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Estudiants investigaran la vida dels deportats als camps nazis

Els majors de 16 anys escullen 
on invertir 150.000 euros
Primera edició dels pressupostos participatius Tu Fas Amposta

Aina Cid, Premi Esports 2018

Gent

Entrevista a Sandra Leonardo, biòloga 
ampostina guardonada amb un premi de la 
Real Academia de Doctores de Espanya 

Ciutat
La cuina de la 
residència, en 
funcionament 

Ciutat
Més de 60 
persones troben 
feina a l’octubre  

Cultura     
Èxit de les  
Jornades de les 
Lletres Ebrenques
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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, 42-52 
Telèfon: 977 703 453
Fax: 977 702 324
Correu electrònic:
turisme@amposta.cat

Urgències
Tel. 112
Servei permanent les 24 h. Gratuït.
Urgències sanitàries, d’extinció 
d’incendis i salvaments, de seguretat 
ciutadana i de protecció civil

Mossos d’Esquadra 
Tel. 088. Gratuït.
També es pot trucar des d’una 
cabina telefònica sense introduir-hi 
diners

Guàrdia Civil 
Tel. 977 700 051

Policia local Amposta 
Tel. 977 700 114

Bombers
Tel. 085

Emergències mèdiques
Tel. 061 Servei permanent les 24 h. 
Gratuït.
Urgències sanitàries

CAP Amposta
Av. de Catalunya, 2
Tel.:977 702 890
Fax.:977 700 972
Atenció continuada: de 8 a 21 h (de 
dilluns a divendres)
Fora d’aquest horari atenció 
continuada: s’atendrà al CAE 
Amposta. Servei d’urgències del 
Montsià

Hospital Comarcal d’Amposta
C. Jacint Verdaguer, 11
Tel.:977 700 050
Fax.:977 708 294

Atenció Ciutadana
Tel. 012
Serveis i actuacions de la 
Generalitat de Catalunya. Temes 
d’interès ciutadà i de caràcter 
general 
Gestió telefònica de tràmits
Disponible les 24h del dia tots els 
dies de l’any 
Número de telèfon que cal marcar: 
des de Catalunya: 012. Fora de 
Catalunya: 902 400 012. Des de 
l’estranger: 00 34 902 400 012. 

Amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

Hife 
902 119 814 ( 24 h) 
www.hife.es

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

MUNICIPAL

Tomàs: «Canvia el paradigma de neteja de la ciutat»

L’Ajuntament d’Amposta va 
adjudicar en el ple del mes 
d’octubre el servei de neteja 

viària i manteniment dels espais 
verds de la ciutat. El servei està 
previst que entre en vigor el dia 
1 de desembre i s’ha adjudicat a 
l’empresa Urbaser per 1,2 milions 
d’euros, amb una durada màxima 
de cinc anys. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, destaca que aquesta 
quantitat representa «tres vegades 
el pressupost del servei de reforç 
a la neteja que presta actualment 
Urbaser». «No té res a veure l’úl-
tima licitació del 2014 amb la que 
hem fet aquest 2018; mai hi hagut 
contracte de neteja integral de la 
ciutat», defensa l’alcalde, Adam 
Tomàs. «És un canvi de paradigma», 
afegeix Tomàs. 

Entre les millores que suposa el 
nou contracte «hi figura una inver-
sió de mig milió d’euros per a nova 

maquinària». També es canviaran 
les papereres, s’incorporarà la gestió 
de residus i abocaments incontrolats 
i s’establiran i serveis de guàrdia 
i d’emergència. Per altra banda, 
també s’augmentarà el personal, 
que passarà dels 9 operaris a gairebé 
una vintena. «A més, ens hem dotat 
d’eines de control per assegurar 
que es compleix el servei adjudicat 
i també del sistema de penalització 
si no es compleix», afegeix. 

Aquest adjudicació va tirar enda-
vant amb els vots a favor dels regi-
dors de l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta, l’abstenció de la regidora 
no adscrita Rosita Pertegaz, del grup 
del PSC i del grup de CiU i el vot en 
contra del regidor German Ciscar. 

Mocions
El ple també va portar a debat 

diferents mocions dels grups muni-

cipals. En concret, la moció del grup 
municipal de PxC per promoure el 
turisme i les tradicions del territori 
utilitzant uns canals per anar en 
barca perxant, que es va aprovar amb 
l’abstenció de la regidora no adscri-
ta i el vot a favor de tots els altres 
regidors. Els socialistes van portar 
a votació una moció per accedir a 
l’habitatge de lloguer amb preus 
justos i estables, que es va aprovar 
per unanimitat; com també la mo-
ció de Convergència per engegar el 
programa Bon dia que va destinat a 
donar suport a les persones grans del 
municipi. Finalment, es va rebutjar 
la moció conjunta de CiU, PSC, la 
regidora no adscrita Rosa Pertegaz i 
el regidor de PxC per recuperar part 
del SIS i no tornar-lo a externalitzar 
a una entitat privada i es va aprovar 
per unanimitat una moció del grup 
de CiU per reclamar una entrada a 
l’AP7 al Montsià. 

El ple adjudica la neteja i 
jardineria a l’empresa Urbaser

Durant el passat mes d’octubre 
62 persones d’Amposta han trobat 
feina. Així ho demostren les dades 
sobre l’atur registrat a Catalunya, 
situant la taxa d’atur del municipi 
en un 14,15% el passat mes de 
setembre. Una xifra inferior a la 
mitjana de la comarca del Montsià, 
que se situa en un 14,26%. 

Pel que fa al territori ebrenc, les 
xifres són esperançadores. En el 
passat més d’octubre, el Montsià és 
la comarca de Catalunya on hi ha 
el descens més grans de persones 
que busquen feina, registrant 160 
persones menys que el mes ante-

rior. D’aquesta xifra, 62 persones 
corresponen a la seva capital, Am-
posta, deixant la xifra en només 
1.242 registrades. Les altres dos 
comarques ebrenques on també ha 
baixat l’atur registrat, però no en 
tanta intensitat com a la comarca 
del Montsià, són el Baix Ebre i la 
Ribera d’Ebre amb un descens de 13 
i 43 persones menys respectivament 
registrades a les oficines del SOC. 
Pel costat negatiu tenim la Terra 
Alta amb 27 persones més inscrites 
que cerquen feina.

Per altra banda, pel que fa a 
Catalunya les dades són força nega-

tives, amb un increment de 10.853 
persones registrades respecte el mes 
anterior, deixant la xifra en un total 
de 391.197 persones inscrites a les 
oficines del SOC. 

MUNICIPAL

La taxa d’atur del municipi se situa per sota de la mitjana comarcal

Més de 60 persones d’Amposta 
troben feina durant el mes d’octubre

La taxa d’atur 
d’Amposta es situa 
en un 14,15%, per 
sota de la mitjana del 
Montsià, un 14,26%
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Les persones majors de 16 anys 
que estiguin empadronades a 
Amposta, o que ho hagin estat 

durant els últims cinc anys, poden 
votar on s’inverteixen 150.000 euros 
dels pressupostos del 2019. Ho po-
dran fer entre el 5 de novembre i 
el 9 de desembre, decidint en quins 
dels deu projectes proposats creuen 
adient invertir els diners.

Abans de la fase de votació, l’em-
presa Microveus va realitzar tres jor-
nades de debat on hi van participar 
entre 30 i 35 persones en cada una 
i d’on van sorgir 31 propostes. Les 
deu propostes finalistes que es duen 
a votació, les quals han estat vali-
dades per una comissió de tècnics 
de l’Ajuntament, són les següents: 
rehabilitar la façana fluvial, reva-
loritzar la serra del Montsià, donar 
continuïtat al passeig del canal, ve-
getar i ombrejar zones verdes, crear 
una àrea d’autocaravanes, crear una 
àrea de pícnic, crear una xarxa de 
carril bici, reubicar l’antiga font de la 
plaça del Mercat, dotar d’altres usos 
el pàrquing de les piscines velles o 
adequar l’àrea de la Carrova.

«Fins aquest punt, el procés de 
participació ha estat un èxit i  vo-
lem que continuï sent-ho», va afir-
mar l’Alcalde, Adam Tomàs. «Som 
conscients que el principal repte és 
la participació en aquest tipus de 
processos, per això aproparem la 
votació a la gent», explicava Tomàs 

durant la presentació del sistema 
de votació dels presssupsotos. En 
aquest sentit, durant el període de 
votació, l’Ajuntament té previst fer 
reunions informatives amb diferents 
sectors de la ciutat, per explicar-los 
les propostes i acostar-los el sistema 
de votació, posant punts a llocs de 

concurrència ciutadana, com al 
Mercat. 

Un dels primers espais on estarà 
aquest punt d’informació, tal i com 
ha avançat la regidora de Joventut 
i Participació Ciutadana, Júlia Bar-
berà, serà Expoclick, que estarà del 
9 a l’11 de novembre. «Hi haurà un 

espai on estaran exposades totes les 
propostes i una persona facilitarà les 
eines per votar», va dir Barberà. El 
mateix passarà els dies de la Fira 
de Mostres, del 6 al 9 de desembre. 
Precisament, el 9 de desembre es 
tancarà el període de votació.

La votació es pot fer a través de 
la pàgina web tufas.amposta.cat a 
partir del 5 de novembre. A més a 
més, també s’instal·larà un punt de 
votació als baixos de l’Ajuntament, 
que estarà operatiu de les 9 del matí 
a les 15 hores, els dies laborables. 
Per votar, els veïns i veïnes hauran 
d’introduir el seu DNI i la data de 
naixement al formulari que els 
apareixerà a l’espai Vota de la web. 
Un cop accedeixin a l’aplicatiu els 
apareixeran les deu propostes, on 
podran fer el seu propi rànquing 
prioritzant les quatre propostes que 
més els agradin. 

«L’objectiu és que al final puguem 
fer un rànquing, amb l’ordre de 
prioritats de la ciutadania», apun-
tava Carla Bonfill, responsable de 
Microveus.

«Hem volgut fer un procés de 
participació real, i ha sigut així 
perquè les deu propostes que es 
porten a elecció surten d’un procés 
de participació, on hi ha participat 
tothom qui ha volgut, aportant les 
seves idees i debatent sobre les al-
tres dels altres ciutadans», concloïa 
l’alcalde. 

Els majors de 16 anys poden votar la proposta on s’invertiran 150.000 € del pressupost de l’any vinent 

La ciutadania escull com millorar la 
ciutat amb els pressupostos participatius

Als  baixos de l’Ajuntament es poden veure les propostes que es duen a 
votació.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Rehabilitar la façana fluvial 
Àmbit: des de l’arc gòtic aigües amunt, direcció 
la Carrova, concretament el tram de entre l’arc 
i la descàrrega del canal. I els voltants del Pont 
Penjant.
Objectiu: Fer accessible i confortable aquest 
tram de la façana fluvial i millorar la imatge 
dels voltants del pont penjant.
Actuacions:
− Netejar la vegetació i la brossa
− Donar accessibilitat a peu a la zona de la descàrrega 
(passeig)
− Instal·lar il·luminació
− Instal·lar una plataforma multiús que permeti 
realitzar pícnic
− Realitzar els requeriments necessaris per 
condicionar els voltants del pont (zona pàrquing de 
terra, millorar la imatge de la façana d’escuma, netejar 
els sostres i façanes de la plaça Santa Susana...)

1 2 3

Revaloritzar la serra del Montsià 
Àmbit: Serra del Montsià (terme municipal 
d’Amposta).
Objectiu: Promocionar l’espai i afavorir l’ús 
d’aquest com a espai educatiu i d’esbarjo.
Actuacions:
− Senyalitzar l’accés des de la ciutat a diferents punts 
d’interès (Montsianell, Ermita del Montsià, Racó de 
Cedrilles, Les 7 piques ...)
− Adequar camins d’accés
− Instal·lar panells informatius educatius a punts 
d’interès
− Crear material didàctic educatiu perquè famílies i 
escoles en puguin fer ús i descobrir el Montsià

Donar continuïtat al passeig canal 
Àmbit: Des del passeig canal direcció al casc 
urbà i direcció via verda.
Objectiu: Potenciar i revaloritzar uns dels 
principals accessos a la ciutat (des de Sant 
Carles i Sant Jaume).
Actuacions:
− Allargar el passeig fins al nucli urbà
− Allargar el passeig fins a la via verda
− Plantar vegetació
− Instal·lar mobiliari urbà (bancs, papereres...)
− Instal·lar il·luminació
− Compatibilitzar l’ús de la bici amb el vianant

4

Vegetar i ombrejar zones verdes 
Àmbit: parcs i zones verdes.
Objectiu: ombrejar amb vegetació de parcs i 
zones verdes de la ciutat.
Actuacions:
− Estudiar com ombrejar parcs i zones verdes segons 
prioritat
− Plantar arbres que facin ombra a parcs i zones 
verdes
− Instal·lar mobiliari urbà acompanyant l’arbrat

5

Crear una àrea d’autocaravanes 
Àmbit: a determinar (que sigui fàcilment 
accessible).
Objectiu: Habilitar una zona per a rebre 
l’afluència d’autocaravanes, amb un gran 
potencial turístic i econòmic.
Actuacions:
− Habilitar espai per aparcar les autocaravanes
− Ubicar els serveis necessaris
− Instal·lar un panell informatiu de rutes turístiques 
a peu i en bici
− Habilitar una zona amb mobiliari urbà

6

Crear una àrea de pícnic 
Àmbit: a determinar (que sigui fàcilment 
accessible sense vehicle)
Objectiu: Habilitar una zona de pícnic i d’esbarjo 
a la ciutat adequada per a fer rostides.
Actuacions:
− Habilitar la zona de pícnic
− Instal·lar barbacoes
− Instal·lar taules i bancs
− Ubicar aigua corrent i serveis
− Habilitar zona ombrejada
− Habilitar espai verd d’esbarjo

VOTA!
DEL 5 DE NOVEMBRE
AL 9 DE DESEMBRE
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7

Crear una xarxa de carril bici 
Àmbit: a tota la ciutat
Objectiu: Fomentar l’ús de la bici amb la 
connexió i ampliació del recorregut de carril 
bici ja existent per afavorir la mobilitat 
sostenible entre joves i petits, permetent-los 
anar a l’escola i els espais d’esbarjo amb bici.
Actuacions:
− Senyalitzar recorreguts
− Crear nous carrils bici on l’espai ho permeti
− Compatibilitzar l’espai de la bici i del cotxe en els 
espais on no es pot separar mitjançant la reducció 
de la velocitat dels vehicles (màx. 30 km/h.) i la 
senyalització
− Instal·lar aparcaments de bicis (estil «U» invertida) 
en punts d’interès com escoles, zona esportiva, 
mercat...

8

Reubicar font de la pl. del Mercat
Àmbit: a determinar.
Objectiu: Recuperar i reubicar l’antiga font 
que hi havia a la plaça del Mercat per tal de 
dignificar-la.
Actuacions:
− Recuperar i restaurar l’antiga font
− Estudiar la seva reubicació
− Instal·lar-la

9

Ampliar usos pàrquing piscines
Àmbit: el pàrquing de les piscines velles.
Objectiu: compatibilitzar l’ús del pàrquing amb 
altres usos d’oci i d’esbarjo permetent
el gaudi de la façana fluvial.
Actuacions:
− Instal·lar ombres i vegetació
− Instal·lar mobiliari urbà
− Instal·lar alguna carpa perquè puntualment hi hagi 
servei de bar/restauració

VOTA!
DEL 5 DE NOVEMBRE
AL 9 DE DESEMBRE

10

Adequar l’àrea de la Carrova 
Àmbit: zona de la Carrova.
Objectiu: Promocionar i dinamitzar l’entorn de 
l’àrea de la Carrova.
Actuacions:
− Netejar l’entorn de la Vila Romana
− Instal·lar nou tancat
− Instal·lar nova senyalització i panells informatius
− Actualitzar la zona de pícnic

Les preguntes clau:

--------- 
Què? 
Votació per escollir on s’invertiran 150.000 euros del 
pressupost del 2019

Quan? 
Del 5 de novembre fins el 9 de desembre

Qui? 
Majors de 16 anys empadronats a Amposta

Com? 
Prioritzant 4 de les 10 propostes finalistes

On? 
Via telemàtica a tufas.amposta.cat o als baixos de 
l’Ajuntament

Per què? 

Perquè Tu fas Amposta!

2

CONEIXEM ELS RESULTATS / Setmana 10 

Des
Es donaran a conèixer els resultats del procés i, 
per tant, el projecte que s’executarà.

3

AVALUEM EL PROCÉS / 7Des-20Gen
Tots els participants tindran l’oportunitat 
d’avaluar el procés per tal de poder recollir 
millores de cara a processos participatius 
futurs.

VOTEM ELS PROJECTES 
FINALISTES / 5Nov-9Des

Tots els veïns i veïnes d’Amposta 
majors de 16 anys empadronats a 
Amposta, podeu repartir els vostres 
vots en 4 projectes segons la vostra 
prioritat.

El vot es pot realitzar per 
via telemàtica, a través de la 
plataforma tufas.amposta.cat, o 
de forma presencial als baixos de 
l’Ajuntament.

1

tu
fa
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El nou equipament dona servei als 219 usuaris de la residència i el centre de dia

En funcionament la cuina de la 
Residència de la Gent Gran

La cuina de la Residència de la 
Gent Gran ja funciona a ple 
rendiment. L’alcalde d’Amposta, 

Adam Tomàs, i la regidora de Sanitat i 
Serveis Socials, Susanna Sancho, han 
visitat el nou equipament, ubicat al 
soterrani de la residència. 

La nova cuina, que ocupa una super-
fície d’uns 400 metres quadrats, dona 
servei als 210 usuaris de la residència 
i del centre de dia. A més, des del 
nou equipament se serveixen àpats a 
domicili. «Cada dia es preparen prop 
de 600 menús”», va explicar l’alcalde, 

destacant també que «es fa amb un 
grau de personalització dels menús 
en funció dels gustos i necessitats 
dels usuaris». Tomàs també va voler 
ressaltar el fet que els productes que 
es cuinen són de quilòmetre zero. 

La cuina dona feina a una vintena 
de persones, contractades directament 
per Fussmont, gestora de la residència. 
Amb una capacitat actual per poder 
cuinar uns 400 menús a l’hora, «la 
cuina pot créixer encara més i donar 
servei a altres serveis públics de la 
ciutat», va explicar Tomàs. 

Adam Tomàs durant la visita a la nova cuina de la residència de la gent gran.

EMPRESES

L’Ajuntament d’Amposta i la Cambra 
de Comerç de Tortosa han signat, 
per primer any, un conveni de col-
laboració per promoure iniciatives 
que dinamitzin el teixit empresa-
rial de la ciutat, així com també 
l’organització de diferents accions 
i esdeveniments.
Segons l’acord signat, l’Ajuntament 
fa una aportació de 10.000 euros a 
l’ens territorial, que es compromet 
a participar, coordinar i difondre 
actuacions empresarials i/o promo-
cionals de la ciutat d’Amposta, com 

la 58a edició de la Fira de Mostres; 
fomentar polítiques actives d’ocupa-
ció i de l’emprenedoria corporativa; 
assessorar un mínim de 5 empreses 
de la ciutat en projectes d’innovació 
i internacionalització i celebrar els 
Premis Cambra a l’auditori munici-
pal d’Amposta el 22 de novembre.
L’acte de signatura va tenir lloc 
al saló de plens de l’Ajuntament 
d’Amposta i va anar a càrrec de l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, i del 
president de la Cambra de Comerç 
de Tortosa, José Maria Chavarria. 

Conveni de col·laboració amb 
la Cambra de Comerç

OBRES

El passat mes d’octubre van començar 
les obres de restauració de l’antic edi-
fici del Sindicat,   ubicat a l’avinguda 
de la Ràpita. L’espai acollirà l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació de 
l’Ajuntament i el FabLab de les Terres 
de l’Ebre, a la planta baixa. 
El pressupost total de les obres és 

de 900.000 euros. D’aquests, uns 
200.000 estan subvencionats per 
fons europeu FEDER, dins el Projec-
te d’Especialització i Competitivitat 
(PECT) i els altres 100.000 amb una 
subvenció de la Diputació.  Es preveu 
que es finalitzen les obres a finals 
del 2019. 

En marxa la restauració de 
l’antic edifici del Sindicat

L’alcalde, Adam Tomàs, i el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, 
José Maria Chavarria, durant la signatura del conveni.
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La setena edició del Fòrum 
Amposta Empresa va tornar a 
posicionar-se com una mostra 

de talent emprenedor a les Terres de 
l’Ebre. El Fòrum, que va tenir lloc a 
Amposta, va comptar amb tres ex-
periències pràctiques i una xerrada. 
Unes conferències que van partir de 
quatre eixos: idees, actituts, valors i 
diners. Un centenar d’assistents van 
conèixer la trajectòria d’Imagine 

Challenge, Surtdecasa.cat i Apre-
nem, juntament amb la ponència 
de l’experta en temes comercials 
i de vendes, Mònica Mendoza. El 
#FAME18 és un fòrum per a em-
preses i persones emprenedores 
que busca potenciar la creativitat 
i els nous projectes mitjançant la 
trajectòria d’altres persones o enti-
tats que han superat les dificultats 
satisfactòriament. 

El Fòrum va mostrar tres experiències pràctiques i un coŀloqui

El #FAME18, una mostra d’èxit emprenedor

JUDICIAL

Un treballador de la brigada muni-
cipal d’Amposta va comparèixer al 
jutjat número 1 del municipi després 
de ser citat com a investigat per 
penjar una pancarta de l’ANC en 
un espai públic.
L’empleat va ser identificat visu-
alment per un particular que va 
presentar denúncia contra ell per 
suposada “malversació”. Els fets van 
succeir pocs dies abans de l’onze 

de setembre, quan el govern actu-
al d’ERC va ordenar al treballador 
penjar el cartell a un lloc habilitat 
per a penjar cartells i pancartes 
d’associacions.  L’alcalde, Adam 
Tomàs, va recordar que el treballa-
dor actuava per ordre del govern 
municipal. En este sentit, ha assumit 
“tota la responsabilitat” pels fets i 
creu que la investigació no acabarà 
prosperant. 

Citen a declarar un treballador 
de la brigada municipal

TEMPORAL

L’estat espanyol desbloqueja els ajuts 
per pal·liar els efectes dels danys 
causats pel temporal, tant a nivell 
municipal com particular. Les ajudes 
s’han de sol·licitar abans del dia 20 
de novembre.
Les fortes pluges del cap de setmana 
del 19 i 20 d’octubre van impactar amb 
força a les Terres de l’Ebre, on es van 
acabar tallant temporalment fins a 
cinc carreteres. A Amposta es va haver 
de restringir el pas a la N-340 entre 
Alcanar i Amposta i a la C-12 entre 
Amposta i Tortosa, aquesta última per 
inundació i posterior aixecament del 
paviment de la calçada. Un arbre de 

grans dimensions va caure a la cruïlla 
entre el carrer Torreta i el Passeig del 
Canal, i diversos carrers de la ciutat 
i el pavelló 1 d’Octubre van patir 
inundacions.
Segons el Reial Decret que regula els 
ajuts, podran ser beneficiaris de les 
subvencions les persones que hagin 
patit danys personals o materials 
derivats de les inundacions, igual 
que les Corporacions Locals que 
acrediten tenir pocs recursos per a 
fer front a les despeses derivades del 
temporal o les empreses afectades per 
les conseqüències de les tempestes, 
entre d’altres. 

L’estat obre una línia d’ajuts 
per alleujar els desperfectes 

SUCCESSOS

Els serveis d’emergències van rebre 
un avís, el passat dia 2 de novembre, 
derivat d’un vehicle que havia sortit 
de la via a la carretera TV3405, a 
Amposta.  El vehicle va caure a la 
vora d’un camp d’arròs i es va incen-

diar, quedant gairebé calcinat per les 
flames. La conductora va poder sortir 
del vehicle pel seu propi peu i va ser 
evacuada per familiars. Fins al lloc es 
van desplaçar els Bombers, el SEM i 
els Mossos d’Esquadra. 

Una conductora ferida lleu al 
cremar el seu vehicle

L’experta en temes comercials i vendes, Mònica Mendoza.



8 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 925 ·  NOVEMBRE 2018

Publicitat



REVISTA AMPOSTA  ·   NÚM. 925 ·  NOVEMBRE 2018 9
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UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria d’Ensenyament i Cultura
A grans trets, la regidoria 

d’Ensenyament i Cultura és 
la responsable de vertebrar 

l’oferta cultural de la ciutat, així 
com també de donar suport a les 
entitats que la impulsen. En aquest 
sentit, la regidora de l’àrea, Inés 
Martí, assenyala que la ciutat es 
caracteritza per ser una «una ciutat 
amb molta activitat cultural». «La 
història que acumula, la situa en 
un escenari plural on hi conviuen 
amb naturalitat les seves arrels amb 
les vessants més innovadores», diu, 
tot afegint que «mentre la jota i la 

música de banda continuen formant 
part del present amb força, arriben 
altres manifestacions culturals que 
s’exhibeixen amb totes els garan-
ties». D’altra banda, des d’aquesta 
regidoria també es gestiona l’Oficina 
d’Escolarització Municipal, es dona 
suport als centres educatius de la 
ciutat i les Ampes o es gestionen els 
serveis municipals d’ensenyament 
com les llars d’infants o ESARDI. 
Amb la regidora repassem algunes 
de les fites més importants que s’han 
assolit al llarg d’aquests tres anys i 
mig de mandat. 

«Un altre dels nostres compromisos electorals en presen-
tar-nos a les eleccions del maig en matèria d’ensenyament 
era incrementar el suport econòmic als nostres estudiants. I  
ho hem fet premiant les millors trajectòries», diu la regidora. 
«El primer que vam fer va ser anar incrementant la partida, 
passant dels 8.000 euros que es van destinar fins al 2015; a 
20.000 euros el 2016 i 50.000 euros el 2017; cosa que significa 
un augment del 150% en dos anys», explica Martí. Tanmateix, 
l’equip de govern va apostar per fer un sistema de beques que 
premii l’exceŀlència en l’estudi no només en estudis universita-
ris i post-universitaris, sinó també en cicles superiors i estu-
dis superiors de música i dansa. «Els alumnes que exceŀleixen 
durant el curs anterior poden arribar a rebre 1.000 euros de 
beca», diu Martí, tot assenyalant que cada any es reconeixen 
més de 100 alumnes.  

50.000 euros en beques a l’exceŀlència

«L’educació de les nostres filles i fills és una de les nostres 
prioritats i això, dins les nostres possibilitats com adminis-
tració local, ho traslladem amb diferents actuacions», diu la 
regidora, entre les que cal destacar «el suport econòmic que 
fem a tots els centres educatius de la ciutat així com també 
a les associacions de mares i pares». Així, en aquest sentit, 
durant aquests darrers anys «hem incrementat en un 40% el 
suport econòmic a centres i entitats».  «Només a tall d’exem-
ple, al 2017 vam atorgar 16.000 euros a diferents centres edu-
catius per al desenvolupament de programes de socialització 
de llibres o els 20.000 euros que es van atorgar aquell mateix 
any (un 120% més que al 2016) a les ampes per finançar tant 
les activitats que organitzen com els projectes de millora del 
centre», explica Martí. «La nostra voluntat és mantenir i anar 
incrementant aquestes ajudes», clou la regidora. 

Incrementem el suport als centres i les 
ampes 

«Amposta destaca per tenir un ric teixit associatiu en l’àmbit 
cultural, que es tradueix, a la vegada, amb l’impuls d’una ofer-
ta cultural plural i molt diversa», diu la regidora. «Aquestes 
entitats es mereixen tot el suport de l’administració local i per 
això, durant els últims tres anys, hem anat incrementant el su-
port econòmic. A tall d’exemple, al 2018 es van atorgar 190.000 
euros per «potenciar els serveis culturals d’interès per a la 
societat i promocionar la cultura com a dinamitzador de la vida 
ciutadana d’Amposta a la Lira, la Fila, EtcA i Tarambana. 

Més suport econòmic a les entitats

Segons assenyala la regidora, des de l’àrea d’Ensenyament 
també es treballa de forma constant per millorar el servei 
educatiu que ofereixen tant les llars d’infants municipals com 
l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta, Esardi. És amb aquesta vo-
luntat, que s’emmarquen actuacions com, per exemple, la cui-
na a la llar d’Infants la Sequieta o el programa d’anglès per a 
nadons que han iniciat tant la Sequieta com la Gruneta aquest 
mateix curs escolar. Pel que fa a Esardi, s’ha renovat el seu 
equipament informàtic.

Millorem l’educació dels menuts
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L’àrea d’Ensenyament i Cultura també té entre les seves obli-
gacions la de recuperar i protegir el llegat patrimonial de la 
ciutat. Dins d’aquest objectiu s’emmarquen actuacions com la 
catalogació del Fons d’Art, l’adquisició i rehabilitació de l’edifici 
de l’antic Sindicat, la rehabilitació de la façana fluvial o la com-
pra i futura restauració de l’antic convent de les Monges. «Són 
projectes de ciutat amb els quals hem invertit recursos perquè 
creiem que recuperar i conservar el nostre patrimoni ha de ser 
una de les nostres obligacions», afegeix. 

Recuperem el patrimoni

Una de les grans activitats que s’organitzen a l’àrea d’Ensenya-
ment i Cultura és la Festa del Mercat a la Plaça, un esdeveni-
ment ja consolidat dins del calendari d’activitats de recreació 
històrica i que s’ha convertit també en un motor econòmic per 
a la ciutat. «És per això que hem incrementat els recursos que 
hi destinem, tant per diversificar l’oferta d’espectacles i ani-
mació, com per fer més promoció i difusió a l’exterior», diu la 
regidora. 

La Festa del Mercat, motor econòmic

Una altra de les competències que té assignades l’Ajuntament 
en matèria d’ensenyament és el manteniment i millora dels 
edificis de centres escolars. Durant aquests tres anys, s’ha 
millorat el pati de l’escola Miquel Granell; s’ha renovat el men-
jador i s’han habilitat dues noves aules; s’ha ampliat el menja-
dor de l’escola Soriano Montagut i també s’ha millorat l’aula de 
psicomotricitat; s’han fet nous els banys de la primera planta 
de l’Agustí Barberà i s’ha millorat la zona del patí o s’ha fet la 
cuina menjador de la Sequieta.

Millorem els centres escolars

«Un altre dels nostres compromisos electorals era revestir 
de pluralitat l’agenda cultural», diu Martí, tot assenyalant que 
amb aquest objectiu s’ha recuperat el cicle de teatre infantil la 
Xarxa i el cicle de teatre Amposta Teatre i Dansa; s’ha impulsat 
i ampliat el FesticAM i s’han incorporat propostes innovadores 
interessants com el Delta Chamber Music Festival o el cicle 
Amposta Comedy, entre d’altres. 

Una agenda cultural plural
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L’ampostina Sandra Leonardo ha 
sigut guardonada amb el premi Juan 
Abelló Pascual II, atorgat per la Real 
Academia de Doctores de España, per 
la seva tesi doctoral «Development and 
application of colorimetric assays and 
electrochemical biosensors in seafood 
safety». L’estudi es basa en les toxines 
marines i s’ha desenvolupat a l’IRTA, 
on Leonardo treballa actualment. L’han 
codirigit les doctores Ciara O’Sullivan 
de la Universitat Rovira i Virgili i Mò-
nica Compàs de l’IRTA.

Què volies ser de petita?
Astrònoma, professora, biòloga... tot 

i que t’he de dir que mai ho he tingut 
molt clar. 

Què vas estudiar?
Vaig estudiar ciències biomèdiques, 

un màster en genètica i genòmica i el 
doctorat en nanociència, materials i 
enginyeria química.

  Perquè decideixes estudiar això?
Vaig començar fent biologia, i tot i 

que per temes burocràtics vaig acabar 
fent ciències biomèdiques, vaig veure 
que era una carrera que es podia aplicar 
en molts d’àmbits, com en el medi am-
bient o en salut, per exemple. M’he anat 
adaptant al que venia, sempre m’ha 
agradat més la part de salut i un cop 
vaig entrar a fer pràctiques a l’IRTA em 
vaig centrar en seguretat alimentària, 
que està entre medi ambient i la salut.

En què es basa la teva tesi?
La tesi es basa en el desenvolupa-

ment d’assaigs colorimètrics i biosen-
sors electroquímics per a la detecció de 
toxines marines i amines biogèniques, 
facilitant el camí a la implementació 
de dispositius de baix cost, senzills i 
fiables per a la seguretat alimentària 
en peixos i marisc. És a dir, per a im-
plementar eines d’anàlisi alternatives 
a les habituals. 

Quina aplicació pot tenir?
Actualment existeixen biosensors 

com els de la glucosa que utilitzen els 
diabètics. La idea és fer altres biosen-
sors petits i fàcils d’utilitzar i transportar 
perquè els pugui fer servir tothom.
 En el meu cas, en l’àmbit de la 
detecció de toxines marines en peix 
i marisc. Molts pescadors i marisca-
dors ens porten el producte a l’IRTA 
perquè l’analitzem i certifiquem que 
està lliure de toxines i és apte per 
al consum humà. Amb el dispositiu, 
els pescadors podrien detectar ells 
mateixos si l’aigua o el peix conté 
toxines. Seria un primer pas molt 
important.

Quin és el teu objectiu a partir 
d’ara?

Sempre s’espera que amb un 
doctorat marxes fora, però jo no ho 
contemplo, perquè vivim a una terra 
meravellosa. M’agradaria seguir amb la 

investigació, però aquí a la zona estem 
una mica limitats, ja que sempre hem 
d’estar movent-nos, buscant beques i 
subvencions. 

Què fas a l’IRTA?
Em dedico a la investigació. Treballo 

en el mateix camp en el que vaig basar 
la tesi, estem elaborant biosensors 
per a toxines marines i ara també en 
assajos cel·lulars.

Que ha suposat personal i profes-
sionalment el premi?

Un reconeixement a la feina feta, 
tant per a mi com per a les persones 
amb les quals treballo. I això sempre 
t’anima.

Queda molta feina per fer?
Sí. Hem fet un gran progrès, perquè 

en aquest camp hi ha poca cosa pel que 
fa a aplicacions, però encara queda 
molta feina per endavant. 

«Amb el dispositiu, 
els pescadors 
podrien detectar ells 
mateixos si l’aigua 
o el peix conté 
toxines»

SANDRA LEONARDO, BIÒLOGA AMPOSTINA

Anna Toldrà, Sandra Leonardo, Laia Reverté i Mònica Campàs, el grup de 
Biosensors de l’IRTA.
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EDUCACIÓ

Estudiants de l’INS Ramon Berenguer IV participaran en el projecte ‘Portes de la Memòria’

Els joves investigaran la vida dels 
ampostins deportats als camps nazis

Alumnes de l’Institut Berenguer 
IV d’Amposta investigaran la 
vida dels deportats ampos-

tins als camps d’extermini nazis. El 
projecte ‘Portes de la Memòria’ ha 
aconseguit identificar deu veïns que 
en van ser víctimes. Els estudiants, 
principalment de primer curs de Bat-
xillerat de Ciències Socials i Huma-
nitats, amb la participació d’alguns 
de segon fent tasques de disseny, 
rebran formació per reconstruir les 
vides a través de la recerca en arxius 
i entrevistes als familiars. El projecte 
s’allargarà durant dos cursos i es 
treballarà dins de diverses matèries. 

Durant aquest primer any, els 
alumnes, en grups de vuit, centraran 
la seva recerca en les vivències de cinc 

dels deu deportats. Durant el segon 
any, el pròxim curs, els alumnes 
que arribin a primer de Batxillerat 
completaran el projecte amb els cinc 
restants. De fet, els responsables del 
centre han fet una crida per poder lo-
calitzar els familiars d’aquests últims.

Una reconstrucció de la memòria 
històrica, però, que ha d’enllaçar 
també amb les víctimes actuals de 
situacions similars. «Volem que a 
través d’aquest record actiu es qües-
tionin el present, perquè continuïn 
succeint injustícies. El record ha de 
servir, precisament, per qüestionar el 
present. No faríem justícia a aquestes 
persones si parléssim d’elles com si 
només alguna cosa hagués passat», 
va apuntar Lluís Montull, professor 

de Filosofia i un dels coordinadors 
del projecte.

Per eixamplar també coneixe-
ments i experiències, els alumnes 
visitaran el camp de Mauthausen al 
mes de maig i elaboraran uns pla-
fons dedicats a cadascun dels veïns 
víctimes del nazisme amb els quals 
organitzaran una exposició oberta 
al públic en general. Un altre dels 
objectius del projecte és confeccionar 
mapa per geolocalitzar digitalment 
el periple de cadascun dels deportats 

i recollir les seves troballes en un 
documental. Com a reconeixement, 
els joves conclouran el projecte amb 
la col·locació de llambordes sim-
bòliques davant la porta de l’últim 
domicili conegut dels deportats a 
mode de memorial.

L’Ajuntament d’Amposta s’ha 
sumat al projecte, juntament amb 
l’Amical Mauthausen, i donarà su-
port econòmic als estudiants. 

ACN AMPOSTA

Els professors impulsors del projecte, a l’Institut Ramon Berenguer IV.

FORMACIÓ

Cinc centres de Catalunya, entre ells 
l’Institut Montsià d’Amposta, han 
rebut el reconeixement d’excel·lència 
e2Cat. El reconeixement és un model 
adreçat a tots els centres docents 
catalans que certifica l’excel·lència 
educativa del centre.
L’entrega dels diplomes  es va fer 
durant la XVI Jornada de Qualitat 
a l’Ensenyament, el passat 8 de 
novembre. Més de 800 persones 
de l’àmbit educatiu es van reunir a 
l’Hotel Campus Bellaterra, a Cerda-
nyola del Vallès. Una jornada on es 
va entregar un total de 14 diplomes 

de reconeixement, nou acreditant el 
certificat ISO 9001, d’acord amb el 
sistema internacional que certifica 
la qualitat de gestió, i cinc diplomes 
del reconeixement e2Cat.
L’objectiu del Departament d’Ense-
nyament, a través de la jornada i 
del Programa de Qualitat i Millora 
Contínua (QiMC), és afavorir la 
implementació de millores en la 
gestió, eficaces i eficients, que ajudin 
els centres a l’obtenció de resultats 
excel·lents en tots els seus processos, 
especialment els d’ensenyament i 
aprenentatge. 

L’Institut Montsià obté un 
diploma d’excel·lència
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Lo Riu Sona Festival, que 
va tenir lloc el 2 de juny a 
Amposta, i la Festa 70-80-90 

organitzada per Fem Festa en el marc 
de les Festes Majors (que va haver 
de ser ajornada al 22 de setembre a 
causa de la pluja), van recaptar més 
de 6.000 euros, que s’ha destinant a 
entitats socials del municipi.

En concret, els organitzadors de Lo 
Riu Sona Festival va fer una aporta-
ció de 2.500 euros a la Lliga Contra 
el Càncer de les Terres de l’Ebre. En 

el cas de Fem Festa, la recaptació de 
la Festa dels 70-80-90 es va dividir 
en dos a aportacions de 1.760 euros 
cadascuna a AHIDA Afectats TDAH 
Terres de l’Ebre i l’Associació de 
Familiars i Malats d’Alzheimer del 
Montsià.

L’acte d’entrega dels xecs solidaris 
va tenir lloc dimarts 30 d’octubre en 
un acte al saló de plens de l’Ajun-
tament amb representants de les 
entitats socials i dels impulsors dels 
actes festius. 

SERVEIS SOCIALS

La Velleta Castanyera i la 
Castanya Gegant visiten Amposta

TOT SANTS

La Velleta Castanyera va aparèi-
xer a Amposta, el dia 1 de novem-
bre, acompanyada per la Castanya 
Gegant. Un espectacle que va reunir 
grans i petits al voltant de la tra-

dició, els contes i les castanyes. La 
castanyera va realitzar una cerca-
vila de la plaça Ramon Berenguer 
IV, al mercat, fins a la plaça Cecília 
Carvallo. 

La fira de clicks Expoclick tanca 
amb 11.000 visites

EXPOCLICK

El pavelló 1 d’Octubre ha acollit 
amb un total d’11.000 visites durant 
la nova edició d’Expoclick, un riu de 
clicks. Del 9 a l’11 d’octubre, i  per 
setè any consecutiu, els amants del 
Playmobil van poder triar i remenar 
entre els productes de 15 venedors 
de Catalunya, l’Estat i Europa que 

van participar. Així, els visitants 
van poder veure els diorames dels 
24 participants a l’exposició, que 
enguany va ocupar tot el recinte 
interior del pavelló, uns 5.000 me-
tres quadrats.

Una cita que es va complementar 
amb el concurs de diorames per als 
xiquets i xiquetes, el Buscaclick o el 
concurs d’Instagram Fotoclick. Com 
a novetat, també es va convocar el 
concurs d’aparadors, on hi van par-
ticipar 5 comerços de la ciutat. Per 
altra banda, diferents bars i restau-
rants del municipi també van oferir 
menús  Expoclick amb descomptes 
especials amb la butlleta d’entrada 
a la mostra. 

Lo Riu Sona Festival i Fem Festa aporten 
6.000 euros a tres entitats socials

S’han entregat a la Lliga Contra el Càncer, AHIDA Afectats TDAH i als Malalts d’Alzheimer

Imatge de l’acte d’entrega dels xecs solidaris, el dimarts 30 d’octubre.

L’espectacle d’Actua Produccions, a la plaça Cecília Carvallo.
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L’Associació de Diabetis de Catalu-
nya, amb 12 delegacions repartides 
per les diferents províncies, torna 
a comptar amb seu a la capital del 
Montsià. Les responsables de l’asso-
ciació a Amposta, ubicada al carrer 
Cervantes número 58, són Sílvia 
Monserrat i Sara Mayor.
Des de l’associació es vol fer una 
crida a totes les persones diabèti-
ques o que visquin la diabetis de 
prop, per així poder identificar més 
persones amb diabetis tipus 1, que 
és la que pot afectar els més joves 

i de la qual els consten menys re-
gistres a la zona. Les responsables 
de l’associació apunten que fer-se 
soci és molt important, ja que es pot 
gaudir de diferents beneficis com 
descomptes en material diabetolò-
gic o assistència a tallers i xarrades, 
però també implica la col·laboració 
amb les diferents línies d’investiga-
ció que hi ha obertes actualment. 
L’Associació de Diabetis d’Amposta 
es presentarà oficialment el dia 30 
de novembre a la seva seu del carrer 
Cervantes. 

ASSOCIACIÓENGRESCATS

Caputxino és tot un veterà de la 
protectora. Ja fa més de tres anys 
que és allí i busca una família per a 
sempre. Quan les voluntàries d’En-
grescats van començar a gestionar 
la gossera municipal, Caputxino ja 

estava allí. Era un gos molt poruc, 
pel que van haver de demanar ajuda 
a una «coach». Caputxino és un gos 
equilibrat, amb un posat reflexiu, 
que pot passejar sense corretja i 
es porta de meravella amb tots els 
gossos. És ideal com a segon gos i 
fins i tot per als que no volen un gos 
falder, ja que sempre serà un gos 
una mica desconfiat. Ell no vindrà 
a tu fins que l’hagis enamorat. És 
un gos de mida mitjà-petit, pesa uns 
18 quilos i té entre cinc i sis anys. 
Adopció gratuïta. 
Associació d’Engrescats de les Terres 
de l’Ebre, Tel: 620 84 70 48. 

Caputxino busca una família L’Associació de Diabetis 
d’Amposta torna a obrir portes

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&

&
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Les Jornades de les Lletres 
Ebrenques demostren, un 
any més, ser una referència 

cultural de les Terres de l’Ebre. La 
tretzena edició, que es va celebrar 
del 16 al 20 d’octubre a la capital 
del Montsià, va acollir fins una 
norantena d’autors i creadors de 
diferents àmbits. 

Tertúlies, recitals, concerts, es-
pectacles infantils, la presentació 
del VI Premi de Narrativa Breu 

Ciutat d’Amposta i esmorzars lite-
raris, entre altres actes, van brindar 
homenatge a personalitats com 
Manuel de Pedrolo, Vincent Andrés 
Estellés o Sebastià Juan Arbó, amb 
la presentació de la ruta literària 
que portarà el seu nom. «Van ser 
cinc dies marcats per la presència 
d’innumerables personalitats de 
la literatura i de la música actuals 
del nostre entorn, sense oblidar els 
merescuts homenatges als clàssics», 

apuntava l’escriptora i professora 
Marta Tena. Però no només hi va 
haver espai per a la literatura, sinó 
que en aquesta edició també es va 
presentar ‘Versos contra la violèn-
cia. El documental’, un audiovisual 
del grup CREA basat en l’obra sobre 
el referèndum de l’1 d’octubre.

Tot i les intenses pluges que van 
afectar al territori el cap de setmana 
de les Jornades, l’assistència va ser 
tot un èxit. Ho valora Joana Serret, 
directora de la Biblioteca Sebastià 
Juan Arbó: «Tot i les inclemències 

meteorològiques, em sobrepassat 
l’assistència de visitants durant 
tota la setmana. Ha estat un veri-
able èxit». 

Unes xifres que, un any més, 
reafirmen la importància de les 
Jornades. «L’equip de govern actual, 
quan vam assumir l’alcaldia, vam 
apostar per incrementa el pressu-
post de les jornades, passant de 
9.000 a 12.000 euros», va apuntar 
Adam Tomàs. Uns diners amb els 
que s’han pogut organitzar  més 
d’una vintena d’actes. 

BIBLIOTECA

Una norantena d’autors passen per la capital ampostina per assistir a les Jornades

Les Jornades de les Lletres Ebrenques es 
converteixen en un referent cultural

Trobada d’Autors de Capçalera i bibliotecàries,  conduit per l’escriptor i 
periodista, Ricard Ruiz Garzón.
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La capital del Montsià va ser 
la primera ciutat de les Terres 
de l’Ebre en acollir l’exposició 

sobre els 600 anys de la comunitat 
gitana a Catalunya. La mostra, im-
pulsada pel Pla Integral del Poble 
Gitano, es va poder veure del 15 
d’octubre al 31 del mateix mes a 
l’institut Montsià d’Amposta.

Durant l’acte d’inauguració, que 
va aplegar mig centenar de persones 
a l’institut ampostí, es va destacar el 
paper de la mostra a l’hora d’impul-
sar el coneixement de la història del 
poble gitano i les seves aportacions a 
la cultura catalana. L’exposició, que 
es troba en ruta per Catalunya des 
del passat mes de gener, ha passat 

ja per deu municipis diferents.
El fet que l’exposició s’hagi ins-

tal·lat ara en un institut va fer que 
tots els ponents destaquessin la 
importància de l’educació en el futur 
dels gitanos i gitanes. “La capacitat 
del poble gitano de transformar la 
seva realitat serà possible només 
en base a la formació”, va subrat-
llar Ramon Vilchez, responsable 
del Pla Integral del Poble Gitano. 
Per la seva part, Adam Tomàs va 
comprometre’s a seguir treballant 
des de l’Ajuntament en favor dels 
col·lectius “més vulnerables i amb 
més necessitats”.

El nou servei de mediació per al 
poble gitano, que es va posar en 

marxa l’any passat a través d’un 
contracte programa del Pla Integral 
del Poble Gitano, està funcionat amb 
èxit. El servei està encapçalat per la 
mediadora María Alegria, que ha 

aconseguit uns grans resultats en 
l’àmbit de l’educació de la joven-
tut, així com en aspectes d’inserció 
laboral i dinamització de les dones 
gitanes. 

EXPOSICIÓ

Amposta recorda els 600 anys del poble gitano

L’institut Montsià va acollir l’exposició sobre la història del poble gitano a Catalunya

Serveis Socials i Lo Pati milloraran 
la visió adolescent a través de l’art

ART I EDUCACIÓ

L’art ens ajuda a tenir una visió 
crítica del present i ens planteja inter-
rogants que al mateix temps ens anima 
a respondre. Per això el Centre d’Art 
Lo Pati, conjuntament amb centres 
educatius i l’àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament d’Amposta, han 
impulsat «Això no és un simulacre», 
un projecte de creació col·lectiva per 
millorar aspectes com la confiança, 
la capacitat crítica o la creativitat en 
els més joves. 

El projecte, impartit per l’artista Ma-
ria Pons, es du a terme a l’interior del 
centre d’art i està destinat a la creació 
de projectes artístics. Es basa amb la 

creació col·lectiva d’accions artístiques 
a partir dels continguts que proposa 
un grup de joves i adolescents, des de 
l’imaginari personal a l’imaginari col-
lectiu i per mitjà de les metodologies 
pròpies de l’art contemporani amb 
l’objectiu de millorar algun aspecte 
de la seva realitat immediata.

«Això no és un simulacre» es de-
senvolupa durant set sessions que es 
realitzaràn durant el curs acadèmic 
2018- 2019. Actualment hi participen 
dos centres del col·lectiu de joves 
usuaris del programa SIS Joves, que 
ofereix serveis socials de l’Ajuntament 
d’Amposta. 

La diversitat de bolets ebrencs a les 
Jornades Micològiques 

MUSEU

Aprofitant la fructuosa temprada 
boletaire i la diversitat de bolets que 
podem trobar a les Terres de l’Ebre,  
el Museu de les Terres de l’Ebre va 
acollir, del 2 al 4 de novembre, les 
XVI Jornades Micològiques de les 
Terres de l’Ebre.

Amb l’objectiu d’incrementar els 

coneixements micològics del territori, 
a més de divulgar i valorar el món dels 
bolets, el programa d’aquesta edició 
va incloure visites guiades a la mostra 
i una sortida guiada gratuïta amb els 
micòlegs de l’Associació «Bitxac». 
L’entrada a totes les activitats va ser 
gratuïta. 
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El Museu de les Terres de l’Ebre 
rememora les Brigades Internacionals

EXPOSICIÓ

Una exposició rememora el paper dels voluntaris vinguts d’arreu del món per combatre el feixisme

La Batalla de l’Ebre va ser l’últim 
gran escenari bèl·lic en la qual 
van participar les Brigades Inter-

nacionals. Milers de combatents van 
arribar d’arreu del món per sumar-se 
i donar la vida en la lluita contra el 
feixisme al llarg de la Guerra Civil. 
L’exposició ‘L’Ebre. Darrer escenari de 
les brigades internacionals’, que es pot 
visitar al Museu de les Terres de l’Ebre 
fins el pròxim 25 de novembre, és la 
primera mostra monogràfica que apro-
fundeix en aquest episodi, just quan 
se celebren els 80 anys de la retirada 
dels voluntaris.

Produïda pel mateix Museu de les 
Terres de l’Ebre, el Consorci Memorial 
de la Batalla de l’Ebre (Comebe) i la 
Generalitat, l’exposició compta amb 
documents originals, procedents de la 
col·lecció del senienc Julio Allepuz, així 
com del mateix Comebe. La mostra ha 
estat comissariada per Lourdes Artigas, 
del CRAI de la Universitat de Barcelona.

Més de 35.000 homes, de 53 naci-
onalitats, es van unir a les forces de 
la República per aturar el feixisme en 
una guerra que va acabar convertint-se 
en l’avantsala i el laboratori de proves 
de la Segona Guerra Mundial. El de 

les Brigades Internacionals, però, s’ha 
convertit en un cas únic a la història. 
No només pel seu nombre, sinó també 
pel fet que venien com a voluntaris, or-
ganitzant-se ells mateixos o responent 
a crides com les de la Internacional 
Comunista. Molts d’ells van acabar 
trobant la mort en la cruenta batalla 
de l’Ebre.

Combat de desgast
A l’Ebre, a partir del 25 de juliol de 

1938, els brigadistes van haver de fer 
front a un autèntic combat de desgast 
contra les tropes feixistes, que van pro-
longar la contraofensiva amb l’objectiu 
d’anihilar els combatents republicans. 

“Hi ha històries humanes molt diver-
ses i vinculades a la situació política al 
seu país d’origen. Tenim aquells que van 
tornar a les democràcies consolidades, 
com els Estats Units, però venien mar-
cats per l’estigma de lluitar en defensa 
del comunisme. Els que van tornar a 
la Unió Soviètica portaven l’estigma 
d’estar contaminats per ideologies 
alienes al comunisme estalinista i van 
patir purgues”, subratlla David Tormo, 
coordinador tècnic de Comebre. També 
n’hi van haver d’altres, provinents de 

l’Alemanya nazi o l’Itàlia feixista, que 
no van poder tornar mai a casa.

Però què els movia a venir a lluitar en 
un conflicte que, aparentment, els era 
aliè? El context de l’Europa d’entreguer-
res i la crisi econòmica dels anys trenta 
explica, en part, el fenomen. Segons 
Tormo, hi havia gent jove amb consci-
ència social que tenien la sensació que 

el món havia de canviar, i consideraven 
aquella la primera batalla per derrotar 
el feixisme”, tanca Tormo. Una batalla 
però, que va suposar la mort per a molts 
d’aquells brigadistes, i que va servir 
d’assaig per a la que després va ser la 
Segona Guerra Mundial. 

ACN AMPOSTA 

TEATRE

L’auditori-teatre de la Lira s’omple 
de famílies amb les obres del grup 
la Xarxa Amposta. L’obra de titelles 
’El llop i les set cabretes’, de la com-
panyia Xip Xap, va donar el tret de 
sortida de la temporada de teatre 
infantil, el dissabte 20 d’octubre. 
“Hem assolit el rècord d’assistència 
de tota la història de la temporada 
de teatre infantil”, deia, abans de 

començar l’obra, una membre del 
grup. El 3 de novembre Sergi Buka 
va portar el seu espectacle de màgia 
‘Magikissim’, un gènere artístic que 
es repetirà el 16 de març de l’any 
vinent amb el mag Enric Magooi el 
seu ‘Inventor d’il·lusions’.
Des de l’octubre fins l’abril, la Xarxa 
Amposta ha programat una obra cada 
mes. El 19 de gener arribarà ‘La nena 

dels pardals’ de la companyia Teatre 
al Detall, guanyadora del Premi de la 
Crítica 2017 al millor espectacle per 
a públic familiar; i del Premi Ender-
rock 2018 al  millor disc per a públic 
infantil i familiar. El 16 de febrer 
torna a Amposta les titelles del Cau 
de l’Unicorn amb ‘Akäshia, el viatge 
de la llum’, el 6 d’abril finalitzaran 
la temporada amb la companyia 

Miscel·lània i el seu espectacle ’36 
polzades’.
El el preu de les entrades és de 6 
euros per al socis de la Xarxa i de 7 
euros pels no socis. 
La Xarxa compta amb la col·labo-
ració de l’Associació Sociocultural 
Tarambana d’Amposta, l’Ajuntament 
d’Amposta i el Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya. 

La Lira s’omple de famílies amb la Xarxa

El director del Museu de les Terres de l’Ebre, Àlex Farnós, i el coordinador 
tècnic del Comebe, David Tormo, revisen objectes que s’exposaran a la 
mostar dels brigadistes inernacionals.
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Una creació multidisciplinar 
i col·lectiva entre les arts 
plàstiques i les escèniques ha 

unit a l’artista Mariaelena Roqué i 
a la companyia de circ Últim Vals. 
«F/F Föhen», una interpretació 
sobre els efectes del vent en les 
persones, es va produir els dies 12 
i 13 d’octubre al Centre d’Art Lo 
Pati. Una coproducció de Lo Pati i 
FesticAM  amb la col·laboració dels 
alumnes i professors d’Esardi i EtcA. 

Paisatges marcats per la dansa i 
les acrobàcies dels cicles de la terra, 
els seus fenòmens i els seus éssers 

vius i imaginaris que l’habiten i la 
deshabiten. L’espectacle de Maria-
elena Roqué i Oriol Escursell que 
no va deixar indiferent a ningú.

L’efecte «Föhn» o «Foehn», per 
la pronúncia alemanya, és l’efecte 
termodinàmic que es produïx quan 
una massa d’aire entra en contac-
te amb una muntanya i s’escalfa 
bruscament quan descendix per 
la vessant oposada. Este canvi 
incideix en la salut mental de les 
persones, i també en la creativitat 
d’alguns artistes, com per exemple 
la tramuntana a Dalí. 

ARTS

«Efecto Föhen», una creació multidisciplinar 
entorn els efectes del vent

L’obra ha unit a Mariaelena Roqué i la companyia Últim Vals, amb la coŀ laboració d’Esardi i EtcA

El congrés de protohistòria 
recupera el passat de la comarca

HISTÒRIA

El II Congrés d’Història de l’Insti-
tut d’Estudis Comarcals del Montsià, 
que es va celebrar els dies 26 i 27 
d’octubre, va remarcar la importàn-
cia del Montsià en la protohistòria, 
entre la prehistòria i l’inici de la 
història. L’IEC Montsià té localitzats 
25 jaciments a la comarca, dels quals 
un mínim de 14 estan situats al terme 
municipal d’Amposta.

Tot i tenir la constància de jaci-
ments protohistòrics, l’IEC lamenta 
que han estat poc estudiats. Les úl-
times descobertes van anar a càrrec 
del doctor Francesc Esteve Gálvez, 

a la dècada dels anys setanta del 
segle passat. Segons l’IEC Montsià 
el motiu que proliferessen tants 
assentaments es deu sobretot a la 
“peculiar topografia” de la zona, 
encaixat entre les desembocadures 
dels rius Ebre i Sénia i les serres del 
Montsià i Godall. 

En el congrés hi van participar 
experts en història i arqueologia 
com Joan Sanmartí (UB), Maria del 
Mar Villalbí (Museu Terres de l’Ebre) 
o el Grup de Recerca Arqueològica 
de la Mediterrània i Proper Orient 
(UAB). 

Sopa de contes
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“Festa d’aniversari” 
Cinc, deu, quinze, vint i vint-i-

cinc. Vint-i-cinc globus. Cadascun 
d’un color ben diferent. Un per 
cada any que em fas falta. Avui no 
m’ha vingut de gust posar espelmes 
a sobre d’una “tortada” que ja mai 
més podràs tornar a bufar. I potser 
tampoc, tot plegat, no resulta ni 
resultarà massa adient... Potser és 
que els globus tampoc en tindran 
cap de raó de ser, ja que, amb 
l’esdevenir de les hores, s’aniran 
marcint i deixaran una metafòrica 
imatge afligida i pesarosa que no 
casa ni casarà mai amb la idealit-
zada figuració teua que guardo 
perduda entre les mil giragonses 
de la memòria. 

L’ordre dels comiats mai no s’ha 
pogut triar. Primer va deixar-nos el 
iaio Lluís i després, com qui no vol 
la cosa, vas deixar-nos tu. No va 

ser culpa teua, la culpable va ser 
la perversa predisposició genètica 
del nostre cognom que, generació 
darrere generació, ha anat compor-
tant que un serpent carregat d’una 
crueltat immesurable ronde al seu 
aire per les nostres venes i ens cal-
cine les entranyes tot devorant-nos 
de dins enfora... 

Fins fa quatre dies mal comptats 
l’estiu s’havia fet el romancer i es 
negava a marxar. Però de sobte i 
sense avisar, el fred s’ha entestat 
a mossegar-nos... Fa fred, molt 
fred! Els àugurs ens anuncien que 
fins i tot nevarà arran de mar. He 
arribat a casa després de treballar. 
Estava més gelat que un cuc, les 
cames em tremolaven i tenia ganes 
d’orinar. Després d’esquivar, tot 
zigzaguejant, alguns globus que 
s’havien escapolit del menjador, he 
passat al lavabo i m’he descobert 
al mirall. I el senyor que es reflec-
tia a la finestra indiscreta de la 
bescambra no m’ha agradat gens. 
S’assemblava a mi, però amb els 
cabells més blancs i la malgirbada 
barba d’un “defoelià” Robinson 
Crusoe d’anar per casa... 

M’he preparat el sopar de l’etern 
perdedor i m’he cruspit un entrepà 
de sardines mentre em fumava un 
cigarro. De postres, he engolit una 
truita d’ansiolítics que no m’ha 
fet cap mena d’efecte i que només 
ha servit per omplir el sarró de la 
farmacèutica del meu barri...

Tinc un fill, en Manel, que es 
diu igual que jo i que m’evita tant 

com pot. I també, una noia de setze 
anys que no vol saber-ne res de mi, 
que sembla abduïda per una mena 
d’epifania “crudivegana” i que 
està enganxada (com la majoria 
del jovent actual), a la teranyina 
capitalista de les xarxes socials i 
també, com no podia ser de cap 
altra manera, a les faldilles de la 
meua ex. 

Quan vaig divorciar-me, aviat en 
farà un any, vaig encabir tot allò 
que em resultava essencial dintre 
una maleta de mida mitjana. De 
vegades tocar fons és del tot ne-
cessari per a protegir-nos d’un món 
que tracta d’enrampar-nos i jo, jo 
de moment, m’he limitat a transitar 
per un camí sadoll d’incerteses i em 
temo molt que, aquesta vegada, 
tampoc seré capaç  d’encertar-la... 
Diuen que, si saps on buscar-les, 
hi ha pólvores de fada escampades 
arreu. Ja miraré de trobar-les i fer-
ho millor en una altra de les meues 
properes vides. 

Un efímer globus blau amb un 
número nou mig pansit m’ha tornat 
a portar a tu i m’ha traslladat a 
l’instant etern d’una vella fotogra-
fia en blanc i negre que romania 
ben oculta dintre la meua ànima 
eternament despentinada.

“Els morts mai no t’han d’ate-
morir. Els vius són els únics que 
poden fer-te mal”, vas dir-me men-
tre, després de submergir el teu 
pare amb una barreja de formol i 
naftalina, miraves de fer-li el nus 
de la corbata i n’encolaves llavis i 

parpelles per tal que semblés que 
encara dormia. 

Que jo recorde, sempre vam ser 
pobres. Per no tindre no teníem ni 
diners per pagar-li un soterrament 
com era menester i, per això mateix 
i en una magistral lliçó d’un utili-
tarisme ben pragmàtic, vas decidir 
unilateralment que el iaio conti-
nuaria vivint amb nosaltres una 
temporadeta ben llarga. A vegades 
la vida resulta imprevisible i del tot 
desconcertant i, el xiquet que algun 
dia vaig ser, va veure’s compel·lit a 
conviure amb el cos present del iaio 
Lluís fins fa vint-i-cinc anys quan 
vam enterrar-vos a tots dos ben 
juntets i així vam estalviar-nos el 
preu d’un dels sepel·lis. Que voleu! 
La pela és la pela! I tu sempre vas 
ser ben sabedora que no trigaries 
massa a morir.

L’altre dia vaig comprar-me 
unes sabates fetes a mida. Les 
millors que mai no he tingut. Van 
costar-me un ull de la cara i el bo-
tiguer, en veure’m un poc esverat, 
va advertir-me que em durarien 
tota la vida. Aquesta mateixa nit, 
després de sopar, just quan m’he 
assegut al sofà i me les he tret per 
posar-me un poc més còmode, m’he 
adonat que se m’havia esparracat 
una de les costures de la sabata 
dreta. Demà mateix i resseguint la 
perenne lògica familiar, m’adreçaré 
a ca l’oncòleg.

Vint-i-cinc, vint, quinze, deu i 
cinc. Recullo tots els globus i apago 
els llums. Bona nit tingueu. 
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Per primer cop, les veïnes i 
veïns d’Amposta podran escollir 
on invertir 150.000 euros 
del pressupost del 2019. Les 
ciutadanes i ciutadans tenen 
una oportunitat que gairebé 

podríem qualificar d’històrica 
-és el primer cop que s’obre 
un procés participatiu 
d’aquestes característiques- 
per participar d’una decisió 
de l’Ajuntament. Segurament 
hi haurà aspectes a millorar 
o preguntes sobre les quals 
caldrà reflexionar per a futurs 
processos participatius a partir 

d’aquesta primera experiència, 
però el que sí és indubtable és 
que la ciutadania té ara una 
oportunitat que mai abans havia 
tingut. És responsabilitat de 
tots el fet d’aprofitar aquesta 
oportunitat. Els deu projectes 
que es presenten a votació són 
intereressants per a la ciutat, 
però el més important és que 

surten de la mateixa ciutadania, 
que de forma voluntària ha 
participat en jornades de debat 
i ha posat sobre la taula un 
seguit de propostes que podran 
orientar a l’administració local 
sobre les necessitats que hi ha 
a peu de carrer. Ara cal que tots 
fem l’esforç de dir que no 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

Per participar en aquesta secció les 
cartes o articles hauran de tenir una 
extensió de 30 línies, en cas contrari 
podrien ser retallades.
No s’acceptarà cap escrit a mà o en 
còpia en paper. És imprescindible 
estar enviades per correu electrònic 
a la redacció de la Revista Amposta 
(premsa@amposta.cat)
La Revista Amposta es reserva el dret 
de publicar les cartes/articles que no 
respectin aquestes normes. Tampoc 
es podrà mantenir corres pondència 
sobre les cartes publicades. 
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Dades positives
Malgrat formar part de la dinàmica 
generalitzada, és important remarcar 
les dades positives que ens arriben i 
ens encoratgen a continuar treballant 
per fer de la nostra ciutat un lloc de 
referència al país.
Les dades ens ajuden, malgrat no 
siguin tot el positives que voldríem, 
a veure quina és la dinàmica en la 
qual ha entrat Amposta amb relació 
a altres ciutats amb un volum de 
població similar. Així doncs, sembla 
ser que s’estant revertint les dades de 
pèrdua de població, i que poc a poc 
recuperem ciutadans, alguns joves 
que havien marxat, i en bona part és 
gràcies a les oportunitats, les activitats 
i la millora de l’atractiu que amb l’ac-
ció del Govern d’Esquerra d’Amposta 
estem oferint-los.

Més de 21.000 habitants

L’any 2015 a Amposta hi havia 20.952 
persones, quan el 2013 vam aconseguir 
la dada record de 21.511 habitants. 
Durant els anys 2016 i 2017 aquestes 
dades van anar minvant, situant la 
població en 20.654 i 20.572 respecti-
vament per a aquests anys. En aquests 

moments hem superat de nou la bar-
rera dels 21.000 habitants, dada que, 
creuada amb les dades d’atur i afiliació 
a la seguretat social, ens donen ànims.

Atur a la baixa

Pel que fa a les dades d’atur, l’any 2015 
Amposta tenia 1845 aturats, havent-se 
reduït aquesta xifra en gairebé 600 
persones per al novembre de 2018 i 
situant-se en 1242 aturats. Aquesta 
dada encara no és el suficientment 
baixa i les contractacions continuen 
sent temporals, però també és a cau-
sa de la por que el teixit empresarial 
encara té des de l’impacte de la crisis. 
És per tant, molt necessari continu-
ar treballant amb les empreses per 
oferir-los ajudes, com les ajudes a 
la contractació que possibiliten a les 

empreses rebre fins a 3150 euros per 
cada treballador contractat durant 9 
mesos, o les ajudes als autònoms, que 
permet rebre fins a 2000 euros per l’alta 
fomentant l’autoocupació.
Aquestes dades estan també comple-
mentades per l’augment experimentat 
en l’afiliació a la seguretat social, que ha 
passat de 7250 persones al 2015 a 8476 
a novembre de 2018, incrementant-se 

en 1226 noves afiliacions en tres anys.

Mesures de l’administració 
local que impacten sobre 
l’economia

Volen dir aquestes dades que tenim la 
feina feta? No, però ens encoratgen a 
continuar apostant pel teixit empresa-
rial que ens ha donat valor durant els 
anys de la crisi, el que ha aguantat, la 
petita i mitjana empresa ampostina, el 
comerç,els autònoms que no han parat 
d’aixecar cada matí la persiana dels 
seus negocis i empreses, a qui hem de 
facilitar la seva expansió, també apos-
tant per l’obertura de noves iniciatives 
vingudes de fora, com el cas d’Aviaco, 
amb una tímida creació de llocs de 
treball (10) però amb unes possibilitats 
de creixement i expansió que no podem 
deixar de tenir en compte.
Altres mesures importants han estat 
posar a la venda parcel·les de sol in-
dustrial públic a preus assequibles per 
fomentar la implantació d’empreses 
als polígons, la primera de les quals es 
formalitzarà amb l’empresa Probodelt, 
adquirint una parcel·la de 3500 metres 
per expandir la seva activitat.
Serveixi aquest escrit per agrair la tasca 
que cada dia porten a terme les nostres 
empreses i que sovint no tenim prou 
en compte. 

La placa de la Vergonya
Durant el Ple d’octubre la portaveu del 
nostre grup municipal, Isabel Ferré, va 
preguntar a l’Alcalde què havia passat 
amb la placa commemorativa de la 
inauguració de la residència d’avis 
d’Amposta. L’Alcalde Adam Tomàs 
va contestar que ell mateix l’havia 
fet retirar.
Pensem que aquesta actitud és in-
digna d’un alcalde i que demostra el 
poc respecte institucional que el Sr 
Adam Tomàs té envers la Generalitat 
de Catalunya i els seus Consellers, ja 
que com recordarem, la Residència va 
ser inaugurada per l’HC Neus Munté, 
aleshores Consellera de Benestar So-
cial i Família.
De fet, el Sr. Tomàs, amb paraules 
fredes dites des la ràbia, va arribar a 
afirmar que la Residència de gent gran 
mai s’hagués hagut d’inaugurar. Una 
mostra més de l’actitud sectària de 
l’alcalde!
Durant molts mesos l’Alcalde Adam 
Tomàs va estar fent un relat negatiu 
sobre la Residencia d’Avis: Va tardar 
més d’un any en obrir-la, va traslladar 
tots els usuaris en un sol cap de setma-

na (amb totes les queixes que això va 
comportar), va fer fora professionals 
amb molts anys d’experiència, va 
contractar com a gerent la parella d’un 
regidor, va repetir una vegada i una 
altra que la Residència era inviable 
econòmicament... Aquest va ser el relat 
del Sr Tomàs durant molt de temps. 
Ara diu que la cuina no estava aca-
bada i que acabar-la ha generat una 
despesa per a l’Ajuntament de més 
de mig milió d’euros. Fals relat del 
Sr Tomàs, una altra vegada! El cert 
és que, si s’hagués continuat amb el 
que l’anterior govern municipal havia 
planificat, la cuina no hauria costat ni 
un cèntim a l’Ajuntament ni als ciu-
tadans d’Amposta, perquè l’empresa 
que hagués guanyat el concurs se’n 
feia càrrec de les despeses d’instal.
lació de la cuina.

Per a nosaltres, la Residència de gent 
gran d’Amposta és un equipament 
que ofereix un servei CABDAL, i ERA 
i ÉS totalment viable si se’n fa una 
bona gestió. Volem recordar que, si la 
residència d’avis avui en dia no està en 
mans d’una empresa privada, és grà-
cies al Grup Municipal de CDC i al 
Partit Demòcrata, que vam exigir que 
la gestió fos totalment pública.
 I en “agraïment” a la feina feta, l’equip 
de govern d’Adam Tomàs va retirar 
la placa de la commemoració de la 
inauguració.
Mai a Amposta (i creiem que en tot 
Catalunya) un equip de govern ha 
tingut una actitud tan indigna amb els 
anteriors equips de govern. Una acti-
tud que ratlla els totalitarismes i que 
és impròpia d’un equip de govern, 
suposadament d’Esquerres.

Moció nova sortida AP7
Durant el mateix ple vàrem presentar 
una moció per millorar la mobilitat 
de tots els ampostins, i de la resta 
de la comarca, a més de ser un salt 
qualitatiu per als nostres polígons i 
empreses, demanant una nova sor-
tida de l’autopista a l’AP7. La sortida 
estaria ubicada a la Costa de Santa Fe 
i facilitaria molt les comunicacions en 
los dos polígons de la nostra ciutat. A 
més se’n beneficiaria tota la ciutadania 
en els seus trajectes diaris. La moció 
va ser aprovada per unanimitat de tots 
els grups municipals.

Moció Bon dia
Per últim, al mateix ple es va aprobar 
donar continuitat i ampliar un servei 
d’acompanyament, amb voluntaris o 
alguna entitat, a la nostra gent gran 
que està sola. Només amb una trucada 
diària des de l’ajuntament, la gent 
gran ja es pot sentir acompanyada 
i respaldada. Es un servei que és la 
primera pedra de la Regiduria de la 
Gent Gran que portarem al proper 
programa polític. Aquesta regiduria 
serà bàsica per com serà la població 
de la nostra ciutat en temps futurs i 
nosaltres volem preparar-la bé. 

L’espai PDeCAT
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Ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges buits
A AMPOSTA més del 30% dels tre-
balladors/es, no només no poden 
accedir a un habitatge en propietat 
pels baixos ingressos econòmics, 
sinó que tenen moltes dificultats per 
accedir a un habitatge de lloguer. 
PER AIXÒ PRESENTEM tota una sèrie 
de propostes per ajudar als propie-
taris de pisos i cases en desús amb 
les despeses de rehabilitació, a canvi 
de que destinin aquests habitatges a 
lloguer social amb preus taxats i amb 
garantia de cobrament de la renda, i 
poder tenir  finançament per fer les 
obres per posar els habitatges al llo-
guer, d’aquesta manera s’ajuda també 
a regenerar el parc d’habitatges vells. 
FINS ARA, a proposta del govern 
municipal ha estat únicament fer 
d’immobiliària comprant pisos i que 
l’únic que ens aportarà és molta 
més despesa econòmica, lluny de 
resoldre el problema l’agreujarà amb 
una situació insostenible per a les 
arques municipals, donat que més 
a més l’ajuntament haurà de pagar 
les reparacions,  el manteniment, la 
comunitat, els impagats... d’aquests 

pisos. Lamentablement l’Alcalde ens 
ho resoldrà amb més impostos per 
als ciutadans.

Una vegada més 
l’alcalde no vol 
rebaixar l’IBI (la 
contribució)

 INAUDIT I INEXPLICABLE és que els 
ciutadans d’Amposta continuéssim 
pagant un IBI desproporcionat. Uns 
diners que surten de les butxaques 
dels ciutadans, i que paguem a 
l’ajuntament més de 30.000€ diaris 
en impostos municipals.  
VOLEM SER MOLT CLARS, per això 
una vegada més ens hem adreçat  a 
l’alcalde  perquè rebaixi l’IBI. Per una 
vegada, ni que sigui per una vegada, 
hauria d’haver atès favorablement 
la nostra petició que a peu de carrer 
és unànime i que malauradament 
l’alcalde NO VOL rebaixar l’IBI 
a tothom. 
L’ACTUALITZACIÓ CADASTRAL 
que s’ha dut a terme a més de 2500 
immobles d’Amposta ha suposat un 
augment molt considerable dels in-
gressos de  l’IBI- la contribució, molt 
més del que recaptava el govern de 
CiU. Aquests ingressos representen 
prop del 50% del pressupost de l’ajun-

tament, tot un rècord. L’alcalde viu 
d’esquena a la població al no entendre 
que la principal preocupació, desprès 
de l’atur, és la contribució.
VOLEM RECORDAR  que a Amposta 
en els darrers anys l’IBI urbà ha aug-
mentat més d’un 100%. Cal recordar 
que estem en la part alta d’aquest 
impost municipal. A Amposta el 
propietari d’un pis de 90m2 paga 
416,85€ quan a Alcanar el mateix 
propietari en paga 258,50€, per posar 
un exemple. En fi...lo dramàtic és que 
el proper any les famílies ampostines 
s’ho tornaran a passar malament a 
l’haver de fer front a aquesta despesa 
tant important. 

L’alcalde no respecta 
els espais públics que 
són de tots
 S’HA ARRIBAT A UN PUNT en que és 
abusiu l’ocupació dels espais públics 
que són de tots amb símbols indepen-
dentistes. La ciutadania ens reclama 
amb insistència que li demanem a 
l’alcalde que els tregui perquè ara 
ja és massa, cosa que ell permet i 
aplaudeix perquè és del seu grat. Li 
recordem que té el deure de governar 
per a tots els ciutadans d’Amposta i 
no solament pels independentistes, 
perquè la majoria de vegades se li 

oblida. 
Per això li demanem que com a re-
presentant de tots els ampostins i am-
postines, pensin el que pensin sobre 
el tema independentista, tregui els 
llaços grocs, pancartes i pintades dels 
equipaments i espais públics 
d’Amposta que són de tots.
LAMENTABLEMENT l’alcalde ens 
ha respost que no els vol treure, 
com si no en tinguéssim prou en el 
mal ús que fa dels mitjans públics de 
comunicació, “unes festes tenyides de 
groc” titular de la revista Amposta 
del mes setembre, la qual ja s’ha 
convertit en el pamflet del seu partit, 
allò que vam criticar tant quan ho 
feia l’anterior alcalde Manel Ferré. 

1. Urbaser o quan un 
govern no pot ser més 
incompetent
Qui és Urbaser?
Urbaser és una empresa de neteja 
viària que durant els últims anys ens 
ha estafat. No ha complert amb el 
contracte que té amb l’Ajuntament per 
fer la neteja de part de la ciutat. Per 
exemple, no ha suplert les baixes dels 
treballadors que netegen els carrers de 
la ciutat ni tampoc quan aquests han 
tingut vacances i tampoc han substi-
tuït les màquines quan s’espatllaven 
com marcava el contracte. De fet, ja 
vam demanar al ple que s’investigués 
aquesta situació i no s’ha fet res per 
esmenar-ho. La prova més gran del 
que diem és que Amposta està bruta. 
Què passarà ara amb Urbaser?
Gestionarà la neteja de la nostra ciu-
tat. Malgrat la realitat que hem expo-
sat més amunt, el govern d’Esquerra 
acaba d’adjudicar a una empresa que 
ens ha estafat milers i milers d’euros 
i ens ha donat un mal servei, un 
contracte no només de neteja, sinó 
també del manteniment de les zones 
de jardineria (5 anys i 6 milions d’eu-

ros de premi per a aquesta empresa, 
es pot ser més incompetent?). Estem 
convençuts que no complirà amb allò 
que se li ha adjudicat. Per què? Perquè 
amb la rebaixa que ha presentat per 
guanyar aquest concurs no podrà 
complir amb tot allò que s’inclou a 
la licitació. Si era una empresa que 
fins ara no estava complint amb el 
que tenia contractat, per què ho ha 
de fer a partir d’ara?
Què proposem nosaltres?
Fer la gestió de la neteja amb recur-
sos propis de l’Ajuntament. Amposta 
està bruta i els ampostins es merei-
xen una ciutat neta. Creiem que la 
millor opció és que la neteja es faci 
amb treballadors de l’Ajuntament. 
Així ho hem reclamat al ple. El grup 
d’Esquerra d’Amposta no n’ha volgut 
sentir a parlar. Si Amposta està bruta, 
és culpa d’ells. 

2. Plaga de rates
Amposta està plena de rates. N’hi 
ha a tots els barris. Ens han arribat 
moltes queixes de diferents punts de 
la ciutat. Cada vegada va a pitjor. No 
potser que les rates es passegin pel 
poble i campin per on elles vulguin. 
Això és un altre signe de la mala gestió 
i la incompetència de l’equip d’Es-
querra d’Amposta. Si tenim el control 

de plagues externalitzat, ha de ser el 
govern municipal qui controli que la 
empresa que ho gestiona pren totes les 
mesures per controlar aquesta plaga. 
O és que al final haurem de recórrer 
al Flautista d’Hamelín perquè no hi 
hagi rates a la nostra ciutat? És evident 
que necessitem lluitar contra aquesta 
plaga de rates que viu Amposta. 

3. Tracte de favor o 
coincidència?
Esquerra d’Amposta ha externalitzat 
una part una part dels Serveis Socials. 
Aquest servei externalitzat es fa en un 
edifici municipal i que només neces-
sita de quatre treballadors. I això ho 
pot fer l’empresa externa o nosaltres.
Després de veure l’empresa que l’ha 
guanyat, ens fem algunes preguntes:
- És casualitat o no que només s’hagi 
presentat una empresa?
- És casualitat o no que aquesta em-
presa tingui persones vinculades a 
ERC o que siguin família de l’alcalde?
- És casualitat o no que aquesta em-
presa mai abans, amb els governs 
de Convergència, va guanyar cap 
contracte amb l’Ajuntament?
- És casualitat o no que aquesta 
mateixa empresa, que abans d’ERC 
no treballava amb l’ajuntament, ara 
s’hagi adjudicat aquest servei de 

Serveis Socials, la jardineria del Parc 
dels Xiribecs i la Via Verda i tingui 
cedit per l’Ajuntament un local per fer 
altres activitats alienes a l’Ajuntament 
a cost zero?
Què creiem nosaltres?
Pel que fa al serveix externalitzat, el 
Servei d’Integració Socioeducatiu, des 
de Serveis Socials tenim els recursos 
suficients com per fer-ho i no haver 
de traure-ho a concurs. La feina es 
fa un local de l’ajuntament; només 
cal contractar quatre tècniques per 
poder donar el servei que ara està 
externalitzat. 
Qui es beneficia de tot plegat?
La ciutadania d’Amposta no. Els usua-
ris d’aquest servei tampoc. Només se’n 
beneficia l’empresa que s’ha adjudicat 
aquest servei. 

L’espai PXC

Germán Ciscar.
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Gairebé una quarantena d’esportistes i entitats reben reconeixement a la XXIV Gala de l’Esport Ampostí

La remera Aina Cid, del Club 
Nàutic Amposta, va rebre el 
Premi Esports 2018, atorgat 

a la XXIV Gala de l’Esport Ampostí, 
que es va celebrar el divendres 26 
d’octubre al pavelló poliesportiu de 
la ciutat. Cid també va ser recone-
guda amb el premi Millor esportista 
de base federat femení d’esports in-
dividuals. La reconeguda esportista 
compta amb diferents mèrits, entre 
ells el diploma olímpic per ocupar 
el sisé lloc a la prova de Dos sense 
timonel als Jocs Olímpics de Río 
2016 o el bronze en el campionat 
del món 2018, on va aconseguir 
juntament amb la seva companya 
Anna Boada el tercer lloc en la final 
del dos sense absolut femení. 

La Gala de l’Esport, que va comp-
tar amb 117 nominats en diferents 
categories, va reconèixer la tasca dels 
esportistes i les entitats esportives 
del municipi en la temporada 2017-
2018. El millor esportista absolut 
masculí d’esports individuals va 
ser Angel Fabregat. Arnau Fumadó,  
David Bermejo i Paula Vida, van ser 
reconeguts com a Millor esportista 
de base federat d’esports individu-

als. El Club Sala Esgrima Amposta 
va rebre el premi a Millor equip de 
competició en esports individuals 
per l’equip absolut masculí. Els pre-
mis per als millors equips de base 
federats col·lectius es van atorgar al 
Club Futbol Amposta Benjamí A, en 
l’àmbit masculí, i al Club Handbol 
Amposta, pel Cadet femení. El millor 
esportista adaptat va ser David Picot, 
reconegut per dues medalles d’or en 
atletisme i natació. L’equip sènior 
masculí del Futbol Sala Amposta va 
rebre el Millor equip de competició 
masculí d’esports col·lectius, mentre 
que el reconeixement femení va 
ser per al sènior del Club Handbol 
Amposta. Finalment, Severiano Al-
faro va ser reconegut com a millor 
entrenador, per la seva involucració 
en el Taekwondo, mentre que la mi-
llor entitat esportiva va ser el Club 
Nàutic Amposta.

Durant l’acte també es va reco-
nèixer la trajectòria esportiva de 
Marc Flos per la seva trayectoria 
dintre del món de l’alpinisme amb 
ascensions al Mont Blanc, Potasi, 
Ojos del Salado i culminant a la cima 
del Mont Everest. 

Aina Cid s’endú el Premi Esports 2018

RECONEIXEMENT ESPORTIU
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Millor esportista escolar masculí d’esports individuals: Didac Sole 
Arasa, Club Natació Amposta
Millor esportista escolar femení d’esports individuals: Laura Almo 
Pérez, Club Natació Amposta
Millor equip escolar masculí d’esports coŀlectius: Benjamí masculí 
del Club Handbol Amposta
Millor equip escolar femení d’esports coŀlectius: Benjamí femení del 
Club Handbol Amposta
Millor esportista de base federat masculí d’esports individuals: 
Arnau Fumadó Ortiz, del Club Taekwondo Alfaro, i David Bermejo 
Salvadó, del Club Natació Amposta
Millor esportista de base federat femení d’esports individuals: Paula 
Vidal Sola, de la Sala Esgrima Amposta
Millor equip de competició d’esports individuals: Equip absolut 
masculí del Club Sala Esgrima Amposta
Millor equip de base federat masculí d’esports coŀlectius: Equip 
benjamí A del Club Futbol Amposta
Millor equip de base federat femení d’esports coŀlectius: Equip cadet 
femení del Club Handbol Amposta
Millor esportista d’esport adaptat masculí i femení: David Picot Martí, 
del Club Esportiu l’Àngel Apasa
Millor esportista promesa masculí: Genis Gisbert Casanova, del Club 
Taekwondo Alfaro
Millor esportista promesa femení: Nuria Puig Aguiló, del Club Nàutic 
Amposta
Millor esportista absolut masculí d’esports individuals: Angel 
Fabregat Pujol, de la Sala Esgrima Amposta
Millor esportista absolut femení d’esports individuals: Aina Cid 
Centelles, del Club Nàutic Amposta

Millor equip de competició masculí d’esports coŀlectius: Equip sènior 
masculí del Club Futbol  Sala Amposta
Millor equip de competició femení d’esports coŀlectius: Equip sènior 
femení del Club Handbol Amposta
Millor entrenador/a: Severiano Alfaro Fernández, Club Taekwondo 
Alfaro
Millor entitat esportiva: Club Nàutic Amposta
Reconeixement a la tasca directiva: Club Tir Montsià d’Amposta
Reconeixement al treball de base d’una entitat esportiva: Club Futbol 
Sala Amposta
Reconeixement a la tasca educativa vers l’esport: Club Unió Atlètica 
Montsià
Reconeixement a la millor iniciativa d’esport i salut: Escola Mestre 
Agustí Barberà
Reconeixement a la tasca d’esforç coŀlectiu en organitzacions: Club 
Escacs Amposta
Reconeixement especial gesta esportiva: Club Futbol Amposta
Reconeixement trajectòria esportiva: Marc Flos Ruiz, de l’Agrupació 
Excursionista
Reconeixements als sponsors: Lagrama, Casa de Fusta, Germans 
Marin, Naturebre, Can Bolet, Associació de voluntaris de La Caixa a 
les Terres de l’Ebre, Servigrues Tomas, Rockinshoe i Pitbox Dinner 
Amposta
Reconeixements a la difusió de l’esport ampostí Premi Aniceto Garcia: 
Susanna Cases Ferre, del Canal Terres de l’Ebre, i al mitjà Amposta 
Ràdio.
Proposta premi especial gesta extraordinària: Marc Flos per 
l’ascensió a l’Everest
Premi Esports: Aina Cid Centelles, del Club Nàutic Amposta

Premis a l’esport 2018

RECONEIXEMENT ESPORTIU
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La Diputació atorga 172.000 euros del PAM per a 
l’arranjament del sostre del pavelló esportiu

AJUTS

L’Ajuntament invertirà fins a 300.000 euros en l’equipament, que pateix de gotelleres

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 
de la Diputació de Tarrago-
na ha atorgat, a l’Ajunta-

ment d’Amposta, una subvenció 
de 172.000 euros. Una quantitat 
que servirà per finançar el 50% del 
projecte d’arranjament de la coberta 
del pavelló municipal d’esports. Així 
ho va explicar l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, qui assenyala que el 
projecte de restauració de la coberta 
té un pressupost de 300.000 euros.

«Aquesta era una de les millores 
que ens oferia l’empresa que havia de 
construir el nou pavelló poliesportiu», 
va recordar l’alcalde, «un projecte que 
hem hagut de reformular i tornar a 

traure a concurs per les mancances 
que vam heretar de l’antic govern». 
«Conscients que la reparació del 
sostre del pavelló és una obra pri-
oritària per poder evitar situacions 
com les dels aiguats del diumenge 
14 d’octubre quan es van haver de 
suspendre partits previstos al pave-
lló, vam decidir licitar-la», explicava 
Tomàs, tot recordant que es tracta 
«d’un compromís electoral adquirit 
amb la ciutadania a les eleccions del 
maig del 2015».

Actualment en fase de licitació, les 
obres tenen un termini d’execució de 
tres mesos. La previsió és que les obres 
comencen abans d’acabar l’any. 

ATLETISME

L’última setmana d’octubre la Unió 
Atlètica Montsià va presentar els 220 
atletes que formaran part de la tempo-
rada 2018-2019. Una entitat que de fa 
30 anys, creix cada dia una mica més. 
Esta temporada l’entitat cobrirà totes 
les competicions de pista coberta, cros 
i pista a l’aire lliure en l’àmbit català, 
nacional i possiblement internacional. 
També estaran presents en algunes 
proves de ruta i de trail running. 

L’objectiu de l’UAM és intentar 
millorar els resultats de la temporada 
passada en els campionats de clubs 
sub’ 20 i absolut masculí i femení 
indoor i outdoor. En l’aspecte tècnic 
aposten per una línia continuista, que 
afirmen que fins ara els ha donat molt 
bon resultat. La Unió Atlètica Montsià 
ha estat premiada a la Gala de l’Esport 
Ampostí 2018 com la millor entitat 
esportiva en treball de base. 

La Unió Atlètica Montsià presenta la nova 
temporada amb més atletes que mai

El Club Escacs Amposta recull el trofeu de campió 
de Catalunya per equips 

ESCACS

El Club Escacs d’Amposta va re-
collir, el mes passat, el trofeu del 
campionat de Catalunya d’escacs 
per equips. Els guanyadors van ser 
els jugadors més joves, els de la 
categoria prebenjamí o sub80. Els 
ampostins es van desplaçar a Tos-
sa de Mar el diumenge 14 d’octubre, 
on van portar l’equip A i el B, que es 
van haver d’enfrontar entre ells a 
l’última ronda. L’A és va imposar al 
B, convertint-se en el guanyador del 
torneig, mentre que el B va quedar 
en una meritòria sisena posició. 
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FUTBOL

La jugadora del C.F. Riudoms va obtenir el títol la temporada passada

L’ampostina Joana Roig torna a lluitar 
per la posició de màxima golejadora

La futbolista Joana Roig torna 
a lluitar pel títol de màxima 
golejadora. Aquest cop però, 

ho fa des del C.F. Riudoms. La tem-
porada passada, Roig va aconseguir 
el títol de màxima golejadora de la 
Lliga de 1a Divisió Catalana amb 50 
gols a l’UCF Cambrils Unió. Aquest 
any però, la futbolista ha hagut de 
canviar d’equip, a causa de la dissolu-
ció del Cambrils davant la dificultat 
de trobar entrenador.  

Però Joana Roig no només viu 
del futbol, ja que no és cap misteri 

la situació actual del futbol femení. 
Roig compta amb una certificació 
que l’acredita com a «Entrenadora 
de futbol base», i aquest any entre-
na l’equip Prebenjamí A i Juvenil 
Femení, ambdós del C.F. Riudoms.

 Ara la jugadora també comença-
rà a estudiar el primer nivell per a 
exercir d’entrenadora a categories 
superiors. Una formació amb la qual 
li és complicat compaginar-ho amb 
una altra feina, ja que s’ha de des-
plaçar a Barcelona per a les sessions 
lectives. 

Ferran Ferré, campió de la Lliga 
Catalana de Motocròs

MOTOCRÒS

La darrera prova de la Lliga Ca-
talana de Motocròs Nens 2018 es 
va disputar el passat 4 de novem-
bre a l’Oriola MX Parc Amposta. 
La competició va comptar amb la 
participació de 54 pilots, distribuïts 
en 5 categories. En la categoria MX 
Femení, el Moto Club Amposta va 
comptar amb la representació d’Eri-
ca Tomàs, que va quedar en sisena 
posició. En MX85 Cadet – Juvenil, 
on van participar 14 pilots, entre 
ells Ferran Ferré, que va quedar en 
primera posició entre els cadets. Tot 

i perdre’s la cursa de «Els Reguers», 
Ferré es va proclama Campió de la 
Lliga Catalana de MX Nens 2018 en 
la seva categoria. L’altre pilot del 
Moto Club Amposta, Cristian Güec-
he, va obtenir una quarta posició. En 
MX85 Juvenil, Marc Subirats i Àlex 
Combalia van posicionar-se en setè 
i vuitè lloc respectivament.

Pel que fa a MX65 van participar 
15 pilots, entre ells Aitor Favà, que 
va quedar en una 10a posició. En 
MX50, la pilot Iraits Bonet també 
va obtenir una desena posició. 

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

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

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

EMPRESES
__Contracte mínim de 6 mesos.

__Qualsevol sector professional.

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

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

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

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

Telf. 977 704 027
 nmonllau@amposta.cat

nmoreno@amposta.cat
npanisello@amposta.cat
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L’Ajuntament d’Amposta ha adjudicat l’adequació dels vestidors de la 
pista annexa al pavelló poliesportiu municipal. L’acció es deriva de les 
demandes dels esportistes que utilitzen l’equipament, que són princi-
palment els clubs d’hoquei i patinatge. Per a la realització de les obres 
s’ha destinat un import de 12.000 euros.

La millora dels vestidors és una de les accions al pavelló municipal 
d’esports que han estat molt sol·licitades pels usuaris i que es duran a 
terme aquests pròxims mesos, juntament amb l’arranjament del sostre 
de l’edifici. 

L’Ajuntament adequarà els vestidors 
de la pista annexa del pavelló

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
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Publicitat

Fes servir el nou Carnet Jove d’Amposta
i gaudeix de descomptes i molts més avantatges 
a la teva població!

EL CARNET JOVE 
MÉS A PROP TEU 
QUE MAI!
EL CARNET JOVE 
MÉS A PROP TEU 
EL CARNET JOVE 
MÉS A PROP TEU 
EL CARNET JOVE 

      Descobreix-ho a 
www.carnetjove.cat/amposta

NOU CARNET JOVE 
D’AMPOSTA
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