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Dos empreses ampostines, premiades als Premis Cambra 2018

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, formalitza amb la Sareb la compra de l’immoble per un import de 470.000 
euros. La voluntat és restaurar l’edifici històric, protegit com a Bé Cultural d’Interés Local, i convertir-lo en 
la nova seu de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI). També s’obrirà una plaça pública des del carrer 
Alcalde Palau. 

Ciutat

Fira Amposta arriba a la 58a 
edició amb un espai dedicat a 
l’organització d’esdeveniments

Cultura

Carles Guerra 
exposa ‘Treballs’ 
a Lo Pati

L’antic col·legi de les Monges ja 
és propietat de l’Ajuntament
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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

PROGRAMA FIRA DE MOSTRES
DIJOUS, 6 DE DESEMBRE

9:30h.- Acte entrega de beques de 
la Càmara Arrossera del Montsià. 
Lloc: auditori firal.
11:00h.- Obertura de portes
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants entre 3 
i 6 anys, amb un espai de joc adaptat 
per a nens d’aquestes edats i espai 
de joc i manualitats. Organitza: 
Idea’t, centre de recursos. 
12:00h.- Inauguració de la Fira, a 
càrrec de Ma José Fernández, em-
presària i presidenta de l’Associació 
d’Empresaris de les Comarques de 
l’Ebre, acompanyats de la Banda de 
Música de la Lira Ampostina.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
17:00 a 19:00h.- -Tallers: Pinta cares, 
Manualitats i Robòtica, per a infants 
de 6 a 12 anys. Organitza: Idea’t 
centre de recursos.
18:30h. a 20h.- Xerrada sota el tí-
tol  “Xarxa Humana: Junts ho hem 
aconseguit”:
19:00h. Nomenament dels socis de 
mèrit, discurs i agraïment.
Organitza: APASA. Lloc: Auditori 
de la Fira.
18:30h a 20:30h.- A l’estand de Queso 
Perfecto, degustació del licor VEGA 
DANIA i dels còctels VEGA DANIA 
amb la demostració del cocteler 
Jordi Gilabert.
21:00h.- Tancament de portes.

DIVENDRES, 7 DE DESEMBRE. DIA 
DEL NEN

Durant tot el dia, les atraccions de la 
Fira oferiran preus populars.
11:00h.- Obertura de portes.
09:30 h.- Jornada Tècnica sota el 
títol «Fertilitzacions i malalties 
fúngiques en l’arròs» a l’auditori de 
la fira (sala annexa):
10:30h.- inscripcions i lliurament de 
documentació
10:45h.- Presentació de la jornada 
a càrrec de Dani Forcadell, Regidor 
de Pagesia.
11:00h.- Fertilització en arròs. Sra. 
Gemma Murillo. Oficina de Fertilit-
zació i Tractaments de dejeccions 
ramaderes.
11:30h.- Malalties fúngiques en ar-
ròs. Sra Gemma Galimany, Cap de 
Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal 
a les Terres de l’Ebre. 
12:00h.- Torn obert preguntes i 
cloenda a càrrec del sr. Albert Pons, 

Responsable del sector d’arròs de 
la Unió de Pagesos.
11:00h.- Cinema-debat “SEDI-
MENTS”.
Presenten: Noèlia Domènech (rea-
litzadora), Josep Bertomeu “Polet” 
(Campanya pels Sediments) i Susan-
na Abella (Plataforma en Defensa 
de l’Ebre).
11:00h.- A la zona de ludoteca in-
fantil, taller infantil “Confecció de 
clauers”, a càrrec de Les Cosetes 
de Nanda.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants en-
tre 3 i 6 anys, amb un espai de joc 
adaptat per a nens d’aquestes edats. 
Organitza: Idea’t, centre de recursos.
11:30h.- Celebració del 47è. Con-
curs de paelles. Lloc: davant Escola 
Capacitació Agrària. Participació 
prèvia inscripció.
12.00h.- Taller demostració de 
canapès per a Nadal a l’estand de 
Som Cuina. Organitza: Som Cuina.
13:00h.- Lliurament dels premis del  
47è. Concurs de paelles. Lloc: Escola 
Capacitació Agrària. 
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
17:00h.- Xerrada sobre eficiència 
energètica, a la sala annexa de 
l’auditori firal.
17:00 a 19:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil. Tallers: Pinta 
cares, Manualitats i Robòtica, per 
a infants de 6 a 12 anys. Organitza: 
Idea’t centre de recursos.
21:00h.- Tancament de portes.

DISSABTE, 8 DE DESEMBRE. DIA DE 
LA COMARCA 

10:00h-14:00h.- 8a Trobada d’inter-
canvi de plaques de cava,
amb la coŀlaboració dels Coŀlecci-
onistes de plaques de cava de les 
Terres de l’Ebre. Edició d’una am-
polla de cava per Mas Ferrer, més 
placa commemorativa de la trobada. 
Lloc: vestíbul de l’Auditori de la Fira.
11:00h. Trobada anual de l’Agrupació 
de Penyes i Comissions Taurines. 
Organitza: Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les Terres 
de l’Ebre.
11:00h.- Obertura de portes.

Celebració del dia de la Comarca
11:00 h.  Rebuda d’autoritats  al 
Consell Comarcal del Montsià (Pl. 
Lluís Companys s/n d’Amposta). 

* Salutacions i signatura al llibre 
d’honor
* Parlaments institucionals
* Atenció a la premsa
12:00 h.  Desplaçament a la fira i 
visita de l’estand del Consell Co-
marcal del Montsià que aquest any 
està dedicat al municipi de La Sénia.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants en-
tre 3 i 6 anys, amb un espai de joc 
adaptat per a nens d’aquestes edats. 
Organitza: Idea’t, centre de recursos.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
18:30h a 20:30h.- A l’estand de Queso 
Perfecto, degustació del licor VEGA 
DANIA i dels còctels VEGA DANIA 
amb la demostració del cocteler 
Jordi Gilabert.
17:00h. Xerrada de Provocant la Pau. 
Organitza: ONG Provocant la Pau.
17:00 a 19:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil. Tallers: Pinta 
cares, Manualitats i Robòtica, per 
a infants de 6 a 12 anys. Organitza: 
Idea’t centre de recursos.
21:00h.- Tancament de portes.

DIUMENGE, 9 DE DESEMBRE
111:00h.- Obertura de portes
11:00h.- Jornada tècnica sobre el 
brau, gestor d’ecosistemes. Lloc: 
Auditori de la Fira.
11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil, per a infants en-
tre 3 i 6 anys, amb un espai de joc 
adaptat per a nens d’aquestes edats. 
Organitza: Idea’t, centre de recursos.
12h.- Taller demostració de canapès 
per a Nadal a l’estand de Som Cuina. 
Organitza: Som Cuina.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
17:00 a 19:00h.- Activitats a la zona 
ludoteca infantil. Tallers: Pinta 
cares, Manualitats i Robòtica, per 
a infants de 6 a 12 anys. Organitza: 
Idea’t centre de recursos.
18:00h.- Gala de l’Ensenyament. 
Conferència a càrrec de Sandra 
Leonardo, biòloga ampostina. Lliu-
rament de lesBeques a l’exceŀlència 
universitària. Lloc: Auditori de la 
Fira.
Acte seguit, presentació de la pu-
blicació del premi del XII Premi de 
Recerca Batxillerat “Ciutat d’Ampos-
ta”. Lloc: Auditori de la Fira.
21:00h.- Tancament de portes. 
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Ciutat

FIRA DE MOSTRES

La Fira de Mostres d’Amposta 
comptarà enguany amb un 
espai dedicat a les cerimònies 

i esdeveniments. L’espai Ebre Events, 
que ocuparà un passadís de la mostra, 
acollirà diferents empreses dedicades 

als esdeveniments, com fotògrafs, 
joiers o professionals especialitzats 
en l’organització de bodes. La regi-
dora de Turisme, Fires i Promoció 
Exterior, Joana Estévez, ha explicat 
que totes les empreses especialitzades 

amb l’organització d’esdeveniments 
podran tenir per primer cop un espai 
únicament per al seu sector: “Ho hem 
fet perquè ja teníem moltes empreses 
d’aquest sector que ens demanaven 
estar tots junts”. La 58a edició de la 
Fira de Mostres d’Amposta tindrà lloc 
del 6 al 9 de desembre al pavelló 1 
d’Octubre.

La nova presidenta 
de l’AECE, la 
inauguradora
L’encarregada d’inaugurar aquesta 

nova edició, el dia 6 de desembre a les 
12 hores, serà Maria José Fernández, 
la nova presidenta de l’AECE. “Des de 
fa quatre anys apostem perquè sigui 
algú vinculat a la Fira qui l’inaugu-
ri”, diu l’alcalde, Adam Tomàs, “i 
en aquest cas és algú que treballa 
per la dinamització empresarial del 

territori”. La Fira de Mostres seguirà 
sent gratuïta i comptarà amb més de 
100 expositors, on se sumaran les 
parades i atraccions de l’exterior del 
pavelló. Una Fira que cada any acull 
uns 50.000 visitants i on un 60% de 
les empreses expositores repeteixen 
anualment.

A més de les demostracions dels 
productes per part dels expositors, 
durant la fira també se celebraran 
altres actes, com els Premis Cambra 
Arrossera, els Premis APASA o l’en-
trega de les Beques a l’excel·lència, 
entre d’altres.

A dos anys per al 60 aniversari de la 
primera edició de la Fira de Mostres, 
des de la regidoria de Fires ja s’està 
treballant per preparar un esdeveni-
ment conjunt amb el Museu Terres 
de l’Ebre per homenatjar a totes les 
persones que d’alguna manera han 
treballat per fer possible la fira durant 
tots aquests anys. 

La Fira de Mostres tindrà un centenar d’expositors, entre ells els de l’espai Ebre Events

La 58a edició de la Fira de Mostres tindrà 
un espai dedicat als esdeveniments

El cartell d’aquesta edició ha estat 
dissenyat per l’alumne d’ESARDI Ale-
jandro Garrigós. La que serà la imat-
ge d’aquesta 58a Fira està formada 
per un fons blanc d’on sobresurten 
una sèrie d’elements identificatius de 
la mosta, com un cavall o unes tisores 
de jardineria. «El cartell ha sorgit de 
dos conceptes: la naturalesa i la tec-
nologia. He buscat la manera d’unir-
los aplicant la textura platejada sobre 
tots els elements, i és aquest color el 
que simbolitza la unió de la Fira», ha 
explicat Garrigós. Per altra banda, 
l’alcalde del municipi, Adam Tomàs, 
ha afirmat que «m’agrada especial-
ment perquè recull l’essència de la 
Fira de Mostres. Mostrant també la 
novetat d’enguany, l’espai d’esdeveni-
ments, representats al cartell per la 
parella de nuvis». 

El cartell de la Fira

En el marc de la Fira de Mostres, el dissabte 8 de desembre es po-
drà gaudir del Festival solidari Amposta amb Cor, amb l’actuació 
de Ramon Mirabet i Rampaire.  El preu de l’entrada serà de 5 euros 
en benefici de “La vida con hernia diafragmática congenita”. Venda 
d’entrades a l’oficina de cultura de l’Ajuntament, edifici administra-
tiu, Planta 2a. 

Amposta amb Cor
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Ciutat

PATRIMONI

El consistori ha formalitzat el contracte de compra-venda per un import total de 470.000 euros

L’antic col·legi de les Monges ja és 
propietat de l’Ajuntament

L’antic col·legi de les Monges 
ja forma part del patrimoni 
municipal de la ciutat d’Am-

posta. Aquest dijous 22 de novembre, 
l’alcalde Adam Tomàs, va formalit-
zar, davant notari, el contracte de 
compra-venda amb la Sareb, que 
era propietària de l’immoble, per un 
import total de 470.000 €. “Recupe-
rem així un espai amb un alt valor 
patrimonial i històric al centre de la 
ciutat”, va dir l’alcalde, “i ho fem a 
preu el metre quadrat molt ajustat, 
que s’ha rebaixat en un 60% gràcies 
a que vam catalogar-lo Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL)”. “Són 2.200 
metres quadrats d’edifici històric 
que ara podrem recuperar”, afegia 
Tomàs. “La part històrica del convent 
està protegida i no es pot tombar; 
s’ha de restaurar”, apuntava Tomàs, 
“de fet un dels grans atractius del col-
legi és l’escalinata i altres elements 
arquitectònics, que recuperarem, 
tot i que s’hauran de traure motllos 
d’alguns elements que estan molt 
malament per poder-los reproduir 
com els originals tal i com hem fet a 
l’edifici de l’antic Sindicat”. L’alcalde 
també va afegir que la voluntat és 
obrir el pati interior del col·legi al 
carrer Alcalde Palau i Quer. “La part 
més nova de l’edifici, la que dona a 
aquest carrer, la podrem tombar i així 
podrem tindre un nou espai públic al 
centre de la ciutat”, va dir l’alcalde.

Així, la voluntat de l’equip de 
govern és recuperar l’edifici histò-

ric i ubicar-hi les dependències de 
l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta 
(ESARDI). “Esardi té molt potencial 
de creixement; pot acabar conver-
tint-se en una escola superior d’art i 
disseny, però no pot fer-ho a l’empla-
çament actual”, va afegir l’alcalde.

L’edifici, inaugurat l’abril del 1925 
i declarat BCIL el gener de 2017, 
conté elements d’inspiració moder-
nista, sobretot al pati interior, amb 
l’escalinata com a element central. 
Va ser utilitzat com a escola fins 
l’any 2000, quan el col·legi Sagrat 
Cor es va traslladar a un edifici nou 
a les afores de la ciutat. Després va 
passar a mans privades.

La signatura d’aquesta operació es va fer en un acte obert a la premsa al pati del mateix col·legi. 
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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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Ciutat

PLE MUNICIPAL

El ple també aprova l’adjudicació del contracte de neteja del Parc dels Xiribecs i del Camí de Sirga 

El ple desencalla la construcció del nou 
pavelló poliesportiu, previst des del 2010

E l ple ordinari de novembre 
desencalla la construcció 
del nou pavelló poliesportiu, 

projectat des del 2010. Així, el ple 
de dilluns 26 al vespre va donar 
llum verd, amb els vots favorables 
de tots els grups municipals, de 
la permuta d’uns terrenys amb la 
Generalitat de Catalunya. «Quan 
es va construir el nou Institut de 
Tecnificació (en funcionament des 
del curs 2012/2013) el departa-
ment va ocupar uns terrenys on 
hi havia projectat part del pavelló 
amb una pista», explica l’alcalde, 
Adam Tomàs, «això ens obliga fer 
la permuta, cedir els terrenys al 
departament i que aquest ens ce-
deixi els que necessitem nosaltres 
per construir el pavelló». «De fet, 
el departament haurà d’enderrocar 
una part de la pista que va construir 
i que ocupa aquests terrenys», as-
senyala l’alcalde. 

Tanmateix, el ple també va apro-
var, en aquest cas amb els vots en 
contra de la regidora no adscrita i 
el grup de CiU, l’abstenció de PSC i 
PxC i els vots a favor de l’equip de 
govern d’EA, una  modificació de 
pressupost d’1,758 milions d’euros 
entre la qual hi figura una modifi-
cació de 600.000 euros destinada 
a la modificació del pavelló. «El 
vam traure a licitació el 2017 per 
1,9 milions d’euros, tal i com el 
va deixar preparat l’antic equip de 
govern, però ja durant el concurs, el 
gremi de constructors ens va alertar 
que el projecte estava massa ajus-
tat», recorda Tomàs, «tot i així vam 
decidir tirar-ho endavant». «Només 
es va presentar una empresa, que 
va guanyar, però en el moment de 
fer l’acta de replanteig i veure els 
problemes que hi havia amb els 
terrenys, aquesta empresa va decidir 
fer-se endarrere», explica l’alcalde. 
«És llavors quan fem una revisió del 
projecte del 2010 i, amb l’anàlisi de 
les necessitats tècniques i econòmi-
ques hem detectat que aquell pro-
jecte inicial s’ha de complementar 
amb prop de 600.000 euros perquè, 
per una banda, hi havia partides que 
no estaven completes i d’altres que 

estaven a la baixa». 
«Al ple vam portar a solució tot 

allò necessari per a la construcció 
d’aquest nou pavelló», diu Tomàs, 
«que esperem iniciar durant el 
primer trimestre del 2019». L’obra 
està pressupostada en prop de 2,6 
milions d’euros. La Generalitat fa 
una aportació d’1,3 milions d’euros 
i la resta, l’aporta l’Ajuntament. «Se-
gurament hi haurà una baixa dels 
2,6 milions d’euros, que rebaixarà 
també l’aportació de l’Ajuntament», 
diu Tomàs. 

El ple també va aprovar l’adju-
dicació a la Fundació Astres del 
contracte de serveis de neteja viària 
d’espais verds del Parc dels Xiribecs 
i el Camí de Sirga, reservat per a 
centres especials de treball per un 
import de 7.000 euros anuals durant 
5 anys. «Aquesta adjudicació forma 
part de la voluntat de l’equip de go-
vern d’incorporar la responsabilitat 
social a les licitacions», va argumen-
tar l’alcalde, «i la llei de contractes 
ens permet fer una licitació tancada 
per a centres especials de treball 
sense ànim de lucre». 

Mocions
El ple de dilluns va debatre cinc 

mocions dels grups municipals, de 
les quals es van aprovar quatre. 
Van progressar per unanimitat la 
moció del PSC-CP on s’instava al 
Departament de Salut a reconèixer 
l’atenció primària com el veritable 
eix públic de la salut, la de PxC per 
posar llums a un parc públic (amb 
l’abstenció de la regidora no adscri-
ta i els vots favorables de la resta de 
regidors) i les del grup municipal 
EA-AM per l’absolució dels presos 
polítics (amb l’abstenció de PxC, el 
vot en contra del PSC-CP i el vot 
favorable de la resta) i per la retira-
da del recurs d’inconstitucionalitat 
sobre l’impost català que grava el 
risc mediambiental dels elements 
tòxics de les centrals nuclears (per 
unanimitat). Per altra banda, la 
moció de CiU per actualitzar els 
guals permanents es va rebutjar 
(amb els vots a favor de Ciscar i 

Pertegaz, l’abstenció del PSC i el 
vot en contra d’EA-AM) i la moció 
conjunta de tots els grups menys 

EA es va acabar retirant davant 
l’acord de consens entre els partits 
assistents al ple municipal. 

Terrenys on anirà ubicat el nou pavelló poliesportiu.

CONVENIS

El Consell Comarcal del Montsià, 
ubicat a Amposta, i l’Ajuntament del 
municipi van signar el passat mes 
de novembre un conveni per seguir 
vetllant per l’ocupació de la ciutat i 
de la comarca. Carme Navarro Ba-
lada, en nom del Consell Comarcal 
del Montsià, i Adam Tomàs, com 

a alcalde d’Amposta, van signar el 
«Conveni per a l’organitzacó, execu-
ció i cofinançament de les accions 
ocupacionals i de desenvolupament 
local», el que permetrà continuar 
amb la col·laboració de les dues 
entitats en les Polítiques Actives 
d’Ocupació. 

Conveni per millorar l’ocupació
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Ciutat

PREMIS CAMBRA

Els Premis Cambra 2018 reco-
neixen dos empreses d’Am-
posta, entre un total de vuit 

premiats. Les empreses, CartoDelta 
i Tekdom, van ser premiades per la 
seva trajectòria i la innovació en 
productes de construcció respecti-
vament. En l’acte, que es va celebrar 
el dia 22 de novembre a l’auditori 
municipal d’Amposta, van participar 
prop de 250 persones representants 
del teixit econòmic del territori. 
La gala va finalitzar amb un sopar 
solidari a benefici de la Creu Roja 
Amposta, que va rebre 2.300 euros.

La gala va tenir lloc a l’audito-
ri municipal d’Amposta, i va ser 
conduida per la periodista Clara 

Tena i el músic Quique Pedret. El 
mentalista David Baró també va 
oferir un espectacle de mentalis-
me, una eina que va vincular amb 
el món empresarial. L’acte va estar 
presidit la secretària d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Marta Felip, juntament 
amb l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, i el President de la Cambra 
de Comerç de Tortosa, José María 
Chavarria. 

Els Premis Cambra són uns 
guardons bianuals que tenen com 
a objectiu reconèixer el paper de 
les empreses del territori en alguns 
sectors com la innovació o la res-
ponsabilitat social, entre d’altres. 

Les aportacions dels assistents van anar destinades a Creu Roja Amposta

Dos empreses locals premiades per la 
seva trajectòria i innovació

Internacionalització: Mel Múria (El Perelló) 
Millor estratègia: Avícola Subirats (Tortosa)
Innovació: Tekdom (Amposta) i Controlpack Systems (la Sénia)
TIC: Jabil (Tortosa)
Responsabilitat social: Biopaumerà (Rasquera)
Emprenedoria: Fernweh (Deltebre) i Equipo Madera (Tortosa)
Reconeixements: CartoDelta, CaixaBank i DO Terra Alta

Premis 
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JOVENTUT

Un 65% dels joves que han 
participat en el programa 
Fem Ocupació per a Joves 

es quedaran a l’empresa que els va 
contractar en el marc del programa. 
En aquesta edició es van atorgar 
25 contractacions, on 10 noies i 
15 nois van tenir l’oportunitat de 
gaudir d’una formació prèvia i una 
contractació posterior de 6 mesos 
a una empresa del municipi o de 
la comarca. «Un cop més, el balanç 
de l’edició 2017-2019 constata 
que aquest tipus de programes són 
una bona opció perquè els joves 
aconsegueixin una oportunitat per 
inserir-se al món laboral», diu l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, tot 
afegint: «aquestes xifres demostren 
que el programa ha tingut molt bona 
acollida per part de les empreses». 

Les empreses també reben una 

subvenció, fet que ajuda a incentivar 
la contractació. Algunes de les em-
preses que han format part d’aquesta 
convocatòria són: Amics de I am 
pàdel, Albert Guzmán Restaurant, 
Consorci Museu de les Terres de 

l’Ebre, Fergarcia, Fussmont, Instal-
verd 2015, Quick Dance, La Nuova 
Trattoria, Loving, Poble Nou Resort, 
Peix i Marisc Delta-Mar, Reverter 
Indústries, Sergi Mariano Assessors, 
Teicar-Gil, Trading Habitat, Verdelt, 

i l’Ajuntament d’Amposta a les 
àrees del Padró, Polítiques Actives 
d’Ocupació i Obres i Urbanisme, 
Bustper, Talleres Jopesa, Personal 
Foto Tortosa, E-format Formació i 
Consultoría i Muebles JJP. Aquest 
any el total de l’ajut atorgat ha sigut 
de 94.600 euros.

El programa Fem Ocupació per a 
Joves està finançat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el gestiona l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació 
de l’Ajuntament d’Amposta. És un 
programa dirigit a persones d’entre 
18 i 29 anys que es trobin a l’atur i 
tinguin la titulació d’ESO, Batxillerat 
i/o CFGM. El programa els ofereix 
un contracte de treball de 6 mesos 
i la formació necessària per ocupar 
el lloc. Els joves reben orientació i 
acompanyament durant tot el procés 
de formació i contractació. 

Un total de 25 joves van tenir l’oportunitat d’inserir-se al món laboral mitjançant el programa

Un 65% dels joves participants al Fem 
Ocupació renoven el seu contracte

OCUPACIÓ

Fins a deu persones van començar a 
treballar a meitat octubre dins del nou 
programa de Plans d’Ocupació Soci-

als de l’Ajuntament d’Amposta. Uns 
plans que, tal i com explica l’alcalde 
d’Amposta i regidor de l’àrea d’Em-

presa i Promoció Econòmica, Adam 
Tomàs, «van destinats a col·lectius 
molt vulnerables i susceptibles de re-
bre una subvenció de serveis socials». 
Així, se’ls ofereix un lloc de treball, 
«de manera que psicològicament 
també se’ls hi aporta una millora, 
fent-los sentir valorats amb una feina 
remunerada», afirma Tomàs.
L’alcalde també assenyala que des 
del 2015, la xifra de Plans d’Ocupa-
ció Socials, propis de l’Ajuntament, 
han anat disminuint. «L’explicació és 
simple; durant els últims anys hem 
anat incrementant el pressupost de 
l’àrea de Polítiques Actives d’Ocu-
pació fins a 1,5 milions d’euros, 
gràcies als programes d’ocupació 
d’altres administracions, que ens han 
permès impulsar Polítiques Actives 
d’Ocupació», diu l’alcalde.
Enguany s’han destinat uns 40.000 
euros a la contractació d’aquestes 10 
persones, que s’han incorporat a la 
Brigada Municipal. 

Contracten 10 persones dins dels Plans 
d’Ocupació Socials 2018

AJUDES

L’Ajuntament d’Amposta ha conce-
dit cinc subvencions a treballadors 
que han iniciat projectes d’ocupació 
per compte propi. Entre els requisits 
de la convocatòria, els treballadors 
havien d’estar inscrits com a au-
tònoms o socis de cooperatives de 
treball. La quantia total que s’ha 
atorgat aquest 2018 ha estat de 
8.412,43 euros. 
Les ajudes, que no poden superar 
els 2.000 euros per sol·licitant, ser-
viran per a que els nous empresaris 
puguin fer front a despeses com les 
quotes d’autònom, la gestoria o els 
rebuts de lloguer durant els primers 
mesos d’activitat. L’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, assenyala que 
«s’ha de motivar als joves a buscar 
diferents vies d’ocupació, com crear 
nous negocis per arrelar-los a la ciu-
tat i al territori». 
A la convocatòria de l’ajuda, que es 
va tancar el passat mes d’octubre, 
s’hi van presentar fins a set propos-
tes, de les quals dues van ser deses-
timades per no complir els requisits. 
La partida de pressupost dels plans 
d’autoocupació prevista per a l’any 
2018 va ser de 20.000 euros. 

Cinc emprenedors reben 
subvencions per iniciar 
projectes d’autoocupació
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Compres, formació, esports, sa-
lut... els descomptes del Carnet Jove 
arriben a Amposta per fomentar 
entre els joves les compres al comerç 
de proximitat. El Carnet Jove d’Am-
posta el poden tenir les persones 
d’entre 12 i 30 anys, demanant-lo 
a qualsevol oficina de La Caixa. En 
canvi, els que ja en siguin usuaris, 
rebran els descomptes disponibles 
a l’APP mòbil. 

El 27 de novembre, l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, i la directora 
general de Joventut, Norma Pujol, 
van presentar els resultats de la 
prova pilot del Carnet Jove Amposta. 
Ho van fer acompanyats del director 
general de l’Agència Catalana de Jo-
ventut, Cesc Poch; del coordinador 

territorial de Joventut a les Terres 
de l’Ebre, Joan Lluís Barberà; de la 
directora de Banca d’Institucions 
de CaixaBank a les Terres de l’Ebre, 
Tatiana Caro; i de la regidora de 
Joventut i Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament d’Amposta, Júlia 
Barberà. 

El nou Carnet Jove d’Amposta 
-vinculat al popular i conegut Carnet 
Jove d’abast nacional i internacio-
nal- té per objectius oferir una bona 
oferta d’avantatges de qualitat i 
proximitat pels joves i potenciar-ne 
l’ús en el dia a dia, especialment 
en aquells comerços i establiments 
locals que permetin un arrelament al 
municipi i un vincle amb el comerç 
de proximitat. 

Arriba a Amposta el nou 
Carnet Jove local

DESCOMPTESSALUT

L’Escola de Cuidar d’Amposta 
guanya la Beca Bertha

L’Escola de Cuidar d’Amposta rep la 
Beca Bertha 2018, un premi impulsat 
pel Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya per impulsar 
la recerca infermera amb impacte 
social. El projecte és una iniciativa 
conjunta dels professionals del CAP 
Amposta,  l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer del Montsià i els Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta 
que va nàixer amb la voluntat de donar 
suport als cuidadors no professionals 
que atenen de manera continuada 
persones en situació de dependència 
o discapacitat. 

El projecte “Disseny, implementació 
i efectivitat d’un programa de suport 
a cuidadors i cuidadores de persones 
amb demència a la ciutat d’Amposta: 
Escola del Cuidar” el lideren cinc 
infermeres de l’ICS Terres de l’Ebre, 
Ester Gavaldà, com a investigadora 
principal, Mar Lleixà, Núria Brunet, 
Maria Teresa Irigoyen i Begonya To-

màs, i pretén avaluar l’efectivitat de 
l’Escola del Cuidar en la qualitat de 
vida, la sobrecàrrega, l’autoeficàcia i 
el grau de suport social dels cuidadors 
comparant aquests paràmetres abans 
i després de la intervenció.

L’equip d’infermeria guanyador 
afirma que vol “apropar-se als cui-
dadors oferint informació fiable i de 
qualitat i poder-los acompanyar i fer 
més suportable l’experiència de tenir 
cura i alhora contribuir a visibilitzar 
la dedicació d’aquestes persones”. L’es-
tudi té com a objectiu establir la base 
per iniciar la intervenció als cuidadors 
de familiars de demència i el suport 
que han de rebre des del moment del 
diagnòstic de la malaltia, per millorar 
la seva qualitat de vida, disminuir la 
sobrecàrrega i augmentar el seu grau 
de suport.  És per aquests motius que 
s’espera que els seus resultats tinguin 
un impacte social rellevant en els pa-
cients i les persones que els cuiden. 

URBANISME

Finalitzada la reurbanització del 
carrer Agustina d’Aragó

Finalitzades les obres de reur-
banització del carrer Agustina 
d’Aragó i les travesseres fins el 
carrer Verge del Pilar. Inicialment 
les obres només estaven previstes 
per renovar la xarxa de clavegueram 
per evitar els embussos que patien 
els veïns de la zona, però després 
de comprovar les greus deficiències 
dels serveis del carrer s’ha optat 

també per renovar la xarxa d’aigua 
potable, instal·lar una nova xarxa 
de pluvials, repavimentar la calçada 
i pintar la senyalització horitzontal 
i reparar les voreres que estaven en 
mal estat.

Les obres, que s’han fet en dife-
rents fases durant els últims dos 
anys, han suposat una inversió de 
300.000 euros. 

OBRES

Finalitzades les obres del Carrer 
França, proper als instituts de Tec-
nificació, INS Montsià i INS Ramón 
Berenguer, i també a l’escola Agustí 
Barberà. La reurbanització de la zona 
ha comportat moltes més actuacions 
que no pas un simple reasfaltat, 
ja que s’han eliminat les barreres 
arquitectòniques, s’ha preparat el 

soterrament de les línies elèctriques, 
s’ha asfaltat i s’ha renovat la senyalit-
zació horitzontal. A més, també s’ha 
instal·lat la nova xarxa de pluvials 
amb col·lectors interceptors a cada 
carrer, per evitar les inundacions que 
es produïen de forma freqüent a la 
zona. Les obres han costat un total 
de 96.000 euros. 

Enllestides les obres de 
reurbanització del carrer França
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UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria d’Esports
Amposta és la ciutat espor-

tiva de referència del sud 
de Catalunya. Un entorn 

privilegiat i unes instal·lacions 
esportives de primer nivell han 
situat el municipi al més alt nivell 
de l’esport català. Això ha fet que 
clubs esportius d’arreu del món 
escullin cada any la nostra ciutat 
per fer les seves estades esportives i 
preparar-se competicions de primer 
nivell. Des de la regidoria d’Esports, 
a través del Centre de Tecnificació 
de les Terres de l’Ebre, es treballa 

per consolidar i ampliar aquest 
projecte, vetllant pel manteniment 
i modernització de les instal·lacions 
esportives existents, donant respos-
ta a les necessitats de noves ins-
tal·lacions i equipaments; donant 
suport a l’ampli teixit esportiu de la 
ciutat, i ampliant l’oferta esportiva 
amb campanyes de conscienciació 
de valors o la creació d’un nou 
congrés formatiu. Aquest mes, el 
regidor d’Esports, Marc Fornós, fa 
balanç de l’activitat de la seva àrea 
aquests últims tres anys i mig. 

«Sent coneixedors del potencial esportiu de la ciutat i la neces-
sitat de disposar de noves instaŀlacions esportives, també tre-
ballem per projectar noves instaŀlacions» , diu el regidor. Un 
dels més importants és la construcció del nou pavelló espor-
tiu, a la vora de la residència d’esportistes i la piscina. «Des-
prés de diversos problemes i d’haver actualitzat el projecte, 
per fi hem pogut desencallar la construcció d’aquest equipa-
ment», recorda el regidor d’Esports, tot assenyalant que «la 
voluntat és començar les obres durant el primer trimestre del 
2019». A més a més, «hem planificat el creixement de la zona 
esportiva per tal de donar sortida a les creixents necessitats 
dels diferents usuaris per impulsar noves infraestructures». 
En aquest sentit, el regidor d’Esports destaca projectes com la 
construcció d’un rocòdrom o l’ampliació de la pista d’atletisme. 

Ampliem els equipaments esportius

Amb la voluntat d’optimitzar recursos, tan econòmics com ma-
terials i humans, s’està treballant amb el Pla director d’instal-
lacions esportives de la ciutat. «El tenim pràcticament redac-
tat», assegura Fornós, «és un document que estructura tots 
els recursos dels que disposa el projecte esportiu de la nostra 
ciutat amb la finalitat de fer-ne un ús més eficient», diu, «a 
més, també planifica el creixement en instaŀlacions, personal i 
usos a fer durant els pròxims anys». «A més, tal i com ens vam 
comprometre en presentar-nos a les eleccions, tenim un pla 
de manteniment i millora de les instaŀlacions», clou Fornós.

Pla director d’instaŀlacions esportives

«Som responsables de tenir unes instaŀlacions netes i en con-
dicions on les persones usuàries s’hi sentin a gust. Tan o més 
important que la construcció, és el seu manteniment», diu For-
nós, tot afegint: «des que vam assumir el govern, va ser una 
prioritat assegurar que totes les instaŀlacions tinguessin les 
condicions necessàries». «Així, des del primer dia ens vam po-
sar a treballar per fer un pla de manteniment i donar resposta 
a les demandes de les entitats, que al final són les que utilitzen 
aquests equipaments a diari», diu. Durant aquests tres anys 
s’ha fet el tancament de les pistes de futbol sala, s’han millorat 
els vestidors de les pistes d’hoquei i patinatge annexes al pa-
velló poliesportiu i ja s’ha redactat el projecte i s’ha adjudicat 
l’arranjament del sostre del pavelló poliesportiu, «que acumu-
la anys de deficiències», enumera el regidor. 

Millorem les instaŀlacions esportives de la 
ciutat 
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Des de la regidoria d’Esports també es treballa per gestionar i 
promocionar l’esport en cinc grans àmbits: tecnificat, no tecni-
ficat, escolar, turístic-esportiu i per a tothom. Així, des de l’ad-
ministració local s’impulsen activitats com la Diada de l’Esport 
al carrer, per promocionar l’esport escolar o les activitats com 
la cursa de Sant Silvestre o les activitats físiques per a Gent 
Gran, per apropar la pràctica esportiva a tothom.  

L’esport en cinc àmbits

«Quan vam presentar-nos a les eleccions, vam fer-ho tam-
bé amb el compromís d’oferir-nos al món com un lloc on fer 
concentracions de millora del rendiment esportiu», recorda el 
regidor d’Esports, «i des del Centre de Tecnificació Esportiva 
Terres de l’Ebre ho fem de forma constant». «Per això, durant 
els últims anys, l’activitat ha anat creixent de forma constant». 
Si el curs 2016-2017 van concentrar-se més de 510 esportistes 
en les diferents estades externes al centre; el curs 2017-2018 
aquesta xifra superarà els 630. “La tendència és anar augmen-
tant aquest nombre i augmentar el número total de concentra-
cions, facilitant a grups, clubs i entitats esportives que facin 
concentracions de cap de setmana o en períodes festius i vaca-
cionals”, afegeix. 
Només a tall d’exemple, l’equip olímpic de rem de Xile va pre-
parar la seva participació als jocs de Río a Amposta o les actu-
als campiones olímpiques d’esgrima es concentren a la capital 
del Montsià de forma habitual. Però no són els únics: equips 
de rem nacional i universitaris dels Estats Units, d’Anglaterra 
o d’Alemanya aprofiten el riu Ebre i la climatologia per venir 
a la ciutat entrenar durant els mesos d’hivern. I la qualitat de 
la sala d’esgrima fa que tiradores i tiradors de la Xina, Itàlia, 
Brasil, Kuwait, Egipte, França, Hongria o Bèlgica, entre molts 
d’altres, organitzin estades amb entrenadors de renom a Am-
posta. La ciutat també ha estat escollida per alguns dels torne-
jos d’esport base més importants de la geografia estatal. És el 
cas, per exemple, del Zarabàsquet, que aquest 2018 s’ha cele-
brat a Amposta per primer cop, o l’ITE, de futbol. A més a més, 
equips de futbol estatals i internacionals, de triatló professio-
nal i amateur o de natació de l’Estat espanyol també aprofiten 
les instaŀlacions de la capital del Montsià per preparar les se-
ves temporades. 

Destinació de turisme esportiu

«El potencial esportiu d’Amposta no seria el que és si no tin-
guéssim el potent teixit de clubs esportius que existeixen», 
diu el regidor d’Esports, posant èmfasi amb el fet que la gran 
part d’aquest treball es fa des del voluntariat i la dedicació per-
sonal. «És per això que és fonamental donar-los-hi al màxim 
suport des de l’administració local». En aquest sentit, l’Ajun-
tament ha incrementat el suport econòmic a les entitats els 
últims anys. De fet, l’any 2017 es va incrementar la partida 
destinada a subvencions a entitats esportives fins un 25%. «Al 
2018 vam signar  acords amb 15 entitats esportives per un im-
port total de 205.000 euros», recorda el regidor. Les entitats 
amb les quals s’han rubricat aquests convenis de coŀlaboració 
són Club Nàutic Amposta, CE Sala Esgrima Amposta, Unió At-
lètica Montsià, Club Natació Amposta, Club Handbol Amposta, 
Club Futbol Amposta, Club Futbol Sala Amposta, Club Bàsquet 
Amposta, Club Hoquei Patí Amposta, Club Tir Amposta, Club 
BTT Montbike, Club Esportiu Àngel-Apasa, Los Taus RCTE, AE 
Veterans CFA, Motoclub Amposta.  

Suport a les entitats
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ENTREVISTA

Tres emprenedores d’Amposta fa 
quatre anys que treballen perquè 
els més menuts coneguen la cultura 
i el territori de les Terres de l’Ebre. 
Andrea Ferreres, Neus Pons i Núria 
Pons formen el Grup La Deriva, un 
projecte amb el clar objectiu de difon-
dre material didàctic infantil sobre 
les Terres de l’Ebre. Una educadora 
infantil, una geògrafa i una periodis-
ta, que ara acaben de publicar ‘Som 
Reserva de la Biosfera!’, el primer 
llibre educatiu sobre la distinció de la 
UNESCO. El conte, publicat per Onada 
Edicions, és el sisè d’una coŀlecció 
que pretén donar a conèixer als nens 
més grans de 8 anys el significat de 
què el nostre territori tingui aquesta 
distinció de la UNESCO. 

Com sorgeix el Grup La Deriva?
 La Deriva naix l’any 2014. Jo havia 

estat a Alemanya fent d’Au-Pair, Nú-
ria també havia estat cuidant nens a 
Anglaterra, i Neus havia estat fent un 
voluntariat a Xile. Quan vam tornar 
ens vam reunir a un bar per a fer unes 
cerveses i, com tots els bons plans, va 
ser allí on va sorgir la idea. El problema 
estava en el fet que als llibres, d’infantil 
fins a Batxillerat, no s’ensenya gairebé 
res de les Terres de l’Ebre. I va ser així 
com vam decidir que era el moment 
d’apostar pel nostre territori i engegar 
este projecte.

 Perquè escolliu aquest nom?
Això sorgeix perquè en aquell mo-

ment és com ens sentíem nosaltres, a la 
deriva. Cap de les tres tenia feina, però 
engegar el projecte ens va ensenyar 
que si t’agafes una mica a qualsevol 
lloc, les coses van sortint.

Sou sabedores si s’utilitzen els 
vostres llibres als centres?

Sí, sabem que a moltes escoles 
s’utilitzen com a llibres de lectura, i 
després nosaltres també hem fet alguns 
tallers i contacontes. La nostra idea és 
que tots els xiquets i xiquetes puguen 
disposar d’este material perquè des de 
l’escola es fomente conèixer les Terres 
de l’Ebre des de ben menuts.

Es treballa per ensenyar cultura 
ebrenca a les escoles?

Nosaltres el que veiem és que 
els mestres estan molt marcats pel 
currículum escolar, per això és molt 
difícil. És un dels motius pels quals 
vam decidir fer contes, perquè els pots 
incloure en qualsevol moment, com 
als racons o a l’esbarjo. 

D’on sorgeixen les idees de cada 
conte?

Al principi vam tenir la idea de fer 
les col·leccions, perquè cada una va 
lligada a una assignatura. Per exem-
ple, ‘Som Reserva de la Biosfera!’ va 
sobre ciències naturals. Cada conte 
sorgeix del que nosaltres creiem que és 
essencial que sàpiguen els nens, com 
les bandes de música pel que fa a la 
cultura i les tradicions, ‘Amb la panxa 
ben plena’ també creiem essencial que 
els nens coneguessin els productes que 
ens dona la terra, o els éssers imagi-
naris de les Terres de l’Ebre, dels quals 
parlem a ‘Quina temor!’.

Com us documenteu?
Normalment sempre busquem per-

sones que tinguen a veure amb el tema 
que anem a fer. En este últim llibre, per 
exemple, ens ha anat molt bé l’ajuda 
de Josep Aragonès i Noelia Fabra del 

COPATE, que ens han anat guiant en 
la informació que hem inclòs.

I els textos s’han d’adaptar als 
més menuts...

És molt complicat. Els primers 
contes, que són per a infantil, són més 
fàcils, perquè ha de partir tot d’uns 
principis molt bàsics que ells puguen 
entendre, simplement per introduir-los 
dins d’este món. En canvi en ‘Som 
Reserva de la Biosfera!’ ha estat molt 
complicat perquè consideràvem que 
tot el que sortia a la documentació 
era interessant i ho havíem d’incloure, 
però al final ho hem aconseguit. El que 
també fem, de vegades, és que algun 
mestre ens revisa els llibres abans de 
publicar-los i ens dona el seu punt 
de vista.

Perquè decidiu mostrar la distinció 
de Reserva de la Biosfera als més 
petits?

Per a nosaltres les Terres de l’Ebre 
són el conjunt de les quatre comar-
ques, per això volíem centrar-nos en 
la distinció, com fa el COPATE.

Ens pots explicar una mica de què 
va la història?

La història parteix d’un grup de 
dos nois i dos noies, sempre tenint en 
compte la paritat. Els personatges són 
un de cada comarca de les Terres de 
l’Ebre i cada un es dedica a un ofici: un 
té un blog, l’altre és youtuber, una és 
periodista i hi ha un altre personatge 
que és fotògraf. El que fan és unir les 
seves capacitats per formar un grup i 
ensenyar als xiquets què és la Reserva 
de la Biosfera i per a què ens pot servir. 
I com a tots els contes, també hi ha un 
ésser malvat que els hi vol impedir. 

Són uns personatges totalment 
adaptats a l’actualitat...

Nosaltres hem intentat presentar 
d’una manera amena i divertida la 
Reserva de la Biosfera als infants, per 
això hem intentat que tingués un fil 
conductor que els pogués enganxar 
des del primer moment, per això vam 
pensar a introduir les xarxes socials, 
que és una cosa que els encanta.

Pel que fa als dibuixos, sabem 
l’iŀlustrador és un alumne d’ESARDI. 
Com ha sigut treballar amb ell?

Nosaltres vam començar el projecte 
gràcies a Sefa Villalbí, que és profes-
sora de l’ESARDI, i allí és on vam 
conèixer a Andreu Castells, i ens va 
agradar molt la seua feina i la forma 
que tenia en relacionar-se amb nosal-
tres. Per exemple, jo tenia una idea 
molt clara al cap i ell et presentava 
l’oposat. A mi em costava molt aquest 
aspecte, però ell tenia la capacitat de 
fer-te entendre que allò seria millor 
de la manera que deia ell.  Jo sempre 
dic que és com si ell hagués entrat al 
nostre cap i s’hagués imaginat el que 
nosaltres volíem dir amb les paraules. 
Quan el vam conèixer vam saber de 
seguida que era una persona que 
volíem tenir al nostre equip.

Quins projectes teniu al cap?
Nosaltres no pararíem mai, ara ja 

tenim ganes de començar-ne un altre. 
Però primer hem de donar a conèixer 
‘Som Reserva de la Biosfera!’, l’hem 
de fer arribar el més lluny possible. 
Però tot i això el nostre cap no para...

Experimentar amb algun altre 
suport que no sigui el llibre?

Sí, però fins aquí puc llegir (riu). 

«El problema és que en 
els llibres, d’infantil fins a 
Batxillerat, no s’ensenya 
gairebé res de les Terres 
de l’Ebre»

ANDREA FERRERES, EDUCADORA INFANTIL I COCREADORA DE LA DERIVA

Les impulsores del projecte i l’iŀlustrador.
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El personatge de Mary Poppins 
torna al cinema amb l’estrena 
de la pel·lícula ‘El regreso de 

Mary Poppins’. A la ciutat d’Amposta 
vindrà com a protagonista d’alguns 
dels principals actes de la festivitat 
nadalenca. Serà al Festival Solidari 
de Sant Esteve, el dia 29 de desembre 
a l’auditori de La Unió Filharmò-
nica. Les entrades es posaran a la 
venda el 17 de desembre i tindran 
un  preu solidari de 3 €. Per altra 
banda, el dimecres dia 2 hi haurà 
una projecció solidària de l’estrena 
‘El regreso de Mary Poppins’, als 
Cinemes d’Amposta. Les entrades 
valdran 2 € i es vendran el 27 i 28 
de desembre a l’oficina de cultura de 
l’Ajuntament. Però l’univers Poppins 
no acaba aquí, sinó que el personatge 
acompanyarà als més petits fins el dia 
de la Cavalcada de Reis, on hi haurà 
moltes sorpreses. 

Altres actes que repeteixen són 
l’activitat “Anem a buscar el Tió”, el 
dissabte 15 de desembre, o la Caseta 

de Nadal, que obrirà les seves portes 
el 22 de novembre amb la família 
dels Increíbles. El diumenge dia 23, 
tindrà lloc la cursa “Neda el Nadal” i 
com a novetat la “Bola de Nadal” de 
FECOAM. El parc d’atraccions s’obrirà 

el dia 15 de desembre.
El pare Noel arribarà a la ciutat el 

dilluns 24 a les cinc de la tarda. El 
seu recorregut serà des de l’Av. de la 
Ràpita fins a la Plaça Ramon Beren-
guer IV. El lliurament de regals es farà 

a la Caseta de Nadal. Serà també a 
la Caseta on el dissabte 29 a es 11 h 
ens visitarà Ladybug i Cat Noir. I ja 
apunt d’acabar l’any, el diumenge dia 
30 el carter reial visitarà la plaça de 
l’Ajuntament a les 18 h per recollir 
les cartes de tots els nens i nenes. La 
IV Cursa solidària de Sant Silvestre 
també repetirà un any més l’últim dia 
de l’any, on acomiadarem el 2018 a 
la Festa de Cap d’Any al Pavelló Firal.

Els Reis d’Orient 
L’any vinent el començarem amb 

la recollida de paquets pels Carters 
Reials, el divendres 4 de gener de 10 
a 23 h a la Biblioteca Comarcal Se-
bastià Juan Arbó. Mary Poppins serà 
la cirereta del pastís a la Cavalcada 
dels Reis d’Orient, que arribarà a les 
18 h a l’embarcador del riu i iniciarà 
el tradicional recorregut. Tothom 
qui es vulgui fer una foto amb els 
d’Orient podrà fer-ho a la plaça de 
l’Ajuntament. 

NADAL

Un Nadal amb la màgia Mary Poppins
Serà la protagonista del Festival Solidari de Sant Esteve i de la Cavalcada de Reis

Cap d’any amb l’Orquestra 
Pensylvania

CAP D’ANY

Amb la voluntat de tenir una oferta 
lúdica i festiva per acomiadar l’any a 
la ciutat; enguany des de la regidoria 
de Mitjans de Comunicació i Festes 
s’ha preparat ball per a la Nit de Cap 
d’Any. L’encarregada d’animar la data 
serà l’Orquestra Pensylvania, a l’exte-
rior del pavelló 1 d’Octubre amb una 

carpa climatitzada. La festa s’iniciarà a 
partir de les 23 h, a les 12 de la nit se 
celebraran les campanades i a la mitja 
part del ball hi haurà un bingo amb 
premis nadalencs. El preu d’entrada 
serà de 10 € amb servei de barra. Per 
facilitar l’accés a tothom hi haurà bus 
gratuït tota la nit. 

Espai Verd visita el Mercat 
Central de València

ESPAI VERD

El passat 21 de Novembre, Espai 
Verd, Mercat Municipal, va organit-
zar una sortida al Mercat Central 
de València, on van ser rebuts pel 
personal adient per a rebre la salu-
tació de benvinguda. Els membres 
també van visitar el Museu Faller  i 
la Llotja de la Seda. 
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SANTA LLÚCIA

El diumenge 16 de desembre 
torna a Amposta el 21è Mercat 
de Santa Llúcia. Aquest any 

participaran fins a 55 parades de 
comerços, artesania i menjar. Una 
celebració més que consolidada que 
tindrà lloc el 16 de desembre, de les 
10 a les 21h. Com cada any, tindrà 
lloc al carrer Major, a la plaça de 
l’Ajuntament, al carrer Nou i al carrer 
Corsini. El Mercat de Santa Llúcia 
l’organitza l’Ajuntament d’Amposta 
amb la col·laboració del Departa-
ment de Cultural de la Generalitat 
de Catalunya. 

Paral·lelament també se celebra-
ran diferents actes com la inaugura-
ció de cortines al carrer Major, a les 
11 del matí, o la celebració dels 60 
anys dels gegants d’Amposta, a les 12 
hores a la plaça de l’Ajuntament. 

L’esdeveniment organitzat per l’Ajuntament tindrà lloc el 16 de desembre

Més de 50 parades al Mercat de Santa Llúcia

PREVENCIÓ

L’INS Montsià celebra el Dia Mun-
dial sense Alcohol
El passat dia 13 de novembre, 
l’Institut Montsià, amb coŀlabo-
ració de l’Ajuntament d’Amposta, 
va celebrar el Dia Mundial sense 
Alcohol. Una jornada on tots els 
alumnes del cicle mitjà del torn 
de matí van poder participar en 
un taller de còctels sense alcohol 
preparats per Jordi Gilabert, amb 
l’acompanyament del DJ local En-
ric Barceló. 

CULTURA

Els alumnes de l’Institut Ramon 
Berenguer IV van commemorar els 
25 anys de la mort del poeta am-
postí Vicent Andrés Estellés. En un 
acte que va tenir lloc a la Biblioteca 

Sebastià Juan Arbó, els alumnes de 
2n d’ESO B van recitar els poemes 
‘Sonata d’Isabel’, ‘Postal’, ‘D’un any’, 
‘Coral romput’, ‘Crònica especial’, 
‘També’ i ‘Cançó de bressol’. Una 

selecció que forma part d’una de les 
activitats del projecte que els joves 
estan duent a terme conjuntament 
amb els Departaments de Llengua 
Castellana i Literatura  i Llengua 
Catalana i Literatura, amb l’objec-
tiu d’apropar la llengua poètica als 
adolescents.
Per altra banda, l’escriptor Josep 
Igual, amic personal del poeta, va 
acompanyar als joves i va participar 
en l’acte explicant detalls vivencials 
de la seua relació amb Estellés.
L’acte va anar acompanyat de la 
presència i participació de l’escriptor 
Josep Igual, amic personal del poeta, 
que ens va explicar detalls vivencials 
de la seua relació amb Estellés. 

L’INS Ramon Berenguer IV commemora  al 
poeta Vicent Andrés Estellés
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El doctor Canício va tenir un paper 
clau en la lluita contra el paludisme al 
Delta de l’Ebre.  Una malaltia que va 
arrasar les terres ebrenques durant el 
segle XIX i la meitat del segle XX. El 
doctor Canício, nascut el 1898 a Sant 
Carles de la Ràpita, va exercir de metge 
a Sant Jaume d’Enveja, una de les po-
blacions més afectades pel paludisme, 
des del 1923 al 1961, quan va morir. 
El 15 de novembre, el Museu de les 
Terres de l’Ebre va presentar la cessió i 
restauració del seu fons, que es va dur 
a terme juntament amb la conferència 
«El Dr. I. Canício i la lluita antipalúdica 
al Delta de l’Ebre».

L’any passat, els néts i actual hereus 
del doctor van cedir al  Consorci del Mu-
seu de les Terres de l’Ebre, en concepte 
de dipòsit indefinit, el llegat material de 
caràcter científic del seu avi. Un material 
que mostra la contribució del doctor 
Canício a la tasca científica d’aquella 
època, tot i les limitacions pròpies del 
moment i el gran aïllament de la zona.

La lluita antipalúdica va afectar sobre-
tot als deltes de l’Ebre i el Llobregat, sent 

una de les principals activitats sanitàries 
desplegades per la Mancomunitat de 
Catalunya.   No va ser fins a principis 
de la dècada dels 50 que es van establir 
els mitjans necessaris que van permetre 
eradicar la malaltia. 

Entregat a la professió
Amb 25 anys, el doctor en medicina 

Ildefonso Canício García es va fer càrrec 
del dispensari mèdic de Sant Jaume 
d’Enveja, on investigava l’eradicació del 
paludisme i passava consulta mèdica.

El fons cedit conté, entre altres co-
ses, mostres de sang que contenen els 
paràsits de la malària, d’on l’Institut 
de Medicina Evolutiva i la Universitat 
Pompeu Fabra han pogut recuperar 
dades genètiques dels paràsits ‘lasmo-
dium vivax’ i ‘Plasmodium falciparum’, 
els principals causants de la malària. 
Unes dades que van permetre establir 
quines de les soques europees del 
patogen provenien del subcontinent 
índic i quines es van introduir amb la 
colonització d’Amèrica.

Aquest 2018, una part del llegat ma-
terial del doctor Canício, concretament 
10 làmines emmarcades, algunes de 
molt gran format, realitzades a mà per 
ell mateix,  han estat restaurats per la 
restauradora Maria Torta en el marc del 

programa anual d’activitats del Museu 
de les Terres de l’Ebre. El projecte ha 
comptat amb una subvenció per a la 
conservació i la restauració de béns 
culturals mobles, atorgada pel Depar-
tament de Cultura. 

HISTÒRIA

El fons del Dr. Canício, cedit al Museu 
El Museu de les Terres de l’Ebre restaurarà el llegat de la lluita contra el paludisme al territori

Alguns dels instruments del Dr. Canício, recuperats pel Museu de les Terres 
de l’Ebre. 

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&

&
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El reconegut artista ampostí 
Carles Guerra exposarà a Lo 
Pati un conjunt d’instal·laci-

ons i obres que va crear als anys 90, 
a la fusteria que el seu pare tenia a 
Amposta, i que ara cedeix al centre 
d’art Lo Pati. Actualment, Guerra 
està al capdavant de la Fundació 
Tàpies, però també ha passat per 
equipaments com el Macba o la 
Virreina. La seva obra «Treballs. 
Sense compensació» es podrà visitar 
a Lo Pati del 17 de novembre al 20 
de gener.

«Després de gairebé vint anys, és 
una ocasió especial poder reunir els 
materials que tenia a la fusteria», 
apunta Guerra. Una exposició que 
l’artista considera com «una opor-
tunitat per reunir tots els materials 
un altre cop». Les peces les ha cedit 
a Lo Pati d’una manera conseqüent. 
«No faria aquesta exposició a cap 
altre lloc que no fos aquí. Encara que 
semblen trossos de fusta, és la con-
nexió amb casa meva», assenyala, 
tot afegint que l’edifici on ara està 
ubicat el centre d’art «era el pati 
de la meva escola». Carles Guerra 
assenyala que «la història local pot 
ser escrita per patrimonis diferents», 
referint-se als materials que cedeix 
i que tenen una història al darrere. 

Les peces són les últimes que 
Guerra va crear per exposar i refle-
xionen sobre el concepte de la (im)
productivitat. Les obres posen en 

qüestió la finalitat artística, ja que 
per crear-les va fer servir criteris més 
propis de l’ofici de fuster que havia 
après del seu pare i del que va tre-
ballar fins als setze anys. A principis 
dels anys 90, Carles Guerra s’estava 
endinsant el món de la docència i la 
investigació, quan juntament amb el 
pensament crític de l’època decideix 
explorar una forma de treballar, 
allunyada dels aspectes metafòrics 
que envolten el món de l’art, per a 
intentar comprendre a què pot ano-
menar treball productiu i a què no. 
«La pintura acaba sent una d’aquelles 
coses que com més et vols desen-
ganxar més difícil és», reflexiona el 
director de la Fundació Tàpies. Però 
no va passar aquell temps a Amposta 
només per separar-se de l’art, sinó 
també «per estar més temps amb el 
pare i recuperar el vincle familiar», 
recordava Guerra. 

Obres amb vincle 
local
Entre les peces recuperades hi 

ha un conjunt d’obres de fusta que, 
segons afirma Guerra,  van ser les 
guanyadores d’una de les edicions 
de la Biennal d’Art d’Amposta, pel 
que es van exposar a la Biblioteca 
municipal durant un temps, jun-
tament amb una exposició de la 
Cambra Arrossera. «Totes les obres 
tenen una arrel molt local», senyala 

l’artista. És el que es vol reflectir en 
un mural negre tacat de pilotades 
verd fluorescent, per recordar aquell 
Carles Guerra que donava cops de 
pilota contra les parets del carrer on 
vivia. A partir d’una maqueta d’un 
escenari giratori, Guerra recorda un 
grup de rock local, Atzucat, integrat 
pels germans Porres, que permet 
lligar aquest context local i laboral 
amb l’explotació comercial de la 
imatge de la joventut. «Este escenari 
estava inspirat en les gales de fi d’any 
que veia de petit, però evidentment 
es va quedar en un projecte utòpic. 
No tenia sentit treure a aquell grup 
adolescent de l’espai íntim on toca-
ven», declara Carles Guerra.

Algunes de les altres obres, com les 
dos plataformes de fusta, damunt les 
quals reposa un vidre amb un gran 
esclat de gotes de tinta negra que 

simula l’aura pròpia dels objectes 
sagrats, serviran com a escenari en 
altres actes de Lo Pati, com la inau-
guració de l’exposició o el Femme 
in Arts. Són una referència clara a 
l’estada de l’artista a la Rússia de la 
Perestroika on va visitar una esglé-
sia on en lloc d’icones sagrades hi 
havia màquines i estadístiques. «Era 
la sacralització del treball del món 
soviètic», apunta. 

Aquesta exposició li ha servit a 
Carles Guerra per fer autoanàlisi 
personal i recuperar un moment clau 
de la seua trajectòria vital i artística. 
Als anys 90 és quan va deixar enrere 
la seua identitat de pintor plàstic per 
explorar altres terrenys també lligats 
a l’art contemporani com la docèn-
cia, la recerca o la gestió cultural. 

ROSER REGOLF

ART

L’exposició es pot visitar al centre d’art del 17 de novembre al 20 de gener

Carles Guerra torna a casa cedint 
«Treballs» a Lo Pati 
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Les entitats musicals celebren Santa Cecília

MÚSICA

Les bandes de música de la ciutat van retre homenatge a la patrona dels músics

Com ja és tradició, la Lira Am-
postina i la Unió Filharmònica 
d’Amposta van celebrar el cap 

de setmana de Santa Cecília la diada 
dels músics. La Lira Ampostina va 
oferir un concert el divendres dia 
23, on l’entitat va aprofitar per reco-
nèixer els músics que han complert 
25 anys a la Banda. Per altra banda, 
la Filha va fer el concert el dissabte 
dia 24 de novembre, amb la parti-
cipació de les corals i les bandes de 
l’entitat. El mateix dia també, i com 
cada any, es va disputar al Camp de 
Futbol un partit amistós de futbol 
entre les dues entitats, on la Lira es 
va endur la victòria. 

El diumenge es va celebrar la 
missa en honor a Santa Cecília, on 
els músics de les dos bandes van 
acudir realitzant una cercavila pels 
carrers del municipi. 

LLIBRES

Manolo Arrufat Sales (Amposta, 
1949) va ser un ampostí que va 
dedicar bona part de la seva vida 
a l’estudi dels bolets de la nostra 

zona. Amant de la Ribera, estudiós 
autodidacta en micologia, botànica 
i etnobotànica, Arrufat va ser també 
membre del Grup de Recerca cientí-

fica de les Terres de l’Ebre.
El passat 9 de novembre es va 
presentar a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó el seu últim llibre 
publicat ‘Bolets del Delta’. Un treball 
meticulós de recerca i classificació 
de la Ribera que ell estimava tant, 
i amb el que va estar treballant els 
últims temps. A banda, l’alcalde del 
municipi, Adam Tomàs, li va entregar 
una placa commemorativa a la seva 
dona Manolita.
Com bé es demostra, Arrufat aprecia-
va la diversitat de les Terres de l’Ebre. 
Així ho afirmen les seves paraules: 
«Esta terra cultivada pels nostres 
ancestres i regada amb l’aigua dels 
canals, amb camps fruiters, horta i 

sobretot arrossars». L’any 2012, junta-
ment amb altres companys aficionats 
al món boletaire, va publicar ‘Bolets 
del Port I’. Uns anys més tard, l’any 
2016, seguia la sèrie amb ‘Bolets del 
Port II’, un treball que va compartir 
amb Ferran Royo. 

Manolo Arrufat i l’estudi dels bolets del Delta
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Del 23 al 25 de novembre, 
Amposta va commemorar el 
Dia Internacional per l’Elimi-

nació de la Violència contra la Dona 
amb la 2a edició de Femme in Arts, 
«una explosió creativa femenina per 
incentivar el debat sobre la violència 
de gènere», al Centre d’Art Lo Pati. Els 
actes previs van començar el dijous 22, 
tot i que la inauguració va tenir lloc 
el divendres 23  de novembre a les 
18 hores amb l’acte institucional del 
Dia Internacional per l’Eliminació de 
la Violència contra la dona, on es va 
llegir un manifest de rebuig en contra 
de la violència masclista en nom del 
consistori. Femme in Arts està coor-
ganitzat pel Centre d’Art Lo Pati i la 
regidoria de Sanitat i Serveis Socials 
de l’Ajuntament d’Amposta, el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
del Consell Comarcal del Montsià i el 
Servei d’Intervenció Especialitzada de 
Terres de l’Ebre que exerceix la Funda-
ció Montsià, amb el suport de l’Institut 
Català de les Dones i el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya. 

Entre els actes programats, el 
diumenge 25, i amb motiu del Dia 
Internacional per l’Eliminació de la 
Violència contra la dona, va tenir 
lloc «Visibles a escena», una acció 
que proposa una explosió creativa 
femenina com a antídot per combatre 
la desigualtat de gènere. L’acte va 

consistir en un «Poetry Slam», una re-
citació de poesia oral en espais públics 
amb l’objectiu de fer la poesia menys 
elitista i més viva. La idea és que les 
dones puguin prendre la paraula per 
expressar-se sense complexos en una 
convocatòria oberta on podran recitar 
versos propis o aliens, expressar-se i 
empoderar-se com a col·lectiu cada 
cop més cohesionat i enfortit.

Femme in Arts utilitza diverses 
disciplines artístiques per reflexionar 
sobre aquest llast que és la violència 
estructural contra les dones en les 
societats contemporànies i al mateix 
temps busca manifestar i celebrar el 
poder femení. “La idea és crear espais 
on poder parlar, deconstruir relats i 
construir-ne de nous. L’art ens ajuda 
a entendre de manera més directa 
algunes d’aquestes problemàtiques 
i el fet de poder-les compartir ens 
fa crear consciència i convertir-nos 
en agent de canvi”, afirma Anna 
Zaera, comissària de Femme in Arts. 
A la música i al cinema enguany se 
li ha sumat la fotografia i l’exposició 
fotogràfica «Ellas», presentada en el 
marc de PhotoEspaña, de la fotope-
riodista Judit Prats qui ha investigat i 
analitzat a través d’imatges de dones 
els conflictes a la República Demo-
cràtica del Congo i Nigèria. Es tracta 
d’una selecció de sis fotos de la seua 
col·lecció Expolio. Imatges de la vida 
quotidiana d’algunes d’aquestes dones 

supervivents del conflicte que tot i la 
violència que han patit reneguen del 
paper de víctimes. L’entrada a tots els 
actes és gratuïta. 

FEMME IN ARTS

Amposta combat la violència de gènere 
amb creativitat femenina

L’acte institucional va ser la inauguració del Festival, el divendres 23 de novembre al Centre d’Art Lo Pati

Es presenta ‘Desconnectats’, un documental sobre 
les infraestructures de transport

DOCUMENTAL

‘Desconnectats’ gira al voltant 
d’una conferència que Germà Bel, 
expert en infraestructures, va oferir 
al Centre d’Art Lo Pati d’Amposta, 
el 17 de setembre de 2016. Al seu 
voltant s’estructuren tota una sèrie 
de testimonis experts amb l’objectiu 
d’aportar claredat al debat sobre el 
Corredor del Mediterrani i les infraes-
tructures de transport i comunicació 
de l’Estat.  El documental es presenta 

el 29 de novembre a Amposta.
Un documental que Toni Royo, 

Santi Valldepérez i Toni Balada han 
estat gestant durant els últims quatre 
anys. A banda de Germà Bel, també 
intervenen altres personatges com 
Joan Amorós (President de FERR-
MED), Josep Bayerri (Periodista), 
Montse Castellà (Portaveu de la 
Plataforma Trens Dignes Terres de 
l’Ebre) o Jaume Font (Professor titu-

lar de Geografia de la Universitat de 
Barcelona, expert en infraestructures 
i turisme), entre d’altres.

‘Desconnectats’ compta amb el 
suport financer de la Diputació de 
Tarragona i els ajuntaments de l’Al-
dea, Amposta, Deltebre i Sant Carles 
de la Ràpita, a més de 141 donants 
particulars que van participar en 
la campanya de micromecenatge 
impulsada el mes de juny de 2016. 

LA MARATÓ

La Biblioteca coŀlabora amb la Ma-
rató. La Biblioteca Comarcal Sebas-
tià Juan Arbó se solidaritza amb la 
Marató de TV3, que aquest any conti-
nua investigant sobre el Càncer sota 
el lema «La investigació dona vida». 
El dijous 15 de novembre va tenir lloc 
a la Sala d’Adults una xerrada  a càr-
rec de la Diplomada en infermeria 
Magda Barrachina Sales. A més, fins 
a exhaurir les existències, també hi 
haurà una venda de llibres, CD’s i 
DVD’s solidaris al preu d’1 euro. 
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Els Junior’s, 60 anys fent ballar a la gent

MÚSICA

L’orquestra engloba un sector de públic de totes les generacions

Des de ‘La Perla Preciosa’ a 
les cançons dels Catarres 
o Rammstein, els Junior’s 

porten 60 anys convertint pistes 
d’asfalt, terra o formigó en llocs 
on el públic se sent en autèntics 
parquets professionals. Aquest mes 
de novembre, la mítica orquestra 
va celebrar el seu 60è aniversari 
amb un esdeveniment més que 
especial. Fins a trenta músics, ex-
músics i aficionats de l’orquestra 
van reunir-se a l’auditori de la Unió 
Filharmònica d’Amposta per fer 
possible «Junior’s, l’espectacle – 60 
anys d’emocions», que es va celebrar 
en el marc del 24è Cicle de música 
«Ciutat d’Amposta».

Els Junior’s van ser la primera 
orquestra a nivell independent que 
va tenir Amposta. La idea inicial va 
néixer del músic Joan Vidal, que va 
reunir un grup de joves de La Filha 
i la Lira per muntar una orquestra. 
«L’any 1958, durant el seu primer 
concert, que va ser a l’Aldea, els hi 
van preguntar com es deien, però 
no tenien nom», recorda Ramon Gil, 
el propietari de l’orquestra. Segons 
afirma Gil, va ser llavors quan «Vidal 
va veure el nom de Junior’s escrit a 
un faristol, i així es van anomenar». 

Tot i que aguantar tants anys a 
sobre dels escenaris no ha sigut una 
tasca precisament fàcil, l’orquestra 
no s’ha desfet mai, ni tan sols s’han 
permès passar una temporada sense 
actuar.  «Al principi els fundadors 
eren grans, però amb els anys hem 
anat evolucionant i els músics s’han 
anat substituint de forma natural 
per d’altres més joves», segueix 
Gil, qui també apunta que «són les 
persones més joves les que poden 
oferir el que vol el públic ara, que 
és sobretot l’espectacle».

Un dels motius perquè els Juni-
or’s encara segueixen en marxa és 
perquè han sigut i segueix sent una 
orquestra de grans músics, però 
sobretot també de bones persones. 
Així ho afirma Ramon Gil després 
de més de 30 anys al costat de 
l’orquestra, afirmant que «la rela-
ció entre els integrants es nota a 
l’escenari». «Si hi ha mals rotllos 
entre els músics, l’espectacle no surt 
bé, perquè el públic ho percep, per 
això sempre hem intentat que tots 
els membres de l’orquestra fossin 

bones persones abans que músics i 
sobretot que tinguessen bona relació 
entre ells», afegeix Gil. 

Una orquestra 
intergeneracional
Fins a sis generacions de músics 

han passat pels Junior’s, una fa-
mília que d’alguna manera ha fet 
possible que avui segueixin actu-
ant, però també el seu públic s’ha 
anat renovant després de 60’ anys. 
Molts cops caiem en els mites que 
els conceptes d’orquestra i joventut 
no van vinculats, però després hi ha 
ebrencs ben joves que diuen que les 
festes on més han gaudit han sigut 
dirigides per orquestres com els 
Junior’s.  «Ens estem esforçant molt 
per crear espectacle entre els més 
joves, per això el nostre repertori 
està en una constant renovació i 
actualització, per incorporar les 
cançons que ells coneixen», declara 
el responsable de l’orquestra. És 
per això que l’orquestra és inter-
generacional i s’adapta a tots els 
públics, oferint des de clàssics com 
‘La Perla Preciosa’ a l’esperit més 
metal de Rammstein. Ball clàssic i 
versions, però sobretot espectacle i 
ganes de fer ballar a la gent, que es 
reuneixen dalt d’un escenari per fer 
de les places dels pobles tota una 
festa major. 

ROSER REGOLF
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Persa 
Si el teu nom és Tobies o Ma-

ximilià però tothom et crida pel 
diminutiu, tens tot el dret del món 
a posar-li a la teua mascota Agustí, 
Ramon o, fins i tot, Lluïset.

La primera vegada que vaig ado-
nar-me d’aquest fet curiós i, perquè 
no dir-ho, un poquet extravagant, 
va ser l’any que vaig fer la meua 

primera i única comunió, quan un 
company de catequesi a qui tothom 
anomenava Pancho, va convidar-me 
a berenar tot just després de con-
fessar-nos. Aquella tarda, a part 
de conèixer un “retó” amb cara de 
maçanes agres i unes intencions una 
miqueta difuminades, també vaig 
conèixer el seu gat... en Fernández.

L’endemà mateix vaig demanar 
una mascota als pares. I no vaig 

parar de pidolar-la amb aquella 
tenacitat intrínseca dels xiquets me-
nuts fins que, una setmana després, 
van obsequiar-me amb un cadell de 
gat persa a qui, a tota hora, vaig 
estimar-me moltíssim… exactament 
igual que a la meua primera dona.

Aviat farà sis anys, al poble 
vam tindre una estrafolària passa 
de “gratera” que va durar tota la 
primavera i una bona part del mes 

de juliol. Tots dos van morir de 
picor. En Sebas i també la meua 
dona, és clar.

Aquest dimecres farà un any que 
vaig tornar-me a casar. La meua es-
posa, la nova, és bonica, simpàtica 
i “molt de missa”, també. Encara 
follo menys que abans.

Potser em veuré amb l’obligació 
de regalar-li un gat al nostre ca-
pellà... 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons
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L’educació, fonamental 
per a l’estat de benestar
Una de les potes bàsiques de l’estat del 
benestar ha estat sempre l’educació, i 
això ho tenim molt clar des d’un govern 
d’esquerres i republicà. El millor llegat 
que podem donar a les nostres filles i 
fills és una bona formació per tal que 
siguin ciutadans lliures i compromesos. 
És amb aquest convenciment que, 
des del govern municipal d’Esquerra 
hem anat augmentant les partides 
en matèria d’educació, tant aquelles 
que fan referència a la millora dels 
resultats educatius, com també totes 
aquelles que faciliten i milloren l’accés 
a l’educació.

50.000 euros per a 
premiar els millors 
estudiants
Així, l’any 2015, l’Ajuntament d’Am-
posta tenia una partida de premis per a 
estudiants universitaris de 8.000 euros, 
destinada a estudis universitaris, que 
l’equip de govern d’Esquerra d’Amposta 
ha augmentat fins a 50.000 euros i 
ampliat per cicles formatius de grau 

superior, estudis superiors de música 
i estudis superiors de dansa, fent que 
més de 140 joves l’any 2018 disposin 
de més recursos per continuar els seus 
estudis. Tot plegat incentivant l’excel-
lència. I és que amb aquests premis 
també reconeixem aquells estudiants 
que han excel·lit durant l’anterior 
curs acadèmic, donant més quantitat 
a aquells que han obtingut resultats.

Més suport a les ampes 
i centres educatius

També hem millorat la capacitat de 
gestió de les Associacions de mares i 
pares d’alumne (ampes) i dels centres 
educatius, augmentant les partides de 
subvencions de 24.000 euros el 2015 
fins els 40.000 euros actuals que per-
meten tirar endavant projectes socials 
com la socialització de llibres, projectes 

d’impacte social o adquisició de mate-
rial, fomentant així la implicació de les 
associacions en el projecte d’Amposta 
com a ciutat educadora.
Un exemple de la implicació del govern 
municipal en la tasca dels nostres pro-
fessionals ha estat també donar suport 
més enllà d’allò que ens és competent. 
Avui hi ha quatre vetlladores als men-

jadors de les nostres escoles que donen 
suport a les necessitats especials de nens 
i nenes que durant molt temps havien 
estat ateses per les ampes i ara tenen 
la col·laboració de l’Ajuntament.

Més inversió en 
manteniment i 
renovació dels centres 
escolars
També hem fet especial incidència en 

les millores dels centres educatius, amb 
els nou menjador i les noves aules del 
col·legi Miquel Granell, l’adequació de 
nous espais, els lavabos i el menjador 
del Soriano Montagut, la cuina de la 
Llar d’Infants La Sequieta, els nous 
lavabos i pistes esportives de l’Agustí 
Barberà, obres que han fet que el 
pressupost d’inversió en els centres 
educatius hagi passat de 22.140 euros 
el 2015 a 170.000 euros el 2018, i que 
es veuran complementades amb el nou 
pati del col·legi Consol Ferré, ara que 
ja tenim la modificació aprovada per 
tal d’executar el nou projecte.
Aquest govern té clar que la manera de 
crear una societat millor és fomentar la 
formació i la educació, i és per això que 
continuarem donant suport a aquells 
professionals que estan a primera línia 
d’aquesta tasca. 

Visita d’Artur Mas
Dissabte 24 de novembre ens va visitar 
el MH President Artur Mas per fer un 
dinar amb tota la comarca del Montsià. 
Com a partit va ser un dia molt especial 
perquè sabem què el President Mas és 
molt estimat dins i fora de l’estructura 
del Partit. 
El President va destacar que Amposta, 
des de fora sembla aturada, ha perdut 
pistonada, i ha canviat cap a un model 
que no genera riquesa. ”En concret a 
Amposta hi ha en joc que les coses se 
vagin endarrerint, o que Amposta torni 
a agafar una mica el ritme que havia 
tingut en alguns moments i sobretot que 
tiri endavant projectes de tota mena. 
Dóna la sensació des de fora, almenys, 
que tot això està una mica paralitzat en 
aquests moments”, va comentar.
També va dir que les Municipals de 
Maig de 2019 són molt importants per 
al país, ja que hi ha en joc moltes admi-
nistracions com ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions, i totes estes 
administracions han de remar en la 
causa de país. “Lluitar per la democràcia, 
les llibertats fonamentals i els drets més 
bàsics. No és admissible la reacció de 

l’Estat Espanyol actual, que hi hagi gent 
a la presó per no haver comés cap delicte 
i que uns altres estiguem perseguits 
econòmicament per no haver comés 
cap delicte”, afegeix, l’expresident de 
la Generalitat.
Mas ha assegurat que és important que 
la gent confií amb la marca Junts per 
Catalunya per tal que el país reaccioni 
i se torni a il·lusionar en el seu propi 
projecte. “En el moment que es troba el 
país no és el mateix que la majoria dels 
municipis estiguin en una determinada 
línea de projecte que en una altra”, ha 
apuntat. També va assegurar que CDC ja 
ha estat en situacions més difícils, amb 
el tripartit, i tot i això vàren guanyar 
les eleccions municipals a nivell català.

Amposta magnètica
La marca electoral per a les pròximes 
eleccions del Partit Demòcrata d’Am-
posta serà JuntsPerAmposta, que vol 

significar que estem fent les coses de 
manera diferent, ampliant els límits del 
partit, obrint-nos a noves idees, i fent 
un equip transversal que pugui arribar 
a tota la societat d’Amposta, a tots els 
sectors. Ens presentarem com a alterna-
tiva de govern per presentar un projecte 
ambiciós, adaptat a les necessitats de 
les entitats i les persones d’Amposta. 
El projecte l’hem anomenat l’Amposta 
Magnètica. I que vol dir fer Amposta 
Magnètica? Doncs el primer verb que 
en ve al cap quan expliquem el projecte 
és ATRAURE, atraure empreses. Atraure 
inversions. Generar feina. Per viure bé. 
Per tenir un bons serveis. Regenerar el 
comerç. Invertir tecnologia. Atraure for-
mació. Retenir talent. Importar talent.
Un exemple clar és la bona notícia que 
ens va arribar fa dues setmanes. El nostre 
diputat al Congrès ha fet una Proposició 
No de Llei per demanar una sortida 
de l’AP7 al Montsià. Això afavoria els 
nostres polígons, les nostres empreses 
i n’atrauria de noves. Millorar la mo-
bilitat és magnètic. Atraure empreses 
es magnètic.

 Pavelló 2
El que no és magnètic són les excuses 
que ple si i ple no, l’alcalde Tomàs, ens 
dóna sobre tots els temes però avui 
escriurem sobre la NO-CONSTRUCCIÓ 

del Pavelló 2. Un projecte que al 2010 es 
va començar a plantejar i estudiar. Sobre 
el 2013, amb una crisi galopant, amb 
poques possibilitats de financiació, es 
va decidir abandonar el projecte, i es va 
guardar a un calaix. Com que a l’actual 
equip de govern, molts cops els ho falten 
idees, varen agafar aquest projecte i van 
licitar-lo, sense mirar si havia canviat 
alguna cosa. El preu de licitació era de 
1,9M€ amb unes millores importants, 
reparar les goteres del pavelló 1 (LES 
FAMOSES GOTERES DEL PAVELLO 1), 
canviar el parquet del mateix pavelló i 
millorar instal·lacions del camp de fut-
bol. Només es va presentar una empresa.
La qüestió es que hi faltaven metres a 
l’espai que s’havia de construir el PAV2, 
però com que no van revisar res, l’em-
presa en veure l’errada va tenir una ex-
cusa perfecta per retirar-se del projecte. 
Ara, l’actual govern, el govern que mai 
s’equivoca, i si ho fa els culpa dels tècnics 
o dels anteriors governs, torna a licitar 
per 2,6M€ i sense aplicar les millores. 
675.000€ són molts diners per augmen-
tar en un projecte, però el “govern de la 
transparència” no ha dit ni mú. Esperem 
que comencin les obres el més aviat 
possible perquè aquest pavelló fa molt 
temps que el necessitin els esportistes 
ampostins, i per tal de millorar la ciutat 
esportiva més important de les terres 
de l’Ebre. 

L’espai PDeCAT
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Exigim millores a 
l’Atenció Primària
RECLAMEM que des de l’ajun-
tament es demanin més recursos 
econòmics i humans per a l’Atenció 
Primària i que es doni suport a les 
reivindicacions del col·lectiu sanitari.
A AMPOSTA per les retallades s’han 
perdut professionals sanitaris. Això 
ha portat al fet que les visites al metge 
de capçalera tinguin una espera en 
la majoria dels casos per damunt de 
3 setmanes, quan no hauria de ser 
superior a 48 hores.
AQUESTA FALTA DE PERSONAL 
sanitari  i l’augment d’usuaris ha fet 
que el temps d’atenció a cada pacient 
hagi disminuït a menys de 4 minuts,  
quan hauria de ser de 12 minuts, per 

tal de que estiguem ben atesos. 
L’ENVELLIMENT DE LA POBLA-
CIÓ i la complexitat en les malalties 
requereixen  més temps d’atenció en 
cada visita i limitar a 28 visites diàries 
per consulta, tal com ho reclamen 
els professionals, cosa que avui en 
dia arriben fins a 40 visites  i que el 
Departament de Salut no ho té en 
compte perquè l’atenció primària li 
importa ben poc!
ELS AMPOSTINS ens reclamen 
una atenció sanitària adequada  i 
que actualment, amb el temps que 
es dedica a les visites, és totalment 
inviable garantir-la. Quan ens posem 
malalts, necessitem una atenció 
immediata, al menys per rebre una 
primera valoració i diagnòstic, ja que 
la demora del temps d’espera pot 
agreujar la malaltia. Per això reduir 
el temps d’espera de les citacions és 
necessari per assegurar una eficiència 
sanitària.
L’ALCALDE VA DECLARAR a l’abril 
que volia tenir el nou CAP enllestit 
al 2018. Està clar que la voluntat 
del Govern municipal no ha estat 
la necessària per tenir-lo en funci-
onament. Es una vergonya que una 
obra tant reclamada desprès de tants 
d’anys, que ja està acabada, encara 
no estigui en funcionament.  Li volem 
recordar que és responsabilitat seva 

que Amposta tingui un CAP digne. 
ELS PROFESSIONALS SANITA-
RIS  han aguantat el sistema durant 
tots els anys de retallades i ara a 
sobre aquests professionals que han 
lluitat sempre per donar la millor 
assistència, se’ls proposa pagar les 
pagues extres que se’ls hi deuen en 
8 anys, quin despropòsit més gran! 

Menors Estrangers No 
Acompanyats vivint a 
Amposta
MOLTS AMPOSTINS es pregunten 
en quina situació es troben aquests 
nois i noies que viuen a Amposta 
procedents en la seva majoria de 
països del Magreb i que han vingut 
a Catalunya sense els seus pares. El 
número d’aquests menors ha crescut 
de forma insistent en l’últim any, a 
Amposta n’hi ha més de 60 vivint 
en centres d’acollida i pisos tutelats.
TENIR CENTRES D’ACOLLIDA 
a la nostra ciutat és motiu per estar 
informats del que passa amb aquests 
nois i noies que estan molt presents en 
els carrers de la nostra ciutat. També 
els nostres centres educatius acullen 
aquests menors. Li vam preguntar 
a l’alcalde quina coordinació hi ha 
amb els centres d’acollida, que en sap 

d’aquests menors, que fan, s’integren 
bé a Amposta per tal que no s’alteri 
la convivència? La seva resposta va 
ser que NO EN SAP RES. Pos molt 
malament que l’alcalde no es preocupi 
del que passa a la nostra ciutat!

Eucaliptus també és 
Amposta
EL PSC D’AMPOSTA volem poten-
ciar la platja d’Eucaliptus donant-li di-
ferents usos i aconseguir un distintiu 
de qualitat és necessari per aquesta 
urbanització. L’alcalde no mostra 
cap interès pel potencial turístic de 
la zona, un indret privilegiat que 
altres municipis voldrien tenir i que 
el govern municipal dona l’esquena.
EUCALIPTUS HA  DE SER  un 
referent turístic de qualitat, per això 
es fa necessari destinar recursos 
econòmics per potenciar  la inversió 
turística a la zona que repercutiria 
en la economia de la nostra ciutat i 
tenir cura d’un manteniment adequat 
dels  carrers ja que actualment hi ha 
moltes voreres en mal estat, falta il-
luminació, deficiències en la recollida 
de les aigües pluvials i residuals i un 
llarg seguit de desperfectes que ens 
fan arribar els veïns d’Amposta que 
allí hi viuen. 

1. Presentarem una 
querella contra Sorea
Fa molts anys que lluito sol contra Sorea 
i les estafes que ha fet al nostre municipi. 
L’equip de govern d’Esquerra d’Amposta 
no ha fet res al respecte, només fa que 
tapar-ho. Per una banda, no ens faciliten 
la informació que sol·licito ni tampoc 
les dades econòmiques detallades per 
ingressos i despeses. En principi l’excusa 
era que s’estava duent a terme una 
auditoria i que en acabar-la tindríem 
accés a les xifres. Després d’un any i 
mig -quina auditoria més llarga, no?-, 
les dades ja han arribat a l’Ajuntament. 
Ens les han donat? No, ara l’excusa és 
que les ha d’analitzar la interventora. 
Quina excusa s’inventaran després per 
tapar a Sorea?
Què sabem?
Malgrat la poca informació que tenim, 
hem pogut detectar moltes estafes que 
Sorea està cometen a Amposta. Al 
seu dia ja vaig denunciar que l’oficina 
només obria 4 de les 8 hores que tenia 
compromeses dins el seu contracte. Vaig 
amenaçar a l’alcalde de denunciar-lo 
per prevaricació i ha començat a fer 
un expedient sancionador, però això 
serà un procediment llarg. També 

sabem que Sorea paga uns 156.000 
euros amb impostos i taxes. Això ens 
acaba repercutint també a la factura de 
l’aigua. A més, quan contrastes aquests 
impostos amb altres ajuntaments que 
gasten igual o més aigua, aquests només 
paguen 60.000. L’explicació és simple. 
L’Agència Catalana de l’Aigua aplica 
unes sancions pels ajuntaments que 
llancen aigua. Dels que més en llancen 
de Catalunya és Amposta. Tenim una 
eficiència del 44%. Això vol dir que el 
56% de l’aigua que surt dels nostres 
pous es llença. Això vol dir que llancem 
1.400 milions de litres d’aigua a l’any 
que llancem. Això l’ACA ho penalitza. 
Això és una estafa en tota regla. 
Què farem davant aquesta si-
tuació?
Malgrat disposem de molt poca infor-
mació -perquè l’alcalde ens la nega-  co-
neixem que les estafes són continuades 

i per això presentarem una querella 
contra Sorea. El maltracte i l’abús que 
patim, com les fuites d’aigua cobrades 
a preu d’or o les estafes que hem co-
mentat més amunt, suposen estafes 
milionàries. Aquests milions haurien 
d’estar a les butxaques dels ciutadans 
d’Amposta. L’equip de govern d’Esquer-
ra ho tapa. Faré aquesta querella amb 
informació mínima. 

2. La iŀluminació LED, 
sis anys més tard
Al 2014, a l’últim ple de pressupostos del 
govern de Convergència i Unió, tots els 
partits a l’oposició, entre ells Esquerra, 
vam exigir al govern municipal que 
l’any s’invertís una part del pressupost 
en canviar a sistema LED l’enllumenat 
del carrer perquè això suposaria un 
estalvi molt important de diners de les 
arques municipals.
Com estem ara?
Quatre anys després d’aquell debat, 
i tres anys i mig després del canvi de 
govern, només tenim el Grau i Quin-
tanes i Poble Nou, que no són ni de 
lluny els que generen més estalvi. I el 
senyor Adam Tomàs diu que la zona 
dels Xiribecs no la tindrem fins el 2020 
i que Valletes, els polígons industrials 
i la zona del cementiri no la tindrem 
fins al 2021. 

Què vol dir això?
Que la zona més gran de la ciutat on 
hi ha més consum i, per tant, on hi 
hauria més estalvi del consum i de 
la factura de la llum, tardarà encara 
tres anys en renovar-se. Serà 6 anys 
després del 2014. Al Grau el canvi era 
més complicat i ja s’ha fet. Les zones on 
encara no està fet el canvi, la renovació 
és molt més senzilla. Només cal canviar 
els punts de llum. Fa anys que podria 
estar ja fet. És la part més fàcil. I s’ha 
deixat per al final. 
Té lògica? 
No. Estem parlant de centenars de 
milers d’euros que podríem estalviar 
a l’any. Tothom està d’acord amb la 
necessitat de posar leds. Però  no estem 
d’acord en què es tardi sis anys en fer 
la major part de la inversió. El 2015, 
Esquerra es va trobar sis milions d’euros 
de romanent de tresoreria. Per tant 
ja podria estar feta tota l’obra i cada 
any estalviaríem centenars de milers 
d’euros. Teníem els diners per fer l’obra
Què farem nosaltres?
Si jo entro a governar, en menys d’un 
any està feta. Si es gestionés bé i t’im-
portés Amposta, faries les coses bé. Es-
talviaríem centenars de milers d’euros 
a l’any. I podríem baixar impostos. La 
llàstima és que tenim un govern amb 
majoria, incompetent, inepte, chapuze-
ro, i passa el que passa. 

L’espai PXC

Germán Ciscar.
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«Amposta Quick Dance» s’ha consolidat com una de les millors mundialment en categoria Absoluta

Aquest passat mes de novem-
bre, la parella del club de 
ball esportiu «Amposta Quick 

Dance», formada per Irene Martí i 
Agustí Ferré, s’ha consolidat com una 
de les millors del món en categoria 
Absoluta, assolint la 18a Posició a la 
Copa d’Europa de 10 Balls celebrada a 
Ustí Nad Labem, a la República Xeca, 
i la 32a posició al Campionat del Món 
de 10 Balls celebrada a Varsòvia, 
Polònia. Unes competicions a les 
quals sols es pot accedir mitjançant 
la selecció de la Federació estatal i 
a les quals només pot participar la 

millor parella de cada país.
Aquestes posicions són un èxit sen-

se precedents per al club ampostí, ja 
que els ballarins han assolit la prova 
més completa en totes les modalitats 
possibles.

I és que darrere de l’elegància dels 
vestits i de les sabates de taló hi ha 
moltes hores d’entrenament, suor i 
esforç com pot tenir qualsevol altra 
disciplina esportiva, el que ha portat 
al fet que Martí i Ferré s’hagin pogut 
posicionar, tant a nivell de ballarins 
professionals com de club esportiu, 
en un panorama mundial. 

Irene Martí i Agustí Ferré, una de les 
millors parelles de ball del món

BALL

BBT

La vuitena edició del Xallenger 
BTT Terres de l’Ebre tanca la tem-
porada amb un acte de cloenda a 
Amposta. En aquesta edició han 
comptat amb 155 «finishers», 66 
podis i una mitja de 300 participants 
per prova. Els protagonistes de la nit 
van ser Èric Gil, que es proclamava 
campió de les curses llargues; men-
tre que Arantxa Salvadó ho feia en 
la categoria femenina. Pel que fa a 
les curses curtes el primer lloc se’l 
van endur Cèsar Boix, del Maikbike 
Vinaròs, i Eva Sans, del CC Ascó.

«Poder organitzar a casa nostra 
la cloenda d’una Xallenger de BTT 

com aquesta és tot un orgull», apun-
tava Marc Fornós, regidor d’Esports 
de l’Ajuntament d’Amposta. Esta 
temporada es va inaugurar amb 
la 4a Transrabosenca, que es va 
celebrar a l’abril a La Torre de l’Es-
panyol. Al maig va tenir lloc la 5a 
Figot Race a Riba-roja d’Ebre. Este 
estiu es va disputar Bandolers 7.0 a 
la Ràpita i la 9a BTT l’Auberge de 
Benissanet. Al setembre tornaven 
amb l’11a ‘A per la Cabra’ de Tivis-
sa, la 3a Embrugada Bike Race del 
Perelló, i finalment van tancar la 
temporada a Amposta, amb el 10è 
Duextrem. 

Amposta acull la cloenda de la 
8a Xallenger BTT

ATLETISME

L’atleta internacional Llorenç 
Sales torna al seu primer club, la 
Unió Atlètica Montsià. Un club on 
es podrà dedicar al complet a la 
preparació per als seus objectius i 

que, a més, també li aportarà un 
tracte més humà. Sales, que va 
guanyar recentment l’or al Cam-
pionat Iberoamericà, ha deixat el 
Futbol Club Barcelona per tornar 
a casa amb un objectiu fixat: les 
olimpíades que es celebraran a 
Tokio l’any 2020. 

L’atleta galerenc combina la face-
ta de corredor amb la d’entrenador 
al Centre de Tecnficació d’Amposta 
i amb un grup de fondistes de Ter-
rassa. Per aquesta temporada però, 
Sales es prepara per a l’Europeu de 
Pista Coberta que es celebrarà a 
Glasgow i el Mundial d’Aire Lliure 
de Doha, a Qatar. 

L’atleta Llorenç Sales torna al 
Montsià
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ESGRIMA

El tirador ampostí va aconseguir la victòria en el primer torneig estatal

Àngel Fabregat comença la temporada amb èxit

El membre de la Sala Esgrima 
Amposta, Àngel Fabregat, ha 
començat la temporada amb 

molts bons resultats. L’ampostí va 
obtenir la victòria en el primer tor-
neig estatal del rànquing, a Medina 
del Campo, aconseguint també uns 
dies després guanyar una medalla 
de plata a l’Open d’espasa disputat 
al Complex Sportif de la Montagne, 
que se celebra a la ciutat francesa 
de Colmar. 

El primer lloc del podi el va ocupar 
l’holandès Tristan Tullen, que va der-
rotar a Fabregat 15/8. L’ampostí no 
va poder obtenir la primera posició, 
però va aconseguir  la victòria com 
a millor tirador sub-23 del torneig. 
En aquesta competició internacio-
nal, on van participar 208 tiradors, 
juntament amb Fabregat també es 
van classificar dos tiradors de la Sala 
Esgrima Amposta, Eugeni Gavaldà i 
Gerard Gonell. 

Els més joves del TKD Alfaro es 
fan amb 14 medalles

TAEKWONDO

El Club Taekwondo Alfaro d’Am-
posta va aconseguir un total de 
14 medalles al Campionat de Ca-

talunya infantil i cadet, que es va 
disputar a principis de novembre a 
Barcelona. Dels premis aconseguits, 
6 van ser medalles d’or, 2 de plata 
i 6 més de bronze. 

Les sis medalles d’or van ser per a 
Izan Brito, Arnas Zubavicius, Erick 
Estorach, Josep Gelabert, Nuria 
Gelabert i Rut Sanz; mentre que 
la plata la van aconseguir Genesis 
Ruth Chávez i Ainara Alfaro. El 
bronze va ser per a Marti Cervellera, 
Nizar Hernández, Andrei Carbuna-
ru, Fiona Arasa, Lara Pérez i Joel 
Bort. Els esportistes Biel i Aleix 
Fores també van participar amb un 
bon nivell. Ara des del club ja es 
preparen per al següent objectiu, 
l’Estatal i l’Europeu de clubs. 

El corredor David Picot, del Club 
Esportiu l’Àngel-Apasa, va aconse-
guir dues medalles de bronze i una 
cinquena posició al I Campionat 
Nacional Indoor d’atletisme. El 
passat 8 de novembre Picot i l’en-
trenadora Maite Lletí, van participar 
en el campionat que es va celebrar 
a Saragossa amb 10 esportistes més 
d’arreu d’Espanya i Andorra. Tots 

van participar com a membres de 
Special Olympics de Catalunya.

L’esforç, constància, complicitat 
i l’equip humà que hi ha al darrere 
de cada corredor, van ajudar a fer 
que Picot aconseguís una medalla 
de bronze en els 200m indoor i en 
la cursa de relleus, i una cinquena 
posició en la modalitat de 4 kg de 
llançament de pes. 

Davit Picot, dos bronzes a 
l’Estatal d’Atletisme

ATLETISME
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