
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ LOCAL DES DE 1958 · AGOST 2018 · NÚMERO 922 · 3 

Arranca la commemoració del 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre

Nou contracte de jardineria i 
neteja per millorar la ciutat
El ple aprova una modificació de pressupost d’uns 2M€

Ciutat

El FabLab Terres de 
l’Ebre, en un any

Tot a punt per a unes
 “festes transversals”

Ciutat

Inaugurat el Club Social de les Terres de 
l’Ebre, a Amposta

Divendres 10 d’agost arranquen unes festes majors “amb actes per a totes les franges d’edat i gustos”, que no obliden els actes 
tradicionals com el pregó o el concert de bandes i destaquen els concerts d’Andrea Motis, Amics de les Arts i Roba Estesa com a 
plats forts. 
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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

#FMAMPOSTA18

No hi faltaran el pregó, a càrrec de David Monllau, o el concert de bandes

Unes festes majors per a 
tothom, al màxim de parti-
cipatives i gratuïtes». Així 

defineix l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, les Festes Majors del 2018, 
que arrancaran divendres 10 d’agost 
i s’allargaran fins diumenge 19. «Són 
unes festes transversals, que garan-
teixen que tothom tingui possibilitats 
per gaudir-les», diu l’alcalde, tot 
destacant que «hi ha activitats per a 
joves, per a gent gran, per a xiquets, 
per a aquells que els hi agraden els 
actes taurins, per a qui prefereix 
concerts de música, entre d’altres». 
«Continuem així amb el model de 
festes que vam implementar en el 
moment d’assumir el govern de la 
ciutat, apostant per concerts amb 
grups de primera línia, per fer que 
les festes siguin pràcticament totes 
d’accés gratuït i per ampliar l’oferta 
amb més diversitat», recorda l’alcal-
de, «i és per això que actualment 
invertim en festes 50.000 euros més 
que abans (263.000 euros en festes 
i 75.000 euros en actes taurins)». 
«És una inversió perquè fer unes 
festes així també reverteix sobre 
l’activitat econòmica del municipi, 
atraient a gent de fora del municipi, 
que consumeix a la ciutat», assegura 
Tomàs.  

El concert d’Andrea Motis & Joan 
Chamorro Quartet a la plaça de 
l’Ajuntament el 10 d’agost; el d’Èric 
Vinaixa i els Amics de les Arts al pa-
velló 1 d’Octure el 15 d’agost, el de 
Fórmula V per al dissabte 18, també 
al pavelló o el de Roba Estesa, el 19, 
al pàrquing de les antigues piscines 
per tancar festes són alguns dels 
plats musicals forts d’aquestes nits 
de festes, que no obliden tampoc les 
nits de ball amb diferents orques-
tres de referència, l’actuació de 80 
Principales o una Festa 70-80-90 en 
benefici de l’Associació de Familiars 
de Malats d’Alzheimer i l’Associació 
TDAH. 

La plaça de l’Ajuntament tornarà 
a ser un dels espais de referència 
de les propostes musicals per a les 

tardes de Festes. A més del concert 
d’Andrea Motis (divendres 10), el 
pregó de Festes i presentació de 
les pubilles (dissabte 11 – amb la 
recuperació d’una gran mascletada 
d’inici de festes en acabar el pregó) 
o el concert de bandes (el dimarts 
14 – que un any més serà retransmès 

en directe per la Xarxa de Televisions 
Locals), en aquest espai també s’ha 
programat el concert acústic de Ha-
lldor Mar, presentador del programa 
Katalonski de TV3 (diumenge 12), 

la primera trobada de cantadors 
ciutat d’Amposta: la dona cantadora 
(dilluns 13), la X Trobada de grups 
de jota; Amposta Jota Viva 2018 
(dijous 16)  o el concert Dixie Debbie 
Palfreyman & Friends (dissabte 18), 
una activitat inclosa dins el Festival 
Internacional Ebre Terra de Vent.

Zona jove 
Una altra de les novetats del 

programa de festes d’enguany serà 
la gratuïtat de les festes de la Zona 
jove, llevat dos dies (la Festa de l’Ai-

Amposta es prepara per a unes 
«festes majors transversals»

El concert de bandes tornarà a ser retransmès per la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya.

La plaça de l’Ajuntament tornarà a ser un punt central de les Festes, amb 
el pregó, l’actuació d’Andrea Motis o el concert de bandes, entre d’altres. 
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gua, del dia 10 d’agost, i el Festival 
Remember Techno, del dimarts 14 
d’agost). 

Activitats infantils
«Pensant amb una oferta per a 

famílies, també hem programat fins 
a 9 activitats infantils a diferents 
punts de la ciutat», afegeix el re-
gidor de Mitjans de Comunicació i 
Festes, Ramon Bel. «Són propostes 
de qualitat i n’hi ha pràcticament 
una cada dia», apunta. 

Actes taurins
Quant als actes taurins, el regidor 

responsable de bous, Marc Fornós, 
assenyala que s’ha mantingut una 
estructura similar a la de l’any pas-
sat. Una de les principals novetats 
és que l’encierro dels migdies es 
farà al carrer Barcelona i el bou del 
embolat del primer dia, també al 
carrer Barcelona i al carrer Alacant, 
des de l’alçada del carrer Toledo fins 
al carrer Sant Domènech. 

Els Amics de les Arts, Andrea Motis i Roba Estesa, plats musicals per a les nits de festes

S’han programat prop d’una desena d’activitats infantils a diferents espais. 

El bou embolat enguany serà als carrers Barcelona, Alacant, Terol, 
Castelló, Josep Dámaso, Ulldecona, València, Sant Domènech.  

Els concurs de carrers Engalanats torna per tercer any.
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La imatge d’enguany és obra de l’estudiant d’Esardi Samuel Bertomeu

Unes empremtes que fan la festa major, 
protagonistes del cartell de Festes Majors

Empremtes dactilars de dife-
rents colors sobre un fons 
blanc i ubicades al voltant 

de les paraules Festes Majors. Són 
els elements principals del cartell 
de Festes Majors d’Amposta 2018, 
de Samuel Bertomeu Aguilera, es-
tudiant d’Esardi. “Cada empremta 
dactilar representa una persona 
individual i única”, explica l’autor, 

“i com a conjunt, com a identitat 
col·lectiva fem possible que les fes-
tes majors signifiquen alguna cosa 
més, alguna cosa necessària”. “Som 
nosaltres qui fem possibles les festes 
quan ens ajuntem i fem pinya”, diu 
Bertomeu, tot afegint: “per aquesta 
raó les festes majors només tenen 
significant i existeixen si nosaltres 
hi som allí per recolzar-les”.

L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, per la seva banda, ha tornat a 
posar en valor el fet que siguin els 
alumnes d’Esardi els que elaboren 
el cartell de Festes, com un element 
motivacional en la seva formació.

David Monllau, pregoner
Tomàs també ha explicat que el 

pregoner de les Festes Majors 2018 

serà David Monllau, “un ampostí de 
soca-rel que representa l’essència 
del que és Amposta, els arrossars, 
les barraques del Delta, que les 
ha recuperat, a més de versador i 
cantador; un ampostí molt proper 
i del poble”, ha recalcat l’alcalde. 

Samuel Bertomeu, alumne d’Esardi, és l’autor del cartell de les festes d’enguany.

David Monllau pronunciarà el pregó 
de festes el dissabte 11 a la plaça 
de l’Ajuntament.
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Les festes de la zona jove seran d’entrada gratuïta llevat el dia 10 i el dia 14

Els Amics de les Arts, Andrea Motis i 
Roba Estesa, propostes musicals 

Andrea Motis i Joan Chamorro 
el 10 d’agost a la plaça de 
l’Ajuntament; Èric Vinaixa i 

Els Amics de les Arts al pavelló 1 
d’Octubre el dimecres 15 d’agost, 
i Roba Estesa al pàrquing de les 
antigues piscines el diumenge 19 
són tres de les cites imprescindibles 
de les nits musicals. No seran, però, 
les úniques propostes per passar les 
nits de festa major. La regidoria de 
Mitjans de Comunicació i Festes ha 
preparat un calendari de concerts i 
festes a la zona joves per a tots els 
gustos i arribant a totes les franges 
d’edat. 

Així, hi haurà la Festa Imagina 
Ràdio i Actuació dels 80 Principales 
dissabte 11 a pavelló  1 d’Octubre, 
la Festa 70-80-90 amb Pere Martínez 

i Toni Serrano divendres 17 a l’em-
barcador (una activitat que anirà a 
benefici de l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer i l’Associació 
TDAH.

Zona jove gratuïta
Enguany, d’altra banda, la zona 

jove serà d’accés gratuït tots els dies 
llevat dos: el primer dia de festes, 
el dia 10, quan hi haurà la Festa de 
l’Aigua, i el dimarts 14 amb el Festival 
Remember Techno. Aquestes dues 
festes es realitzaran a la zona jove, 
al costat de la pista d’atletisme i on 
enguany, fruit del creixement de les 
instal·lacions esportives, s’ha habili-
tat una nova pista poliesportiva, que 
durant els dies de festes es convertirà 
en una pista de ball. Els Amics de les Arts són un del plat fort de les nits musicals.
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Enguany hi ha 73 pubilles, entre els grans i les infantils

La tradicional presentació de pu-
billes i pubilles infantils el tercer 
dissabte de juliol, enguany el 

dia 21, va servir per presentar les 73 
pubilles i pubilles infantils que enguany 
representaran les entitats d’Amposta 
durant les Festes Majors. Entre totes 
elles es van escollir, per sort, les pubi-
lles majors. Enguany la sort entre les 
infantils va recaure en la representant 
del Club Gimnàstica Rítmica, Ariadna 

Roig. Pel que fa a la pubilla major, en-
guany és la representant del Club Futbol 
Sala Amposta, Luci Pellicer.

Com cada any es van escollir a 
través d’un sorteig en el qual les mans 
innocents encarregades de treure els 
paperets són les pubilles majors de 
l’any anterior. Després de la presentació, 
totes les pubilles van baixar a la pista 
per ballar el vals, i per acabar la nit els 
assistents van gaudir de ball. 

Ariadna Roig i Lucía Pellicer, pubilla 
major i pubilla major infantil 2018

Lucia Pellicer, Club Futbol Sala 
Amposta.

Ariadna Roig, del Club Gimnàstica 
Rítmica.
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Enguany l’encierro es realitzarà al carrer Barcelona

Els bous embolats i els capllaçats 
del primer cap de setmana al 
carrer, migdies amb encierro, 

tardes de bou a la plaça, un bou caplla-
çat nocturn, diversos bous embolats 
a la plaça, el concurs d’emboladors, 
que enguany arriba a la 15a edició, i 
el concurs de retalladors amb anelles. 
El programa d’actes taurins de les 
Festes d’Amposta d’aquest 2018 se-
gueix enguany una estructura similar 
a la de l’any passat. Incorpora, però, 
dos novetats. 

Per una banda, enlloc del concurs 
de retalladors, que s’havia celebrat 
aquests últims anys, hi haurà un 
concurs de retalladors amb anelles, 
impulsat per la Penya Taurina l’Afició, 
dins del seu 30è aniversari. Per l’altra, 
finalment, i per motius de seguretat, 
els bous embolats al carrer del primer 
cap de setmana es realitzaran pels 
carrers Barcelona, Alacant, Terol, 
Castelló, Josep Dámaso, Ulldecona, 
València, Sant Domènech. Els bous al 
carrer (encierro), per la seva banda, 
seran al carrer Barcelona. 

Quant al recorregut dels bous 
capllaçats del primer dia seran els 
següents. El de les set del matí, sortirà 

de l’esplanada de la Plaça Castellania 
i anirà pel Sebastià J. Arbó, Av. de la 
Ràpita, Major, Victòria, Av. Alcalde 
Palau, Grau, Navarra, Innocenci So-
riano-Montagut, Amèrica, Sebastià 
J. Arbó i Plaça Castellania. El de les 
onze, que també sortirà de l’esplana-
da de la Plaça de la Castellania, anirà 
per Av. Aragonesa, Castelar, Verge 
del Pilar, Santa Bàrbara, Mercat, 
Grau, Joan d’Àustria, Verge del Pilar, 
Soriano-Montagut, Santa Barbara i 
Plaça Castellania.

Quant al bou del dissabte 18 
d’agost, la sortida de l’esplanada de 
la Plaça Castellania del Bou Caplla-
çat de la Ramaderia de Fernando 
Machancoses de Cheste i farà el 
recorregut avinguda Aragonesa; Av. 
Josep Tarradelles; Av. Catalunya; 
Sant Cristòfol; Barcelona; Mestre 
Suñer; Carles I; Corsini; Sant Josep; 
Santa Bàrbara; Amèrica; Sebastià J. 
Arbó i Plaça Castellania.

Finalment, el bou capllaçat nocturn 
(dijous 16 d’agost) sortirà de la plaça 
de bous i anirà per Antoni Gaudí, 
Sant Cristòfol, Avd. Catalunya, Josep 
Tarradelles, Amèrica, Antoni Gaudí i 
plaça de bous. 

Un concurs de retalladors amb anelles, 
al programa taurí
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S’ubicarà a la planta baixa de l’edifici del Sindicat i es connectarà amb la resta de FabLabs del MIT

El FabLab en funcionament a l’estiu del 2019

E l FabLab Terres de l’Ebre, que 
s’ubicarà a la planta baixa 
de l’antic edifici del Sindicat 

estarà en funcionament d’aquí un 
any. Aquestes són les previsions amb 
les quals treballen tant l’Ajuntament 
d’Amposta, com el Consell Comar-
cal del Montsià, i els empresaris i 
makers impulsors d’aquest projecte 
d’innovació i cooperació. Amposta i 
el conjunt de territori se sumarà així 
a la xarxa mundial de FabLabs, del 
MIT (Institut de Tecnologia de Mas-
sachussets i de la xarxa Cat Labs de 
la Generalitat). Es tracta uns espais 
de producció, fabricació d’objectes 
físics i prototips que disposen de 
maquinària digital i on hi podran 
accedir empreses, emprenedors, 
alumnes, inventors i la ciutadania 
en general.

“L’objectiu del FabLab és actuar 
com a motor del desenvolupament 
innovador i tecnològic territorial”, 
diu l’alcalde d’Amposta, Adam To-

màs, tot posant èmfasi amb el fet 
que és un equipament territorial i 
que aposta pel cooperativisme i el 
treball en xarxa. “Els fablabs són 
espais de col·laboració i coopera-
tivisme al voltant de la innovació i 
la creació”, diu.

El coneixement que s’hi genera 
“és en codi obert”. “El que es fa-
brica a un FabLab es pot copiar i 
replicar a un altre FabLab”, explica 
Joan Estellé, un dels empresaris 
impulsors del projecte, per tant, el 
FabLab d’Amposta estarà connectat 
a la xarxa MIT i els seus usuaris 
podran accedir i ser beneficiaris de 
les accions de formació i intercanvi 
que es produeixin dins aquesta 
xarxa. “Està orientat principalment 
al sector educatiu i formatiu; als 
inventors, que tindran un espai on 
podran explotar les seves idees, i als 
empresaris que podran prototipar 
i provar els seus projectes. Podrem 
connectar totes les persones: joves, 

empresaris inquiets i que busquen 
la innovació i els inventors de qual-
sevol edat”.

La recuperació de la planta baixa 
del Sindicat, inclosa dins del pro-
jecte de recuperació de tot l’edifici, 
té un cost de mig milió d’euros. 
D’aquests, uns 200.000 estaran sub-
vencionats per fons europeu FEDER, 
dins el Projecte d’Especialització i 
Competitivitat (PECT) i els altres 
100.000 amb una subvenció de la 
Diputació.

Què és un FabLab?
El Fab Lab (Laboratori de Fabri-

cació o makerspace) és un espai de 
creativitat, d’ideació, prototipatge, 
validació i producció d’objectes fí-
sics amb accés directe a impressores 
3D, talladores làser, fresadores i 
altres eines, controlades per ordi-
nadors. Un lloc on s’interactua amb 
emprenedors, empreses, makers, 

es creen sinergies, es generen con-
tinguts, prototipant noves idees i 
solucions a reptes, intercanvi de 
coneixement...

Com funcionarà?
Hi haurà una persona que gesti-

one i dinamitze el FabLab. S’encar-
regarà de programar formacions, el 
Fab Academy, amb una formació 
concreta de la xarxa, contactar amb 
centres educatius (primària, secun-
dària, cicles formatius i universitat), 
contactar amb el teixit empresarial, 
centre tecnològic...En definitiva, di-
fondrà la cultura emprenedora des 
de la vessant d’innovació tecnològi-
ca i farà d’enllaç amb la coordinació 
d’accions que tinguin lloc a la xarxa 
de Fab labs del MIT. En el cas de 
l’usuari individual i maker l’accés al 
FabLab funcionarà amb abonaments 
mesuals o per hores que donaran 
dret a la utilització de tot el que hi 
ha al FabLab. 

FAÇANA FLUVIAL

El projecte de recuperació de la 
Façana Fluvial d’Amposta, entre el 
Poador i el segon fossat del Castell 
ha rebut una subvenció de més 
de 115.000 euros dels Ajuts GALP 
(Grup d’Acció Local de Pesca) del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca 
2018. Si bé el cost total de la inversió 
per la qual se sol·licita l’ajut és de 
160.000 euros (més 10.000 euros 
de direcció d’obra), són subvencio-
nables 144.000 euros d’aquests, dels 
quals els Ajuts del GALP n’aportaran 
un 80%, és a dir, 115.337,11 euros. 
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
s’ha mostrat “molt satisfet” amb 
aquesta notícia i ha recordat que “és 
una prioritat de l’equip de govern 
sol·licitar tots els ajuts i subvencions 
possibles perquè arribin recursos 
d’altres administracions a Amposta 
per poder tirar endavant projectes a 
la ciutat, com el de la façana fluvial, 
sense necessitat de generar més 
endeutament”.

Principals actuacions
El projecte Regeneració ambiental i 
posada en valor de la façana fluvial 
d’Amposta, en el seu tram entre el 
Poador i el segon fossat del Castell 
inclou actuacions de neteja i erradi-
cació de la vegetació i els arbustos 
que afectin la imatge i conservació 
dels béns patrimonials; l’eliminació 
o substitució d’elements construc-
tius discordants amb la imatge del 
conjunt, la reparació de diferents 
elements arquitectònics o la implan-
tació d’il·luminació ornamental a tot 
el conjunt, entre d’altres.
Així es planteja l’eliminació de les 
males herbes que a causa del man-
teniment han anat proliferant de 
manera important en la majoria de 
murs i racons de la façana. Especial-
ment greu és l’efecte de les figueres i 
altres espècies arbustives que també 
es proposa eradicar. El segon punt 
sobre el que es vol incidi acumulades 
en cornises i sortints arquitectònics 

que contribueixen a l’aspecte de 
degradació de l’àmbit.
Una altra actuació proposada és la 
minimització de l’impacte negatiu 
d’alguns elements o solucions cons-
tructives discordants. És per això 
que es planteja arrebossar alguns 
recrescuts amb acabat de qualitat 
baixa (paraments de totxana vista, 
coronaments de murs mal resolts, 
etc.). En la mateixa línia es planteja 
de planxa de zinc, i operacions simi-
lars en desguassos i canelles d’evacu-
ació d’aigua molt visibles. També es 
proposa, per exemple, desmuntar un 
balcó amb un estat estructural preca-
ri, fet amb biguetes prefabricades de 
formigó i revoltons ceràmics vistos; 
eliminar un seguit de guardapols amb 
moltes de les peces ceràmiques que 
els conformen trencades, o enderro-
car el coronament de formigó, amb 
una execució deficient, que remata 
el mur que delimita la terrassa del 
mirador del C. Victòria n. 12.
Pel que fa a les actuacions que han 

de servir per posar en valor els 
elements patrimonials amb valor, 
destaquen la neteja i reparació de 
paraments de fàbrica de maçoneria 
o carreus. També es restauraran 
elements singulars com són l’arc de 
paons del passatge de la finca del C. 
Victòria, 10 o les escales de la fàbrica 
de paredat que antigament perme-
tien accedir directament al riu des 
d’aquest espai. L’actuació principal, 
però, se centrarà en la restauració de 
la façana de l’edifici històric situat 
sobre la hipotètica cova i ruïnes de 
Santa Susanna, així com en les restes 
arqueològiques situades al seu en-
torn. També es dedicarà una atenció 
especial a l’element constructiu que 
s’endinsa al riu en la part posterior 
de la finca del carrer Victòria, 12, 
construït sobre un possible baluard 
de les Guerres Carlines. En aquest 
espai, a banda de netejar i consolidar 
tots els seus paraments es proposa 
assentar les bases per crear un futur 
mirador. 

Subvenció europea de 115.000 € per a la façana fluvial
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Es farà a 5 anys per un valor anual d’1,2 milions d’euros 

Licitació de neteja i jardineria perquè  
“Amposta tingui el servei que necessita”

E l ple de juliol de dilluns 30 
va donar llum verd (amb 
l’abstenció de CiU, PSC i la 

regidora no adscrita, el vot en contra 
de PxC, i el vot a favor de l’equip 
de govern) de la licitació de neteja 
viària i manteniment dels espais 
verds del municipi: una licitació a 
cinc anys per 1,2 milions d’euros 
anuals que externalitza completa-
ment la neteja de la via pública i el 
manteniment de les zones verdes. 
«El que volem és reordenar la si-
tuació actual en què un 60% de la 
neteja la fan empreses externes i la 
resta ho fem amb recursos interns», 
va argumentar l’alcalde, «i ho farem 
per poder donar el millor servei a 
la ciutat». Els grups a l’oposició van 
recriminar a l’equip de govern no 
haver disposat de suficient temps 
per a estudiar el plec de clàusules 
de la licitació ni haver pogut fer 
aportacions. Un fet que l’alcalde va 
excusar assenyalant que eren unes 
clàusules completament tècniques, 
reconeixent que segurament «en 
aquest punt es podrien haver pogut 
fer millor les coses».

“La nostra voluntat és interna-
litzar i fer amb recursos propis 
al màxim de serveis”, reconeix 
l’alcalde, “però ara mateix ens és 
impossible”. “Ni disposem de recur-
sos suficients ni la llei d’estabilitat 
pressupostaria de l’Estat espanyol 
ens permet créixer per poder donar 
una resposta immediata a les neces-
sitats de neteja que té Amposta”. És 
per això que l’equip de govern ha 
preparat una licitació a cinc anys, 
“que no són prorrogables”, per un 
valor anual d’1,2 milions d’euros. 
“Ara la neteja i jardineria ens està 
costant més d’un milió d’euros, i a 
partir d’ara, el servei que es prestarà 
superarà el 50% del que s’està fent 
ara”, defensa l’alcalde, tot assenya-
lant altres novetats de la licitació. 
“En un programa informàtic s’han 
introduït tots els elements que s’han 
de netejar i mantenir (embornals, 
escocells, arbrats,...) i l’empresa, 
a través d’un sistema de check-
list, haurà de dir a l’Ajuntament 
de forma constant quan es fa el 
manteniment d’aquests espais”, 
explica Tomàs. D’aquesta manera, 

des de l’Ajuntament es farà un 
control exhaustiu del compliment 
de la licitació, “i en cas que no sigui 
així, la licitació inclou un règim 
sancionador”.

La licitació incorpora la neteja 
de tot el municipi, i estableix fre-
qüències de neteja segons l’activitat 
que es produeix a cada zona, un 
fet que es pot modificar en funció 
de les necessitats extraordinàries, 
“com per exemple la temporada 
turística al Poble Nou del Delta i a 
Eucaliptus”.

L’empresa que guanyi la licitació 
també haurà de fer una inversió 
en maquinària de 600.000 euros, 
que s’amortitzaran en un termini 
“molt curt”, de 5 anys. “Obliguem 
a l’empresa a comprar maquinària 
nova amb una amortització cur-
ta perquè no volem que es facin 
velles i no funcionen bé ni siguin 
sostenibles medioambientalment”, 
diu l’alcalde.

500.000 euros 

en actuacions de 
jardineria
L’empresa que guanyi la licitació 

de neteja i jardineria també es com-
promet a fer el manteniment d’unes 
actuacions que l’Ajuntament traurà 
a licitació amb un lot separat. Es 
tracta d’una licitació de 500.000 
euros per a obres de jardineria. Entre 
les actuacions destaquen la millora 
d’un parc a la zona de Valletes, dar-
rera de l’escola Miquel Granell; un 
parc caní de 3.000 metres quadrats 
al costat del cementeri, i una zona 
verda amb una pista de joc a la zona 
del Grau a l’aparcament del butà. 
“Amb aquestes actuacions, volíem 
fer incidència a tots els barris de 
la ciutat”. A més, també s’inclou el 
reg programat i automatitzat a totes 
les glorietes i rotondes de la ciutat, 
zones ajardinades amb flor de tem-
porada o canvi de sauló i millora 
de paviments i arbrats a diferents 
zones. També millorar la zona verda 
de l’avinguda Aragonesa. 

Centres especials de treball

Paraŀlelament a aquesta licitació, l’Ajuntament també 
traurà a concurs un altre lot de neteja, en aquest cas de 
74.000 euros, del Camí de Sirga i el Parc dels Xiribecs. 
“És una part del contracte reservat per a centres 
especials de treball”, explica l’alcalde, tot explicant 
que és una acció de Responsabilitat Social. “La llei ens 
permet traure un contracte reservat a empreses que 
treballen amb persones amb necessitats especials, 
com les empreses del tercer sector o els centres 
especials de treball i creiem important fer-ho”, diu 
Tomàs.
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Inclou 200.000 € per a la rehabilitació de l’església del Poble Nou o 60.000 euros per a Plans d’Ocupació

El ple aprova una modificació 
pressupostària de prop de 2M€
200.000 euros per a la reha-

bilitació església Poble Nou; 
500.000 euros per a obres 

d’adequació dels espais verds de la 
ciutat; 120.000 euros per al desple-
gament de la fibra òptica; 60.000 
euros per a Plans d’Ocupació Local; 
294.000 euros per a la reparació del 
sostre i terra del pavelló poliesportiu 
o 40.000 euros per a conservació de 
vies públiques i 40.000 per a la xarxa 
d’aigües i clavegueres. Són algunes 
de les actuacions que inclou la modi-
ficació de pressupost de prop de dos 

milions d’euros que va aprovar el ple 
ordinari del dilluns, amb l’abstenció 
de la regidora no adscrita Rosita Per-
tegaz, del grup municipal de PxC i 
el grup municipal del PSC, el vot en 
contra del grup Convergència i Unió 
i el vot a favor de l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta.

Tot i que els grups de l’oposició 
van acusar l’equip de govern d’im-
provisar, l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, va exposar que “aquesta gran 
modificació no és fruit de la impro-
visació; ho tenim tot planificat”. 

“Sabíem que ho havíem de fer des 
de principis d’any; perquè fem sem-
pre un pressupost de sortida sense 
trencar la regla de la despesa”, va 
recordar l’alcalde. “Es tracta d’una 
modificació que inclou actuacions 
que van a parar a tots els àmbits de 
la ciutat”, defensa Tomàs.

Mocions
El ple de dilluns va debatre fins a 

cinc propostes dels grups municipals. 
En va aprovar tres per unanimitat: 
la d’Esquerra d’Amposta per fer un 

reconeixement als ampostins depor-
tats als camps d’extermini nazi; i les 
del PSC per fer un reconeixement als 
pastors de ramats d’Amposta i per 
participar activament de la setmana 
Europea de la Mobilitat que se celebra 
al setembre. També va tirar endavant 
la moció d’Esquerra d’Amposta sobre 
Mesures per a l’aplicació de la regla de 
la despesa a les entitats locals. L’única 
proposta que no va tirar endavant 
va ser la del grup municipal PxC per 
Contractar un enginyer elèctric i un 
aparellador o arquitecte. 

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&

&
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El conseller d’Afers Socials, 
Treball i Famílies, Chakir El 
Homrani, va inaugurar,  di-

vendres 6 de juliol al matí, el Club 
Social de les Terres de l’Ebre, un 
servei gestionat per l’Associació de 
Familiars de Malalts Mentals de les 
Terres de l’Ebre, i ubicat a Amposta. 
L’acte, que també va comptar amb 
la presència de l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs; la directora dels ser-
veis territorials del departament, 
Rosanna Fatisini, la presidenta del 
Consell Comarcal del Montsià, Car-
me Navarro; el president de l’entitat, 
Francisco Mayo, i altres represen-
tants institucionals i de l’entitat, va 
servir per visibilitzar la posada en 
funcionament d’un servei altament 
reivindicat pel territori. De fet, es 
tracta de serveis que arreu del país 
estan instal·lats a cada comarca i 
a les Terres de l’Ebre aquest és el 
primer que s’inaugura. 

El Club Social Terres de l’Ebre 
té capacitat per a una vintena de 
persones. Ofereix el seu servei de 3 
a 7 de la tarda amb diferents tallers 
dirigits a persones amb trastorn 
mental que tenen dificultats en la 
seva inclusió social i comunitària. 

Té com a finalitat fomentar el man-
teniment dels vincles afectius i de 
la relació amb l’entorn, i generar 
espais que possibilitin l’adquisició 
d’habilitats i competències personals 
mitjançant l’ocupació significativa 
del temps lliure.

En la seva primera visita territorial 
arreu del país, el conseller d’Afers 
Socials, Treball i Famílies també va 
visitar l’Ajuntament, on va fer sig-
natura del llibre d’honor. 

ACCIÓ SOCIAL

El conseller d’Afers socials inaugura el 
Club Social de les Terres de l’Ebre

El nou Club Social dona resposta a una reivindicació històrica del territori

MOBILITAT

Des d’aquesta setmana, els vehicles 
elèctrics certificats amb el distintiu 
ambiental blau de la Direcció General 
de Trànsit (DGT) poden estacionar 
de forma gratuïta a la zona blava 
d’Amposta. L’Ajuntament, segons 
explica el regidor de Governació, 
Miquel Subirats, “ha arribat a un 
acord amb l’empresa gestora de la 
zona blava, Eysa, per endegar un pla 
pilot en aquest sentit”.
Per la seva banda, l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, ha volgut posar 
èmfasi amb el fet que aquesta acció 
té una doble vessant “important”. 
“Per una banda, posem en valor el 

transport amb energies renovables, 
per avançar cap a una ciutat més 
sostenible”, assenyala Tomàs. “Per 
l’altra, demostrem que no tenim 
cap problema en incorporar aque-
lles propostes de l’oposició que són 
beneficioses per a la població”, diu 
l’alcalde, tot recordant que aquesta 
proposta era una mesura inclosa en 
una moció del grup dels socialistes.

Distintiu blau
La gratuïtat de l’estacionament a la 
zona blava va vinculat a que els vehi-
cles disposin del distintiu ambiental 
blau, que atorga la Direcció General 

de Trànsit (DGT). Aquest distintiu 
certifica als vehicles classificats com 
elèctrics de bateria, elèctrics d’auto-
nomia estesa, elèctric híbrid endolla-
ble amb una autonomia mínima de 

quaranta quilòmetres o vehicles de 
pila de combustible.
Aquesta etiqueta es pot adquirir a les 
oficines de Correus amb una tarifa de 
cinc euros. 

La zona blava, gratuïta per als 
vehicles elèctrics
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Dues persones de 74 i 78 anys 
van morir dimecres 4 de juliol poc 
després de les vuit del vespre en 
caure el cotxe en què viatjaven al 
canal de la dreta de l’Ebre, en terme 
municipal d’Amposta. Els serveis 
d’emergència van rebre l’avís de 
l’incident a les 20.19 h. El succés 
va tenir lloc al Camí de Lligallo de 
Cambra, una via asfaltada paral·lela 

a la carretera TV-3405 d’Amposta 
a Sant Jaume d’Enveja, a l’altura 
del quilòmetre 1,5 d’aquesta via. 
Bombers, Mossos d’Esquadra i 
SEM van rescatar les víctimes, i els 
efectius sanitaris els van practicar 
maniobres de reanimació, però no 
van aconseguir salvar-los la vida. 

ACN

Dues persones mortes després 
de caure el cotxe al canal 

SUCCESSOS SUCCESSOS

Detenen un veí d’Amposta per 
tinença il·lícita d’armes i dipòsit

La Guàrdia Civil va detenir el 19 
de juliol un veí d’Amposta com a pre-
sumpte autor d’un delicte de tinença 
il·lícita d’armes i dipòsit d’armes de 
guerra. Els agents van detectar que 
l’home tenia diverses armes de foc 
sense la documentació legal exigida 
en el marc d’un control fet al juny. 
En concret, tenia un rifle ‘la Coru-
nya’, un fusell metrallador conegut 
com a ‘naranjero’ i dues armes 
d’avantcàrrega. Les armes estaven en 
perfecte estat i no tenien cap tipus 
d’inutilització que pogués impedir el 
funcionament i els agents van pro-
cedir a intervenir-les. Posteriorment, 
l’home va fer entrega voluntària de 
tres projectils d’artilleria de 150 

mm, procedents de la Guerra Civil i 
que tenia al seu domicili de manera 
il·legal. Una investigació per esbrinar 
l’origen de les armes va conduir a un 
comerç de Sant Carles de la Ràpita, 
denunciat el 2016 per distribuir 
armes i munició de la Guerra Civil 
sense autorització. Els agents van 
fer una inspecció a l’establiment, on 
van acabar intervenint 15 granades 
de mà i un projectil de morter, tots 
ells sense documentació i certificació 
d’inutilització corresponents. Per tot 
plegat es va denunciar el comerç amb 
una infracció greu sobre protecció de 
la seguretat ciutadana. 

ACN

CAMINS

L’Ajuntament continua amb l’arranjament de camins. A principis d’agost 
va acabar la millora del camí de Granell i el del Lligallo de Balada. 

POLICIA LOCAL
Detingut l’autor d’una estrabada a un matrimoni d’avis
La matinada del diumenge dia 29 de juliol, la Policia Local d’Amposta va 
detenir al presumpte autor d’una estrebada a un matrimoni d’avis quan 
aquests retornaven al seu domicili de les festes del barri de la Vila. L’au-
tor dels fets va aprofitar que la parella es va aturar a descansar en un 
banc del carrer Leopoldo Segarra per sostreure amb violència la bossa 
de mà de la senyora. El marit va resultar ferit de consideració al intentar 
evitar el robatori. Posteriorment els serveis sanitaris van traslladar al 
ferit a l’Hospital Verge de la Cinta on resta ingressat amb pronòstic re-
servat. L’autor dels fets va passar a disposició del jutjat en funcions de 
guàrdia d’Amposta el qual va decretar el seu ingrés a presó. 

URBANISME

Arranquen les obres al carrer França
Comencen les obres d’urbanització del carrer França, entre els carrers 
Madrid i Terol i a la vora de la zona esportiva de la ciutat. Amb un pres-
supost de 116.000 euros, es millorarà el ferm i les voreres, els pluvials, 
l’enllumenat i la xarxa de reg. 

URBANISME

Reurbanització del carrer Sant Cristòfol
Comencen les obres d’urbanització del carrer Sant Cristòfol. Amb un 
pressupost de licitació de 186.000 euros, les obres acabaran amb dues 
grans mancances que han partit durant anys els veïns d’aquella zona. 
Per una banda, s’urbanitzaran les voreres. Per l’altra, també resoldrà 
els problemes d’inundació d’aigües fecals que pateixen els veïns perquè 
els pluvials que recoŀlecten l’aigua de pluja a la zona de Tosses, quan 
arriben al carrer Sant Cristòfol estan connectats a les clavegueres. 
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Dimarts 31 de juliol es va 
constituir formalment la 
comissió de seguiment dels 

pressupostos participatius, un dels 
òrgans de debat i generació d’acord 
del procés de pressupostos participa-
tius ‘Tu fas Amposta’ que ha engegat 
l’Ajuntament d’Amposta, juntament 
amb l’empresa Microveus, perquè 
la ciutadania esculli on invertir 
150.000 euros del pressupost del 
2019. Aquesta comissió està forma-
da per quinze membres: personal 
tècnic (una tècnic municipal  d’ur-
banisme, una tècnica municipal de 
participació ciutadana i una tècnica 
de l’empresa Microveus), un repre-
sentant polític, i onze membres de 
la ciutadania que s’han inscrit per a 

participar-hi. 
Durant la sessió de constitució, 

el personal tècnic responsable del 
procés va explicar als membres de 
la comissió la seva funció i paper 
en el procés participatiu.  Són, 
principalment, fer el seguiment del 
funcionament i eficàcia dels instru-
ments de debat i la qualitat del procés 
participatiu i recomanar millores; 
vetllar pel procés participatiu i donar 
suport a les sessions de participació; 
emetre opinió sobre els instruments 
i la metodologia concreta de debat 
proposats, fer propostes i suggeri-
ments de millora que consideri 
oportuns; conèixer, debatre i acordar 
els informes de resultats del procés 
i afegir-hi suggeriments o millores; 

i sempre que sigui necessari emetre 
informes sobre esmenes presentades 
per part de persones participants que 
manifestin algun dubte o objecció 
sobre el procés. 

 

Sessions de 
participació
Després de la constitució de la co-

missió de seguiment, el següent pas 
serà la celebració de les jornades de 
debat, que seran el 15 i el 29 de se-
tembre i el 6 d’octubre. Unes sessions 
que esperen aplegar una trentena de 
persones a cadascuna d’elles i on es 
debatran i acordaran tres propostes 
que els membres considerin que s’han 
de portar a votació popular. 

Tothom qui ho desitgi pot inscriu-
re’s a una, dues o les tres sessions 
de debat, que es realitzaran a la 
Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó 
de 10 h. a 13 h.

D’altra banda, aquestes festes 
majors hi haurà punts d’informació 
del procés en alguns dels actes més 
concorreguts. 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Constituïda la comissió de seguiment  
dels pressupostos participatius

La integren 15 membres, onze dels quals són ciutadans i la resta tècnics

• 10 a 19 d’agost. Punt d’informació per les Festes Majors
• Fins el setembre. Inscripcions a les sessions participatives
• 15 de setembre. Sessió de participació sobre La identitat
• 29 de setembre. Sessió de participació sobre Els llocs
• 6 d’octubre. Sessió de participació sobre El Carrer
• Novembre i Fira Amposta. Priorització popular
• 17-18 de desembre. Presentació de resultats

Principals dates

Web: tufas.amposta.cat
Correu: tufas@amposta.cat
Inscripcions: participa.
tufas.amposta.cat 

Informació de 
contacte

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

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

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

EMPRESES
__Contracte mínim de 6 mesos.

__Qualsevol sector professional.

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

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

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

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

Telf. 977 704 027
 nmonllau@amposta.cat

nmoreno@amposta.cat
npanisello@amposta.cat

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

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

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

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

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

Ocupació per a Joves»

2017/2019

Fem Ocupació
per a Joves

2017/20192017/20192017/2019

Fem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació
2017/2019

Fem Ocupació
2017/2019

Fem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació

2017/20192017/20192017/20192017/20192017/20192017/2019

Fem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació
per a Joves
Fem Ocupació
per a Joves
Fem OcupacióFem OcupacióFem Ocupació
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Gent
PROJECTES EMPRESARIALS 

El Centre, l’Acollidora, el Grau i la Vila organitzen activitats festives durant el juny i juliol

El Centre, l’Acollidora, el Grau, 
la Vila,... els diferents barris 
d’Amposta han aprofitat els 

dies d’estiu per organitzar activitats 
festives i compartir activitats amb els 
seus veïns. Des del barri del Centre, 
que van ser els més matiners en l’or-
ganització de les seves festes, ja que 
es van celebrar a principis de juny, 
fins el barri de la Vila, que les van 
celebrar l’últim cap de setmana de 
juliol, totes les associacions de veïns 
fan un esforç per traure al carrer els 
seus veïns i compartir activitats gas-
tronòmiques, musicals i festives. 

Els barris d’Amposta celebren les seues festes

Com cada any, les atraccions infantils atrauen visitants a tots els barris. 
En aquesta foto, les atraccions al barri de l’Acollidora. 

Com cada any, al barri del Grau van celebrar la tradicional processó en 
honor a la Verge del Carme

El bou capllaçat del Grau atrau molta gent d’arreu de la ciutat. Rafel Karateka va fer una demostració en el marc de les Festes del Grau. 

El barri de la Vila va celebrar diferents activitats a la plaça del carrer 
Corsini.

Batukeem va animar les festes del barri de la Vila.

La Lira va fer un concert al barri de l’Acollidora. Processó de Sant Cristòfol i benedicció de cotxes en el 
marc de les festes del barri de l’Acollidora.
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La matinada del 24 al 25 de juliol 
de 1938, el riu Ebre entre Am-
posta i Campredó va ser esce-

nari d’un dels episodis més cruents i 
sanguinaris de la Batalla de l’Ebre. La 
maniobra de distracció de l’exèrcit 
republicà per intentar creuar l’Ebre a 
l’alçada de la Torre de la Carrova va 
costar la vida, en només 18 hores, a 
més de 700 soldats de la catorzena 
brigada internacional, coneguda com 
la Marsellesa i integrada majoritària-
ment per soldats francesos i belgues, i 
uns 400 soldats del bàndol franquista. 
Aquesta maniobra, juntament amb 
una altra al nord del riu, van servir 
a l’exèrcit republicà per distraure a 
l’exèrcit feixista i creuar el riu Ebre 
pel centre.

És un dels episodis de la Batalla 
de l’Ebre més desconeguts fins ara i 
que té tres punts d’interès principals: 
la zona de la Torre de la Carrova i el 
Mas de Talarn a Amposta; la Torre 
de Campredó i la zona del Mas de 
Bernis a l’Aldea. Coincidint amb el 
vuitantè aniversari d’aquells fets, 
els tres municipis han instal·lat uns 
plafons explicatius d’aquesta manio-
bra de distracció. Ho han fet després 
d’un estudi elaborat per la Universitat 
Rovira i Virgili i de l’adhesió de tots 
tres al Comebe (Consorci Memorial 
de la Batalla de l’Ebre). A més, s’han 
quadríptics amb la informació de la 
ruta turística que s’estableix entre 

els tres punts. “Es tracta de posar en 
valor un episodi de la Batalla de l’Ebre 
molt desconegut”, assenyala l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, tot posant 
èmfasi a la voluntat del consistori de 
desenvolupar un projecte de recupe-
ració de memòria històrica.

És per això i aprofitant aquesta 
efemèride, Amposta ha iniciat un 
projecte de recuperació dels espais 
de la ciutat on se senyalitzaran altres 
espais com els búnquers o els nius de 
metralletes.

80è aniversari de la 
Batalla de l’Ebre
Tanmateix, l’Ajuntament ha dis-

senyat un programa d’activitats per 
commemorar aquesta efemèride, 
que inclouen projeccions de do-
cumentals, exposicions, xerrades 
i rutes guiades. El programa es va 
iniciar dimarts 24 de juliol amb l’acte 
«Recordem la Guerra per retrobar la 
pau», un itinerari comentat dels llocs 
estratègics de l’inici de la Batalla de 
l’Ebre fins al Mas de Talarn, on es s’ha 
instal·lat una placa commemorativa 
i de record a les víctimes d’aquell 
sagnant episodi.

També s’han programat, per a 
l’octubre, la ruta fluvial ‘Amposta. 
Espais de Dol i memòria de la Batalla 
de l’Ebre’; un cicle de documentals a 
l’Arxiu Comarcal del Montsià l’octu-
bre i novembre i un de conferències al 
Museu Terres de l’Ebre al novembre o 
una exposició de cartells al desembre.

Podeu consultar totes les activitats 
en a la web http://www.amposta.
cat/ca/registre/programa-activi-
tats-80e-aniversari-batalla-ebre o 
escanejant el Codi QR que hi ha a 
continuació. 

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’Ajuntament programa activitats entorn el 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre

Uns plafons a la Torre de la Carrova recorden 
la maniobra de distracció a l’Ebre

Més d’un centenar de persones van participar a l’itinerari comentat dels llocs estratègics de l’inici de la Batalla 
de l’Ebre fins al Mas de Talarn, un acte que va comptar amb la coŀ laboració dels Amics del Camí de Sant Jaume 
de l’Ebre. 

Al Mas de Talarn, els assistents van poder veure de prop material bèŀ lic 
de l’època. 

Uns plafons instaŀ lats a la Torre de 
la Carrova expliquen la maniobra 
de distracció del 25 de juliol de 
1938.
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Els 3, 4 i 5 d’agost, Amposta 
va acollir la tercera edició del 
DeltaChamber Music Festival, 

sota el títol Exili en cos i ànima, 
un any més es va convertir en una 
proposta de qualitat i transversalitat 
artística dintre del panorama de 
festivals internacionals de música. 
Els directors artístics Laura Ruiz 
Ferreres, (catedràtica de l’Escola 
Superior de Música de Frankfurt) 
i Pau Rodríguez Ruiz, (professor 
de la Barenboim-Said Foundation, 
Ramallah) es proposen “deixar pet-
jada al territori partint d’un festival 
humanista amb voluntat integradora 
de totes les arts amb l’eix central de 
la música de cambra”, amb l’orga-
nització de l’Ajuntament d’Amposta. 
Per primera vegada, un dels concerts 

(els tres es van fer al Museu Terres 
de l’Ebre) va ser retransmès en di-
recte per la UER, Unió Europea de 
Radiodifusió de la mà de Catalunya 
Música.

El DeltaChamber Music Festival 
es va crear l’any 2016, amb  acon-
seguint superar amb escreix totes 
les expectatives de convocatòria i 
seguiment. De manera altruista i 
amb l’organització econòmica i lo-
gística de l’Ajuntament d’Amposta, 
els artistes ofereixen el seu treball 
per tal de compartir, créixer, moti-
var i emocionar al públic. A nivell 
artístic, el festival compta amb 
“una selecció d’excel·lents músics 
europeus que formen part de les 
millors orquestres del món o són 
catedràtics en les més respectades 

universitats.”
Aquest any els músics van ser: 

Violí: Sebastian Böhren (Stradivari 
Quartet), Viola: Lander Echevarría 
(London Symphony Orchestra), 
Violoncel: Jan Ickert (Professor a 
l’Escola Superior Frankfurt), Con-
trabaix: Frano Kakarigi (Contrabaix 
solista a l’Orquestra de Granada), 
Piano: Yukako Morikawa (Professora 
a l’Escola Superior Hanns Eisler, 
Berlín), Oboè: Juan Pechuan (Oboè 
solista a la Deutsche Oper Berlin), 
Clarinet: Laura Ruiz Ferreres (Cate-
dràtica a l’Escola Superior Frankfurt, 
exclarinet solista a la Komische 
Oper Berlin), Clarinet: Pau Rodrí-
guez Ruiz (Professor a la Fundació 
Barenboim-Said, Ramallah), Fagot: 
Matthis Stier (Fagot solista a la WDR 
Orquestra, Colònia) i Trompa: Carles 
Chordà (Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre del Liceu, Barcelona)

També van assistir els membres 
del Confluentes Ensemble – Grup Re-
sident d’aquest any: Flauta: Patricia 
Ruiz Asperilla, Oboè: Lourdes Higes 

Márquez, Clarinet: Miguel Dopazo 
Recamán, Fagot: Jacopo Cristiani i 
Trompa: Héctor Salgueiro García. 
Així mateix, els Young Talents són la 
cantera del nostre territori, músics 
que comencen el seu vol artístic i 
amplien la seva formació dintre del 
festival. Aquest any ens acompanya-
ran els ebrencs Paula Aguiló, violí i 
Marc Garcia, trompa. 

DCMF Arts, la vessant més trans-
versal del festival

El DeltaChamber Music Festival 
Arts va seguir apostant per l’ésser 
humà íntegre, on la voluntat de no-
drir a l’individu des de totes les arts: 
escultòriques, creatives, culinàries, 
filosòfiques, visuals i pedagògiques 
amb un nexe musical, unides per 
enriquir encara més l’oferta del festi-
val. Aquest any el contingut va estar 
dedicat a l’Exili en cos i ànima. El 
sentiment de pertànyer i de sentir-se 
part d’una comunitat identificada 
amb les arrels pròpies i distintives 
ens fa ser individus genuïns, únics 
i autèntics. 

MÚSICA

La millor música de Cambra, a Amposta 
dins el 3r DeltaChamber Music Festival

Sota la direcció artística dels músics ampostins Laura Ruiz i Pau Rodríguez i l’organització de l’Ajuntament
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Taller d’escultures de sorra a l’Eucaliptus

TURISME

Activitat organitzada per la regidoria de Fires, Turisme i Promoció Exterior

La regidoria de Turisme, Fires 
i Promoció exterior va orga-
nitzar, el dissabte 28 de juli-

ol,  un taller d’escultures de sorra 
a la platja de l’Eucaliptus. El taller 
va ser instruït per Arenas Posibles, 
empresa d’Ulldecona i pioners en 
l’escultura a la sorra. Aquest és el 
primer cop que organitzaven una 
activitat com aquesta i els resultats 
han estat força positius.

El taller anava dirigit a totes les 
xiquetes i xiquets que volguessin 
aprendre a fer aquestes escultures 
que es poden veure per les platges 
més populars. La intenció de l’Ajun-
tament era portar a la platja aquest 
tipus d’escultures que no trobem 
normalment al Delta.

Tot plegat es tracta d’una ac-
tivitat que fomenta el territori i 
el turisme i que, a més a més, no 
afecta negativament l’ecosistema. 
L’activitat ha resultat ser tot un 
èxit, cosa que anima a seguir or-
ganitzant activitats com aquesta 
en un futur. 

EBREDIGITAL.CAT

MERCAT MUNICIPAL

Visita a mercats de Barcelona 
organitzat per Espai Verd

El dilluns 9 de juliol, Espai Verd, 
Mercat Interior d’Amposta, va or-
ganitzar la sortida cultural a dos 
mercats de Barcelona. Al mercat de 
la Concepció, més conegut pel nom 
de ‘Les Flors’ van ser rebuts per la 
presidenta la Sr. Conxi al mercat de 
La Concepció. També van visitar el 
mercat de La Boqueria, on el presi-

dent Salvador Capdevila, va explicar 
la història del mateix així com també 
van poder visitar les instal·lacions 
de les plantes inferiors. En finalitzar 
van visitar al centre comercial “Las 
Arenas”, on van acabar de passar el 
dia fins l’hora de tornada. Durant 
el trajecte es va realitzar un sorteig 
entre els passatgers. 
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Converses 
17 d’Agost
- Hola amoret… Com va? Ja veus… 

han hagut de transcórrer més de 
trenta anys des de la nostra darrera 
besada… Sí dona, aquella que tenia 
la salabror de la nostra ploradissa 
comuna i feia olor d’acomiadament 
definitiu… Vinga reina… No sigues 
així! No et faces  mala sang… Sempre 
he sigut eixut i de vocables més aviat 
escassos però voldria que sabesses 
que, des d’aquell maleït dilluns quan 
vas deixar-nos, m’he limitat a dormir 
poc i malament perquè va girar-se’m 
una miqueta de faena! Collons Re-
medios! És que eres massa jove per 
marxar! Teníem un bon pla i tota la 
vida per perpetrar-lo però la mort va 
decidir, unilateralment, pintar-nos la 
cara amb una immensa cicatriu de 
tristesa i obsequiar-nos amb la paleta 
d’un lúgubre pintor sense colors, una 
filla adolescent i un parell de néts a 
qui no es podia deixar ni desemparats 
ni desatesos.

- En conéixer-nos, de joves, tothom 
va lloar la meua destresa per endur-me 
la menuda de la Madreguapa. La 
xiqüela més bonica de tota la con-
trada… Deien. En canvi, quan vas 
morir, van ser molt pocs els agosarats 
que van fer-me costat davant aquella 
mestralada vital que va rompre el 
nostre petit oasi familiar.

- Disculpa el meu to agre… No he 
vingut a queixar-me… Mai no he pre-
tés millorar el món. Sempre he pensat 
que abans devia ser capaç de polir 
tots i cadascun dels meus nombrosos 
defectes personals. Si l’infern, el pecat 
i la salvació són els tres conceptes 
essencials per comprendre la religió 
catòlica, em perdonaràs la insolència, 
però… Quina merda més gran!

- Tres dècades de solitud comparti-
da no resulten fàcils de resumir però 
podria deixar dit que, en enviudar 
d’aquella manera sobtada, va to-
car-me fer de pare, mare, iaio i iaia, 
cangur i confessor, mecenes i padrí… 
De tot a l’hora i sense cap mena de 
mesura… Has de pensar que, a casa, 

mai no va deixar de ploure a bots i 
barrals i a natros ens feia massa fal-
ta el teu paraigua protector… Vaig 
prometre’t que mai no em tornaria a 
enamorar i sempre he sigut un home 
de paraula. Ets l’amor de la meua 
vida… En uns temps difícils quan la 
gent es regia per convencions socials 
natros deguérem ser uns idiotes o uns 
inconscients que vam entregar-nos el 
cor enterament… Però no cal remoure 
més el passat…Remedios, marxo que 
es fa tard i sembla que vulgue ploure…

6 de Setembre

- Bona tarda… Ja torno a estar 
aquí. Avui he dinat amb la Rosín i 
el Cosme. Els he parlat de tu… No 
han fet cap comentari, però amb  la 
cara pagaven. Darrerament i sense 
saber per què, em sento aclaparat 
per una certa tristor apegalosa… 
Deu ser culpa d’este oratge embogit 
i irrespectuós que sembla encapit a 
quedar-se per sempre més. Ja fa uns 
quants dies que els núvols ensenyen 
la poteta com si volguessen acabar 
amb l’estiu, però, de moment, res de 
res… Només sol i sépies… 

- Hi ha coses que ens pensàvem 
no veure mai… com los mosquits 
a la tardor. Diuen els vells llops del 
Delta que estes extravagàncies només 
poden ser portadores de mals auguris, 
però, com tu ja saps, mai no he cregut 
en estes idees embogides sorgides 
d’una taca d’humitat d’alguna paret 
desconeguda… 

- Que per què vinc aquí quan podria 
parlar-te des de casa? Ja n’hauries 
de ser ben sabedora… En este racó 
perdut on moren les pontones velles és 
on vaig furtar-te la primera besada… 
Vinga dona, que al final me faràs 
enrogir i tot! 

- Darrerament Remedios, les om-
bres del passat semblen obstinades 
a perseguir-me i necessito que cures 
totes les úlceres obertes de la meua 
malmesa ànima, que aventes tots i 
cadascun dels temors que m’acuiten 
i que m’expliques, nit darrere nit, 
contes per poder dormir i foragitar 

així tots los malsons que s’afanyen 
a perseguir-me… Què vols amor? 
Estimar-te no ha sigut mai cap motiu 
de delicte…

- Avui he vist Maria Cinta, la nos-
tra veïna de tota la vida, llençant la 
brossa a deshora i en bata. Tot un 
clàssic al Xicago! Les dones com ella 
són el baròmetre del barri… Elles són 
i seran el darrer bastió d’una barriada 
entossudida a no perdre una identitat 
que li és intrínseca…

- Estos dies me fa mal l’esquena… 
Deu ser cosa del temps o un altre dels 
molts peatges de fer-se vell…

- Per cert amor, avui fa anys que 
ens vas deixar…

14 de Setembre

-  L’altre dia va venir-me a la memò-
ria, sense saber per què, la primera 
vegada que vaig engatar-me… No 
devia aixecar més de sis o set pams… 
Què animalots devíem ser! Eren uns 
altres temps i festejàvem el final de 
la Guerra… A casa, que jo recorde, 
sempre es va beure vi negre, d’aquell 
que taca. El pare tothora deia que un 
gotet de vi al dia feia la sang forta i… 
que fumar era d’homes forts, valents 
i decidits… Pobret, en els temps que 
corren l’hagueren fotut denunciat els 
de serveis socials…

- Avui m’he llevat, com de costum, 
amb el gall, abans no claregés… Un 
altre vici mariner d’uns temps de 
tendresa ja oblidats que mai no he 
sabut treure’m del damunt… He vist, 
des del balcó, un estol de gavines 
prometent algun plugim passatger… 
Elles tampoc no l’han encertada… A 
vore si un dia d’estos acaba per ploure 
perquè els carrers comencen a estar 
massa bruts…

- El mal d’esquena encara em dura. 
Resulta gairebé impossible lluitar 
contra aquesta contractura infernal 
que arrossego des de fa un parell de 
mesos… Demà demanaré hora al 
metge… M’ho ha manat la menuda… 
Diu que no m’encante… que veu vuits 
i nous i cartes que no lliguen…

- D’acoooord… Tens tota la raó. 

Sempre ha sigut la nineta dels meus 
ulls. Però carai, és que s’ho ha gua-
nyat a pols…

- Vinga Remedios… Marxo… 
Avaaaant…

24 de Setembre

- És divendres, vigília de festa. 
Potser lo millor dia de la setmana. 
Just quan la gent es muda i surt un 
ratet a passejar o a fer un mosset o a 
qualsevol altra cosa... Avui, voldria 
poder parlar-te d’un pes invisible 
que m’empaita i que, fins i tot, em fa 
dificulta la respiració. Alguna cosa 
no ha anat bé… Ja deus imaginar 
el què. Tota la vida has sigut molt 
espavilada per aquestes coses. Com 
sempre, tens tota la raó…  Lo de l’es-
quena… era d’esperar… Malgrat no 
tractar-se d’un dolor intens ni massa 
freqüent, mos ha petat a les mans… 
Metàstasi… Quina paraula més lletja! 
Remedios… sembla que, en breu, mos 
retrobarem… La xiqueta ha provat 
d’explicar-m’ho d’una manera clara i 
concisa. No ha pogut acabar… Trobo 
que encara estic prou sencer. De res no 
val llençar esgarips enlaire, doldre’s 
o autocompadir-se quan el que toca 
és anar desmuntant la paradeta… La 
malaltia ha avançat fins a un punt de 
no retorn, sigil·losament, sense dir 
res, amb la traïdoria pròpia dels mals 
dolents… Sí Remedios, amor meu… 
Moriré amb els pulmons negres i els 
ossos ben podrits… Diuen que a cada 
casa n’hi ha algú d’afectat, però el mal 
de molts només resulta esperançador 
pels idiotes. He decidit fer el que 
sempre he fet: mirar el sol i la mort 
a la cara i… continuar fumant… Les 
cigarretes no maten… El que mata 
és el càncer. No voldria durar massa. 
No vull ser una d’aquelles persones a 
qui la gent confon amb el seu mal… 
Medicar-se només allargaria el tur-
ment… Seria com eixugar-se el cul 
amb un còdol, com sortir de manilla 
sense rei o as, com pixar amb el vent 
de cara… 

- Remedios, amor, fes-me un plànol 
que vinc… 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons
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Estem ja a l’agost i arriben 

les Festes Majors. Deu dies 
carregats d’activitats festives 
per sortir al carrer i gaudir 
amb la família i amics. 
L’Ajuntament ha presentat 

un programa d’activitats 
molt complet amb una 
oferta variada i que ofereix 
possibilitats per a tothom. Ara 
és hora de deixar endarrere 

les preocupacions del dia a dia 
i intentar gaudir de la vida al 
carrer. Tornarem al setembre 
amb més activitat. Bones 
festes majors. 

Carta a sus ”Señorías” 
de Navarra

Nosotros la asociación Marea-Comi-
té Unitario de Pensionistas y Jubilados 
de las Tierras del Ebro,  nos hacemos 
muchas preguntas.

  ¿Que le pasa a esta sociedad, que se 
ha hecho de la justicia, de la ética, de 
la moral, del respeto y de la dignidad 
humana en general?

  Supongo que somos muchos los que 
nos hacemos las mismas preguntas.

  ¿O es que acaso todos somos tan 
cobardes, que volvemos las cabezas, 
nos tapamos los oídos y cerramos los 
ojos delante de la realidad que nos 
circunda?

  Se nos cataloga por orden de 
categoría social; se nos aplican leyes 
draconianas que nos impiden revindi-
car nuestros derechos o exponer libre-
mente nuestros pensamientos, se nos 
inculca sutilmente o no tan sutilmente, 
la mentalidad sumisa, intentando anu-
lar nuestra conciencia critica.

  Y si alguien se atreve a pensar, 
organizarse  y cuestionar este sistema 
podrido se le demoniza Y se le trata 
en el mejor de los casos  como a un 
apestoso/a , cuando no se le condena 
y se le encierra para que no cunda el 
mal ejemplo.

  Y es que este sistema  y el Estado 
que lo representa, que tendría de ser un 
conjunto de personas nobles ,humanas 
que se apoyaran entre si , se preocu-

paran de respetarse , de dar ejemplo 
de ética y moral, y que compartieran 
juntas de forma solidaria lo bueno y lo 
malo de esta vida,    este sistema esta 
pervertido y es una mierda, porque 
la parte fundamental de el, que es la 
justicia , entendemos que no funciona 
como es debido.

  Hay gente que cree que el colectivo 
de pensionistas y jubilados vivimos 
en una urna de cristal, con nuestros 
problemas particulares, aislados del 
mundanal conflicto políitico-social y 
humano que se genera en esta soci-
edad. Nada más lejos de la realidad 
,todo ,como a todos, nos afecta .

  La gente que componemos Ma-
rea-Comitè Unitario, aparte  funda-
mentalmente, de defender,  organizar-
nos y luchar por un sistema publico de 
pensiones que nos permita a nosotros 
y a las próximas generaciones, vivir 
dignamente, somos gente con hijas-os  
y  nietas-os,    con sensibilidad y princi-
pios, que hacen que nos afecten todos 
los problemas que se generan en esta 
sociedad y es por ello  que queremos 
con nuestro comunicado aportar 
nuestro granito de arena para evitar 
barbaridades como la que cometieron 
5 sujetos violando a una chica.

  Consideramos que la palabra 
“manada” es demasiado bonita y pura, 
y sólo puede ser utilizada por seres 
limpios y nobles como los lobos.

  En ningún caso por cinco bestias, 
que no hombres, a los que una sen-
tencia que consideramos injusta les 
permite que se rían de todo el mundo, 
paseando de forma vomitiva su asque-
rosa valentía.

  Consideramos que si sus señorías  
son padres o tienen gente joven en sus 
familias y son (“humanos”) cierren por 
un momento los ojos, e imaginen con 
detalle, despacio muy despacio que se 
clave la escena en sus carnes: el horror 
de esa criatura, entre (“cinco animales 
inhumanos”) , Señoría como mujer, se 
le helaría la sangre

  Piensen que ha dejado a cinco 
violadores libres, y estos  pueden 
acabar repitiendo la hazaña, puesto 

que en cierta medida la sentencia no 
los hace sentir culpables ,y deseamos 
que no les toque de cerca y la maldad 
se vuelva hacia otro lado.

  Porque como decíamos al principio 
no es solo la falta de justicia social  
y de equidad, de lo que carece esta 
sociedad , es un cúmulo de insensi-
bilidades éticas y morales, a las, que 
si no se pone remedio harán que esta 
sociedad eclosione de forma horrible, 
y entonces sera tarde para lamentarse.

  Decir que los ciudadanos honestos 
nos avergonzamos de que se hayan 
dejado libres a estos cinco violadores.

  Así mismo queremos dejar patente 

nuestra preocupación porque sentenci-
as como la que ha dejado en libertad a 
los cinco mal llamados,`` MANADA ́ ´, 
pueda servir de estimulo para que otros 
desalmados puedan seguir su ejemplo.  

  Consideramos necesario que la 
gente que ha dictado esta sentencia  
sean cesados de sus cargos para im-
partir justicia . 

Viva la Libertad. La Amistad. La 
Humanidad. Y el Amor Universal.

Una sociedad Libre Y Limpia. 

MAREA -COMITÈ UNITARI DE  
PENSIONISTES I JUBILATS DE LES 
TERRES DEL EBRE

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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NATACIÓ

Hi van participar més de 80 nedadors

Els nadadors Pol Roch del Club 
Nàutic Sitges i Anna Diago del 
Mediterrani van ser els més 

ràpid en cobrir els 2000 metres de 
la vintena travessia d’Amposta. El 
tercer Memorial Manel Ayxendri va 
comptar amb vuitanta-tres nedadors, 
que van nedar per l’Ebre amb una 
temperatura estival.

Amb un temps de vint-i-un minuts 
i cinquanta-vuit segons va atravessar 
la línia d’arribada Pol Roch del Club 
Natació Sitges, en la vintena edició de 
la Travessia Amposta en el tercer me-
morial Manle Ayxendri. Un total de 
vuitanta-tres nedadors en van donar 
cita en una prova que s’ha convertit 
en un referent per aquestes dates.

Van completar el podi Bernat 
Esteban del Club Natació Igualada 
i Sergio Torres del Club Natació 

Granollers, en tercera posició amb 
un registre de vint-i-tres minuts i 
quaranta-un segons.

En fèmines Anna Diago del Me-
diterrani va ser la més ràpida en 
cobrir els 2000 metres aturant el 

cronòmetre amb vint-i-cinc minuts i 
dotze segons. La va seguir Eva Cen-
teno del Club Natació Sant Andreu i 
Beatriz Martínez, en tercera posició, 
del Club Nàutic Cambrils.

La travessia curta, que tenia cinc-

cents metres de llargada, va estar do-
minada per Bruno Sales del Natació 
Cambrils i Judit Pàmies en fèmines, 
també del club cambrilenc. 

EBREDIGITAL.CAT

Pol Roch i Anna Diago dominen la XXa 
Travessia Memorial Manel Ayxendri

ESGRIMA

Tiradors internacionals van fer a 
principis de juliol una estada a la Sala 
Esgrima d’Amposta per preparar el 
Campionat del Món que tindrà lloc 
a finals del mes de juliol a Xina. Els 
atletes que entrenen a la capital del 
Montsià provenen de Corea, Brasil, 
Canadà, França i els Estats Units. La 
qualitat de les instal·lacions esportives i 
de residència fa idoni aquestes estades 
que a Amposta s’organitzen des de fa 
10 anys.
Enguany, hi ha tiradors del Brasil, 
Corea, Canadà, els Estats Units i França, 
a més de l’equip nacional. Es preparen 
el campionat del món que té lloc a la 
ciutat xinesa de Wuxi a finals de juliol 
i com és el cas d’Elodie Clouvel, també 
per a campionat d’Europa que tindrà 
lloc a Hongria.
L’èxit de les estades es troba en la 

qualitat de les instal·lacions esportives 
i les facilitats que aporta el comptar 

amb el centre de tecnificació esportiva. 
Els participants destaquen que troben 

tot el que necessiten per preparar la 
competició. 

L’elit de l’esgrima internacional entrena a Amposta
Enguany han participat tiradors de Corea, Brasil, Canadà, França i els Estats Units
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MOTOS AQUÀTIQUES

Es va disputar a Amposta el 21 de juliol

Jordi Tomàs, segon en la penúltima prova 
del campionat de Catalunya

Amposta va ser l’escenari  
dissabte 21 de juliol de la 
sisena de les set proves que 

integren el calendari del Campionat 
de Catalunya de motos aquàtiques. 
La prova, a més, era puntuable per 
al Campionat d’Espanya en la tercera 
cita de les quatre que estan previstes 
enguany.

L’ampostí Jordi Tomàs va ser se-
gon en la classe GP1 que va liderar 
el pilot madrileny Carlos Vela, que 
es va imposar en les tres mànegues 
disputades. En tercer lloc, va quedar 
Àlex Velasco.

Una particularitat d’aquesta cursa 
és que la sortida es va donar llançada, 
des d’una embarcació en moviment, 

en lloc de l’habitual sistema de sor-
tida en línia amb les motos parades.

D’altra banda la classe GP3 i F4, les 
dos categories catalanes habituals, 
van ser més disputades, a la vegada 
que van ser puntuables per als dos 
campionats.

El gironí Roger Pujol va dominar 
la primera cursa de GP3, mentre 
en les dos darreres mànegues es va 
imposar el barceloní Lucas Oliver i 
va dominar la cursa, seguit de Pujol, 
el júnior Joan Sevil i el galerenc Àlex 
Muñoz. Per últim en F4, Genís Vilalta 
va guanyar les tres mànegues i ja s’ha 
proclamat campió de Catalunya. 

EBREDIGITAL.CAT

HANDBOL

L’Amposta-Lagrama afrontarà 
una nova temporada a la Divisió 
d’Honor Plata, després d’assolir la 
permanència la temporada passada 
culminant una segona volta immi-
llorable on van sumar 9 victòries 
en 12 partits disputats, que els 
permetia acabar en vuitena posició.

El calendari, que ja s’ha sortejat 
a la Federació Espanyola, ha depa-
rat un inici de lliga per al conjunt 
ampostí, complicat i a la vegada exi-
gent, segons recull l’ebredigital.cat

El campionat s’iniciarà el proper 
16 de setembre i clourà el 7 d’abril 
de 2019. En la primera jornada les 
de la capital del Montsià visitaran 
al Sant Quirze, mentre en l’estrena 
a casa en la segona jornada rebran 
la visita de l’Elda, tercer classificat 

la lliga passada. Tancaran la lliga 
amb el desplaçament a València, a 
la pista del Mislata.

Enguany les novetats que troba-
ran a la lliga són el Muchoticket 
Puchi, que tot i haver-se mantingut 
a la categoria han renunciat a la 
categoria, i el Servigroup Benidorm 
que ha ascendit de la temporada 
passada. El conjunt aragonés de 
l’Unizar Dominicos i l’Associació 
Lleidatana, tot i ocupar posicions 
de descens el curs passat, han 
mantingut la plaça a la categoria.

La plantilla iniciarà la pretempo-
rada el proper 20 d’agost i té previst 
disputar un triangular de preparació 
i un amistós, davant el Sant Quirze 
rival amb qui obrirà la lliga aquesta 
temporada. 

L’Amposta-Lagrama es prepara 
per a l’inici de lliga

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Martina Reverté, entre les 5 mi-
llors gimnastes a la final nacional 
dels JEEC. La competició va tenir 
lloc a Sabadell durant el mes de 
maig, un cop havent passat les 4 
fases classificatòries on va acon-
seguir ser la sot campiona de la 
segona fase i bronze en la segona i 
tercera fase de la Categoria Infantil 
amb l’aparell de maces.

Per a la final Nacional, van classi-
ficar se les dos primeres gimnastes 
de cada categoria en el nivell open 
on participava la gimnasta del C. 
Gimnàstica Rítmica Amposta. 

Martina Reverté, entre les 5 
millors gimnastes a la final 
nacional dels JEEC
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