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Aina Cid, bronze als Mundials de Rem

El FesticAM tanca una cinquena edició d’èxit amb la Fura dels Baus com a nom 
estrella, però amb 12 propostes més de qualitat que omplen els carrers de teatre, 
circ i altres arts escèniques de carrer. A la imatge, espectacle Flou Papagayo, a la 
plaça de l’Ajuntament

El teatre i circ envaeixen 
Amposta

Cultura

Les Lletres ebrenques presenten 
una ruta sobre Arbó

Esports

El Club d’Escacs, campió de 
Catalunya per equips
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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

SUCCESSOS

L’Audiència de Tarragona desestima els recursos d’apeŀ lació 

L’Audiència de Tarragona ha rati-
ficat la condemna de quatre anys 
de presó contra Manuel Vicente 

Pérez, el conductor que va envestir 
mortalment amb la seva furgoneta dos 
joves que circulaven amb moto per la 
N-340, a Amposta, el 22 desembre de 
2016. Els magistrats rebutgen tant els 
recursos presentats pels pares d’una de 
les víctimes així com per la defensa i 
confirmen en pràcticament tots els 
seus termes la sentència del jutjat 
penal número 1 de Tortosa del passat 
mes febrer, que condemnava Pérez 
per un delicte contra la seguretat del 
trànsit en concurs amb dos homicidis 
imprudents. Els advocats de de l’acu-
sació volien que Pérez fos castigat per 
conducció temerària, fet que hauria 
elevat la pena a cinc anys, mentre que 
el defensor va posar en qüestió la prova 
de consum de drogues dels Mossos.

La mort de Manel –de 18 anys- i 
Emma –de 16- , dos joves d’Amposta i 
Masdenverge que es desplaçaven amb 
moto per la N-340 en direcció a Sant 
Carles de la Ràpita el migdia del 22 de 
desembre de 2016, va causar una gran 
commoció als respectius municipis de 
residència i a tot el territori. La furgo-
neta conduïda per Pérez va fer recta 
una corba i els va envestir mortalment 
quan circulaven correctament pel seu 
carril. El condemnat, segons van cons-
tatar posteriorment els Mossos, havia 
consumit abans de posar-se al volant, 
fet que hauria influït de forma decisiva 
en el fatal desenllaç. Segons va quedar 
palès al judici oral, el condemnat, a 
més, va mostrar una actitud nerviosa 
i poc respectuosa amb les víctimes 
després de l’accident.

Els pares d’Emma van presentar 
recurs d’apel·lació contra la sentèn-

cia condemnatòria de quatre anys 
de presó. Consideraven, com ja van 
demanar en el decurs del judici oral, 
que existia un component dolós en 
l’actitud de Pérez i demanaven que 
se li apliqués el delicte de conducció 
temerària, fet que hauria pogut elevar 
la pena a cinc anys de presó. Desenes 
de familiars, amics i veïns van donar 
suport a les demandes dels familiars 
amb concentracions a l’exterior dels 
jutjats.

Finalment, però, l’Audiència de 
Tarragona considera que no pot es-
menar la valoració de les proves que 
va efectuar la jutgessa del Penal, que 
qualifica de “completa” i “amb solidesa 
racional”, sense comprometre el dret a 
un judici equitatiu de l’acusat. “No ens 
trobem davant la subsumpció del fet 
que es considera provat i el tipus de 
normativa que s’afirma indegudament 
aplicat, que sí permetria l’esmentada 
revisió”, reflexiona la sentència.

Els magistrats consideren, en aquest 
sentit, que no ha quedat acreditat l’ele-
ment dolós en la comissió del delicte 
contra la seguretat vial per conducció 
temerària. “La jutgessa, durant la valo-
ració dels fets, ha indicat que l’acusat 
no era conscient de la invasió del carril, 
per la qual cosa no es pot considerar 
una conducta dolosa, ni tan sols per dol 
eventual”, sosté. Més encara, apunta 
que l’acusat “no va canviar de carril de 
forma deliberada, sinó amb una falsa 
apreciació de la realitat, mogut pel 
consum de cocaïna, no sent conscient 
dels seus actes”.

També rebutja la sentència de 
l’Audiència de Tarragona el recurs de 
la defensa qüestionant que l’acusat 
conduís realment sota els efectes de la 
cocaïna amb el consegüent perill per 
a la seguretat del trànsit i posant en 
dubte la validesa jurídica de la prova 
de drogues que els Mossos van efectuar 
poc després de l’accident. Segons els 
magistrats, la constatació d’aquesta 
influència no només s’aconsegueix 
mitjançant les proves de mesurament, 
sinó que també hi contribueixen els tes-
timonis dels agents i els testimonis. 

ACN

Quatre anys de presó per al conductor 
drogat que va matar Emma i Manel
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MUNICIPAL

L’Ajuntament d’Amposta inver-
tirà 470.000 euros en l’adquisi-
ció de l’antic convent i col·legi 

de les Carmelites Teresianes, ubicat 
al carrer Tarragona i datat de prin-
cipis dels anys 20 del segle passat. 
Es tracta d’un edifici amb elements 
d’inspiració modernista que catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local l’any 
2017. «Gràcies a la catalogació que 
vam fer hem aconseguit baixar el 
preu de l’immoble», destaca l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs. 

Ara, la voluntat de l’equip de go-
vern és rehabilitar la part protegida, la 
que data dels anys vint del segle XX. 
A més a més, pendents del projecte 
de rehabilitació, «la nostra voluntat 
també és enderrocar la part de l’au-
lari i poder-ne construir un de nou, 
per ubicar-hi l’Escola d’Art i Disseny 
(Esardi) que sigui compatible també 
amb la construcció d’una plaça pú-
blica», diu l’alcalde. «Som conscients 
que ara queda un llarg recorregut 
amb el projecte de rehabilitació  i  
d’un pressupost molt elevat, però 
creiem, com vam defensar sempre 
mentre vam ser a l’oposició, que era 
un edifici que calia incorporar al 
patrimoni municipal», diu Tomàs, tot 
recordant que era una actuació que 
Esquerra d’Amposta va incorporar al 
programa electoral del maig del 2015. 

El ple del mes de setembre va 
aprovar, amb els vots a favor de 
l’equip de govern i del grup del PSC, 

i el vot en contra de la regidora no 
adscrita Rosita Pertegaz i dels grups 
de Plataforma per Catalunya i CiU, 
el suplement de crèdit que permetrà 
aquesta adquisició, això com també 
un crèdit extraordinari de 180.000 
euros que inclou els 50.000 euros de 
capital social de la futura empresa 
pública i un paquet de 110.000 euros 

per a repavimentació de carrers. «In-
corporem aquesta quantitat a la que 
ja destinem del superàvit per aquesta 
qüestió perquè tenim zones molt 
degradades i el pressupost dels car-
rers sempre s’acaba incrementant», 
afegeix Tomàs. 

Els grups que van votar en contra 
van argumentar el seu vot assenya-

lant que no comparteixen l’adquisició 
d’immobles i la seua incorporació al 
patrimoni municipal. El grup dels so-
cialistes va votar-hi a favor recordant 
que el seu grup ja havia proposat 
la compra de l’antic col·legi de les 
Monges però van voler afegir que 
tenien dubtes amb el que s’hi farà a 
aquell equipament. 

La voluntat de l’actual equip de govern és restaurar la part històrica de l’edifici per ubicar-hi Esardi

L’Ajuntament invertirà 470.000 € en la 
compra de l’antic col·legi de les monges

Imatge del pati interior de l’antic coŀlegi Sagrat Cor, amb l’escalinata.
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EMPRESES

S’ubicarà a la nau d’un antic concessionari de camions a l’entrada sud de la ciutat

Una multinacional proveïdora del sector 
aeronàutic s’instal·larà a Amposta

Nova implantació industrial a 
Amposta. Una multinacional 
europea proveïdora del sector 

aeronàutic s’ubicarà a la ciutat. S’ins-
tal·larà en un antic concessionari de 
camions ubicat a l’entrada sud amb 
una nau d’uns mil metres quadrats. 
Inicialment crearà 10 llocs de treball, 
amb la voluntat de créixer. Després 
que s’hagi tancat la negociació amb 
una immobiliària local, satisfacció 
a l’Ajuntament. L’empresa, que de 
moment ha demanat discreció, vol 
expandir-se a Catalunya i l’Estat 
espanyol i ha escollit la capital del 
Montsià «per la ubicació estratègica, 

a mig camí dels Ports de Barcelona i 
València», assegurava l’alcalde, Adam 
Tomàs, en declaracions a Canal Terres 
de l’Ebre. «És allò que sempre hem 
dit, que tenim un territori en una 
situació estratègica privilegiada i 
a vegades s’opta que les empreses 
no apostin per polígons com el de 
l’Oriola, que té una gran situació», 
afegeix Tomàs. . 

També ha ajudat, assegura l’al-
calde, la política de subvencions i, 
especialment, els actuals ajuts a la 
contractació. 

CANAL TERRES DE L’EBRE

OCUPACIÓ

Prop de 200 joves i 25 importants 
empreses de les Terres de l’Ebre van 
participar, dijous 20 de setembre, a 
la Fira d’Ocupació, organitzada per 
la Cambra de Comerç de Tortosa, 
l’Ajuntament d’Amposta i la Univer-
sitat Rovira i Virgili i que va tenir lloc 
a l’Auditori Municipal d’Amposta. 
En total es van lliurar prop de 400 
currículums i es van fer unes 300 
entrevistes de feina. 
L’objectiu era posar en contacte en 
un mateix espai joves entre 16 i 
29 anys que busquen feina i a les 

empreses que volen contractar joves 
qualificats. Alguns dels joves busca-
ven feina per primera vegada, altres 
una segona oportunitat o simplement 
rebre informació per saber fer un bon 
currículum. 
La participació de públic va ser di-
versa, amb la presència d’estudiants 
universitaris, de cicles formatius i 
demandants de feina amb perfils di-
versos. Pel que fa a les ofertes de feina 
van ser molt variades, moltes d’elles 
vinculades a la gestió empresarial, les 
finances, el màrqueting, restauració, 

turisme i altres perfils més tècnics. 
Les empreses que van participar en 
la Fira d’Ocupació també han vist 
en aquesta una oportunitat per als 
seus negocis. A més de l’intercanvi 
d’impressions amb les empreses, es 
pretén captar alumnes recent titulats 
i gent formada, i d’aquesta manera 
evitar la fuga de talent del territori. 
Les empreses inscrites pertanyen a 

diferents sectors econòmics com el 
dels serveis empresarials i financers, 
l’agroindustrial, el sociosanitari, l’in-
dustrial, el turisme o el tecnològic 
i tenen la seua seu o operen a les 
Terres de l’Ebre. 
Els joves també van poder assistir al 
taller “embolica’t pel teu futur”, un 
taller de vídeo currículum o participar 
en diverses xerrades informatives.  

La Fira d’Ocupació reuneix 200 joves i 25 empreses
Va ser organitzada per l’Ajuntament, la Cambra de Comerç i la URV

La nova empresa s’ubicarà a una nau d’uns mil metres quadrats.
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1 D’OCTUBRE

El pavelló firal, i la Lira i la 
Fila, van ser l’1 d’octubre de 
2017, els punts de votació 

del referèndum. Al pavelló s’hi van 
aplegar la major part de les urnes 
i va concentrar milers d’ampostins 
durant tot el dia. Un any després, 
centenars de persones van tornar al 
pavelló per recordar aquella jorna-
da i inaugurar, de forma oficial, el 
rebateig d’aquest equipament com 
a Pavelló 1 d’Octubre. 

Es va inaugurar el cartell que 
recorda el nom i una placa en ho-
menatge a la valentia i dignitat de 

tants i tants ampostins. També hi 
van haver dos pilars dels Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta i els Castellers 
de Tortosa; jotes de Guardet i la 
seua rondalla. I música, a càrrec de 
membres de la Lira Ampostina i la 
Unió Filharmònica, que també van 
ser col·legis electorals fins al migdia. 
L’activista Matilde Font va ser l’encar-
regada de llegir el manifest unitari.

La commemoració de l’1 d’oc-
tubre a Amposta va acabar amb la 
retransmissió del documental ’24 
hores d’octubre’ de Canal Terres de 
l’Ebre. 

Recorda la jornada del referèndum amb la inauguració del cartell que recorda el nou nom del pavelló

Amposta recorda l’1 d’Octubre

Són moltes les baules de la cadena 
que van fer possible el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya l’1 
d’octubre de 2017.La cadena va ser 
tan llarga com per a fer arribar les 
paperetes i les urnes des de la po-
blació d’Elna, a la Catalunya Nord, 
fins a cadascun dels coŀlegis elec-
torals de Catalunya. En esta cadena 
hi va participar un exèrcit de gent 
anònima que des de la clandestini-
tat i el secretisme van fer possible 
la votació de l’1 d’octubre de 2017.
Des d’Elna, una petita població si-
tuada a 15 quilòmetres de Perpinyà, 
van sortir 6 milions d’urnes i pa-
peretes. Per a distribuir-les, l’or-
ganització comptava a cada pobla-
ció amb un coordinador electoral i 
un representant de l’Administra-
ció. “Rebíem ordres d’algú de dalt, 
ens deia: tal dia a tal lloc, algú us 
donarà això”, explica el coordina-
dor electoral d’Amposta, que per 
a mantenir-se en l’anonimat, ens 
truca a través d’un número ocult. 
Segons explica, ell mai va saber qui 
era la persona de la qual rebia or-
dres, i encara no ho sap ara.
Per a organitzar el referèndum en 
una ciutat com Amposta el coordi-
nador electoral explica que van ne-
cessitar la coŀlaboració d’una tren-
tena de persones i cadascuna hi 
tenia un grau d’implicació diferent.
N’hi havia que guardaven urnes i 
paperetes, n’hi havia que s’havien 
d’encarregar que les brides i les 
taules el dia 1 estiguessen al coŀlegi 
electoral, i també els voluntaris per 

a constituir les meses, i que tot el 
sistema informàtic funcionés.  “La 
clau de l’èxit va ser el secretisme i 
el fet que ningú sabia qui més hi es-
tava implicat”.
D’esta trentena de persones, no-
més quatre estaven informades de 
com es desenvoluparia la jornada 
de votació:  “En el cas d’Amposta 
teníem un pla A, un pla B i un de 
C. Només quatre persones sabíem 
que faríem l’A, però a tothom vam 
explicar el pla B”. El 30 de setem-
bre de 2017 a Amposta, com a al-
tres poblacions de Catalunya, la 
ciutadania va acudir a defensar els 
coŀlegis electorals, hi van passar 
tota la nit per a protegir el lloc de 
votació. Mentre tota l’atenció es-
tava centrada als coŀlegis, quatre 
persones treballaven perquè al pa-
velló firal tot estigués a punt per a 
poder votar. Allí es concentrarien 
totes les meses electorals de la 
ciutat. L’opció A sempre havia sigut 
votar al pavelló, però pràcticament 
ningú ho sabia. “Només vam donar 
una instrucció”, explica el coordi-
nador electoral d’Amposta,  “vam 
demanar que a les 7 del matí del dia 
1 hi hagués una gran concentració 
de vehicles al pàrquing de l’Institut 
Montsià”. Molts voluntaris van acu-
dir-hi i el que es va fer va ser blo-
quejar totes les entrades al pavelló 
firal. “Quan vam tenir la zona ben 
tancada vam anunciar que la vota-
ció es faria al pavelló firal”. Alguns 
dels implicats en l’organització cre-
uen que va ser una  “jugada mes-

tra”, ja que l’estratègia va despistar 
per complet la Guàrdia Civil, que a 
primera hora del matí estava con-
centrada a Amposta per a actuar.
En canviar el lloc de votació “es van 
trobar un pavelló firal assetjat”. 
Per a poder accedir-hi, els agents 
havien d’entrar-hi a peu i deixar els 
vehicles policials molt lluny. La in-
tervenció no era possible i van girar 
cua. “Quan es va anunciar que la vo-
tació es concentrava al pavelló firal, 
la sorpresa de la gent va ser im-
mensa”, recorda un dels implicats.
Malgrat que tota l’estratègia estava 
pensada per a evitar la intervenció 
policial i que requisessen les ur-
nes, el coordinador electoral ex-
plica que tenien tot el material per 
duplicat perquè, si alguna cosa fa-
llava, la votació es pogués realitzar 
igualment.  “Encara tenim urnes i 
paperetes”, assegura.
Treballar des de la clandestinitat 
va ser clau per a garantir l’èxit de la 
votació. Poques ordres es donaven 
per telèfon i, si es feia, s’utilitzaven 
paraules en clau. Les reunions es 
feien en llocs aïllats, i el coordi-
nador electoral d’Amposta explica 
que, com a les peŀlícules, sovint 
quan tenia alguna reunió important 
entrava amb el seu vehicle al pàr-
quing i després en sortia amagat 
en un altre. “Ho fèiem per a despis-
tar, per si algú ens estava vigilant”, 
explica; una sensació que tenien i 
que es va multiplicar després de la 
intervenció a la Conselleria d’Eco-
nomia el 20 de setembre de 2017. 

“Vam rebre l’ordre de canviar tots 
els mòbils. Jo en vaig arribar a tenir 
tres de diferents”.
Encara ara, un any després, molts 
dels implicats en l’organització del 
referèndum tenen temor de repre-
sàlies, i tots es mantenen encara en 
l’anonimat. Este setmanari ha in-
tentat contactar amb algunes per-
sones que suposadament van par-
ticipar en l’engranatge, però només 
el coordinador electoral d’Amposta 
s’ha atrevit a parlar; això sí, des de 
l’anonimat i trucant des d’un núme-
ro ocult. “Encara tenim temor”, ad-
met el coordinador d’Amposta. 
Una altra de les claus de l’èxit de 
l’1 d’octubre va ser sens dubte la 
implicació ciutadana que va sortir 
a defensar el seu dret a votar, i que 
van protegir els coŀlegis i les ur-
nes. “La resposta de la gent va ser 
increïble”, explica un dels implicats 
en l’organització a Amposta, que 
recorda com la gent va custodiar 
coŀlegis i va respondre a qualsevol 
crida que es va fer des de l’organit-
zació. Tothom mobilitzat, organit-
zat, unit per un mateix objectiu. És 
una sensació que van tindre molts 
pobles. «L’engranatge va ser bru-
tal. Cadascú tenia una faena enco-
manda i l’1 d’octubre, tot va funcio-
nar”. 

LEONOR BERTOMEU / 
REPORTATGE PUBLICAT AL 
SETMANARI L’EBRE EL DIVENDRES 
28 DE SETEMBRE

“L’engranatge va ser brutal. L’1-O tot va funcionar”

El coordinador electoral i altres coŀlaboradors d’Amposta, expliquen com es va organitzar el 
referèndum a la ciutat
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PROJECTES

L’Ajuntament aspira a finançar bona part dels 247.000 euros d’inversió amb l’1,5% Cultural

L’Ajuntament d’Amposta pro-
jecta restaurar per fer visitable 
la torre de Sant Joan, una es-

tructura de defensa contra els pirates 
sarraïns construïda a finals del segle 
XVI i que es troba actualment dins de 
la badia dels Alfacs. El govern muni-
cipal ha encarregat avantprojecte que 
preveu netejar la part interior, molt 
deteriorada, consolidant els elements 
que queden i, si és possible, incorpo-
rar els que es recuperin. S’habilitarà 
una tarima a la part superior com 
a mirador així com una passarel·la 
lateral que preservarà l’actual corriol 
de pedres que sobresurt de l’aigua. 
L’obra, que no es preveu enllestir 
abans de dos anys, suposarà un inver-
sió de 247.000 euros. Una xifra que 

el consistori espera finançar, en bona 
mesura, mitjançant l’1,5% Cultural 
del Ministeri de Foment.

“Amposta té poques construccions 
del 1.576: no podem deixar que 
continuï degradant-se”, remarca l’al-
calde, Adam Tomàs. Va ser construïda 
justament aquest any per ordre de 
Felip II per vigilar les entrades dels 
pirates sarraïns juntament amb altres 
estructures similars al voltant de la 
badia dels Alfacs. Des de fa anys 
però, la torre es troba unes desenes 
de metres dins les aigües de la badia 
i és només accessible per un corriol 
de pedres que sobresurten amb la 
marea baixa. Aquesta importància 
històrica i singularitat paisatgística la 
va convertir en Bé Cultural d’Interès 

Nacional (BCIN). També es troba 
inclosa en el catàleg de fortificacions 
de la Direcció General de Costes.

L’estructura es troba, en aquests 
moments, en força mal estat. De 
forma quadrada i tronc piramidal, 
els seus murs estan esquerdats i par-
cialment ensorrats. No es conserva 
la part superior. En funcionament 
durant 250 anys, va ser destruïda, 
possiblement, per l’armada britànica 
durant la guerra del Francès. L’any 
1950 es van desmantellar els grans 
blocs que la formaven per construir 
les cases del nucli de Poblenou del 
Delta. Ara, però, el consistori, en 
la línia dels projectes en marxa per 
recuperar la zona del Castell i de la 
façana fluvial, ha posat en marxa el 
procediment per fer efectiva la seva 
restauració i poder-la fer accessible 
al públic.

Segons ha explicat Tomàs, el consis-
tori disposa ja d’un avantprojecte que 
ha de servir per redactar el projecte 
executiu i licitar les obres. Està previst 
netejar la part interior i efectuar-hi 
excavacions arqueològiques. Això ha 
de permetre determinar si els mate-
rials que s’hi acumulen poden ser 
incorporats a la part derruïda a l’hora 

d’elaborar el projecte executiu. També 
es consolidaran els elements que es 
mantenen i s’habilitarà una passarel-
la de fusta pel lateral de l’estructura 
per facilitar l’accés, també a persones 
amb mobilitat reduïda, evitant cobrir 
el corriol de pedres característic. 
Aquesta mateixa passarel·la donarà 
accés també a la part superior de la 
torre, on s’habilitarà una tarima per 
poder gaudir de les vistes sobre la 
badia dels Alfacs i el delta de l’Ebre.

L’avantprojecte calcula la inversió 
necessària en 247.000 euros. Tot i 
que el projecte no es materialitzaria 
abans de, com a mínim, dos anys, el 
govern municipal ha decidit posar en 
marxa el procediment administratiu 
coincidint amb la recent adjudicació 
del tram de guarda costanera entre 
la mateixa torre i Poblenou, fet que 
permetrà millorar de forma ostensible 
l’accés a la zona. Tomàs també ha 
subratllat la voluntat del consistori 
d’optar, per primer cop, als ajuts 
de l’1,5% Cultural del Ministeri de 
Foment, que podrien arribar a sub-
vencionar fins a un 75% de l’import 
de l’actuació. 

ACN AMPOSTA

Amposta restaurarà per fer visitable la 
torre de defensa de Sant Joan

SUCCESSOS

La policia local d’Amposta ha de-
nunciat penalment un conductor 
que va precipitar-se amb el seu 
cotxe a una sèquia de reg gairebé 
quintuplicant la taxa d’alcoholèmia 
permesa aquest dijous al vespre. 
L’home, un veí de Tortosa de 52 
anys, circulava com a únic ocupant 
del vehicle pel camí que uneix la 
TV-3405 i Poblenou del Delta en 
direcció a aquest nucli de població. 
Segons va declarar, va perdre el 
control del cotxe, va sortir de la via i 

va caure a la sèquia de la Becassina. 
En arribar al lloc de l’accident, els 
agents de la policia local van obser-
var que el conductor es trobava sota 
l’efecte de les begudes alcohòliques, 
donant 1,12 mil·ligrams d’alcohol 
per litre en la prova.
L’home va ser traslladat a l’Hospi-
tal Comarcal d’Amposta, tot i que 
no patia ferides de consideració. 
Els agents han instruït diligències 
judicials per un presumpte delic-
te contra la seguretat viària per 

conduir amb una taxa que gairebé 
quintuplicava la permesa i haver 

estat implicat en un accident de 
trànsit. 

Un conductor que gairebé quintuplicava la taxa d’alcoholèmia 
cau amb el cotxe a una sèquia

La policia local ha denunciat penalment l’home
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URBANISME

La Junta de Govern Local de 
dilluns 8 d’octubre ha aprovat 
iniciar l’expedient d’expropia-

ció de les construccions que ocupen 
el tram del carrer Goya entre el 
carrer Saragossa i el carrer Amèrica, 
conegut com l’antic molí de Soneca. 
L’objectiu és enderrocar aquestes 
edificacions per poder obrir el 
carrer Goya des de l’Amèrica fins a 
l’avinguda de la Ràpita. “Es tracta 
d’una zona que fa 50 anys que està 
urbanitzada i no té cap tipus de sentit 
que encara no s’hagi finalitzat la ur-
banització”, diu l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs. “Tenim un acord amb 
la propietat del terreny per iniciar 
el procés d’expropiació”, afegeix, “el 
preu d’expropiació s’acabarà resolent 
als jutjats”.

“És una actuació molt senzilla però 
que fa molts d’anys que s’hauria d’ha-
ver fet”, diu l’alcalde, tot reconeixent 
que “no es pot posar encara data per 
enderrocar i urbanitzar el carrer”. 

“No podem dir quan serà, però 
esperem tenir l’acord d’expropiació 

abans del final de la legislatura”, ha 
afegit, “tan bon punt com el tinguem, 

farem l’enderroc i urbanitzarem el 
tram del carrer”. 

La JGL del 8 d’octubre aprova iniciar l’expedient d’expropiació 

L’Ajuntament expropiarà l’antic molí de 
Soneca per obrir el carrer Goya

ENSENYAMENT

Les llars d’infants municipals im-
parteixen classe d’anglès.
Les llars d’infants municipals 
d’Amposta, la Llar d’infants La Se-
quieta i la Llar d’Infants la Grune-
ta, han iniciat el curs escolar amb 
una novetat. Els menuts i menudes 
d’ambdues llars municipals faran 
classes d’anglès amb el mètode 
TET English, especialment disse-
nyat per a infants de 0 a 3 anys. 

TREBALL

Cinc joves de menys de 30 anys, titu-
lats (amb formació de Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà, de Grau Superior o 
Graus universitaris) i inscrits com a 
demandants d’ocupació a l’Oficina 
de Treball i amb la Garantia Juve-
nil, podran incorporar-se durant 
sis mesos a treballar a l’Ajuntament 
d’Amposta. El Servei d’Ocupació 
de Catalunya, de la Generalitat, ha 

aprovat al consistori ampostí cinc 
contractes dins el Programa Joves en 
Pràctiques, amb una subvenció total 
de 55.000 euros. «Aquests llocs de 
treball estan subvencionats al 100% 
per la Generalitat», explica l’alcalde, 
Adam Tomàs. Les cinc ofertes, que 
es publicaran els propers dies, seran 
per incorporar-se en una categoria 
de tècnic mig, a les àrees de Turisme, 
Ensenyament, Serveis Socials, Obres 
i Mitjans de Comunicació. 
En els últims dos anys, el programa 
Joves en Pràctiques, ha permès con-
tractar en pràctiques fins a 27 joves. 
“D’aquests 27 joves, contractats 
inicialment amb la subvenció del 
programa, han continuat el seu con-
tracte en pràctiques més de la meitat 
dins de l’Ajuntament d’Amposta” diu 

l’alcalde, “ fins a les hores, el 44% 
treballaran aquests dos anys complets, 
esgotant el màxim legal que permet 
el contracte en pràctiques».
Les ofertes de treball d’aquests cinc 
perfils es publicaran a amposta.cat 
durant aquesta setmana. Els joves 
s’incorporaran abans del 31 d’octubre. 
Joves en Pràctiques és un programa 
del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) dirigit a titulats 
de menys de trenta anys inscrits a 
l’oficina de Treball del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants d’ocupació i al Registre 
d’Informació de la Garantia Juvenil. 
Ofereix contractes en pràctiques d’una 
durada de sis mesos. Compta amb el 
finançament del SOC i del Fons Social 
Europeu. 

L’Ajuntament contractarà a 5 joves titulats
dins el programa Joves en Pràctiques
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SOLIDARITAT

Aproximadament un 70% de les persones que necessiten ajuda bàsica pateixen pobresa crònica 

La Creu Roja a Amposta atén més de 
3.100 persones durant l’any 2017

La Creu Roja a Amposta ha pu-
blicat la memòria de l’activitat 
duta a terme durant el 2017. 

L’organització ha atès un total de 3.152 
persones en àmbits tan diversos com 
persones que es troben en situació 
de pobresa, gent gran, desocupats, 
infància en risc, discapacitats o dones 
que han patit violència de gènere, 
entre altres. En total han estat 27.347 
intervencions que s’han pogut dur a 
terme gràcies als 149 voluntaris de que 
disposa l’entitat a la ciutat, als 646 socis 
que col·laboren econòmicament amb 
l’organització, així com també a les 
empreses que duen a terme donacions 
de manera desinteressada i als tècnics 
de la Creu Roja. En el conjunt de la 
demarcació de Tarragona durant l’any 
passat es van atendre fins a 62.582 
persones i es van realitzar un total 
de 238.715 intervencions realitzades. 

Durant tot l’any passat es van 
repartir aliments a 809 persones de 
la capital del Montsià i dels altres 6 
municipis on l’assemblea presta servei. 
Aquest repartiment va ser possible 
gràcies al Fons d’Ajuda Europea per les 
Persones més Desfavorides (FEAD) i a 
les donacions d’alguns supermercats 

de l’entorn, que permet a l’entitat 
disposar de productes frescos per als 
usuaris. A banda, fins a 1.151 persones 
van rebre productes d’higiene personal 
i de la llar. 

Un altre dels punts d’acció de l’en-
titat és l’ajuda per a evitar l’exclusió 
residencial. Així, s’han donat ajudes 
per al pagament de lloguers, de les 
quals se n’han beneficiat 80 persones, o 
per al pagament de subministraments 
d’aigua, electricitat o gas, en aquest 
cas amb 12 beneficiaris. 

Gent gran i joventut 
L’ajuda i atenció a la gent gran és 

un altre dels grans focus de l’acció de 
la Creu Roja a Amposta. L’organització 
duu a terme diferents programes i 
serveis de suport a les persones de la 
tercera edat, com són el servei de Tele-
assistència Domiciliària o el transport 
adaptat per a persones amb problemes 
de mobilitat. En total 346 persones 
s’han beneficiat d’aquests projectes, 
entre els quals hi ha membres de 
l’Associació de Malalts d’Alzheimer 
del Montsià i de la Residència d’Avis 
d’Amposta. A banda, des de la Creu 

Roja també es potencia l’envelliment 
actiu mitjançant tallers i accions lúdi-
ques i de reforç del treball cognitiu, en 
els quals hi ha participat 128 persones.

Altres col·lectius que han rebut aju-
da de l’assemblea d’Amposta són les 
persones amb discapacitat, amb 126 
beneficiàries, que han pogut gaudir 
del servei de transport adaptat, ja sigui 
per a assistir al seu lloc de treball o 
d’estudis, o per realitzar accions de 
caràcter més lúdic. També s’ha rea-
litzat atenció psicològica a persones 
en dificultats, assessorament jurídic 
i atenció a persones immigrades, així 
com atenció i suport a 30 dones en 
situació de dificultat (algunes de les 
quals víctimes de violència de gènere). 
A més, per tal de lluitar contra aquesta 
xacra, tècnics de l’organització han dut 
a terme diferents xerrades en instituts 
de la ciutat per tal de conscienciar els 
joves i prevenir conductes masclistes, 
tot potenciant l’empoderament de la 
dona. 

La cura de la infància és també 
un dels grans objectius de l’entitat. 
Així, a Amposta s’han atès 34 menors 
en situació de risc. A banda, per a 
infants en situació de vulnerabilitat, 

s’ha consolidat el projecte “+ Esport 
Futsal”, un equip de futbol sala per a 
joves de 6 a 16 anys que ha comptat 
amb 40 jugadors (3 grups) que han 
pogut fer esport i aprendre valors com 
la companyonia, el respecte i el treball 
en equip alhora que participaven en 
una competició reglada. Tot plegat 
sense oblidar els estudis, als quals 
l’organització dedica molts esforços 
mitjançant el Projecte d’Èxit Escolar, 
dut a terme per la Creu Roja Joven-
tut, per tal que menors en situació 
de vulnerabilitat puguin finalitzar 
l’escolarització obligatòria assolint els 
objectius acadèmics. A Amposta han 
estat 63 infants els que han estat ate-
sos durant l’any 2017, que han rebut 
un total de 783 berenars. A banda, 
per les festes nadalenques, fins a 194 
menors de famílies en dificultats van 
rebre alguna joguina, en el marc del 
projecte La Joguina Educativa. 

Finalment, un altre dels bucs 
insígnia de l’entitat són els serveis 
preventius. Durant el 2017 la Creu 
Roja a Amposta ha realitzat 61 accions 
arreu de la comarca en actes populars, 
festius o competicions esportives, 
entre altres. 

SERVEIS SOCIALS

La residència d’avis d’Amposta im-
plementarà un nou projecte sensorial 
Snoezelen per “millorar el benestar dels 
avis a través del gust, el tacte, l’olfacte, 
vista, ...”. “No es tractarà d’una sala, 
com és habitual, sinó d’un projecte 
que s’implementarà un projecte global, 
Sentint em sento viu, per treballar 
7 dies a la setmana 24 hores al dia 
356 dies a l’any; serà una filosofia de 
treball”, explica la directora tècnica de 
la residència d’avis, Rosabel Gómez. El 
projecte compta amb una aportació de 

6.000 euros per part de l’Obra Social 
la Caixa. Dijous 27 de setembre la 
Caixa i l’Ajuntament d’Amposta van 
formalitzar aquesta aportació en un 
acte al saló de plens de l’Ajuntament.

Un acte en què també es va formalit-
zar l’aportació de l’entitat al menjador 
d’estiu de l’Ajuntament d’Amposta, que 
garanteix els àpats dels xiquets i xique-
tes en risc d’exclusió social de la ciutat. 
L’entitat ha aportat, enguany, 6.000 
euros, havent incrementat l’aportació 
en 3.500 euros respecte l’aportació de 

l’any anterior. “L’Ajuntament d’Ampos-
ta té una implicació molt gran en totes 
les necessitats socials de la ciutat”, diu 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, tot 

afegint que “és de valorar comptar amb 
la col·laboració d’entitats com l’Obra 
Social la Caixa per garantir aquests 
serveis fonamentals”.  

La residència d’avis implementarà un projecte 
multisensorial per treballar amb els sentits

Sentint em sento viu rep 6.000 € de l’Obra Social la Caixa, igual que el menjador social d’estiu
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UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria de Governació
La regidoria de Governació té, 

entre les seves funcions, la 
gestió del cos de la policia local 

i del de protecció civil, el trànsit i la 
seguretat ciutadana, els transports 
públics i col·lectius així com qualse-
vol altre assumpte que incideixi di-
rectament en matèries de governació. 
El seu responsable, Miquel Subirats, 
va assumir la regidoria fa tres anys i 
escaig amb uns objectius molt clars: 
convertir el cos de la Policia Local en 

un cos digne d’una ciutat com Am-
posta, amb la incorporació de nous 
agents, la renovació de l’equipament, 
la lluita contra el tràfic de drogues i 
l’impuls d’actuacions que fomenten 
el civisme de la ciutadania a través 
de polítiques preventives. Al llarg 
d’aquests tres anys «s’han fet passos 
de gegant per donar compliment als 
nostres compromisos», diu Subirats. 
És amb ell amb qui repassem al detall 
totes aquestes actuacions. 

«Amb la voluntat d’allunyar-nos de la imatge de la policia sancio-
nadora i recaptatòria, i apropar-nos a un model de policia correc-
tora, hem reduït els imports de les denúncies establint un sistema 
gradual que augmenta la quantia als reincidents, oferim substituir 
les sancions econòmiques i instaŀlem elements dissuasius per evi-
tar que es facin les infraccions», explica el regidor de Governació. 
És en aquest sentit, per exemple, que s’ha ideat un sistema d’avisos  
a les infraccions lleus de trànsit, que durant la prova pilot de tres 
mesos, va posar un total de 177 avisos, que haurien suposat una re-
captació total de més de 27.000 euros (amb descompte, uns 13.500 
euros). «No ens mou la recaptació de diners a través de les denúnci-
es, sinó fer de la ciutat, un lloc millor, reduint al mínim els compor-
taments incívics». També s’han instaŀlat pilones a punts conflictius 
de la ciutat, per evitar que  estacionen vehicles en zones prohibides. 

Policia correctora

Una de les principals fites de la Policia Local quant a la seva plan-
tilla es refereix ha estat la incorporació de l’Inspector de Poli-
cia. «És ell qui ens ha permès fixar les necessitats que té el cos 
policial per poder donar resposta a tot allò que necessita la ciu-
tat en matèria de seguretat i civisme», reconeix Subirats. A més 
a més, durant aquests anys s’han anat incorporant nous agents, 
per cobrir jubilacions i baixes. Els últims quatre, amb comissió 
de servei, han servit per reforçar la plantilla. Tanmateix, també 
s’han incorporat dos agents cívics que informen a la ciutadania 
sobre comportaments incívics, sobretot en matèria d’escombra-
ries. «Era molt important garantir que la ciutat tenia els efec-
tius suficients per donar resposta a totes les seves necessitats», 
diu Subirats, qui també explica que «amb la voluntat de millorar 
el servei en aquells dies que la necessitat ho requereix s’ha ha-
bilitat una bossa d’hores extra remunerades per tal d’augmen-
tar el nombre d’efectius sense que afecti a la planificació anual».

Reforç de la plantilla

«Amb la voluntat d’apostar per l’eficiència energètica i reduir la 
contaminació, anem substituint el parc de motos de combusti-
ble per motos elèctriques», explica el regidor, qui també explica 
que s’ha adquirit un vehicle policial, equipat amb el quit de tras-
llat de persones detingudes per tal de garantir la seguretat dels 
agents i dels propis detinguts, i una furgoneta d’atestats. «A més, 
i després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, vam decidir 
comprar armilles antibales a tots els agents», explica Subirats. 

Millora de l’equipament

Durant el 2018, la Policia Local també ha fet una aposta fer-
ma i clara vers la comunicació cap a la ciutadania. Ha refor-
çat la presència a les xarxes socials amb la creació d’un per-
fil de Facebook i també ha treballat més intensament amb 
Twitter. L’objectiu és el de mantindre informada la ciutada-
nia de l’activitat del cos policial, així com també donar con-
sells de seguretat o alertar davant de possibles fets delictius. 

Una comunicació proactiva
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«Malgrat que hem fet molt durant aquests tres anys i escaig, 
encara hi ha projectes importants de ciutat amb els quals estem 
treballant, alguns veuran la llum abans del maig, altres culmina-
ran a la propera legislatura», reconeix Subirats. Són, per exem-
ple, el pla de mobilitat, l’accés amb vehicle a la plaça del Mercat o 
al carrer Major o la nova comissaria. 

El pla de mobilitat o la nova comissaria, 
pendents

«Any rere any, els voluntaris de Protecció Civil fan més de 3.500 
hores de voluntariat al servei d’Amposta per possibilitar que la 
resta puguem gaudir de tots els actes en què coŀlaboren», re-
corda el regidor, «i és per això que des que vam assumir l’alcal-
dia hem treballat de forma constant per millorar tot allò que po-
dem oferir a aquest cos». Així, entre altres coses, s’ha adquirit 
un moto, un hospital de campanya amb el seu equipament i un 
remolc d’emergències. «A més, també vam fer un reconeixe-
ment als voluntaris que han complert 20 anys de servei», clou. 

Protecció Civil: dignificant la tasca dels 
voluntaris «De la mateixa manera que apostem per una policia correcto-

ra en les infraccions lleus, també volem ser implacables amb 
el tràfic d’estupefaents», afegeix el regidor de Governació. «És 
per això que s’han intensificat les actuacions per delictes con-
tra la salut pública», reconeix, «amb coŀlaboració amb els Mos-
sos d’Esquadra. Així, des de la incorporació de l’inspector en 
cap, Josep Massana, al maig del 2017 i fins a principis d’octu-
bre, s’han fet 12 operatius policials amb un total de 32 entrades 
i registres que han permès la detenció de fins a 42 persones. 

Implacables contra el tràfic d’estupefaents

La Policia Local ha creat noves unitats policials per a fer més 
eficient el cos. Així, s’ha creat la figura dels inspectors de domi-
ni públic, que controlen les obres que es realitzen, les terras-
ses, els guals, els solars buits, entre d’altres, per comprovar 
que disposin de permisos pertinents i que compleixen la norma-
tiva i si no ho fan, poder actuar d’ofici amb l’obertura d’un expe-
dient. També s’ha incorporat la unitat canina, «amb la voluntat 
de millorar les actuacions contra el tràfic i consum d’estupefa-
ents», i la ciclista, per «apropar-nos a la ciutadania, fonamen-
talment al Poble Nou i Eucaliptus». Finalment, també hem recu-
perat la unitat de policia comunitària, que té per objectiu mediar 
als conflictes entre els veïns, integrada per un caporal i un agent.

Noves unitats de la Policia Local

Un altre dels objectius de la regidoria quant al cos de la Policia Lo-
cal es refereix ha estat el de fer visible el cos policial. A més de 
renovar l’uniforme per adaptar-lo a allò estipulat a la Resolució 
INT/1431/2017 i convertint el cos policial ampostí en la primera 
policia local de la demarcació de Tarragona en fer-ho, també s’ha 
facilitat uniforme de mitja gala a tots els agents. «La voluntat és 
dignificar el cos», assenyala el regidor, tot explicant que d’aquesta 
manera, els agents participen en actes oficials i institucionals amb 
aquest uniforme, com per exemple l’11 de setembre o els actes de 
Sant Antoni i la Festa del Mercat a la Plaça, amb la unitat muntada.
«I no volem només una policia de proximitat de portes cap a fora, 
també ho volem cap a dins», diu el regidor de Governació, per això 
«volem ser propers amb els mateixos policies i per això és ne-
cessari reconèixer la feina que fan dia a dia». «És en aquest sen-
tit que aquest 2018 hem creat el Dia de la Policia Local i Protec-
ció Civil, amb la voluntat de reconèixer tota aquesta feina», clou. 

Visibilització del cos policial
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TURISME

Més d’un centenar de professionals se citen a Amposta

Coincidint amb el Dia Mundial 
del Turisme el 27 de setembre, 
Amposta va organitzar una 

nova edició de les Jornades de Turis-
me de les Terres de l’Ebre. Enguany 
es van dedicar al Turisme Cultural 
en motiu que l’Agència Catalana de 
Turisme dedica tot l’any al lligam en-
tre turisme i patrimoni. Una jornada 
que va atraure més d’un centenar de 
professionals

La jornada es va fer amb l’objectiu 
de conservar i conèixer les festes del 
territori. Així, es va parlar de festes 
de recreació històrica, on van inter-
vindre la Festa Medieval de Mont-
blanc, la Festa del Mercat a la Plaça 
d’Amposta, la Festa del Renaixement 
de Tortosa, Els Orígens de la Ràpita, 

la Mora Morisca de Móra d’Ebre, el 
Festival Tyrika d’Alcanar l’Associació 
lo Riu Miravet. El segon bloc va ser 
el d’artesana, amb la participació de 
la Fira de la Terrissa de la Galera, 
les catifes de flors de l’Ametlla de 
Mar i Freginarts dels Freginars. Al 

bloc d’Empreses especialitzades en 
turisme cultural va intervindre Terrà 
Enlla, La Jueva, Conficon Turisme 
Tradicions i el Celler Modernista 
de Gandesa. Finalment, hi va haver 
espai per als centres d’interpretació i 
Museus amb la participació del Centre 

de Desenvolupament Rural - Museu 
de la Pauma, el Museu de les Terres 
de l’Ebre, el Centre d’Interpretació 
d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita, 
d’Ulldecona, i el Centre d’Interpre-
tació de la Batalla de l’Ebre.

Cap de Setmana del 
Turisme a Amposta
També per celebrar el Dia del Turis-

me, es van programar, juntament amb 
les empreses turístiques d’Amposta, 
un programa d’activitats gratuïtes 
o a preus reduïts per promocionar 
aquests actius, donar-los a conèixer 
entre la ciutadania local i a la vegada 
exercir com un atractiu per a visitants 
de fora del territori. 

El Turisme Cultural, centre de les Jornades 
de Turisme de les Terres de l’Ebre

TURISME

Amposta és Delta de l’Ebre, és Gas-
tronomia, és Família i és Esport. 
Són els quatre eixos temàtics sobre 
els quals s’estructura la informació 
de la nova web Turisme Amposta, 
que fa una aposta pel turisme d’ex-
periències i per una imatge molt 
visual. Aquesta estructura temàtica 
es complementa amb un submenú 
on el visitant pot trobar tota la infor-
mació necessària per visitar la ciutat 
i el seu terme: Descobreix (on hi ha 
informació sobre els actius turístic), 
Planifica (tot allò que necessita per 
organitzar el viatge, com l’agenda 
d’activitats) i Reserva (on hi ha els 
allotjaments i activitats de la zona). 

«Hem apostat per fer una web molt 
visual, que atragui al visitant amb  
impressionants fotografies dels es-
pais naturals i actius patrimonials 
que tenim, no només a Amposta sinó 
al Delta de l’Ebre», diu la regidora de 
Turisme, Fires i Promoció Exterior, 
Joana Estévez, qui també assenyala 
que la web també inclou informació 
sobre el conjunt de les Terres de 
l’Ebre i enllaços als diferents portals 
turístics de la zona.
La web, que utilitza la tecnologia 
Wordpress i adaptada per a mòbils 
i tabletes, ha estat dissenyada per 
l’empresa Nuwa Digital, especi-
alitzada amb la presència online 

de diferents patronats de turisme 
d’arreu del país. Tota la informació 
es pot trobar amb català, castellà, 

anglès i francès. 
L’enllaç directe a la web és
 www.turismeamposta.cat  

Turisme Amposta estrena nova web
Aposta pel turisme d’experiències i per la natura, la gastronomia, el turisme familiar i l’esport 
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F ins a 15 expositors van parti-
cipar, diumenge 7 d’octubre, 
a la segona edició de la Fira 

del Disc de les Terres de l’Ebre, 
organitzada pel bar Llar, amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Fires, Turisme i Promoció Exterior 
de l’Ajuntament d’Amposta. La fira, 
a l’exterior de l’Oficina de Turisme 
d’Amposta, va omplir-se de música 
des de les deu del matí i fins les deu 
de la nit. El vent d’aquell diumenge 
no va deixar a casa els amants de la 
música en vinil, que es van acostar 

en aquest punt per buscar algun 
tresor entre les propostes dels quin-
ze expositors, que segons apunten 
des de l’organització, van tancar la 
jornada «molt satisfets». «Els que 
repetien assenyalen que han venut 
més que l’any passat», diuen, «de 
mitjana, unes vendes de 500 euros 
per paradista, alguns fins i tot 700 
euros». «És destacable, perquè hi 
hagut 6 expositors més que fa un 
any», clouen des de l’organització. 
Paral·lelament a les mostres, es van 
programar activitats paral·leles que 

també van atraure gent. En especial 
l’actuació en directe de Teo Serrano, 

l’exposició dedicada a David Bowie 
i les activitats infantils. 

FIRES

Alba Castellví inaugura el curs escolar

ENSENYAMENT

La sociòloga, educadora i me-
diadora Alba Castellví ha estat 
l’encarregada d’impartir la lliçó 
inaugural del curs escolar 2018-
2019. L’autora d’Educar sense 
cridar va dirigir-se a mestres, pro-

fessors, pares i mares i avis i àvies 
que es van reunir a l’auditori de la 
Unió Filharmònica per donar-los 
eines per fomentar l’autonomia, la 
responsabilitat i la curiositat entre 
els infants. 

Els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 
compleixen cinc anys

CASTELLERS

Ja han passat cinc anys des que 
naixia la colla castellera Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta. Cinc anys 
després, el projecte dels blau delta 
camina sòlid. Dissabte 29 de se-
tembre, la colla va celebrar el seu 

cinquè aniversari. Ho va fer, com 
ja és habitual, amb una Diada Cas-
tellera a la plaça de l’Ajuntament. 
La Colla Castellera Els Encantats de 
Begues i els Brivalls de Cornudella 
els van acompanyar. 

Èxit de vendes de la segona edició de la 
Fira del Disc

Els expositors asseguren haver venut més que fa un any
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SETMANA DE LA MOBILITAT

També hi va haver la caminada popular organitzada pels Amics del Camí de Sant Jaume

Del 17 al 22 de setembre, Am-
posta va gaudir de bus urbà 
gratuït. Va ser una de les 

accions que va realitzar l’Ajuntament 
d’Amposta, a través de la regidoria 
de Governació, dins la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat, del 16 al 22 de 
setembre. L’Ajuntament d’Amposta 
enguany s’hi va sumar amb un conjunt 
d’activitats, entre les que destaca la 
gratuïtat d’aquest servei. “Ho fem 
amb la voluntat que la gent que habi-
tualment no l’utilitza, ho faci i pugui 
veure les potencialitats d’utilitzar el 
transport públic”, assenyalava el regi-
dor de Governació, Miquel Subirats, 

en la presentació d’aquestes activitats
Subirats també va voler destacar 

que “des de l’equip de govern d’Es-
querra d’Amposta som partidaris de 
treballar per la mobilitat sostenible 
durant tot l’any; mostra d’això és 
que moltes de les activitats que la 
Generalitat ens proposa per aquesta 
setmana, nosaltres ja les fem durant 
l’any com les xerrades als col·legis, 
les bicicletades des de la regidoria de 
Turisme o el tall de carrers per realitzar 
activitats, com les ballades de jotes”. 
“A més a més, també estem fent una 
gran aposta per l’eficiència energètica 
vinculada a la mobilitat sostenible 

amb la compra de vehicles elèctrics 
per a la Policia Local, per exemple, 
o amb la instal·lació d’un punt de 
recàrrega”. Amb tot, segons el regidor 
de Governació, també es necessari 
que dintre la Setmana Europea de la 
Mobilitat Sostenible s’organitzen més 
activitats, “a l’hora que ens permeten 
donar compliment a una moció del 
grup dels socialistes”.

Quant a la resta d’activitats, del 
17 al 21 de setembre, la Policia Local 
va realitzar xerrades sobre mobilitat 
segura als col·legis de la ciutat. El dia 
22, de 10 del matí a una de la tarda 
es va tallar el Pont Penjant i hi va 

haver un circuit per a bicicletes, amb 
bicicars cedits pel Mas de la Cuixota. 
Per la tarda, al parc dels Xiribecs, a 
les 18 h. hi va haver un espectacle 
teatral infantil, amb la presència de 
la unitat canina de la Policia Local, 
personatges de la Patrulla Canina i 
xocolatada. “També es va fer reparti-
ment de cascs de bicicleta als alumnes 
que enguany cursen P5, uns cascs que 
cedeix de forma gratuïta l’empresa 
Remsa”. L’última de les activitats va  
ser la tradicional caminada popular 
pel camí de Sirga que s’organitza con-
juntament amb l’Associació Amics del 
Camí de Sant Jaume, dissabte 29. 

Bus urbà gratuït i activitats infantils, a la 
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

ENTITATS

El passat dissabte dia 22, aquesta 
Associació va donar el tret de sortida 
al començament del nou programa 
d’activitats, temporada 18/19.
 L’acte va consistir en fer una excursió 
per un circuit, perfectament senyalit-
zat d’uns 14 km. aproximadament, 

per la Plana de Santa Bàrbara. La 
calor regnant que va acompanyar 
la marxa, va fer que els refrescs en 
finalitzar es agraïssin encara més.
En  l’arrencada de la nova tempora-
da, com és habitual, s’aprofita per 
celebrar la  Junta General Ordinària 

per tractar dels assumptes propis de 
l’activitat, i que aquest any va coinci-
dir en la renovació de la meitat dels 
membres que componen la Junta 
Directiva .
Cal destacar que va sortir elegit com a 
nou president el senyor Teri Panisello 
Casanova, desitjant-li el millor.
Un cop finalitzada l’Assemblea tots 
els assistents es van reunir en un 
dinar de germanor, que va servir per 
enfortir llaços d’amistat.
Per últim, ressaltar l’alta participació 
en tots els actes, ja que van ser 104 
persones que es van reunir.
Desitjant que aquesta participació 
es mantingui durant tota la tempo-
rada. 

ULTREIA

Sortida de l’Associació dels Amics del Camí de Sant Jaume
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Divendres 5 d’octubre, unes 250 
dones d’arreu de la comarca 
del Montsià van reunir-se a 

Amposta dins la XVIII Trobada de 
Dones del Montsià, que cada any 
organitza una associació de dones 
de la comarca. Enguany, l’Associació 
de Mestresses de Casa d’Amposta 
era l’amfitriona de l’esdeveniment 
i per això, totes les membres de les 
diferents associacions de dones de 
la comarca van acudir a Amposta 

per participar en aquesta jornada 
festiva que va començar amb un petit 
esmorzar a la plaça de l’Ajuntament. 
Tot seguit, l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, va donar la benvinguda a les 
participants i després va ser la presi-
denta de l’entitat ampostina, Tere 
Gisbert, qui va dirigir-se a les dones. 

La jornada va continuar amb una 
missa, una visita turística a diferents 
espais de la ciutat i un dinar de 
germanor. 

TROBADA DE DONES DEL MONTSIÀ

250 dones del Montsià es troben a Amposta
L’Associació de Mestresses de Casa, amfitriones de la XVIII Trobada de Dones del Montsià

La jornada solidària de les 
Moteres Terres de l’Ebre

DONACIÓ DE SANG

Les moteres de les Terres de 
l’Ebre van mostrar un cop més la 
seua vessant solidària, organitzant 
una jornada de donació de sang a 
Amposta diumenge 29 de setembre. 
S’hi van atansar una vuitantena de 
donants que van posar el seu granet 
de sorra per augmentar les reserves 
de sang i plasma al territori. Tot 
precedit d’un esmorzar solidari, 

adjectiu amb el qual es caracterit-
za l’associació molt implicada en 
causes socials i que es va mostrar 
satisfeta de l’acte. El Casal Munici-
pal d’Amposta va acollir la jornada, 
organitzada amb la col·laboració 
del Banc de Sang i Teixits de les 
Terres de l’Ebre. 

CANAL TERRES DE L’EBRE

II CONGRÉS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DEL MONTSIÀ

Amposta, 26 i 27 d’octubre de 2018
Museu de les Terres de l ’Ebre

facebook.com/iecmontsia @iecmontsia
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Tretze espectacles de diferents 
gèneres però amb predomini 
de les arts escèniques de 

carrer, exhibicions i tallers de circ. 
Tot plegat d’accés gratuït. Són les 
credencials de la nova edició del 
FesticAM, el Festival Internacional 
de Teatre i Circ d’Amposta, que de 
l’11 al 14 d’octubre va omplir Am-
posta de teatre, circ i diferents arts 
escèniques de carrer. l’11 i el 14 
d’octubre a la capital del Montsià. 
Amb un pressupost global d’uns 
60.000 euros, el festival es va allar-
gar enguany quatre dies i va comptar 
amb la col·laboració econòmica de 
la Generalitat de Catalunya (amb 
una aportació de 1.000 euros per 
a finançar la impressió d’elements 
promocionals i també amb una sub-
venció, per primer any, de 12.500 
euros) i de l’Obra Social la Caixa 
(amb 23.000 euros per a l’espectacle 
inaugural). «L’aportació econòmica 
que fa l’Ajuntament per al FesticAM 
és de 20.000 euros», diu l’alcalde 
de la ciutat, Adam Tomàs. Tomàs 
també destaca que, amb aquesta 
cinquena edició, «el FesticAM ja 

s’ha establert dins del cicle estable 
d’esdeveniments culturals del país». 
L’alcalde també destaca, en el balanç 
d’aquesta cinquena edició, la gran 
afluència de gent a tots els espec-
tacles, a més de l’elevada qualitat 
de la programació. 

Aquesta cinquena edició va tenir 
un nom molt mediàtic entre la seva 
programació: el de la Fura dels Baus, 
que va protagonitzar l’espectacle 
inaugural dijous 11 amb el seu mun-
tatge Dreams / Xarxa Humana, que 
es va realitzar amb la participació 
d’usuaris i familiars d’Apasa i també 
amb altres entitats del municipi com 
la Fila i la Lira, Batukeem Amposta, 
la colla castellera Xiqüelos i Xiqüeles 
del Delta i la Colla de Diables lo Mi-
notaure. Un projecte que va deixar 
amb la boca oberta als centenars de 
persones que van omplir les grades 
del Parc dels Xiribecs, que van poder 
gaudir amb la xarxa humana que van 
crear, a quaranta metres d’alçada, 
els usuaris i familiars d’Apasa.

Quant a la resta de programació, 
també en destacava l’estrena abso-
luta de l’espectacle F/F FÖHN, un 

espectacle creat a la residència cre-
ativa de Balada de la mà de L’últim 
vals i Mariaelena Roqué i coproduïda 
pel FesticAM i el centre d’art Lo Pati. 
«Enguany, a més, el festival s’estrena 
com a espai còmplice del projecte 
Trànsits de la Creació de la Central 
del Circ i per això incorporem un 
espectacle que ha fet residència a 
la Central del Circ de la companyia 
Mumusic Circurs», diu Príncep, 
«l’espectacle de circ Flou Papagayo, 
a la plaça de l’Ajuntament». També 
va ser remarcable la representació 
de l’espectacle Hathi del Centre de 
Titelles de Lleida, Premi Nacional de 
Cultura 2018; l’espectacle també de 
titelles Kumulunimbu, de la compa-
nyia Ortiga, que va ser premi Drac 
d’Or al millor espectacle de Titelles 
a la Fira de Titelles de Lleida o la 

instal·lació Puck Caravaning, de 
Toms creatius, Premi Pom d’Or 2017. 

Enguany, el 90% dels espectacles 
van tenir lloc a espais oberts. Tots 
van ser d’accés gratuït. 

Cinc anys de 
FesticAM

El FesticAM va nàixer l’any 2013 
amb l’objectiu d’impulsar la ciutat 
com un espai de referència del circ, 
el teatre i les arts escèniques a les 
Terres de l’Ebre. És membre de la 
Plataforma Arts de Carrer de Cata-
lunya, que agrupa sota un mateix 
sostre els festivals, fires i mostres 
que tenen les arts de carrer com a 
principal eix conductor de la seva 
programació. 

TEATRE I CIRC

Enguany s’han programat tretze espectacles, la majoria de carrer, tots ells d’entrada gratuïta

El cinquè FesticAM 
tanca amb èxit 
de participació
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Una norantena d’autors participaran a les XIII 
Jornades de les Lletres Ebrenques

BIBLIOTECA

En el marc de les jornades es presentarà la Ruta Literària d’Arbó

Una norantena d’escriptors, 
la majoria de les Terres de 
l’Ebre, però també de la resta 

del país, participaran enguany, del 
16 al 20 d’octubre, a les Jornades de 
les Lletres Ebrenques, a la Biblioteca 
Comarcal Sebastià J. Arbó d’Amposta, 
que enguany arriben a la seua tretzena 
edició. Entre les activitats destacades, 
hi figuren la presentació de la ruta 
literària inspirada en l’obra i la vida 
de Sebastià J. Arbó; la conferència 
inaugural a càrrec de l’actriu Carme 
Sansa; la presentació de les bases del VI 
Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Am-
posta o una taula rodona conduïda pel 
periodista Albert Om. Són només “la 
cirereta del pastís d’un programa de 
molt nivell fruït d’un treball i una gestió 
molt eficient per part l’àrea d’adults de 
la Biblioteca”, diu l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, tot defensant “la qualitat 
de les activitats previstes, organitzades 
amb només 12.000 euros”. “L’equip de 
govern actual, quan vam assumir l’al-
caldia, vam apostar per incrementar el 
pressupost de les jornades, passant de 

9.000 euros a 12.000”, clou l’alcalde.
“Aquestes jornades estan més que 

consolidades”, ha afegit la bibliotecària 
responsable de l’àrea d’adults, “una 
mostra és que hi ha autors que tres 
o quatre mesos abans ja s’interessen 
per poder participar-hi; i també s’inte-
ressen autors novells”. Serret destaca, 
entre els assistents, noms d’autors de 
fora de les Terres de l’Ebre com Jordi 
Llavina, autor del poema narratiu 
Ermita, que ha rebut el Premi Lletra 
d’Or, o el de Maria Carme Roca, qui 
s’ha endut el Premi Prudenci Bertrana 
2018 per l’obra ‘El Far’, ambientat 

precisament al far de l’Illa de Buda. 
La bibliotecària també destaca que en 
la programació de les Jornades també 
es tenen en compte altres gèneres 
com l’audiovisual (es presentarà, per 
exemple, el documental Versos contra 
la violència) o el teatral (hi haurà la 
representació de l’espectacle de la 
companyia de Valeri Gisbert Vestigis 
80: els mals dies, inclosa dins del cicle 
de del 80è aniversari de la Batalla de 
l’Ebre).

Per la seua banda, la regidora d’En-
senyament i Cultura, Inés Martí, ha 
avançat que enguany, per primer cop, 

es presentarà l’edició de l’obra guanya-
dora del V Premi de Narrativa Breu 
Ciutat d’Amposta, Tan de bo si fos aquí, 
de Fede Cortés, que per primer cop 
serà editat per Onada Edicions. “Fins 
ara, la publicava el propi Ajuntament”, 
diu la regidora, “però hem cregut que 
per donar-li més rellevància i impor-
tància al Premi, que sigui l’editorial 
qui editi el volum dins una col·lecció 
que crearem del Premi”, ha explicat. 
Tanmateix, enguany es presentaran les 
bases del VIè Premi, un certamen que 
es biennal. El guanyador s’anunciarà 
a Sant Jordi del 2019.

Ruta literària de Sebastià J. Arbó
Un altre dels punts destacats del 

programa de les Jornades és la presen-
tació de la Ruta Literària de Sebastià 
J. Arbó El paisatge d’un escriptor, per 
l’autor Josep Igual. Igual explica que 
aquesta ruta visitarà diferents espais 
importants de la biografia d’Arbó. 
“També inclourem fragments de la seva 
obra, com Camins de nit”, afegeix. “Es 
tracta de posar en valor el patrimoni 
literari de l’autor”, clou. 

HISTÒRIA

Els dies 26 i 27 d’octubre, el Museu 
Terres de l’Ebre acollirà el segon Con-
grés d’Història de l’Institut d’Estudis 
Comarcals del Montsià (IECM), que 
tractarà sobre la Protohistòria a la 
comarca del Montsià. «Protohistòria 
i Castellania són dos fets cabdals en 
la història de la nostra comarca i de 
la seua capital que han estat poc es-
tudiats i poc difosos i, per tant, tenim 
un deure en la recuperació del nostre 
patrimoni cultural i històric a través 
de l’organització d’aquests congressos i 
altres activitats culturals que anuncia-
rem en el futur», diu Josep Valldepérez 
Lleixà, director de la Vocalia d’Història 
de l’IECM.  «Pretén reunir els millors 
experts acadèmics del període proto-
històric al nostre territori per posar 
en valor la riquesa cultural enterrada 
sota els nostres pobles i ciutats, sota 
el nostre Delta», afegeix. 
El Congrés constarà d’un seguit de 
ponències d’experts en història i ar-

queologia de l’època protohistòria a 
la part baixa de l’Ebre que ens presen-
taran les seves troballes i la seva visió 
del context històric a tots els nivells. 
Com a cloenda, el dissabte hi haurà 
una Taula Rodona, on els diferents 
ponents, podran exposar i contrastar 
les seves conclusions del Congrés. Pa-
ral·lelament, també hi haurà diverses 
activitats complementàries, com ara la 
exhibició i taller de ceràmica a càrrec 
de Joan Cortiella al vestíbul durant el 
matí del dissabte, o diverses accions 
artístiques.

Inscripcions
El preu de la inscripció és de 10€ (5€ 
per a estudiants/aturats/jubilats) i 
podeu inscriure-vos virtualment al 
formulari que trobareu a les nostres 
xarxes socials (Facebook: facebook.
com/iecmontsia i Twitter: @iecmont-
sia), i als webs del Museu Terres de 

l’Ebre i de l’Ajuntament d’Amposta 
(Formulari inscripció: https://goo.gl/
forms/lfbfwqc2rc4Zih4W2)  
També trobareu el tríptic amb la but-
lleta d’inscripció en format paper als 
instituts de la comarca i a l’Ajuntament 
d’Amposta, el Consell Comarcal del 
Montsià, el Museu de les Terres de 
l’Ebre i l’Arxiu Comarcal del Montsià.  
Un cop emplenada, cal fer-la arribar 
a la seu de l’IEC (Avgda. Generalitat 
70-80, 43870, Amposta) o enviar-la 
escanejada, junt amb el comprovant 
de pagament a iecmontsia@gmail.com 

La importància de la 
comarca 

L’IEC Montsià té localitzats més de 25 
jaciments protohistòrics a la comarca, 
dels quals, un mínim de 14 estan 
ubicats al terme municipal d’Ampos-
ta. No tots han estat intervinguts, ni 
tampoc tots són poblats; 4 d’aquests 

jaciments són necròpolis i molt so-
vint apareixen petits establiments 
d’ús agrícola o d’altres utilitats que 
desconeixem.   El motiu d’aquesta 
proliferació protohistòrica es deu a 
la peculiar topografia de l’indret. El 
riu Ebre i el Sénia, juntament amb les 
serres del Montsià i Godall tenen molt 
a veure, perquè el fet que aquests dos 
rius, en el seu tram baix, circulin en 
paral·lel fins la seva desembocadura i, 
que la serra del Montsià i la de Godall, 
transversalment, també s’estenguin en 
paral·lel des de l’Ebre fins al Sénia, 
ocasionen un encaix orogràfic, fluvial 
i costaner molt determinant alhora de 
facilitar la seva habitabilitat. 
El primer Congrés el vam organitzar 
l’any 2001 i va tractar sobre la Caste-
llania d’Amposta. D’aquelles jornades 
es va publicar el recull de ponències 
i aportacions de tots els experts par-
ticipants en un llibre: Actes de les I 
Jornades d’Història d’Amposta. 

Amposta acollirà el II Congrés d’Història de l’IEC Montsià
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Apropar la lectura als menuts

LITERATURA

La Biblioteca Sebastià J. Arbó i l’Institut de la Infància organitzen un festival de literatura en família

Apropar els menuts de casa a 
la lectura. Aquest va ser l’ob-
jectiu del primer festival de 

literatura en família Petits! Grans! 
Llibres! que dissabte 29 de setem-
bre va omplir de llibres i activitats 
infantils la plaça del Castell d’Am-
posta. Va ser dins la primera edició 
d’aquesta activitat, organitzada per 
l’Institut de la Infància i la Biblioteca 
Sebastià J. Arbó, una jornada que 
volia apropar la lectura als menuts 
i donar també les eines necessàries 
als professors i pares i mares per 
ajudar en aquesta tasca. I és que a 
més d’aquest primer festival, tam-
bé es va programar la Jornada de 
Literatura Infantil. 

A l’exterior de la Biblioteca es  va 

habilitar una zona de joc sensorial 
i contes per a famílies 0-3 anys, un 
petit atelier amb disfresses, una zona 
amb espais temàtics amb contes 
sobre natura, emocions, creativitat, 
ioga & mindfullness, També va ha-
ver-hi la presència de la caputxeta 
contacontes que va explicar contes 
a cau d’orella. I durant la tarda 
les xiquetes i xiquets van poder 
gaudir el taller de jardineria Petits 
Grans Jardiners, on es va ensenyar 
a conrear i cuidar una planteta que 
després les famílies es van poder 
emportar a casa. 

La capital del Montsià és el primer 
any que fa aquest festival i segura-
ment és el començament de moltes 
més edicions. 
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Estiu del 82 
Existeix cap imatge més romàntica 

que la dels dos gossets protagonistes 
de “La dama i el rodamón” mentre 
comparteixen un plat d’espagueti 
i ajunten els musells fent-se una 
besada del tot involuntària?

Avui, quan la gent em tracta de 
vostè i totes i cadascuna de les meues 
arrugues no són de plastilina , puc 
dir-vos, amb la raó deixada de banda 
i els pensaments ben emboirats, que 
l’odio amb totes les meues exigües 
forces! Hi ha figures icòniques que 
s’oculten a la rebotiga de la memò-
ria i, de vegades, sense que ningú 
les hagi convidat, tornen i tornen i 
s’entesten a regressar sense saber per 
què. Com la samarreta amb la besada 
dels gossets dels collons que aquell 
estiu va entossudir-se a portar el fill 
de Conxi la del Quiosc del Parc de 
les Escoles Velles.

Recordo perfectament l’estiu del 
82 amb el futbol surant per tot arreu 
i quan Mecano va “colar-se” dintre 
de la nostra festa i, també, quan vaig 
enamorar-me esbojarradament de 
l’Albert. Mai no havia sigut Míster 
Simpatia, ni tampoc ho havia pretès 
en cap moment, però va aconseguir 
copsar el meu interès i captivar-me 
amb una rudesa ben estudiada i el 
seu posat de pinxo perdonavides. 
Totes les tardes d’estiu ajudava a la 
seua mare despatxant diaris, maga-
zins, estampetes, tramussos, dolços 
i llaminadures de tota mena. Els 
quioscos solen assemblar-se tots una 
mica, però la veritat sia dita, és que 
el seu tenia un segell propi i personal 
que el distingia de la resta.  Conxita, 
la mare, a causa d’un llegat literari 
que ara trobo del tot innecessari d’ex-
plicar, va encabir-se, des del primer 
dia, a revendre i bescanviar llibres de 
segona mà. 10 pessetes i un exemplar 

vell. Això és el que costava aquella 
mena de bookcrossing allunyat de 
qualsevol mena d’esperit capitalista 
d’abans de les xarxes socials ideat per 
la Conxita aviat en farà trenta-cinc 
anys. Els llibres, deia, un cop llegits i 
rellegits, ja no tenen res més a oferir 
al seu eventual propietari (deixant de 
banda els àcars, la pols i la pèrdua 
d’espai vital, és clar) i sempre es pot 
trobar algú a qui li facin un bon pro-
fit. I aquell estiu, el dels meus tretze 
anys, vaig afartar-me de llegir llibres 
i novel·les sense cap criteri i, també, 
de menjar pipes i llepolies com si no 
estès bé del cap. Qualsevol excusa era 
bona. El meu cor adolescent, en veure 
l’Albert, s’accelerava fins a semblar 
una brúixola totalment embogida. 
No podia ni respirar sense que em 
vinguessin basques. Però ell sempre 
va tindre un cor de pedra on vaig 
entropessar més de cent vegades. 

El meu grau de frustració a tota 

hora ha resultat del tot ambigu. Les 
coses que més m’han agradat sempre 
han sigut les que m’acaben o m’aca-
baran per fer plorar. I en el cas del 
fill de la Conxi, no vaig adonar-me 
fins tard que la meua ment emetia 
“pagarés a qui els porti” que el seu 
cor mai no podria arribar a pagar. 
Ningú, tret de les meues amigues, 
no va notar que, després d’aquell 
estiu de desengany, vaig portar, una 
bona temporada, uns ulls de caramel 
clavats molt endins de la meua ànima 
acabada de despentinar.

Mai no vaig aconseguir copsar 
el seu interès, però com a la vida, 
de vegades, passen coses que no 
s’ajusten al que esperaves, amb els 
anys vaig maridar-me amb el fill del 
dentista que va recompondre’m totes 
i cadascuna de les càries causades per 
la gran quantitat de dolços i llami-
nadures que vaig menjar-me aquell 
estiu del vuitanta-dos. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons
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L’octubre és un mes de molta 
activitat cultural a la nostra 
ciutat. Des de l’Ajuntament i 
des de l’àmbit privat preparen 
propostes d’un gran nivell. Són 
una mostra el FesticAM, que 
enguany ve marcat per un nom 

molt reconegut, el de la Fura 
dels Baus. No és, però, l’única 
oferta de gran prestigi i nivell 
que amaga la programació de 
la cinquena edició del Festival 
Internacional de Teatre i Circ 
d’Amposta. Des de l’espectacle 
itinerant Haiti del Centre de 
Titelles de Lleida, companyia 
guardonada amb el Premi 
Nacional de Cultura 2018 

fins a l’espectacle de titelles 
Kumulunimbu, d’Ortiga, Drac 
d’Or al millor espectacle de 
titelles a la Fira de Titelles de 
Lleida, els 13 espectacles que 
es poden veure als carrers 
i places de la ciutat en tres 
dies converteixen Amposta 
en referència en les arts 
escèniques.
I de les arts escèniques, a 

la literatura. La Biblioteca 
Comarcal Sebastià J. Arbó 
fa tretze anys que organitza 
les Jornades de Lletres 
Ebrenques, també a l’octubre, 
on cada cop assisteixen més 
autors de les nostres terres i 
del conjunt del país. Enguany, 
fins a 90 se citen a Amposta. 
Un èxit també per apropar la 
literatura feta aquí. 

El Grup d’estudis d’arqueologia i 
història d’Amposta (GEAH) som un 
grup, recentment creat, d’interessats 
en la història de la nostra ciutat i en la 
seva divulgació. Aquest és el primera 
aportació a la revista Amposta. La 
nostra intenció és anar publicant pe-
riòdicament apunts sobre la història 
de la nostra ciutat. 

Orígens de la 
Castellania d’Amposta 
i la seva bandera
Cap a meitat del segle XI, comerci-

ants de la ciutat italiana d’Amalfi van 
obrir a Jerusalem, primer un asil per 
als peregrins europeus que anaven a 
Terra Santa i més tard un hospital a 
la vora del Sant Sepulcre. Ben aviat 
es converteixen en un orde monàstica, 
adopten la regla de Sant Agustí i es 
posen sota l’advocació de Sant Joan 
Baptista. Neix així l’orde de l’Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem.

Aquells comerciants d’Amalfi te-
nien com a senyal la bandera de la 
seva ciutat, que era una creu blanca 
de vuit puntes en camp blau. Donat 
que l’hàbit dels agustins és negre, 

van canviar el camp blau per negre, 
i van conservar la creu de vuit puntes 
(relacionant-les amb les vuit benau-
rances), creant el senyal de l’orde que 
ha durant fins avui en dia.

Un dels primers mestres de l’orde 
fou Raymond de Puy qui donà una 
nova personalitat als frares, establint 
que a més dels vots religiosos, havi-
en de fer servei d’armes, igual que 
els templers, per tal de protegir els 
peregrins. Com a frares seguien les 
normes i els preceptes religiosos, però 
també tenien una important formació 
militar, cosa que els va convertir en 
soldats professionals.

Les freqüents donacions i la seva 
capacitat militar fa que l’orde s’esten-
gui per totes les nacions de l’occident 
europeu creant una estructura de 
comandes i priorats. L’alt comanda-
ment de l’orde estava en mans del 
Gran Mestre que fins a la caiguda 
de Jerusalem l’any 1187, residia a 
aquesta ciutat. Després, van passar a 
Sant Joan d’Acre, a Rodes i, finament, 
a Malta, pel que també es coneixen 
com Cavallers de Malta.

El territori europeu va quedar divi-
dit en llengües segons la procedència 
dels cavallers. Durant els primers anys 
de l’orde, els cavallers hospitalers de 
Catalunya pertanyien a la llengua 
de Provença amb seu al monestir de 
Sant Gils. En recompensa del suport 
militar de l’orde durant la reconquesta 
del territori, el comte de Barcelona 
Ramon Berenguer IV li atorgà la for-
talesa d’Amposta, mitjançant carta 
de donació. Amposta estava situada 
a la frontera entre el Principat de 
Catalunya i el Califat de Còrdova, per 
la qual cosa l’assentament a Amposta 
pren una gran importància. L’oficial de 
l’orde que estava a càrrec del castell 
ràpidament es va convertir en prior 

de Catalunya i del regne d’Aragó.
Tots els territoris, priorats, de l’or-

de de Sant Joan, prenien el nom de 
Castellanies quan feien frontera amb 
el món musulmà, refermant així el 
seu caràcter militar. D’aquesta ma-
nera, neix la Castellania d’Amposta, 
que comprenia tots els territoris del 
comte de Barcelona. El seu màxim 
comandament, a més a més d’ésser 
prior, també pren el nom de Castellà 
d’Amposta. Des d’aquell moment la 
Castellania d’Amposta resta totalment  
independent del Priorat de Sant Gils 
de Provença. El Castellà d’Amposta 
passa a ser una de les màximes dig-
nitats a la cort. 

Com que l’hàbit negre produïa 
confusions al camp de batalla, el 
1130 el papa Inocenci III decreta que 
la religió en temps de guerra portés 
estendards amb creu blanca sobre 
camp vermell. Norma que poc a poc 
també van adoptar per als vestits que 
portaven en entrar en combat. Més 
tard, el 1259, el papa Alexandre IV 
permet que els frares-cavallers en 
servei d’armes portessin una sobre-

vesta vermella amb la creu blanca de 
vuit puntes o una creu llatina blanca. 
D’aquí ha anat evolucionant poc a poc 
la senya de la nostra ciutat.

Des del seu origen el 1150 fins 
el 1280 quan el Castell d’Amposta 
passa a mans del rei per un canvi de 
territoris amb els Hospitalers, fou la 
seu del Castellà d’Amposta, des d’on 
comandava tots els territoris de la 
Corona d’Aragó. A partir de llavors 
es mantingué la dignitat de Castellà 
d’Amposta encara que el mandatari 
residís en altres territoris. 

El llistat de Castellans d’Amposta 
és extens i podem trobar a Ramon 
Berenguer IV, qui en fou el primer, 
Ermengol d’Aspa (1180-1182), Hug 
de Folcalquier (1230-1244), Juan 
Fernández de Heredia (1346-1376), 
Bernat Hug de Rocabertí (1461-1485) 
o Joan II de Ribagorça (1506-1517). 
Joan II fou, a més, el 46è President 
de la Generalitat de Catalunya, de 
1512 a 1514. 

GRUP D’ESTUDIS D’ARQUEOLOGIA 
I HISTÒRIA D’AMPOSTA
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de 30 línies, en cas contrari podrien ser 
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No s’acceptarà cap escrit a mà o en còpia 
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“AL SETEMBRE”
Hem entrar en una època apassionant 
per a la ciutat d’Amposta. Obres, pro-
meses, estudis, reunions, declaracions 
d’intencions, compres… Després de 3 
anys de govern d’Esquerra, un govern 
amb moltes espectatives de canvi, 
de l’aire fresc promès s’ha convertit 
en un brisa que no ha fet avançar el 
nostre barco. Com ja ho hem definit en 
anteriors ocasions, estem al setembre 
dels mals estudiants.
Amposta té moltes mancances a nivell 
estructural i a nivell de manteniment. 
A nivell estructural, no hi ha un teixit 
empresarial, tot i la recuperació eco-
nòmica, que creï llocs de treball amb 
els sous necessaris per dinamitzar 
sector com el comerç i oci. Tampoc 
hi ha, per als més joves, una oferta 
d’oci adaptada tot i les promeses i 
grans esforços econòmics de l’ajun-
tament en festes i festetes. L’hospital, 
n’és un altre cas, un hospital que 
no inverteix perquè no genera 
beneficis, que no pot fer totes les 
proves possibles, que no té molts dels 
especialistes necessaris. 
El canvi de govern  que havia de can-
viar tot l’enllumenat només n’ha 
canviat un 30% (grau i poblenou) i 

aquest canvi, que havia de ser el gran 
projecte de ciutat, no ha suposat un 
estalvi a les nostres butxaques.
L’equip de govern que havia de canviar 
de bancs, per postureo, a una banca 
ètica, no ho ha fet.
L’alcalde que volia liderar un nou pla 
de circulació no ha tocat cap sentit de 
circulació amb múltiples excuses i els 
típics ho estem estudiant.

TRANSPARÈNCIA
El govern de la transparència tarda 
6 mesos a donar una informació que 
tenien sobre diferents tipus d’informes, 
com per exemple el tancament de les 
pistes de futbol sala o l’assessorament 
de les clausules sol, on al final han 
reconegut que hi ha 63 casos que s’han 
derivat des de l’Ajunatment  directa-
ment a un bufet d’advocats de Madrid.
Gent que esperava que els plans 
d’ocupació i que després s’han vist 
perjudicats perquè han perdut el paro.
El partit que es va queixar de les 
goteres del pavelló fa quasi 4 anys, 
a hores d’ara, encara no les ha tapat.
Tot en suma, una gestió deficient 
de l’ajuntament, que només ha 
crescut en el número de persones que 
treballen, amb l’augment d’ineficiènci-
es i la fallida suposada internalització 
de serveis . Juguen en les persones 
com si fossin caixes.

 I així centenars de casos i sensacions, 
la ciutat està bruta, els jardins 
són selves, només contracta l’ajun-
tament, el creixement econòmic està 
estancat,….
Quan un mal estudiant arriba 
al setembre, explicarà que no 
ha tingut temps, que necessita 
més temps per complir amb les 
seves responsabilitats, és això el 
que ens demanarà el govern d’ERC, 
més temps, una nova legislatura de 
governar sols, com una apisonadora, 
sense escoltar als altres partits, amb 
molt de postureo i poca trans-
parència, i això amb molta festeta 
gratuïta que paguem entre tots per a 
que ells puguin lluir a les xarxes socials. 

Realment heu notat un canvi? L’aire 
fresc que prometien s’ha quedat en una 
boira que no deixa veure la realitat, 
Amposta necessita gent qualificada, 
implicada amb la ciutat i amb ganes 
de fer d’Amposta una ciutat referent en 
els aspectes importants per la gent. 

Més diners per les 
nostres empreses i 
ciutadans
Una de les propostes electorals en les 
que ens vam presentar va ser  acon-
seguir que el màxim de cada euro 
que l’Ajuntament recapta retorni als 
nostres ciutadans. En tan sols tres 
anys hem aconseguit passar dels 6 
milions del 2014 als 10 milions 
d’euros del 2017 que fan cap a 
empreses i ciutadans d’Amposta.

Això ha estat possible gràcies a la feina 
de comunicació entre les regidories 
i els gremis, empreses, comerços i 

entitats de la ciutat, i sempre que la 
llei ens ho permet, prioritzem aquest 
criteri. Aquestes dades suposen un 
increment del 67% dels recursos 
de l’ajuntament cap a la ciutat i un 
acostament de gairebé el 50% del 
pressupost, que al final acaba reper-
cutint en la dinamització econòmica 
de la nostra ciutat.

Més recursos externs, 
menys despeses 
per als ampostins i 
ampostines
L’equip d’Esquerra d’Amposta també 
ens vam comprometre a rebaixar la 
pressió fiscal, i ho hem fet. La contri-
bució urbana ha baixat un 15 %, la rús-
tica un 20%, i l’impost de vehicles per 
als trams mitjans ha baixat un 10%. I 
tot això augmentant les ajudes a l’IBI, 
a les rendes baixes i persones amb fills 
a càrrec per a gent gran, al mateix 
temps que hem creat subvenci-
ons a les empreses, autònoms, 
comerços i habitatges. Per fer-ho 
i poder mantenir els ingressos, hem 
dedicat temps i personal a buscar 
finançament, i el resultat ha estat 
molt positiu: les subvencions que ens 

arriben d’altres administracions han 
passant dels 5,7 milions d’euros 
l’any 2014 a 8,4 milions el 2017, 
recursos que entren a la nostra ciutat 
i que les butxaques dels ampostins i 
ampostines ja no han de suportar. 
Això ha suposat un augment del 47%, 
i tan  sols és possible amb un equip 
de gent dedicat i implicat com el que 
estem liderant.

I tot això reduint 
l’endeutament
 I amb tot, hem reduït el deute. Vam 
adquirir el compromís de no deixar 
l’Ajuntament amb un deute superior 
al que ens vam trobar. L’any 2015, 
el deute viu era de 11,2 milions 
d’euros i un 54% respecte els 

ingressos. En acabar el 2018, el 
deute viu estarà en 9,3 milions 
i un 38% respecte els ingressos, 
és a dir, que tindrem menys 
endeutament malgrat totes les 
inversions fetes. Des de que Esquerra 
va entrar al govern hem amortitzat 
10,3 milions gràcies a la bona gestió. 
Aquest pla econòmic és el que ens 
ha permès fer obres tant necessàries 
com el sostre del Mercat, millora 
dels centres educatius, millora de les 
instal·lacions esportives, millora de 
carrers, compra i adequació del Sin-
dicat, la façana fluvial o el nou Casal 
Cívic per a la Gent Gran que en breu 
començaran les obres, augmentant 
el pressupost d’inversions passant 
de l’1,7 milions el 2015 a 3,2 
milions al 2017. 
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Els Socialistes 
d’Amposta tenim un 
projecte de futur de 
ciutat 

AMPOSTA ha de ser una “Ciutat 
Sostenible” per això els Socialistes 
d’Amposta ens hem marcat uns 
objectius clar en aquesta direcció, 
impulsant polítiques locals encami-
nades a millorar la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans, l’adaptació al 
canvi climàtic, la pobresa energètica, 
la mobilitat sostenible, i la necessitat 
de transitar cap un model econòmic 
basat en l’economia circular i verda 
(tot allò que produïm ho hem de 
poder reutilitzar).
PER AIXÒ des de fa 3 anys estem 
proposant tota una sèrie de mesures:  
El bus urbà gratuït, amb noves pa-
rades, elèctric i accessible, amb una 
nova ruta que porti directament als 
equipaments públics; crear una co-
mercialitzadora i productora pública 
d’energia elèctrica renovable per 
tindre la llum més barata; generar 
un districte 100% renovable i
amb zero emissions; l’Accessibilitat 
Universal; facilitar els desplaça-
ments per  moure’ns a peu i amb 
bicicleta; afavorir l’ús de vehicles 
elèctrics amb rebaixes fiscals; mi-

llorar els passos de vianants.
ÉS NECESSARI que Amposta s’ad-
hereixi a la “La Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat”, 
un instrument de treball conjunt per 
als municipis. Perquè a diferencia 
del govern d’Adam Tomàs, que no 
té un projecte de futur de ciutat i 
que solament es dedica a gestionar 
les petites necessitats del dia a dia, 
nosaltres estem a peu de carrer es-
coltant a la ciutadania per saber  cap 
a quin model de ciutat hem d’anar.
HEM D’IMPLICAR tots els sec-
tors socioeconòmics en el procés 
d’implantació i desenvolupament 
d’una Ciutat Sostenible per ser cap-
davantera en energies renovables i 
que sigui el motor de les Terres de 
l’Ebre per crear nous llocs de treball 
estables.

Ens vam comprometre 
a fer realitat la compra 
de l’antic coŀlegi de les 
monges

L’ANTIC COL·LEGI de les monges 
passarà a mans de tots els ciutadans 
d’Amposta. L’ajuntament el compra-
rà per 470.000€ amb el vot a favor 
del nostre grup Socialista-PSC. 
RECUPEREM per a la ciutadania el 
patrimoni local i donem-li un bon ús. 
Un edifici tan singular i emblemàtic  
ha de tenir un equipament potent a 
nivell territorial, perquè volem que 
Amposta sigui un referent cultural 
i un pol d’atracció per a les Terres 
del Ebre.

No volem que 
l’hospital Comarcal 
perdi qualitat 

MALAHURADAMENT L’HOS-
PITAL COMARCAL està deixant 
de ser referent a la nostra ciutat i 
a la comarca, tant per la pèrdua de 

personal mèdic com per la falta de 
manteniment de les instal·lacions 
del propi hospital. Així li hem dit 
a l’alcalde en nombroses ocasions
EN L’ÚLTIM PLE vam tornar a 
insistir en la deixadesa que hi ha 
a l’hospital; amb mobiliari trencat, 
amb  la rampa d’accés on l’enjardinat 
impedeix que la gent es pugui agafar 
a la barana existent, també falta una 
altra barana, falten aparcaments per 
a usuaris amb mobilitat reduïda, ha 
d’haver una parada del bus urbà 
davant mateix de l’hospital....
RECORDAR QUE vam rebre la 
visita de la Consellera de Salut 
Alba Vergés, i malauradament no 
ens consta que l’alcalde traslladés 
la preocupació que tenim tota la 
ciutadania per la pèrdua d’especia-
listes mèdics  per tal d’atendre les 
necessitats dels Ampostins i garantir 
que no ens haguem de traslladar per 
rebre assistència sanitària.
SERIA POSITIU també que la resta 
de grups polítics juntament amb 
l’alcalde ens poguéssim reunir amb 
els consellers que visiten la nostra 
ciutat per poder traslladar allò que 
afectat  a tothom.
I que l’alcalde no s’excusi en que 
la consellera de Salut va tenir poca 
disponibilitat abans de la visita a 
Tortosa, on allí sí que va visitar ins-
tal·lacions i va tenir una jornada de 
treball on es va comprometre a  un 
pla de inversions per a Tortosa. 

Aconseguim nou 
ingressos
Gràcies a la proposta del regidor 
Germán Ciscar s’han introduït noves 
ordenances fiscals que permeten ge-
nerar més ingressos a l’Ajuntament, 
i no pas a càrrec de la ciutadania, 
sinó a càrrec de grans empreses que 
paguen per coses que abans no es-
taven regulades. Perquè cobrar més 
impostos als ciutadans, tothom ho 
sap fer. El que cal és buscar noves 
fórmules per ingressar més sense 
tocar la butxaca del ciutadà. 
Quines són aquestes orde-
nances?
Per una banda, l’ordenança fiscal 
número 52 que regula la taxa per 
instal·lació de caixers automàtics a 
les vies públiques. El regidor Germán 
Ciscar va ser el primer a les Terres 
de l’Ebre en aconseguir aplicar-la.
Per altra banda, l’ordenança fiscal 
número 57, que s’aprovarà enguany, 

que regula la taxa que han de pagar 
les empreses de telefonia mòbil. 
Aquesta darrera ordenança surt per 
una proposta del regidor Germán 
Ciscar després de treballar i veure 
que altres ajuntaments l’estaven 
cobrant i nosaltres no.  
Quins ingressos de més su-
posaran?
Amb la introducció de la taxa per 
instal·lació de caixers automàtics 
a les vies públiques s’ingressen uns 
500 euros per caixer a l’any. 
Amb l’ordenança per a les empreses 
de telefonia mòbil hem calculat que 
podem ingressar més de 21.000 
euros a l’any. 
En total, a l’any, podrem ingressar 
més de 25.000 euros. 

No volem malbaratar 
diners
A la residència d’avis tenim un 
préstec d’uns quatre milions d’euros, 
que paguem a un interès d’Euríbor 
més 2.25. Durant el 2018 ens han 
ofert préstecs i n’hem contractat a 
un interès d’Euríbor més 0,65 i fins 

i tot n’hem contractat al 0,4. És per 
això que el regidor Germán Ciscar 
va presentar una moció al ple del 
juny, que es va aprovar, per mirar de 
renegociar aquest préstec, a través 
d’una novació o d’una subrogació.
El 3 d’octubre, al Consell d’Adminis-
tració de la Fussmont, ens van dir que 
no s’havia fet res de res per intentar 
canviar les condicions d’aquest 
préstec. Mostra de la deixadesa i les 
poques ganes de treballar d’aquest 
equip de govern. 
Què significaria renegociar les 
condicions?
Passar del 2.25 al 0.65 suposaria 
un estalvi mensual de 3.000 euros. 
Això vol dir que en cinc mesos hem 
perdut uns 15.000 euros. A més, 
com més tardem, més pujarà el tipus 
d’interès i acabarà fent inviable la 
renegociació. 

Centre de dia a l’antiga 
residència
Gràcies al regidor Germán Ciscar, 
l’antiga residència d’avis, actualment 
amb desús, es convertirà en un centre 

de dia que pugui donar resposta a la 
llista d’espera que hi ha actualment 
de places de centre de dia. Fa anys 
que lluitem per nostre projecte, que 
per fi veurà la llum. Un projecte a 
tres bandes, la residència buida, la 
gran llista d’espera del centre de dia 
i l’Associació de Malalts d’Alzheimer. 
Vam veure com podíem unir tot això 
i va sorgir aquest projecte. És una 
mostra més de tot el que fem per 
millorar la nostra ciutat. 

Germán Ciscar.

L’espai PXC
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REM

Feia 28 anys que la selecció espanyola no aconseguia una medalla a un mundial 

L’ampostina Aina Cid i la seua 
companya la barcelonesa 
Anna Boada van aconseguir 

dissabte 15 de setembre una fita 
històrica per al rem català: penjar-se 
la medalla de bronze al Mundial que 
es disputava a la població búlgara 
de Plovdiv. Vint-i-vuit anys feia que 
Espanya no aconseguia una meda-
lla a un mundial en una prova que 
estigués dins al calendari olímpic. 

Les remeres catalanes, que tenen 
el seu punt fatídic en la sortida, 
havien estat assajant durant els 
darrers dies. Un factor que aquesta 
vegada no els va perjudicar i sem-
pre van estar dins la carrera. Als 
primers 500 metres de la prova les 
espanyoles lluitaven per la tercera 
plaça amb els bots italià i xinés, amb 
les dos embarcacions canadenques i 
neozelandeses destacades i jugant-se 
l’or com es preveia.

A l’equador de la prova seguien 

a un segon i mig de les italianes i ja 
a falta de 500 metres per a la línia 
d’arribada, ja amb les xineses relega-
des a la quinta posició, Cid i Boada 
es van llençar a per les transalpines 
a les que van igualar-se a falta de 

200 metres. Un cop aconseguit el 
ritme de braçada era més fort de 
les catalanes acabant superant-les 
per més de dos segons de diferència.

La regata la van liderar les reme-
res del Canadà davant el de Nova 

Zelanda. Les nordamericanes Hillary 
Janssens i Caileigh Filmer es van 
adjudicar la medalla d’or amb un 
temps de 6:50.670. 

EBREDIGITAL. CAT

Aina Cid, bronze al Mundial de Plovdiv

TENNIS

Un doble 6-4 va servir a l’ampostí 
Roger Pascual per imposar-se a Rafael 
Segado i endur-se el Rafa Nadal Tour 
en categoria aleví, un torneig que 
reuneix als millors 7 alevins de tot 

l’Estat més un vuitè que se selecciona 
per valors. A semifinals va derrotar a 
Pablo Roche per 6-4 i 6-1 i a quarts 
de final va superar a Sergi Viles per 
un doble 6-0. 
La premsa de la demarcació de 
Tarragona es feia ressò dels ex-
cel·lents resultats del jove ampostí 
tot assenyalant que «va completar 
un dels millors tornejos de la seva 
curta trajectòria davant dels millors 
alevins espanyols». Així, el Diari de 
Tarragona assenyalava que «durant 
la lluita pel títol va aconseguir batre 
per primera vegada en dos sets a qui 
va ser un dels seus principals rivals 
durant tota la temporada». També 
deia que la seva resistència física i 
una mentalitat guanyadora van ser 
dos de les claus que el van portar cap 
a la victòria, així com també haver 
treballat millores en el servei i el revés. 
La pròxima temporada Pascual pas-
sarà a ser infantil. 

Roger Pascual s’endú el Rafa 
Nadal Tour en aleví

PATINATGE

Les patinadores Zaida Ardit i Lara Ser-
rano van penjar-se, amb el grup xou 
petit del Club Patí l’Aldea, la medalla de 
bronze al campionat del Món disputat a 
França amb el seu espectacle Doma’m.  
El conjunt aldeà va aconseguir pujar 
al podi per darrera de dos potències 
mundials, com eren els equips italians. 
La medalla d’or va ser per al Roma 
Roller Team amb l’espectacle ‘Leonardo 
da Vinci’, mentre la plata va ser per 

als transalpins del División amb la 
escenificació de ‘Io ho Vinto’.
Les deixebles de Manel Villarroya han 
executat la coreografia basada en un 
espectacle que combina les regnes i 
els caballs que són una metàfora que 
representa la part més salvatge i el do-
mini del ser humà, que serà apaciguat 
per l’amor verdader. 

EBREDIGITAL.CAT

Zaida Ardit i Lara Serrano, 
bronze al mundial de patinatge 
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ESCACS

Va guanyar en la categoria prebenjamí

El Club Escacs Amposta, campió de 
Catalunya per equips

E l Club Escacs Amposta està 
d’enhorabona. El Club Es-
cacs Amposta, l’únic de la 

demarcació de Tarragona que va 
desplaçar-se a Tossa de Mar diu-
menge 14 d’octubre per jugar el 
campionat de Catalunya d’escacs 
per equips, va endur-se el campi-
onat en el tram dels jugadors més 
joves, el prebenjamí o sub08. Els 
ampostins van portar dos equips, l’A 
i el B, que es van haver d’enfrontar 
a l’última ronda. L’A es va imposar 
al B, convertint-se en el guanyador 
de la competició, mentre que el B 
va acabar en una més que meritòria 
sisena posició. 

CURSES

L’Associació Engrescats Terres de 
l’Ebre, que es dedica a cuidar animals 
abandonats, sobretot gossos i gats, 
ha dut a terme la tercera edició de la 
caminada solidària. Però la novetat 
d’enguany és la disputa del primer 
canicross sota el nom d’aquesta en-
titat que va destinar el recaptat al 
finançament de la seva tasca. L’èxit 
va ser rotund en aquesta primera 
edició amb 39 participants i 230 a la 
caminada. Els gossos i propietaris es 
van donar cita al parc dels Xiribecs 
per participar en aquesta diada per 

fer esport, però també de retroba-
ments de voluntaris i adoptats.

Actualment Engrescats acull una 
norantena de gossos a les seues ins-
tal·lacions, mentre que els cadells es 
troben en casa d’acollida, fins que 
siguin més grans. Des de l’Associació 
destaquen que un dels objectius que 
s’han marcat és conscienciar als més 
petits sobre la importància d’adoptar 
i esterilitzar. Per fer-ho organitzen 
xerrades educatives a les escoles. 
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Èxit de participació en el primer canicross de les 
Engrescades
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