dels actes destacats del programa de fires

La Unió Filharmònica va acompanyar la inauguració de la Fira.
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els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&

&
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COMERÇ

Acte organitzat per l’Ajuntament, Fecoam, els restauradors i els venedors del Mercat

Amposta reconeix els seus comerços, 
restaurants i parades del mercat

L’Ajuntament d’Amposta, a 
través de la regidoria de 
Comerç i Mercat Municipal 

i conjuntament amb la Federació 
de Comerç d’Amposta (FECOAM), 
l’Associació de Venedors del Mercat 
i l’Associació de Restauradors d’Am-
posta , va celebrar –en el marc de la 
Fira de Mostres– la primera edició 
de la Gala de Comerç. Un acte que 
va servir per fer reconeixement a 
aquells comerços que els anys 2016 
i 2017 van complir 25 i 50 anys de 
trajectòria. També a aquelles parades 
del Mercat Municipal que porten 2 i 
3 generacions al darrera. Finalment, 
també es va homenatjar comerços de 
la ciutat amb un trajectòria al darrera.

 Quant als comerços i res-
taurants de 25 anys van ser Casa 
Rafel, Can Paquita, Casa Amadeo, 
Càmping la Tancada, Dolços Chala, 
Volvo Amposta, Restaurant Naidi, 
Les Palmeres, Perruqueria Dhanus 
Amposta, Forn de pa Adell Torres, 
Pizzeria Jordi, Pizzeria Moré, Per-
ruqueria Regolf, Josep Forcadell 
Blanco Psicòleg-Sexòleg, Minipreu 
calçats, Tallers J. Làzaro, Alumarc, 
Meditterrani Blau i Granges Verge. 
Quant als establiments amb una 
trajectòria de 50 anys aquests van 
ser Tallers Jopesa, Boutique Àngels, 
Imprempta Ampostina, Autoescola 
Callarisa, Galeries España, Recanvis 
Hisuma, El Ajuar de la novia, Dro-
gueria Central, Casa Moya, Taller 
Mecanitzat i Reparacions, Carns Dols 
i Tapasa. 

 Alicia Valldepérez, de Llen-
ceria Alicia, Clara Salvador, de la 
Gavina, Mercè Miró, de Manualitats 
Miró, i Pepita Reche, de Merceria 
Reche van rebre un reconeixement a 
la trajectòria en negocis emblemàtics 
de la ciutat. I Learning& Finess Center 
va rebre la distinció al nou comerç 
més innovador. 

Quant a les parades del Mercat, les 
de dues generacions que van rebre 
una distinció van ser: Carnisseria 
Beltran, Carnisseria Miró, Carnisseria 
Queral, Carnisseria Villarroya, Frui-
tes Marga i Peixateria Mari i Elena. 
I les parades de tres generacions que 
van rebre un reconeixement van ser 
Carns Lafont, Peixateria Mar i Lour-

des, Peixos Claudio, Fruites Rosa 
Mari, Fruites Pepita, Teixits Isabel, 
Forn Estrada, Peixateria Fernanda i 

Peixateria Rosi. 
Finalment, Fecoam va fer entrega 

d’un reconeixemt a l’associat més 

jove, Euforia, i als socis que s’han 
jubilat: TApasa i Electròdomèstics 
Àlvarez. 
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SEGURETAT

La Policia Local d’Amposta, primera de les 
TE en estrenar la uniformitat de país

Els nous uniformes són blau fosc amb les espatlles de color groc

La Policia Local d’Amposta ha 
estat el primer cos de policia 
local de les Terres de l’Ebre 

en estrenar la nova uniformitat 
que el departament d’Interior ha 
dissenyat per unificar tots els cos-
sos de seguretat del país. Dijous 7 
de desembre, en el marc de la Fira 
de Mostres, es va fer presentació 
d’aquesta nova uniformitat que 
passa a ser de color blau fosc amb 
les espatlles de color groc. Tant a 
l’esquena com al cantó dret del pit 
de la camisa i la jaqueta hi figura 
la paraula Policia, serigrafiada en 
blanc o gris clar reflectant. Al cantó 
esquerra hi figura l’escut propi de 
la Policia Local d’Amposta.  

 Aquest nou uniforme, que 
utilitzaran a totes les policies locals 
del país i també als Mossos d’Esqua-

dra -en aquest cas amb les espatlles 
blaves- ha estat consensuat per les 
entitats municipalistes Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) 
i Associació Catalana de Municipis 
(ACM), així com els municipis amb 
número més gran de policies locals. 

 Tots els detalls de la nova 
uniformitat van ser publicats en 
la Resolució INT/1431/2017 de 
15 de juny. 

  El regidor de Governació, 
Miquel Subirats, va destacar “la 
voluntat del cos policial ampostí 
de ser una policia de referència 
al conjunt del país”, un fet que, 
segons va assenyalar, també es 
reflexa amb la incorporació d’una 
nova moto elèctrica, “per millorar 
amb l’eficiència energètica”, i d’una 
unitat canina. 

Els agents amb la nova uniformitat i la nova moto elèctrica. La 
presentació d’ambdues coses es va fer en el marc de la Fira de Mostres. 

L’Ajuntament d’Amposta ha aprofi-
tat les vacances nadalenques per fer 
obres d’arranjament als patis d’alguns 
centres educatius de la ciutat. En 
concret, s’ha substituït tota la grava 
existent al pati de l’Escola Miquel 

Granell per arena-saulo, aconseguint 
un terra més agradable per a les 
activitats que es realitzen al pati. 
També s’han arreglat les pendents. 
El pressupost de les obres ha estat 
d’aproximadament 24.000 euros.

CENTRES EDUCATIUS

Millores als col·legis de la ciutat

Aquests dies també han fina-
litzat les obres al pati de l’escola 
Soriano Montagut, adequant una 
zona d’aparcament interna per a 
professors i alliberant aparcaments 
a l’exterior del centre. També s’ha 
acabat de arreglar una nova sala 
psicomotricitat. 
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POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament d’Amposta invertirà 1 milió 
d’euros en polítiques d’ocupació el 2018 

Adam Tomàs: “Els programes del 2017 han tingut un balanç positiu quant a les persones ateses”

L ’Ajuntament d’Amposta des-
tinarà, com a mínim, 1 milió 
d’euros en Polítiques Actives 

d’Ocupació durant el 2018. Així ho 
explica l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, qui també és regidor d’Em-
presa i Ocupació. Tomàs assenyala 
que “aquesta xifra podria augmentar 
si es resolen tots els programes pre-
vistos”. I és que, segons ha explicat 
l’alcalde, “l’aplicació de l’article 155 
ha ralentitzat també la sortdia de 
programes i a hores d’ara encara 
s’està pendent que es convoquin i 
resolguin els Espais de Recerca de 
Feina per al 208 i els programes de 
Garantia Juvenil”. Els programes 
que a hores d’ara ja se sap que ges-
tionarà l’àrea de Polítiques Actives 
d’Ocupació el 2018 són aquests: 

A més a més, l’Ajuntament també 
inclourà al pressupost del 2018 la 
implementació de Plans Socials amb 
un pressupost similar 

Balanç del 2017
Quant als resultats dels programes 

gestionats per l’Àrea de Polítiques 
Actives d’Ocupació de l’Ajuntament, 
l’alcalde n’ha fet un balanç “positiu”, 
sobretot “pel que fa a les persones 
ateses que han trobat feina”. 

Pel que fa als programes de 
Garantia juvenil adreçats als joves 
menors de 30 anys, s’han gestionat: 
Joves per l’Ocupació, Fem Ocupació 
per als Joves i Joves en Pràctiques, 
han donat l’oportunitat a 132 joves 

que han participat en un conjunt. 
D’aquests, un 77% han trobat feina 
(102). El joves en pràctiques han 
estat contractats per l’Ajuntament, 
la resta han estat contractats per 
diferents empreses del territori que 
han rebut ajuts per la contractació 
de joves que ofereix el programa.

El programa Espais de Recerca 
de Feina que té per objectiu donar 
recursos per a trobar feina a través 
d’internet a les persones que parti-
cipen, ha atès a 144 persones de les 
què 63 han aconseguit un lloc de 
treball. Tot i que no és el principal 
objectiu la inserció al mercat labo-
ral, els resultats són millors quan 
s’aconsegueix  trobar feina. 

El programa 30 PLUS ha donat 

l’oportunitat de treballar a 20 per-
sones entre 30 i 60 anys en diferents 
empreses d’Amposta i del territori 
ebrenc. Aquestes empreses han rebut 
els ajuts a la contractació que ofereix 
el programa, consistents en el salari 
mínim interprofessional. El volum 
d’ofertes ha estat més gran del que 
es va atorgar pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, així que finalment, es 
va aconseguir donar més feina a 10 
persones més. 

Pel que fa al programa Treball i 
formació (plans d’ocupació) l’Ajun-
tament va contractar 15 persones 

majors de 45 anys entre sis i dotze 
mesos, en feines d’auxiliars de ne-
teja, peó d’obra pública, jardineria, 
electricitat, xofers i conserges. 
Aquestes persones s’han format en 
el certificat de professionalitat de 
logística i van obtenir el carnet de 
carretoner. 

D’altra banda, a més dels progra-
mes gestionats i subvencionats pel 
SOC, l’Ajuntament d’Amposta ha tret 
la segona edició dels Plans Socials, 
on s’ha contractat a 30 persones de 
col·lectius més vulnerables, tots per 
tres mesos. 

L’alcalde amb l’equip de Polítiques Actives d’Ocupació. 

• 30 Plus, per a la inserció i formació de 40 persones.
• Treball i formació, contractació i formació de 17 persones ma-

jors de 45 anys aturats de llarga durada.
• Fitxa 40 - Orientació i inserció a persones perceptores de la 

Renda Mínima d’Inserció, ara Renda Garantida.
• UBICAT - Orientació i capacitació de persones aturades amb 

dificultats d’inserció.
• Contractació de Joves en pràctiques, menors de 30 anys.
• ENFEINAT - Contractació d’aturats de llarga durada
• FOAP, formació en Certificat de Professionalitat d’Auxiliar de 

Comerç 
• Borsa de Treball – Agència de coŀlocació

Programes d’ocupació
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SUCCESSOS

Cinc dones i dos homes detinguts en una operació 
contra el blanqueig de capital a Amposta

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut set persones a Amposta en una 
operació encara oberta contra el 
blanqueig de capitals procedents del 
tràfic de drogues dirigida pel jutjat 
número 2 d’Amposta. Es tracta de dos 
homes i cinc dones, pertanyents a un 
mateix clan familiar de la ciutat, que 
han estat arrestats arran dels onze 
escorcolls que s’han efectuat a partir 
de primera hora del matí d’aquest 
dimarts en set habitatges, una granja 
i dos finques de la capital del Mont-
sià, així com dos propietats més del 
municipi veí de Masdenverge. Fonts 
pròximes a la investigació, però, no 
descarten noves detencions en les 
pròximes hores o dies, atès que quatre 
persones més no han estat encara 
localitzades. L’operatiu, format per 
una setantena de Mossos i en el qual 
ha col·laborat també la Policia Local 
d’Amposta, ha permès decomissar, 
de moment, vuit vehicles –alguns 
turismes de gamma alta, però també 

utilitaris i furgonetes-, un ordinador, 
joies, rellotges, una quantitat inde-
terminada de diners, documentació 
diversa així com dos pistoles de 9 
mil·límetres de foc real.

Alguns dels habitatges escorcollats 
a Amposta durant aquest dimarts, 
principalment als barris del Grau i 
les Quintanes, havien estat objecte 
d’anteriors operacions contra la ven-
da de drogues al detall a la ciutat i els 
clans familiars que, suposadament, 
controlen aquesta activitat. De fet, 
durant els últims mesos, tant els 
Mossos com la policia espanyola i 
la Guàrdia Civil, sovint a partir d’in-
vestigacions iniciades per la policia 
local, han efectuat diversos escorcolls 
en immobles des d’on suposadament 
es venien els estupefaents, que es van 
saldar amb diversos detinguts i, ha-
bitualment, amb quantitats escasses 
de substàncies intervingudes. De fet, 
moltes d’aquestes cases disposen de 
mesures extraordinàries de seguretat 

per dificultar l’accés al seu interior, 
com portes doblades i blindades, 
així com envans falsos per facilitar 
l’ocultació. 

El tràfic de drogues al detall des 
d’aquests habitatges ha generat força 
malestar entre els veïns de la zona 

i el govern municipal, que durant 
els últims temps ha intensificat els 
controls per part la policia local i ha 
demanat a les autoritats judicials 
que ordenin la presó provisional per 
als detinguts reincidents en aquests 
casos. 

Els Mossos van decomissar vuit vehices i dos pistoles en els onze escorcolls

129 persones d’Amposta troben feina 
durant el 2018
Amposta tenia, en acabar el 

2017, 1.384 persones a l’atur. 
O el que és el mateix, 129 

persones van trobar feina durant l’any 
passat. Això és un 8,5% menys que en 
acabar el 2016. Aquest percentatge 1,8 
punts superior al descens registrat al 
Montsià (on l’atur va baixar un 6,7%) 
i 0,6 punts més alt que el viscut a tot 
el país (on les persones desocupades 
van baixar 7,9%). Aquestes bones 
dades es complementen amb un crei-
xement del 3% pel que fa als afiliats 
a la Seguretat Social, que augment 
en 228 persones més donades d’alta 
a la Seguretat Social al 2017, situant 
el total d’afiliats en 7.867. Són les 
millors dades per al mes de desembre 
dels darrers 6 anys. Aquestes són les 
principals dades que recull l’Observa-
tori del Treball i Model Productiu de 

la Generalitat de Catalunya. L’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, valora molt 
positivament aquestes xifres econòmi-
ques. “Són xifres que demostren que 
estem revertint la situació i que a la 
nostra ciutat, el mercat de treball està 
comportant-se millor que al conjunt 
del país i de la comarca”, assenyala 
l’alcalde.

El gruix d’aturats, 902, es troben 
al sector serveis. El sector construc-
ció n’acumula 102, la indústria 143 i 
l’agricultura, 150.

De fet, aquesta tendència també 
la demostra l’Índex del Clima Em-
presarial de les Terres de l’Ebre, que 
elabora la Càtedra d’Economia Local 
i Regional de la URV; corresponent 
al primer semestre de 2017 que es 
va presentar a mitjans desembre a 
Amposta. En aquest informe s’incloïen 

dades d’Amposta des de l’any 2013. 
Tal i com va explicar el director de la 
Càtedra, Juan Antonio Duro, “des de 
llavors s’han recuperat gairebé totes 
les persones cotitzants d’abans de la 

crisi; hi hagut un canvi en l’estructura 
econòmica, abans de la crisi molt basa-
da en la construcció, a favor del sector 
terciari i de serveis, i on l’ocupació en 
el sector indústria també ha crescut”. 

L’atur cau un 8,5 gairebé dos punts per sobre de la mitjana del Montsià

ECONOMIA
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L’Ajuntament d’Amposta, amb la 
col·laboració de la Fundació Siel Bleu 
Catalunya (fundació sense ànim de 
lucre), segueix apostant pel 2018 per 
l’envelliment actiu i saludable de la 
seva població major de 65 anys. El 
programa es va iniciar el 2016, i s’ha 
seguit realitzant de forma ininterrom-
puda tots els anys entre els mesos de 
Setembre a Juny, evitant així els mesos 
de més calor on el Servei Català de 
Salut desaconsella fer activitats físiques 
a l’exterior. 
Durant les sessions, un llicenciat en 
Educació Física i Salut i tècnic de la 
Fundació Siel Bleu Catalunya (Miquel 
Also Selma) assessora i supervisa en la 
pràctica d’exercicis adequats a les capa-
citat de tots els participants. Aquestes 

classes les estant aprofitant dos grups de 
gent gran de la població, amb un total 
de 35 inscrits, els grups estant fent les 
classes els dilluns i dimecres a les 9:00h 
i les 10:00h del matí respectivament, 
amb una hora de duració. En cas de mal 
temps, les classes es segueixes realitzant 
el mateix dies i horari però en un espai 
cobert del pavelló d’esports.
Tots els usuaris i usuàries aprenen com 
s’han d’utilitzar els equipaments que hi 
ha al parc de salut, fent servir l’activitat 
física com a eina per prevenir l’envelli-
ment prematur i augmentar el beneficis 
per a la salut, entre els quals destaquen 
reducció del risc de patir malalties 
cardiovasculars, diabetis i hipertensió; 
prevenció de l’osteoporosi, millora de la 
flexibilitat, la mobilitat articular, el to 

muscular, i l’equilibri, i reducció del risc 
de caigudes; millora de l’estat d’ànim; 
disminució de l’ansietat, l’estrès i la 
depressió; millora la relaxació i descans; 
Disminució de la dosi de medicament, i 
increment de les possibilitats de relació 
i participació social.
L’Ajuntament d’Amposta juntament 
amb la Fundació Siel Bleu Catalunya, 
mitjançant iniciatives com aquesta, de 
promoció de la salut comunitària, vol 
fomentar l’envelliment actiu, entès com 

el procés d’optimitzar oportunitats per 
al benestar físic, psíquic i mental en el 
decurs de la vida. Qualsevol persona 
de la població interessada en forma 
part d’un dels dos grups pot demanar 
més informació a la Piscina Municipal. 
Finalment, l’objectiu és estendre l’ex-
pectativa i la qualitat de vida en l’edat 
avançada, i a més a més, fer-ho amb 
un ambient de treball agradable i en 
un entorn inigualable com és el parc 
municipal dels Xiribecs. 

ENSENYAMENT

Els voluntaris de Protecció Civil 
d’Amposta van col·laborar, durant 
el 2017, en les diferents activitats 
socials, lúdiques, festives i esporti-
ves que s’organitzen a la ciutat. Els 
34 voluntaris que conformen aquest 
cos van aportar prop de 3.700 hores, 
garantint la seguretat de tots els 
assistents a aquests actes. Entre d’al-
tres, destaquen la seva participació 
a activitats de Festes Majors, de la 

Festa del Mercat a la Plaça, de Fires 
(on van repartit polseres perquè els 
xiquets i xiquetes es posessin les 
dades de contacte dels pares), o 
les activitats esportives. “Sense la 
seva col·laboració altruista, totes 
aquestes activitats públiques no 
serien possibles”, destaca el regidor 
de Governació, Miquel Subirats, tot 
agraint la tasca desenvolupada per 
aquesta associació. 

Protecció Civil d’Amposta realitza prop 
de 3.700 hores de servei al 2017

VOLUNTARIAT

Els voluntaris de Protecció Civil coŀlaboren en els dispositius de seguretat 
de les activitats públiques. 

Fins a 121 alumnes reben una beca a 
l’excel·lència a l’estudi

La presidenta del Parlament de 
Catalunya, Carme Forcadell, va 
presidir l’acte d’entrega de les 
beques a l’excel·lència universi-
tària, de cicles de grau superior, 
d’estudis superiors de música i 
de màsters universitaris per al 
curs 2016-2017. Forcadell, que va 
tancar l’acte amb unes paraules, 
va destacar, entre d’altres coses, 
el fet que un gran percentatge de 
becades eren noies. 

L’Ajuntament va fer entrega en-
guany de 121 beques, repartint un 
total de 50.000 euros. La beca mí-
nima va ser de 121 euros. L’alumne 
que va rebre una beca més impor-
tant va ser Joan Antoni Forcadell, 
estudiant de Filologia Hispànica, 
que va ser reconegut amb prop de 
1.000 euros. Durant el curs passat, 
Forcadell va aconseguir un expedi-
ent acadèmic amb tot matrícules 
d’honor i un excel·lent. 

TALLERS

Taller d’olis aromàtics al Mercat 
Municipal. Clara Lor, experta en 
cuina a Espai Verd, va ser l’en-
carregada de fer un taller d’olis 

aromàtics al Mercat Municipal. 
Va ser a mitjans desembre. Espai 
Verd continuarà fent tallers durant 
el 2018. 

Èxit de les classes per a la gent gran al Parc de Salut dels Xiribecs
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ACTIVITATS DE NADAL

Més de 460 persones van participar a la Sant Silvestre, 33 al Neda el Nadal i 550 al Festival de Sant Esteve

Amposta recapta prop de 3.700 euros amb les activitats solidàries del Nadal

Amposta ha recaptat prop de 
3.700 euros per a la compra 
de joguines en les diferents 

activitats solidàries que s’han fet 
durant la campanya nadalenca a la 
ciutat. L’activitat que més fons ha 
recollit va ser el Festival solidari de 
Sant Esteve. Les mil i una nits, que 
es va realitzar a la Lira Ampostina 
dissabte 30 de desembre. Fins a 542 
persones van veure els dos passis del 
festival i amb una aportació de 3 euros 
es van recaptar 1.626 euros. Les enti-
tats que van col·laborar amb aquesta 
activitat van ser EtcA, The Country 
Sheriffes, la Lira Ampostina, Gimnàs 
Alfaro, Bombolles, Quick Dance, Àngel 
Miñana, Músics&Classics, Ensucrada,  
Sílvia Forcadell, 

 Per la seua banda, les dos 
activitats esportives solidàries, la 
Sant Silvestre i el Neda el Nadal, van 
recaptar 1.583 euros que ja van ser 
entregats a Creu Roja, també per a la 

compra de joguines. Quant al Neda 
el Nadal, activitat organitzada per 
l’Ajuntament d’Amposta i Montbike 
i amb la col·laboració de Creu Roja, 
Prixpress, Eroski, i Llorenç grues i 
transports, va comptar amb la parti-
cipació de 33 nedaddors. Pel que fa a 
la Sant Silvestre, fins a 467 persones 
van córrer els prop de 5 quilòmetres 
d’aquesta última cursa. L’activitat 
va ser organitzada per l’Ajuntament 
d’Amposta, UltraRunners i SportSalut 
i la col·laboració de Creu Roja, Eroski, 
Publicenter, CardioProtect, Imposita, 
Music’s&Classics, Homatic vendinc, 
Comercial Peris, Apasa i Pixpress. 

Finalment, l’última de les activitats 
solidàries que incloïa el programa 
nadalenc d’Amposta va ser el repar-
timent de paquets per part del Pare 
Noel. Cada família va fer una donació 
de 3 euros per paquet. Es van recollir 
450 euros. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
destaca no només la implicació dels 
veïns i veïnes de la ciutat, que es 
bolquen cada any en la participació 
d’aquestes activitats, sinó també en 
la col·laboració d’empreses, associa-
cions, entitats i persones a títol indi-
vidual que fan possible la realització 
de tots els esdeveniments “i a qui cal 

fer un agraïment públic”. 

Taps solidaris
A banda de la recaptació eco-

nòmica, la regidoria de Joventut i 
Participació Ciutadana va organitzar, 
durant el desembre, una recollida de 
taps solidària en benefici de la Fun-
dació Noelia. A més d’instal·lar punts 
de recollida a entitats, associacions, 
centres educatius i comerços -que 
també es van adherir a la campanya, 
l’entrada a les activitats del Saló de 
Nadal van consistir en dos taps de 
plàstic. 

Un any més es va instaŀlar la Caseta del Nadal a la plaça del Mercat. La tarda del 24 va rebre la visita del Pare 
Noel, que va fer entrega dels regals als xiquets i xiquetes.

Les Mil i una Nits van inspirar el 
Festival Solidari de Sant Esteve.

Les Superheroïnes del Nadal van animar amb la seva música en directe 
l’arribada del Pare Noel.

El Tió Gegant organitzat per Fecoam, que pel matí va cagar regals, per la 
tarda també va acompanyar la rua del Pare Noel.
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El Saló de Nadal va endegar una campanya per recollir taps per a la Fundació Noelia

Amposta recapta prop de 3.700 euros amb les activitats solidàries del Nadal

Imatge d’una de les obres de teatre que van fer les delícies dels menuts i 
menudes durant els dies de Saló de Nadal. 

Enguany, el Saló de Nadal es va realitzar al Casal. Va haver-hi tallers pels 
matins i cinema i teatre per les tardes. 

Enguany, el Festival Solidari de Sant Esteve es va fer a la Lira Ampostina. 

Gràcies a la participació dels coŀlaboradors, es van repartir gorrets 
de Pare Noel de color blau entre tots els participants a la cursa Sant 
Silvestre.

Al Parc dels Xiribecs es va instaŀlar un parc d’atraccions.

Els carters reials van recollir les cartes dels xiquets i xiquetes el dia 1 de 
gener. 

Més de 460 persones van participar en la cursa de Sant Silvestre, el dia 
31, un dels actes més multitudinaris de les festes nadalenques.
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Les mil i una nits van centrar la 
cavalcada de Reis del 2018
E ls contes de Les mil i una 

nits van insipirar enguany la 
cavalcada de Ses Majestats 

els Reis Mags d’Orient. Un gran 
mercat d’orient, amb venedors i 
compradors, faquirs, ballarines 
de la dansa del ventre, músics, la 
làmpara i el geni, van acomapnyar 
la Cort Reial durant el recorregut 
pels carrers d’Amposta. Per fer-ho 
posible, prop de 400 persones van 
participar en aquesta desfilada que 
va incorporar diferents novetats 
com per exemple, música en directe 
per a cadascuna de Ses Majestats.

Ses Majestats van arribar a la ca-
pital del Montsià pel riu, damunt de 
tres muletes tripulades per remers 
del Club Nàutic Amposta. Després 
de ser rebuts per les autoritats i 
saludar els xiquets i xiquetes que 
els esperaven a l’embarcador del 
riu, van pujar a les seves carrosses 
per recórrer els carrers de la ca-
pital del Montsià. La desfilada es 
va estructurar en tres grans blocs. 

El primer bloc va estar conformat 
per un grup de motos, l’estrella de 
l’anunciació, la carta als Reis Mags, 
custodiada per quatre patges a ca-
vall, el carbó, una plataforma de 
Fecoam i la carrossa dels xumets. 
El segon bloc va ser el dedicat als 
contes de Les mil i una nits amb la 
recreació d’un gran mercat d’orient. 
Finalment, la cort reial va obrir el 
bloc de les tres carrosses de Ses 
Majestats. Enguany, cadascuna va 
portar un grup de 15 músics, a més 
del seus patges a cavall.

La cavalcada va comptar amb 
la col·laboració i participació de 
nombroses entitats i associacions 
del municipi, a més de persones 
a títol individual. Són el Protecció 
Civil, Club Nàutic Amposta, FE-
COAM, Club Twirling Big Dream 
Amposta, Club Gimnàstica Rítimica, 
Gimnàs Alfaro, The Country Sheri-
ffes, Quick Dance, Grup Twirling 
Amposta, Associació Amics dels 
cavalls, Club Motor 4x4, Asoproma, 

Club de Rugby los Taus Amposta, 
Batukem, la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters Samfaina, la Comunitat 
Islàmica d’Amposta, l’escola de dan-
sa Jaqueline Biosca, Bombers de la 
Generalitat, Agrupació Montsianell 
i músics de la Lira i la Fila. “És dels 
anys en què la cavalcada ha comptat 

amb més col·laboració d’entitats i 
associacions”, assenyala el regidor 
de Mitjans de Comunicació i Festes, 
Ramon Bel, qui agraeix la participa-
ció de tota aquesta gent. “Sense ells, 
el que vam veure i viure no hauria 
sigut posible, moltíssimes gràcies a 
tots”, acaba dient. 

Prop de 400 persones van acompanyar Ses Majestats en la seva desfilada pels carrers d’Amposta

CAVALCADA DE REIS
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SOLIDARITAT

Amposta es bolca en la Marató de TV3
Entitats i associacions, escoles i llars d’ifants i altres organismes realitzen activitats benèfiques

Moltes entitats i organit-
zacions d’Amposta van 
organitzar actes coincidint 

amb la Marató de TV3 dedicada a les 
malalties infeccions. L’Ajuntament 
d’Amposta va ser una d’aquestes ins-
titucions. A través de l’activitat ‘Anem 
a buscar el Tió’, es van recollir 800 
euros gràcies a l’aportació de més de 
150 famílies, que van fer un donatiu 
de 5 euros per inscriure’s a aquesta 
activitat. Una manada de tions van 
envair dissabte 16 de desembre el 
parc dels Xiribecs. L’Ajuntament 
va demanar la col·laboració dels 
xiquets i xiquetes de la ciutat per 
recollir-los i donar-los una casa per 
aquestes festes nadalenques. Des 
del Parc Municipal, i dirigits per un 
pastor de tions i la seva gosseta, fins 
a 159 xiquets i xiquetes van anar fins 
al parc dels Xiribecs, on hi havia la 
manada amagada.

L’Institut de Tecnificació d’Am-
posta també va col·laborar amb 
l’organització de diverses activitats 

solidàries, com la organització 
d’esmorzars solidaris en què els 
alumnes de cada tutoria venen 
menjar i beguda als seus companys 
i al professorat per recaptar diners. 
Amb aquestes activitats, l’Itec va 
recaptar 702,20 euros. 

Els alumnes de l’institut Ramon 
Berenguer IV, concretament l’alum-
nat de l’APS Solidari va ser l’encar-
regat d’elaborar entrepans, coques 
i cócs que la comunitat educativa 
comprava amb donatius. En total, 
va recaptar 264 euros. 

El Miquel Granell va ser un altre 
dels centres educatius de la ciutat 
que va organitzar activitats per a 
la Marató. A més, va ser un dels 
centres que va recaptar més diners, 
fins a 1.769,02 euros. Ho va fer 
amb un esmorzar solidari al pati de 
l’escola on hi va participar tots els 
alumnes i professors. A més a més, 
el supermercat Eroski Amposta i 
l’empresa de càtering Plat a Taula 
hi van col·laborar amb el pa i la 

xocolatada respectivament. 
Les llars d’infants municipals 

també es van sumar a la Marató. 
Com expliquen des de la direcció 
del centre, “quan s’acosten aquestes 
dates se’ns remou la consciència 
i fem un balanç del què ha sigut 
l’any: somnis que teníem en ment, 
projectes que s’han perdut pel camí 
o il·lusions que val la pena recupe-
rar. Ajudar ens fa sentir bé, forma 
part de la nostra manera d’educar, 
de transmetre valors i seguir treba-
llant en aquesta direcció. Per això 
enguany la llar d’infants La Sequieta 
tampoc podia faltar a la cita amb la 
Marató de tv3 i amb el sorteig d’una 
cistella hem recaptat 163’80€ per a la 
investigació de malalties infeccioses. 
Només ens queda agrair a tots/es 
els participants la seva col·laboració 
perquè encara que tots/es no són 
els premiats/des, tots/es sortim 
guanyant fent una mica d’història”.

La Gruneta també va fer un sorteig 
d’una cistella de productes infantils 

i va recaptar 102 euros. 
La  Biblioteca Sebastià J. Arbó 

va realitzar una activitat dirigida 
a infants acompanyats de les seves 
famílies. Va consistir en un taller 
pràctic de com plantar i cuidar un 
petit arbret. Després el van decorar 
amb motius nadalencs. Durant l’ac-
tivitat es van recaptar 100,30 euros.

La residència APASA va fer diver-
sos tallers, com tallers de cuina i 
de manualitats,  i una rifa solidària 
d’obsequis de diferents comerços 
del nostre territoris. En total es van 
recaptar 940,65 euros. 

L’Associació d’Animació Juvenil 
Happy Smile van posar un estand 
al Mercat de Santa Llúcia on van 
vendre un berenar i van fer una rifa 
d’una cistella. En total van recaptar 
240 euros. Finalment, Los dimarts 
al llar i el grup de dansa Paracota i 
Grup Instrumental Suc d’Ànguila i 
Guardet lo Cantador, amb les Jotes 
de l’Ebre per la Marató, van recollir 
1.419 euros. 

159 famílies van inscriure’s en l’activitat ‘Anem a buscar el Tió’ i van 
recaptar més de 800 euros.

Com és tradicional, coincidint amb el Mercat de Santa Llúcia, es van ballar 
Jotes per la Marató per recollir més de 1.400 euros.
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Apasa va recaptar 940.65 euros amb diferents tallers i una rifa solidària. La  Biblioteca Sebastià J. Arbó va realitzar una activitat dirigida a infants 
acompanyats de les seves famílies i van aportar 100,30 euros.

La llar d’infants La Sequieta va recaptar 163,80 euros amb el sorteig d’una 
cistella. 

La comunitat educativa del Miquel Granell va recaptar 1.769,02 euros amb 
un esmorzar solidari. 

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

 condicionat

Sòria,10
AMPOSTA

mit.instal.lacions@gmail.com977 707 143
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Aida Boix (Amposta, 1989) 
és la nova directora de Lo 
Pati – Centre d’Art Terres de 

l’Ebre, un càrrec que ha exercit de 
forma provisional des del passat 
mes d’agost i que ara s’ha ratificat 
després d’haver guanyat el concurs 
públic convocat per l’Ajuntament 
d’Amposta. Boix és llicenciada en 
Història de l’Art per la Universitat 
de Barcelona on també va cursar 
el Màster d’Estudis Avançats en 
Història de l’Art en l’especialitat 
l’Art en la Societat i ha treballat 
al departament de recerca i inves-
tigació del Museu del Vaticà i al 
MACBA, en aquest últim centre ho 
va fer a través d’una beca. També 
ha estat l’encarregada de la catalo-
gació, inventariat i conservació del 
fons d’art municipal d’Amposta, una 
tasca que forma part dels objectius 
fundacionals del centre d’art i per 
això des del govern municipal es va 

pensar de seguida amb ella com a 
substituta provisional de l’anterior 
director, Vicent Fibla. 

Durant aquests cinc mesos al 
capdavant de Lo Pati, Boix ha sa-
but culminar amb èxit algunes de 
les activitats més potents que s’han 

programat aquest 2017 al centre 
d’art, com l’exposició de gran format 
Llots i torbes, de Mari Chordà, que 
es podrà visitar fins al 21 de gener; 
el festival Femme in Arts, sobre cine-
ma, expressió artística i violència de 
gènere; o l’espai d’art jove emergent 

Ebrergent.  
“Em fa molta il·lusió estar al cap-

davant d’un equipament que s’ha 
convertit en referent a tot Catalunya 
dins l’àmbit de l’art contemporani 
a pesar de que estem situats a la 
perifèria”, ha assenyalat la nova 
directora de Lo Pati, tot destacant 
la “gran tasca” desenvolupada pels 
seus predecessors Blai Mesa i Vicent 
Fibla. En aquest sentit, Boix ha asse-
nyalat que mantindrà moltes de les 
propostes engegades pels directors 
que l’han precedit, però també vol 
apostar per propostes noves com 
ara un cicle de concerts de grups 
emergents o un nou festival d’art 
urbà als carrers i places de la ciutat 
d’Amposta. També avança que el 
2018 Lo Pati acollirà una exposició 
de l’artista i curador Carles Guerra 
(Amposta, 1965), director des del 
juny del 2015 de la Fundació Antoni 
Tàpies. 

LO PATI

És llicenciada en Història de l’Art i Màster d’Estudis avançats en Història de l’Art

L’Ajuntament d’Amposta nomena Aida Boix 
com a nova directora del Centre d’Art Lo Pati

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

Cortines de protección solar 
Tapisseria per a la llar

Tapisseria de l’automòvil
Tapisseria nàutica
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EXPOSICIONS

Esardi produeix l’exposició  “100 Anys 
de música, cultura i societat” de la Fila

Des d’Esardi, Escola d’art i 
disseny s’agraeix molt since-
rament la confiança que la 

Unió Filharmònica ha dipositat en 
nosaltres per tal de portar a terme 
el projecte i producció d’aquesta 
exposició que tant important és per 
aquesta societat musical d’Amposta, 
ja centenària.  

 Aquest text és una petita nota  que 
fa relat de la tasca realitzada per la 
nostra  Escola d’Art i Disseny, des 
del primer moment en que se’ns va  
conferir  el treball. 

Començant per treballar concepte 
i forma d’exposició  per mig d’una 
proposta transdiciplinar lliurada a 
tots els alumnes de 2n nivell dels 
cicles superiors dels tres àmbits 
d’Esardi, disseny gràfic, disseny 
d’interiors i pintura, que reunits en 
grups heterogenis  van determinar 
diferents propostes, que tanmateix 
van ser presentades a la junta de 
la Fila.  Aquestes idees van ser ben 
rebudes i van estar la base per a 
desenvolupar l’exposició final. 

Van ser necessàries moltes hores 
per a finalitzar el projecte, i per tal 
d’organitzar  el treball i la realit-
zació de l’exposició es va nomenar 
comissariat, el cap del qual va estar 

Eugeni Bernad, que al cap davant del 
Departament d’Interiors va dirigir la 
ideació de l’espai distribuint contin-
guts amb un gran rigor. 

Les instal·lacions artístiques “El 
paisatge de la Fila” i “El Futur” es 
varen realitzar de la ma de Marian 
Marín i Antònia Ripoll. Dues obres 
que neixen des del departament de 
pintura. Aquestes obres ens fan re-
flexionar sobre les arrels de l’entitat i 
els elements que són imprescindibles 
per caminar cap al futur. Elles també 
es van encarregar de determinar la 
localització dels elements físics que 
componien la mostra.  

L’apartat gràfic es va dur a terme 
com a repte educatiu durant el curs 
2016-2017 pels alumnes de Gràfica 
publicitària 2, del grup d’alumnes 
Versiano Pereira va ser clau per de-
terminar el resultat final. Ell va ser 
qui va dur a terme la distribució de 
la informació i la retolació amb la 
supervisió del professor del depar-
tament Frederic Solé. 

Considerem que el resultat final és 
una mostra d’una gran qualitat sobre-
tot des del punt de vista formatiu, en 
el que la implicació tant de l’alumnat 
dels tres departaments com el pro-
fessorat que ha supervisat el resultat, 

ens sentim força satisfets de la feina 
feta digna d’una entitat centenària 
com és la Unió Filharmònica.  

 Per finalitzar volem agrair a Núia 
Gómez per la seva amabilitat i coor-
dinació, Antonio  Toledo, Pepe Da-
maso i Luís Gil (entrevistes), Carlos 
Royo, Rosmari Roldán i Miquel Àngel 
Llorens (recerca de documentació), 
Sinto Gisbert i Joana Rodríguez 
(material per a l’exposició) i altres 
que també han afegit el seu granet 
de sorra i d’arròs. 

Agraïm també la col·laboració de 
l’exalumne Víctor Gasparín que va 
fer el muntatge audiovisual. 

Determinant ha estat també la 

col·laboració del Museu de les Ter-
res de l’Ebre, espai on està ubicada 
l’exposició. 

Volem remarcar que tot ha estat 
possible perquè la Societat de la 
Fila ha construït durant aquests 100 
anys, amb dedicació i compromís, un 
moviment vers la cultura i la societat 
ampostina, així com expressar que 
sentim un gran respecte i admiració 
per la seva tenacitat i voluntat. 

L’exposició només és una mostra 
de vivències compartides i futures 
per compartir. Ens ha encantat for-
mar-hi part. 

ESARDI

El 3 de novembre es va inaugurar la mostra al Museu de les Terres de l’Ebre
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El patrimoni cultural serà protagonista de 
les portades de l’agenda cultural del 2018

E l 2018 és l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural. Per 
sumar-se a aquesta comme-

moració, l’Ajuntament d’Amposta 
ha decidit dedicar la portada de 
les agendes de l’any que ve al pa-
trimoni cultural, destacant cada 
mes, a través d’una il·lustració, 
un element patrimonial d’Ampos-
ta, tant material com immaterial. 
La primera de les portades, que 
ja està al carrer, està dedicada 
a l’arc gòtic de la façana fluvial, 
que ja es pot veure restaurat. Una 

actuació que, recordem, és el pri-
mer pas per recuperar el conjunt 
de la façana fluvial del municipi. 
Altres elements patrimonials que 
ocuparan alguna de les portades 
de l’agenda cultural del 2018 seran 
les coeteres, la jota, el cultiu de 
l’arrò, el bou de corda o la música .

Una altra de les novetats de 
l’agenda d’enguany és el canvi de 
color. Mentre la del 2017, dedicada 
a les escultures d’artistes ampos-
tins, era de color blau, la del 2018 
serà de color verd. 

ACTIVITATS

MÚSICA

Nova temporada de concerts Amposta 
de Banda a Banda, de la Lira Ampostina

La Banda Simfònica Unió Musical 
de Benaguasil (27 de gener), la 
Banda de la Societat Renaixement 
Musical de Vinalesa (24 de febrer) 
la Banda de la Societat Musical 
La Lira Ampostina (29 de març) i 
la Banda UTM (Unió Temporal de 
Músics (28 d’abril) seran les quatre 
bandes que participaran en el cicle 
Amposta de Banda a Banda, que 
organitza des la Lira Ampostina.  
Enguany, aquesta temporada de 
concerts compleix 17 anys. Durant 
les 16 temporades, i tal i com des-
taquen des de l’organització, han 
passat “prestigioses formacions 
d’arreu de l’Estat”. El País Valencià 
ha estat referència obligada per la 
seua important cultura de banda, 

molt desenvolupada tant a nivell or-
ganitzatiu com social. “La comissió 
organitzadora del Cicle sempre ha 
mirat de portar la màxima qualitat 
musical per a satisfer la demanda de 
la gent de les nostres terres buscant, 
any darrera any, les agrupacions amb 
més projecció i amb més cartell del 
moment”, assenyalen des de la Lira. 
“Totes les formacions han mostrat 
bona predisposició donant suport 
al projecte i comprometent-se per a 
assistir a edicions futures, un fet que 
ens omple d’orgull i ens encoratja a 
continuar endavant amb el conven-
ciment que els objectius s’acomplei-
xen i el cicle de concerts Amposta de 
Banda a Banda és cada vegada més 
conegut arreu de l’Estat”. 

L’agenda del gener està dedicada a l’arc gòtic de la façana fluvial que tot just s’acaba de recuperar
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A les seves mans tenen el 
primer número de l’any amb 
un recull fotogràfic de les 
activitats del mes de desembre, 

principalment sobre la Fira 
de Mostres i també de les 
activitats nadalenques. Totes 
elles van ser multitudinàries 
quant a participació, però cal 
destacar-ne unes quantes. 
En concret, la Cursa Sant 
Silvestre, el Neda el Nadal, 

el Festival Solidari de Sant 
Esteve, l’entrega de paquets 
per part del Pare Noel i 
l’activitat Anem a buscar el 
Tió. A través d’aquestes  5 
activitats, l’Ajuntament va 
poder recaptar pop de 800 
euros per a la Marató de TV3 

i prop de 4.000 euros per a la 
compra de joguines solidàries. 
També destaca la recollida de 
taps en benefici de la Fundació 
Noelia.  Un cop més, els 
ampostins i ampostines van 
demostrar la seva solidaritat. 
Un agraïment des d’aquí. 

GRAN RECAPTE 2017
La crisi econòmica potser ens diuen 

que ja ha passat, però ens ha deixat 
una societat fragmentada, fruit de la 
desigualtat que ha impregnat aquests 
últims anys, on els més empobrits 
han estat els més colpejats, i han 
quedat atrapats en la precarietat.  I 
la conseqüència és clara: cada cop 
més persones han de construir la 
seva vida sobre unes bases inestables, 
i la desigualtat ha augmentat i ha 
provocat una CRONIFICACIÓ DE LA 
POBRESA i els efectes s’han convertit 
en estructurals per a moltes persones.  

Moltes les coses que enfosqueixen 
l’esperança de moltes persones de 
la nostra Societat: l’atur, la pobresa, 
la pèrdua de drets, la falta d’ajudes, 
l’exclusió social, el desemparament, 
i la falta de futur.

Des de Càritas intentem estar al 
costat del més desfavorits per poder 
arribar a cobrir les seves necessitats 

més bàsiques, però això no ho podem 
fer sense el vostre ajut, i per aquest 
motiu encara es necessari organitzar 
anualment el “GRAN RECAPTE” que 
aquest any hem celebrat els dies 1 
i 2 de Desembre, i que gràcies a la 
participació massiva dels ciutadans 
d’Amposta, ens ha permès la recollida 
de 7.752 Kgs. d’aliments basics tant 

necessaris especialment en aquestes 
dates nadalenques. 

Donants i Voluntaris han fet realitat 
un somni que es repeteix cada any 
i que sense tots vosaltres no seria 
possible. Aprofitem també per donar 
les gràcies als 200 voluntaris que ens 
han ajudat en aquest dos dies, i espe-
cialment als nois i noies del Col·legi 
Sagrat Cor, i dels Instituts Berenguer 
IV, IES Montsià i Tecnificació.

Una vegada més el poble d’Ampos-
ta ha demostrat la seva solidaritat, 
i vos volem donar mil gràcies per 
AJUDAR-NOS A AJUDAR a qui més 
ho necessita.

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
AMPOSTA

Mor el marqués 
d’Amposta

La premsa del País Valencià es feia 
ressò a l’octubre de la mort de l’advo-
cat, historiador i militar José Ferraz 
Cuadrado, que tenia 99 anys d’edat. 
L’ampostí José Margalef ha fet arribar 
aquest article a la Revista Amposta, 
per tal de recollir-lo en aquesta secció. 
El reproduïm a continuació: 

“Nacido en 1918, el marqués de 
Amposta era licenciado en Filosofía y 
Letras, abogado y capitán del arma de 
Infantería. Pero José Ferraz era sobre 
todo -según las palabras de su buen 
amigo y miembro también de la Real 
Hermandad del Santo Cáliz- Francisco 
Pérez de los Cobos «una enciclope-
dia ambulante con una memoria 
prodigiosa». «Dominaba la Historia 
de España como pocos historiadores 
la puedan dominar, porque además 
era conocedor de muchas anécdotas 
y chascarrillos que hacían muy ameno 
escuchar sus relato. Porque el marqués 
era también un gran conversador y 
un hombre con un enorme y finísimo 
sentido del humor», asegura Pérez 
de los Cobos.

Una actividad que desarrolló 
durante muchos años fue hacerse 
cargo de la presidencia de la junta 
de gobierno de la Gran Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria Nuestra 
Señora de los Desamparados, cargo 
que ostentó entre el 5 de abril de 
1961 y el 29 de enero de 1976. Fue 
el décimo octavo presidente que tuvo 
esta centenaria institución.

El Marquesado de Amposta es un 
título nobiliario español creado por 
la reina regente María Cristina de 
Habsburgo Lorena, durante la minoría 
de edad del rey Alfonso XIII. Su deno-
minación hace referencia al municipio 
tarraconense de Amposta, en cuyas 
proximidades se libró en 1811 la 
batalla del mismo nombre, durante 
la Guerra de la Independencia. En 
recuerdo de esta gesta, protagonizada 
por el general Francisco Javier Ferraz 
y Cornel, la Reina Regente concedió 
en 1895 a su hijo Rafael Ferraz y 
Canicia di Franchi, diplomático de 
profesión, esta dignidad nobiliaria.

Casado con María de la Cruz Es-
pañol y Laplana, el matrimonio tuvo 
ocho hijos: Ana María, María José, 
María Ascensión, María Teresa, José 
María (VI marqués de Amposta) María 
Cruz, María del Carmen y Fernando.

La casa solariega de la familia se 
encontraba frente a la capilla del 
Santo Cáliz, una manzana que se 
derribó y de la que no queda rastro 
hoy en día. De ahí, el V marqués de 
Amposta se trasladó a la calle Félix 
Pizcueta, en un edificio donde vive 
prácticamente toda la familia.

Creyente y muy religioso, era con-
gregante de María. Culto, lector im-
penitente y gran comprador de libros, 
acudía a todas las ferias a proveerse 
de obras de todos los autores para 
su importante biblioteca. También 
era coleccionista de folletos de viaje 
de todas la ciudades que visitaba” 

LAS PROVINCIAS, 31/10/2017

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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NO ALS 
PRESSUPOSTOS 2018

Hem votat NO als pressupostos de 
l’Ajuntament d’Amposta, i ho fem 
perquè des de fa dos anys venim dema-
nant  determinades coses que s’havien 
d’incorporar al pressupost municipal 
i que per a nosaltres són essencials: 
entre d’altres, un pla de xoc de neteja 
de la via pública, foment per a incen-
tivar l’arribada de noves empreses a la 
ciutat, i no augmentar més la plantilla 
de personal de l’Ajuntament. 
Però el que  constatem és que Amposta 
viu en un núvol de disbauxa festiva que 
no ens permet veure la realitat social 
dels ciutadans.
Malauradament, estem observant que 
a Amposta no existeix un projecte clar, 
determinant i real de ciutat.

Neteja de la via pública i 
parcs i jardins

La resposta de l’equip de govern a 
aquesta petició sempre és que ho porta-
ran a terme, però la realitat és un altra 
de molt diferent. Des de fa més d’un 
any ens venen dient que faran un nou 

concurs de neteja, però passat aquest 
2017 encara no l’hem vist. 
Nosaltres demanem un pla de xoc de 
neteja per a Amposta: canviar els siste-
mes de neteja, canviar les freqüències de 
pas de les agranadores i un control de 
les màquines. Demanem, en definitiva, 
tenir una ciutat més neta. 
Si passegem per Amposta podem veure 
deixalles que s’escampen per tot arreu, 
terra brut de les voreres i també dels 
carrers, ... per no parlar dels voltants 
dels contenidors!. Això fa que no sigui 
agradable per als ciutadans que hi 
vivim, ni tampoc atractiu per als que 
ens visiten.
Paral.lelament, els parcs i jardins també 
necessiten d’una actuació en profundi-
tat. El que ens dol més és veure com 
cada dia van morint palmeres ( la del 
Poador, la de la Biblioteca...) o el mal 
estat dels parterres i la gespa de deter-
minades zones de la ciutat, sense que 
hi hagi una actuació decidida per part 
de l’equip de govern municipal.

Creació de feina
Esquerra d’Amposta si una cosa sap fer 
és vendre productes, i ens diuen que 
l’Ajuntament destinarà 1 milió d’euros 
a polítiques d’ocupació. És fals!. L’Ajun-
tament no hi inverteix ni un cèntim!. En 
realitat és la Generalitat de Catalunya 
qui fa possible aquests programes per 

a aturats i l’Ajuntament l’únic que fa 
és acollir-se a aquests programes. Des 
del nostre grup volem que, a més a més 
d’acollir-nos a aquests programes -que 
són absolutament necessaris-, es sigui 
actiu i es fomenti l’arribada de noves 
empreses a Amposta per tal de crear 
llocs de treball.  
Ha quedat suficientment demostrat que 
les subvencions que l’equip de govern 
del nostre Ajuntament va fer no han 
servit de res. 
El nostre grup municipal pensem que 
hem de fer atractiva Amposta, amb 
nous incentius. Hi tenim les condicions, 
però cal treballar en aquesta línia i, al 
nostre entendre, cal un reforç de l’àrea 
d’Amposta-Empresa. 
La nostra ciutat continua tenint un atur 
superior al 15%, molt per damunt de 
la mitjana catalana. Si volem revertir 
aquesta tendència, calen actuacions 
concretes i no només acollir-nos a les 
subvencions de la Generalitat.

 Pàrquing de l’Hospital
La voluntat inicial de l’equip de govern 
d’Esquerra en aquesta qüestió, que no 
els enganyin, era fer un pàrquing de 
pisos i així ens ho va explicar el regidor 
Tomás Bertomeu a la comissió infor-
mativa. Curiosament, al dia següent, 
davant de les crítiques rebudes per 
part de l’oposició, van reflexionar i van 

assumir que era una aberració gastar-se 
quasi un milió d’euros per a 50 places 
de cotxe repartides en 2 alçades. Així, 
ara passen a dir que el que faran serà 
un pàrquing en superfície. 
Nosaltres pensem que sobre aquesta 
qüestió hem de trobar consensos i no 
tirar pel dret. No es poden reduir les 
places d’aparcament com s’està fent 
ara a la zona de l’Hospital, sinó que 
hem de buscar solucions per a aquest 
problema.
El nostre grup creu prioritari augmen-
tar les places d’aparcament en aquella 
zona, però estem convençuts que ho 
hem de fer parlant amb tothom.

Defensor del ciutadà
Hem de dir que ens sentim satisfets, per-
què finalment Amposta torna a tenir la 
figura del defensor del ciutadà, després 
de 3 anys. Li desitgem molts encerts en 
aquesta tasca i li demanem a l’equip 
de govern que posi les condicions per 
tal que la defensora de la ciutadania 
pugui fer la seva feina, ja que tornar 
a instaurar aquesta figura i no tenir 
pensat en quin lloc ha de desenvolupar 
la seva feina no té sentit.
Una altra demostració més que el go-
vern d’ Esquerra d’Amposta és el govern 
de la improvisació. 
I és que quan no hi ha un projecte real 
de ciutat, s’ha d’improvisar. 

 

Pressupostos socials
Malgrat les dificultats que ha suposat 
tancar un pressupost amb prop d’un 
milió d’euros menys que l’any anterior, 
l’equip de govern d’Esquerra d’Amposta 
ha aprovat uns comptes per al 2018 
que es poden qualificar de socials. De 
fet són, des del nostre punt de vista, els 
pressupostos més socials que ha tingut 
mai aquest ajuntament. I ho són, prin-
cipalment, per dos motius. 
En primer lloc perquè els comptes in-
corporen una de les rebaixes de pressió 
fiscal més important dels últims anys 
a la nostra ciutat. Per aquest motiu 
el pressupost ha experimentat una 
baixada de més del 3% respecte els del 
2017. L’Impost de Béns Immobles (IBI), 
conegut popularment com la contribu-
ció, s’ha rebaixat fins a un 10%, també 
s’ha rebaixat l’impost de vehicles en un 
10% per als camions i en un 5% per 
als turismes, a més de la modificació 
que s’ha fet de l’impost de plusvàlua. 
Tot plegat fa que les famílies puguin 
disposar d’uns centenars d’euros més 
per a la seva economia domèstica.
I en segon lloc, aquest pressupost és 

social perquè malgrat tenir un milió 
d’euros menys d’ingressos, es mantenen 
totes les ajudes dels últims anys. Són 
destacables els 50.000 euros de les be-
ques a l’estudi, els 40.000 euros per als 
centres educatius i ampes, els 225.000 
euros a entiats esportives, els 166.000 
per a entitats culturals, els 50.000 euros 
a comerç o els 50.000 euros a la reha-
bilitació d’habitatges. 
D’altra banda, i malgrat que el pressu-
post només inclou mig miler d’euros en 
inversions, l’equip de govern d’Esquerra, 
com ja ha fet des que està al capdavant 
de l’Ajuntament, ha incorporat un annex 
als comptes on s’inclouen inversions 
que es finançaran a través de prèstec 
o a través del romanent de tresoreria 
un cop es tanquin els números del 
2017. Són actuacions fonamentals per 
a la modernització de la ciutat i que 
segueixen la línia de les actuacions que 
s’han realitzat durant el 2016 i el 2017. 
Hi destaquen la recuperació de l’edifici 
del Sindicat (1,2 milions d’euros); el 
casal de la Gent Gran (1,2 milions d’eu-
ros); una nova fase de la renovació de 
l’enllumenat (800.000 euros) o petites 
actuacions com la urbanització de car-
rers, la renovació del clavegueram o la 
implementació d’actuacions previstes al 
pla de pluvials. No hem d’oblidar tam-

poc que durant el 2018 es començaran 
les obres del pavelló esportiu amb un 
pressupost de 2 milions d’euros. I tot 
i aquestes inversions seguim baixant 
l’endeutament de l’Ajuntament, que 
ha passat de ser del 65,69% quan vam 
entrar a l’Ajuntament a ser del 50,35% 
en acabar el 2017.

Acabem amb un 
problema endèmic

A les acaballes de l’any, el govern d’Es-
querra d’Amposta també va fer un pas 
important per posar punt i final a un 
problema endèmic de la ciutat: la situ-
ació precària del barri del Lligallo. Ho 

va fer amb l’enderrocament de quatre 
dels sis immobles que hi havia a la zona, 
al carrer Sant Cristòfol, just davant de 
la residència d’avis. Els dos que queden 
s’enderrocaran les properes setmanes. 
S’acaba així amb els problemes que 
havia generat la zona, com la ocupació 
il·legal d’aquests o la venda de droga. 
Paral·lelament, i per dignificar la zona, 
l’Ajuntament també ha licitat i adjudicat 
les obres d’urbanització d’aquest carrer. 
Amb un pressupost de 186.000 euros, 
es renovarà la xarxa d’aigües pluvials, 
actualment connectats a les clavegueres, 
i s’urbanitzarà el cantó de les cases. S’aca-
barà, així, amb dues grans mancances 
que han hagut de patir els veïns de la 
zona durant anys i anys. 
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Tribuna

Votem en contra dels 
pressupostos
 I vam fer-ho perquè ja portem tres anys 
de promeses que no es compleixen. El 
principal problema de la nostra ciutat 
és l’atur. No hi ha feina estable, hi ha 
molta feina precària i tempora. No te-
nim industries, empreses,…  per donar 
cabuda a tots els aturats del municipi. 
Aquí no fan cua els empresaris per obrir 
nous negocis. El 2015, gràcies al nostre 
grup, vam tirar endavant uns incentius 
a la contractació, que Esquerra va des-
trossar i que han estat un fracàs. No 
s’ha fet la suficient difusió. Hi ha gent 
d’Amposta que ni ho coneix, com ho 
han de conèixer les empreses de la resta 
de Catalunya i d’Espanya. Les empreses 
no vindran a buscar-nos, nosaltres hem 
d’anar a buscar a les empreses. I no ho 
hem fet. A més a més, les condicions 
dels incentius, ajornant el pagament 
fins a tres anys, fan que no siguin gens 
atractius. Vam demanar-los-hi per acti-
va i passiva que ho modifiquessin. Ens 
van fer cas? No. Si fent-ho tant mala-
ment, amb els incentius hem aconseguit 
que set aturats trobessin feina, que no 
podríem fer fent bé la feina? 

Els hi hem proposta un nou ús per a 
l’antiga residència: que podríem arribar 
a un acord amb l’Associació Malalts de 
l’Alzheimer perquè fessin servir aques-
tes instal·lacions per donar cabuda a 
totes les persones que tenim en llista 
d’espera, unes 27, per al centre de dia. 
Ens diu que li sembla una proposta 
atractiva, que ho estudiaria, però aca-
barà sent un sí que es quedarà en res. 
Hi ha moltes altres coses que són im-
portants per a la ciutat i que l’equip 
de govern ignora. Una comissió per 
lluitar contra el bullying; donar beques 
a l’estudi en funció de la renda familiar 
i no en funció del resultat acadèmic 
com fem ara. 
En definitiva, un seguit de mancances 
que ens demostren que l’equip de go-
vern no té un pla a mig o llarg termini. 
Que es mou en funció del cicle electo-
ral. Sí, com dèiem més amunt, ara en 
vénen, d’eleccions i per això l’equip de 
govern s’està afanant a prometre obres 
com el Casal del Jubilat, per després 
poder tallar la cinta. I potser això els 
funcionarà i tornaran a guanyar les 
eleccions. Però no hi ha projecte més 
enllà. La preocupació número 1 hauria 
de ser crear feina, feina i més feina. 
Però Esquerra d’Amposta només es 
dedica a repartir diners i fer festetes. 
Segurament som la ciutat que més en 

fa. Però no tenim projectes a 15-20 
anys. I des del nostre grup lluitarem 
perquè això canvie.

Volem llibres i material 
escolar gratuït sí o sí

Des de Som Amposta no reuninciarem a 
crear un programa real de reutilització 
de llibres a l’escola com fan municipis 
com Premià de Dalt (té la meitat de 
població que Amposta) on actualment, 
amb només 140.000 euros, cap pare no 
ha de comprar cap llibre ni material 
d’escolar al seu fill. Crèiem que és del 
tot assumible i ho hem demostrat amb 
números. 

Una alternativa gratis a 
l’aparcament proposat 
per Esquerra 
Des de Som Amposta, els nostres tècnics 
han calculat que a un aparcament en 
bateria al carrer Cervantes (a la vora 
de l’Hospital Comarcal),a la mateixa 
distància que la proposta d’Esquerra, 
ens cabrien 30 cotxes, els mateixos que 
té previst Esquerra comprant l’edifici, 
tombant-lo i adequant-lo. Una opció 
que ens costarà més de 300.000 euros, 

segons l’equip de govern. La nostra 
proposta, en canvi, només ens costa-
ria el pot de pintura, que el pagarem 
nosaltres, si cal. Els diners no cauen 
del cel, surten de les butxaques dels 
ciutadans. I hem de tenir la màxima 
cura, no gastar per gastar. 

Sorea, el pitjor negoci 
que té la ciutat

No ens cansarem de repetir-ho tantes 
vegades com faci falta. Sorea és el pitjor 
negoci que hem tingut a aquesta ciutat. 
A través d’un veí ens hem assabentat 
d’una pràctica que es podria qualificar 
d’estafa. Quan aquesta empresa va gua-
nyar la concessió del subministrament 
d’aigua a la ciutat, es va comprometre, 
en una de les clàusules del contracte, 
a fer front al cost que suposa canviar 
les canonades antigues de plom En 
canvi, ara ens assabentem que alguns 
veïns ho han pagat ells. Sorea els hi ha 
reclamat els diners i això és una estafa. 
Vam aprofitar el ple per fer arribar a 
tots els veïns de la ciutat que si ho fan, 
que no paguin, que els estan estafant 
diners. Nosaltres ens estem plantejant 
presentar una denúncia las jutjats 
contra aquestes pràctiques abusives i 
gansterils. 

Així de clar i ras !

Sempre hem defensat que cal arribar 
a acords, buscar el consens, l’avinença. 
Tant si són mocions i propostes nostres, 
com  iniciatives del govern o bé de la 
resta dels partits de l’oposició, sempre 
ens trobaran per millorar-les, deixant 
de banda protagonismes estèrils que no 
van enlloc. Ni postureig 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! 
Aquest últim any, els regidors Socialistes, 
hem presentat un total de 16 mocions al 
Ple de l’Ajuntament. D’aquestes, 12 han 
estat aprovades per Adam Tomàs i el seu 
Govern i solament 4 rebutjades. A la vista 
d’aquest fet un pot pensar què el balanç 
és molt positiu. Doncs no, solament 2 
d’aquestes mocions s’han fet realitat, la 
resta estan dormint a un calaix.
D’aquesta desídia de l’alcalde qui en surt 
beneficiat? Ningú. I la pregunta és: que 
porta a l’alcalde a aprovar-nos-les i a no 
executar-les... Cada cop és més evident 
doncs que a Amposta ens cal un canvi 
real, no un recanvi, no un canvi de façana.    
Hem presentat una moció perquè es 

construeixi un nou dipòsit d’aigua al 
Poble Nou amb més capacitat per tal 
de garantir als veïns el subministrament 
d’aigua potable, donat que l’actual di-
pòsit és insuficient a les necessitats del 
consum, i en cas d’avaries a la xarxa es 
queden sense aigua. Es per això que es 
fa necessari resoldre aquest problema, 
que ve dels governs de CiU, i no deixar 
sense aquest servei bàsic als ciutadans  i a 
l‘activitat  turística com a motor econòmic 
molt important.
També 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.  Aquí ja s’actuat. 
Una altra 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’ac-
cidents 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. 
Perquè volem millorar la convivència i 
que els ciutadans puguin descansar per 
les nits vam demanar que es creï la figura 
del vigilant cívic a la nostra ciutat per tal 
de complementar les tasques de vigilàn-
cia alhora que ha de permetre alleugerir 
la feina de la guàrdia urbana perquè 
aquests es puguin dedicar plenament a 
garantir la seguretat ciutadana. Volem 
una ciutat amb tolerància zero pel que 
fa a la inseguretat i a l’incivisme. 
Per tal de que la relació entre l’adminis-
tració i els veïns sigui lo més àgil possible, 
volem que  l’ajuntament estigui obert, al 
menys, una tarda a la setmana, així com 
que es creï el servei de finestreta única. 
Entre altres avantatges que comporta 
la finestreta única és la compulsa de 
documents facilitant així als ciutadans 
els tràmits que hem de fer en altres 
administracions. A hores d’ara encara 
no s’ha complit ni la finestreta única ni 
obrir per les tardes.
Així mateix hem instat al govern d’Adam 
a destinar els recursos suficients per tal 
d’eliminar barreres arquitectòniques i 
la veritat és que hi ha algun petit avenç 
però del tot insuficient si de veritat ens 
creiem que aquesta és una problemàtica 
que cal solucionar, a més estem parlant 
de coses tant senzilles com habilitar zo-
nes d’aparcament per a minusvàlids en 

tots els equipaments públics de la ciutat. 
El grup municipal socialista hem tornat a 
demanar, una vegada més, 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%. 
Així com també que rebaixi l’IBI Rústic, 
perquè la revisió cadastral ha suposat un 
augment considerable dels ingressos.  Es 
per això que vam demanar reduir l’IBI 
Rústic com a mínim en un 15%. Hem de 
recordar que els ampostins i ampostines 
paguem diàriament a l’ajuntament més 
de 30.000€ en impostos municipals. 
Potser que treguin una mica el peu de 
l’accelerador! 
Hem presentat al ple diverses iniciati-
ves per tal de no perdre cap servei, per 
menor que sigui, dels que ens presta la 
Generalitat. En aquest sentit demanem 
la continuïtat del servei de l’oficina 
tributària de la Generalitat, oficina que 
presta assessorament al ciutadà i realitza 
qualsevol tràmit tributari. Un servei que 
també es podria oferir des de BASE i 
que per l’interès que té la Generalitat en 
centralitzar-ho tot, no el tindrem. 
Confiem en que l’alcalde i el seu Go-
vern estiguin a l’alçada i no permetin 
que perdem aquest servei ni d’altres. Si 
perdem ara aquest servei qui no ens diu 
que demà perdrem un altre i després un 
altre fins quedar convertits en una ciutat 
de segon ordre? 
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FUTBOL

Suma un empat 1 a 1 contra el CF Jesús Catalònia i una victòria 1 a 0 davant el Roda de Barà

Inici desigual d’any de l’Amposta 
a Segona Catalana de Futbol. En 
el primer partit de l’any, l’Am-

posta va sumar només un punt a la 
classificació després d’empatar fora 
de casa contra el CF Jesús Catalònia 
per 1 a 1. Va ser un partit difícil a 
un camp complicat. Va començar 
amb domini altern, però al minut 
21, una entrada molt dura d’un 
jugador local va provocar una lesió 
al turmell d’Ivan Gonzalez que va 
haver de ser substituït. En temps de 
descompte, a arribar el gol del Jesús 
Catalònia amb un desajust defeniu. 
A la segona part, el CF Amposta va 
sortir en busca de la victòria i Páez, 

al minut 64, va empatar el partit. 
Més sort va registrar en el segon 

partit de l’any (el 14 de gener) a casa 
contra el Roda de Barà. L’Amposta 
va sumar tres punts d’or que li van 
servir per continuar només a tres 
punts del primer classificat. Va ser 
a la segona part del partit quan un 
cop de cap de Paez a la sortida d’un 
córner va donar la victòria. 

Amb 17 partits jugats i després del 
partit contra el Roda de Barà, l’Am-
posta suma 32 punts, a tres punts 
del primer classificat, el Cambrils 
Unió, que té 35 punts. Amb tot, és 
el cinquè de la taula, superat pel 
Camarles (34 punts), el Vendrell (34 

punts) i el Gandesa (33 punts). En els 
proper partits l’Amposta ha de rebre 
el Batea a casa (21 de gener), s’ha 

de s’ha d’enfrontar a domicili amb 
el Reddis (27 de gener) i ha de rebre 
el Cambrils Unió (4 de febrer). 

L’Amposta arranca l’any amb un empat 
i una victòria

ATLETISME

Excel·lents resultats dels membres de la Unió 
Atlètica Montsià en els primers controls de l’any

Dissabte 13 de gener es va disputar 
a Sabadell el Control FCA Sub16, 
amb una gran participació tant en 
qualitat com en quantitat d’atletes 
vinguts de tota Catalunya. Els atletes 
de la Unió Atlètica Montsià també hi 
van participar, aconseguint resultats 
molt positius. Edgar Valldepérez, amb 
MMP (millor marca personal) 1’29’’42 
va ser el segon de la primera sèrie de 
600 metres llisos masculins, temps 
que és la mínima d’Espanya Sub16. 
A la mateixa sèrie i en quarta posició 
va entrar Axel Dominguez, amb una 
millor marca personal d’1’32’’29. 

En 300 metres llisos femenins, Ma-

ria Vidal, que debutava en la distància, 
va aconseguir guanyar la primera 
sèrie i també va quedar primera del 
tota del dinou sèries amb una gran 
marca de 44”06. També va córrer 
la primera sèrie dels 60 llisos on va 
acabar sisena amb 8”29. 

Quant als 600 metres llisos feme-
nins, van participar tres atletes, en 
el seu debut a la pista coberta de 
Sabdell. A la segona sèrie Malena 
Forcadell va córrer en 1’54”59; també 
a la segona sèrie Maria Diez va correr 
en 2’07”95, i a la cinquena sèrie Ou-
mayma Rhorbal Ameur ha corregut en 
2’05”90. Finalment, Ramon Meseguer 

Vidal, va participar en tres proves 
aconseguint les següents marques: 

60 tanques: 10”35 MMP; 60 llisos: 
8”34; Llargada: 4’52m. 

Control FCA Sub16 disputat a Sabadell



26 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 915 ·  GENER 2018

Esports

Fins a 10 clubs en rem olímpic participen 
a les regates celebrades a Amposta

El cap de setmana del 13 i 14 
de gener van celebrar-se a Am-
posta diferents regates de rem  

olímpic, així com regates de rem fix 
en la modalitat de llaüt. Van partici-
par un total de 268 bots pertanyents 
a 10 clubs en rem olímpic i 18 llaüts 
pertanyents a 8 clubs. La major part 
de clubs eren de Catalunya i alguns 
de la Comunitat Valenciana. Dissabte 
i diumenge matí es va celebrar la Re-
gata Promoció, competició adreçada 
a les categories alevins e infantils, 
amb una distància de 700m. Dissabte 
tarda, es va disputar la II Bandera 
Catalana, competició que es compe-
teix en una distancia de 350m per 
bots de 8 amb timoner, en categories 
promoció i absoluts. Diumenge,  un 
cop finalitzada la segona jornada de 
la Regata Promoció, es van disputar 
les Regates dels Llaüts de 6km i la 
Regata test de 6Km en rem olímpic, 
regata preparatòria per al Campionat 
d’Espanya, que es celebrarà el 28 
de gener a la població gallega de 
Castrelo do Miño.

Per part del Club Nàutic Amposta, 
cal destacar els resultat següents:

Regata Promoció:

1er lloc en 1x infantil de Alexander 
Delgado
1er lloc en 2x infantil de Noa Guasch 
i Laura Turón
2on lloc en 4x infantil de Alexander 
Delgado, Nicolae Vatamaniuc, Se-
bastià Delgado, Alex Rangel.

II Bandera Catalana:
En categoria absolut masculí, 

primera posició per a CN Banyoles, 
seguit  de CR Tortosa, i 3er lloc per 
CN Amposta, formant el bot de 8+, 
Francesc Franch, Juanito Fernàndez, 

Xavi Royo, Ferran Climent, Alex 
Paga, Albert Barrera, Jaume Paz, 
Oriol Mateo i Laura Fibla de timoner.

En categoria absolut femení, 
primera posició per a CN Banyoles, 
seguit de CR Tortosa, i 3er lloc per 
CN Amposta, formant el bot de 4x, 
Victoria Cid, Nuria Puig, Paula Ar-
ques, Gemma Pellissa.

Regata test 6 km:
1er lloc en 1x absolut per Victoria Cid
1er lloc en 2- absolut per Francesc 
Franch i Juanito Fernàndez 
1er lloc en 2- absolut per Iris Castell 
i Nuria Puig

1er lloc en 8+ màsters per Manel 
Tolda, Diego Vilar, Eliseo Arasa, 
Astudillo, Ricard Pallares, Lluís Bon-
fill, Lluís Martí, Basilio Fernàndez i 
Claudia Cerveró de timoner.
2on lloc en 1x juvenil per Paula 
Arques
2on lloc en 2x cadet per Anastasia 
Zakarova i Laura Fibla 
2on lloc en 2x màsters per Manolo 
Garcia i Carlos Golderò.

Regata Llaüt 6 Km:
Primera posició per CR. Badalona 1 
en categoria femenina.
Primera posició per CN. Badalona 
en categoria masculí.

Les properes cites importants en 
rem olímpic, seran a Galicia on es 
celebraran el Campionat d’Ergome-
tre per a categories juvenil, sub-23 
i sènior, que es disputarà el dissabte 
27 de gener a Ribadavia i el 28 de 
gener el  Campionat d’Espanya de 
Llarga Distància (6 Km) també per 
a categories juvenil, sub-23 i sènior 
en les modalitats de 1x i 2- que es 
disputarà a Castrelo do Miño. 

Van tenir lloc a Amposta el cap de semana del 13 i 14 gener

REM

FUTBOL FEMENÍ

Joana Roig, referent del futbol femení
“Joana se define como una 

jugadora rápida, participativa y 
exigente, tanto con ella misma 
como con el resto de compañeras. 
Esta exigència, entre otras coses, 
es la que le permite rendir ahora a 
un nivel que le ha colocado como 
pichichi de la tabla con una amplia 
diferencia respecto a sus rivales”. 
Això és un fragment del reportatge 
‘Una goleadora letal’, que el Diari 
de Tarragona publicava el 27 de 
novembre. Parla de l’ampostina 
Joana Roig, jugadora del Cambrils 
Unió. Roig va començar a Amposta 
al futbol sala i va passar després a 

Futbol 7 també amb l’Amposta. Va 
ser amb el Tortosa amb qui va fer el 
salt al futbol 11 i després va passar 
per la Cava. Segons recull aquest 
reportatge del Diari de Tarragona, 
el seu talent es va demostrar quan 
en una sola temporada de Futbol 
7 va marcar un centenar de gols. 
I aquesta temporada, defensant la 
camiseta del Cambrils Unió, en 10 
jornades de lliga ja ha sumat 20 
punts. El seu equip, a més, es troba 
a la zona alta de la taula classifi-
catòria i en opcions de lluita per 
a ascendir a categoria superior, la 
Preferent. 

Actualment juga amb el Cambrils Unió, amb qui en només 10 jornades va marcar 20 gols
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per Josep
Parrot Talarn

Estela Ferré Royo
Avui estarà amb nosaltres una 

xiqueta per alguns i per a altres una 
senyora. Per a mi, que la vaig conèi-
xer quan jo anava al repàs que feia 
la seva germana Consuelo al carrer 
Major, segueix sent una xiqueta que 
s’ha fet gran. Com que sempre la vaig 
veure vivint al carrer Major, el primer 
que li preguntaré serà on va néixer. 

Tu on vas néixer Estela? 
Jo neixo a la Plaça de Santa Sussana 

i ja que anem de la meva historia, et 
contaré que acabada de néixer ja faig la 
primera gesta. Jo vaig nàixer i darrera 
venia un xiquet. Jo estava morteta, 
sense respirar ni res. Em van deixar 
al terra i van córrer per veure si podien 
salvar a l’altre que venia. Sense saber 
com agafo una mica d’aire, començo a 
respirar i em poso a plorar. De seguida 
se’n van donar compte que jo realment 
estava viva. Com es natural, va ser 
una alegria per a tots, sobretot per 
a la meva mare, que veia què estava 
passant. Va començar: “la xiqueta, la 
xiqueta, correu que la xiqueta viu”. 
Diuen que de l’alegria que va tenir 
va estar a punt de desmaiar-se. Així 
va ser la meva arribada al món. No 
trobes que sembla el començament 
d’una novel3la? I tot això passava pels 
voltants de l’any 1931. 

Al cap de 5 anys ja comença la 
guerra que tots els de la nostra ge-
neració o l’hem viscuda o n’hem sentit 
a parlar molt, d’alguna manera tu la 
deuries viure.

Com que érem xiquets, realment no 
ens donàvem compte de què estava 
passant. Ens semblava que tot allò 
d’anar canviant de casa sovint era 
com un joc. Però hi ha dos coses que 
sempre les he tingut presents: una 
pallera i una nina. Si em deixes, te 
les contaré. 

Endavant.
La nostra família vam estar a casa 

mentre la guerra ja havia començat. 
Però va arribar el dia que Amposta 
es tenia que desocupar per qües-
tions que sabien els grans i que no 
ens contaven als menuts perquè ells 
tampoc sabien molt bé què passava. 
La qüestió és que com vivíem al carrer 
Major d’Amposta, i allí quasi al costat 
de casa hi havia una de les botiges 
de roba i moltes coses més, amb dos 
aparadors molt grans. Jo només tenia 
por que marxéssim perquè a un racó 
dels aparadors d’aquest establiment 
hi havia una nina que feia dos anys 
que esperava que me la portessin 
els Reis, però sempre passaven de 
llarg. Finalment marxem, deixant la 
nostra casa abandonada. En passar 
per davant de la botiga, sense que em 
veiessin, li vaig tirar un beset a la nina 
i li vaig dir de pensament “no pateixis, 
tornaré a buscar-te”. Durant el temps 
que vam estar evacuats cada vegada 
que ens creuàvem amb famílies i 
veia alguna xiqueta amb una nina, 
t’asseguro que pensava en la meva 
del carrer Major. Per no fer-ho llarg, 
et diré que en tornar a casa, acabada 
ja la guerra, el meu pensament només 
estava posat amb ella. La trobaré allí 
encara? L’aparador de Casa Chordà 
estava amb els vidres trencats, ple de 
pols, papers, cartrons, fustes, vidres 
i altres... Es veia que havia passat la 
guerra, però al mateix racó que la 
deixava, estava la nina amb els braços 
aixecats com dient-me “t’he estat 
esperant”.  Aquell moment, per temps 
que visqui, no l’oblidaré mai.

 
I de la pallera, que ens contes?
Nosaltres quan marxem d’Ampos-

ta, el nostre primer lloc, va ser aquí a 
l’Oriola, on actualment està el segon 
polígon industrial. Arribem allí i el meu 
pare pensava trobar alguna caseta 
desocupada, però tot estava ple. Veu 
una pallera, i ell recordava que de 
menudet, els xiquets feien covetes per 
amagar-se a les palleres, i com que 

estar amb casetes que normalment 
eren emblanquinades amb calç era 
un perill, perquè de tant en tant venia 
l’aviació i les casetes eren blanques. 
Per això, ell que era molt enginyós, 
va fer un forat dins la pallera mes 
gran que va trobar i llavors li va anar 
coŀ locant branques d’arbre, fent una 
espècie d’emparrat dins la mateixa 
pallera fins aconseguir una habitació. 
Allí dormíem tots. Per a nosaltres les 
palleres ens havien servit més que 
res per a jugar-hi. Aquella manera de 
poder entra dins i posar-se a dormir, 
ens semblava un conte dels que ens 
contaven els nostres iaios. 

Com és possible que l’any 1940 
hi hagués una família que tots els 
fills tinguessin carrera si en aquell 
temps els fills eren per treballar i no 
per estudiar...

Pos mira el meu germà va estar 
a Terrassa fent d’enginyer tèxtil i la 
meva germana, després de la guerra, 
va acabar la carrera de mestra.

I tu, què?
Com que no m’agradava estudiar, 

quan acabo el Batxillerat, els dic als 
de casa que a mi estudiar no m’anava 
be. El meu pare que sempre trobava 
solució a tot em va dir, no patixques 
filla meva tu m’ajudaràs a mi. 

Estela la teva vida en un capítol 
no en té prou, que et sembla si com 
hem fet en alguns, el mes que be 
fem Estela 2 ? 

Per mi pots fer-ho com vulgues que 
aquí manes tu. 

Fins el mes que ve.  




