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La Fira de Mostres rep prop de 43.000 visites

Amposta, el municipi ebrenc 
on més creix l’ocupació
Dades de la URV del tercer trimestre del 2018

Cultura

Els gegants d’Amposta 
celebren 70 anys amb 
el seu bateig

Les activitats de Nadal 
recapten més de 5.000 €

Ciutat

La façana fluvial, 
guanyadora als 
pressupostos 

Amposta es bolca en les activitats nadalenques, que van culminar el dia 5 de gener amb la cavalcada dels Reis d’Orient. Ses 
Majestats van arribar, un any més, per riu i van desfilar per la ciutat acompanyats de la màgia de Mary Poppins, que enguany 
també va inspirar el Festival Solidari de Sant Esteve. 

Ciutat

Amposta aprova un 
pressupost de 21,4M€ 
per al 2019
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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

El pressupost incorpora els 18M€ d’actuacions entre 2016 i 2019

Amposta aprova un pressupost 
social de prop de 21,4 M€ i 
manté la rebaixa fiscal

Un pressupost que manté, 
congelant tots els impostos, 
les rebaixes fiscals realitzades 

en els exercicis anteriors; però que 
a la vegada creix en les polítiques 
d’ocupació, en el suport a les enti-
tats socials, esportives i culturals i 
que manté tots els ajuts a les rendes 
baixes, IBI, comerç, contractació i 
emprenedoria, centres educatius, 
beques a l’excel·lència,etc. Un 
pressupost que a la vegada inclou, 
de sortida, unes inversions de més 
de 350.000 euros en la rehabilitació 
de la façana fluvial, arranjament 
de camins, eliminació de barreres 
arquitectòniques o urbanització 
de carrers, entre d’altres”. Així va 
resumir l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, els comptes per al 2019 que 
el ple de l’Ajuntament d’Amposta 
va aprovar dijous 27 de desembre 
amb els vots a favor dels regidors 
de govern d’Esquerra d’Amposta i el 
grup municipal dels socialistes i el 
vot contrari de la resta de regidors.

 Aquests pressupostos ascendeixen 
a prop de 21,4 milions d’euros, amb 
un increment del 3,89% respecte el 
del 2018, “situant l’endeutament per 
sota del 41%, un percentatge molt 
inferior al 65,69% que hi havia en 
començar el 2015, tal i com ens vam 
comprometre, i mantenint la capa-
citat de finançament en més d’un 
milió d’euros en termes consolidats”, 
va afegir l’alcalde. “És l’últim pres-
supost de mandat”, va argumentar 
l’alcalde, “i per tant incorpora totes 
les millores que hem anat fent du-
rant els últims quatre anys”. “Des 
del 2015, ingressem 750.000 euros 
menys per les rebaixes del tipus de 
l’IBI, vehicles i plusvàlua, el que 
representa una pressió fiscal mitja-
na per al conjunt de la ciutadania 
de l’11,5% menys que l’any 2015”, 
recorda Tomàs. “I ho hem fet man-
tenint les rebaixes del 15% de l’IBI 
urbà, del 20% de l’IBI rústic, del 5% 
de l’impost de vehicles i la rebaixa 
de la plusvàlua”, afegeix. 

El pressupost del 2019 es va aprovar en l’últim ple de l’any, el dijous 27 de 
desembre.

303.000€ 
Convenis amb 
entitats culturals

248.000€ 
Ajuts a les entitats 
esportives

50.000€ 
Beques a l’estudi

40.000€ 
Ajuts d’urgència social

110.000€ 
Ajuts a les 
entitats socials

50.000€ 
 Projecte 
d’habitatge social

50.000€ 
Empresa pública de 
serveis

Ajudes
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Quant al detall de les partides, 
l’alcalde va destacar també el crei-
xement de la partida de personal del 
4,7% “explicada fonamentalment 
per la incorporació del Personal de 
la Piscina Municipal, l’increment 
salarial pactat amb la Policia Local 
i l’increment de la partida de Políti-
ques Actives d’Ocupació”. “I tot ho 
fem mantenint o incrementant el 
suport a entitats i ciutadania”, va 
dir l’alcalde.

Uns pressupostos que inclouen, 
respecte l’any passat, gairebé 
50.000 € més d’ajudes a les enti-
tats culturals, 248.000 € destinats 
a les entitats esportives, ajudes de 
110.000€ per a les entitats socials, 
40.000 € destinats a ajuts d’ugència 
social, 50.000 € de beques a l’estudi 
i 50.000 € destinats al projecte d’ha-
bitatge social. D’altra banda, també 
es mantenen els ajuts a les rendes 

baixes, IBI, comerç, contractació i 
emprenedoria, als centres educatius 
i a la rehabilitació. I s’incorporen  
50.000 € per a l’empresa pública 
de serveis.

A la vegada, i com ja s’ha fet els 
últims anys, el pressupost inclou 
amb un annex el pla quadriennal 
d’inversions “que l’equip de govern 
ha anat realitzant durant aquesta 
legislatura”. “Des de 2016 ja hem 
executat 7,4 milions d’euros i entre 
el 2019 i el 2020 se n’executaran més 
de 8,8 més que ja estan adjudicats o 
ja tenen partida per ser adjudicats 
durant aquest 2019”, va dir Tomàs, 
tot destacant que durant tot el man-
dat s’hauran fet més de 18 milions 
d’euros d’inversions.

 De les previstes per adjudicar-se 
i/o executar-se durant el 2019, 
Tomàs va destacar algunes com 
l’Església del Poble Nou (234.000 

euros), el clavegueram (150.000 
euros), l’asfaltat de camins i carrers 
(200.000 euros), la urbanització de 
camins (200.000 euros), la supres-
sió de barreres arquitectòniques 
(120.000 euros). Altres aspectes 
referents als espais esportius i cultu-
rals de la ciutat són la millora  dels 

espais verds (550.000 euros), la re-
paració de les gotelleres i instal·lació 
de parquet del pavelló poliesportiu 
(294.000 euros), la construcció del 
nou pavelló esportiu (2,5 M€), el 
Casal Cívic de Gent Gran (1,9M€) i 
la Seu Mestresses de Casa (760.000 
euros). 

Quant a les inversions previstes, al pressupost del 2019 se n’han 
incorporat fins a 350.644,09 euros, que es destinaran a aquestes 
actuacions:
• Inversió en camins: 35.000 €
• Rehabilitació façana fluvial (pressupostos participatius): 150.000 €
• Eliminació de barreres arquitectòniques: 37.000 €
• Urbanització entorn de la parada d’autobus: 10.000 €
• Urbanització vies públiques: 38.644,09 €
• Pèrgoles fotovoltaiques: 40.000 €
• Equipament esportiu inventariable: 20.000 €
• Escultures: 20.000 €

Inversions

TREBALL

L’Ajuntament d’Amposta contracta 27 
persones aturades de llarga durada.  
Una vintena ho faràn en el marc del 
programa Treball i Formació 2018 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), que ha atorgat al consistori una 
subvenció de prop de 289.000 euros 
per aquesta finalitat. D’altra banda, set 
persones més també s’incorporaran a 
treballar a l’Ajuntament dins el pro-
grama Enfeinat del SOC, en el marc 
del qual el consistori ampostí rebrà 
una subvenció de més de 195.000€.
Segons l’alcalde d’Amposta i regidor de 
l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, 

Adam Tomàs, “amb aquesta darrera 
subvenció del SOC a l’Ajuntament 
d’Amposta es ratifica la confiança de 
la Generalitat en la implicació del con-
sistori en matèria d’ocupació, situant 
la partida econòmica per a aquestes en 
més de 1.300.000 euros al pressupost”.
Els 20 llocs de treball que estaran 
repartits entre peons d’obra pública, 
xofer, peons de construcció, peons 
forestals i jardineria, fuster, pintor, 
auxiliars d’informació i atenció al 
públic i un encarregat. D’altra banda, 
els altres 7 es contractaran per a la 
realització de tasques d’auxiliars ad-

ministratives i peons especialitzats no 
qualificats. Segons les condicions del 
programa, seran persones inscrites al 
SOC, no perceptores de prestació per 
desocupació o subsidi ni de l’ajut del 
Programa Requalificació Professional 
(PREPARA), preferentment majors de 
45 anys (PANP), persones destinatàries 
de la renda garantida de ciutadania 
(PRGC), o dones en situació d’atur 
(DONA). El programa inclou dos tipus 
d’accions en funció de la durada de sis 
o dotze mesos.
Aquesta és la segona edició del pro-
grama ‘Enfeinat’, que ha tingut un 

gran rendiment en la seva primera 
convocatòria, quan l’Ajuntament va 
contractar 6 persones. El programa 
permet contractar persones inscrites 
a l’Oficina de Treball durant un mínim 
de 12 mesos, continuats o no, dins d’un 
període de 18 mesos. Les ofertes es 
publicaran a la web de l’Ajuntament 
d’Amposta.  La gestió es farà dins l’Àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació de 
l’Ajuntament d’Amposta, qui donarà 
informació sobre el programa i tots els 
altres serveis i programes d’ajuda a les 
persones en el seu procés de recerca 
de feina i capacitació professional. 

L’Ajuntament contracta 27 persones aturades
El programa va destinat a persones aturades de llarga durada que tinguin més de 45 anys
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Amb 3.896 punts, la rehabilita-
ció de la façana fluvial ha estat 
el projecte guanyador del 

procés de pressupostos participatius 
Tu fas Amposta! Aquest projecte, que 
contempla actuacions de millora de 
la façana fluvial en especial des del 
pont cap a la descàrrega del Canal, va 
ser votat per 1.383 persones en una 
de les quatre posicions. És, a més, 
la proposta que va ser escollida més 
cops com a primera opció, fet que la 
convertit en la proposta guanyado-
ra. Així, dels 1.383 persones que la 

van votar, fins a 528 la van escollir 
en primera opció i li van donar la 
puntuació màxima (4 punts); 340 
persones la van escollir en segona 
opció (3 punts); 249 en tercera opció 
(2 punts) i 266 en quarta (1 punt). 
“Al pressupost del 2019 ja incorpo-
rarem aquests 150.000 euros per a 
poder començar amb la recuperació 
d’aquesta part de la façana fluvial”, 
ha dit l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot recordant que aquest 
projecte complementarà el que ja 
fa prop de dos anys va engegar el 

consistori amb la recuperació de l’arc 
gòtic de la façana i la neteja de la 
part que va des d’aquest arc cap a la 
desembocadura del riu Ebre.

“Malgrat que aquest és el projecte 
guanyador, amb els pressupostos 
participatius tenim també un ràn-
quing de projectes que interessen a 
la gent i que ens ajudaran a prioritzar 
altres actuacions”, diu l’alcalde. Així, 
donar continuïtat al passeig Canal 
va ser la segona proposta amb més 
punts (fins a 3.772). En aquest cas, 
1.504 persones van votar aquesta 

opció, però la majoria ho va fer amb 
segona opció (462) o en tercera 
opció (405 vots). Només 313 la van 
votar en primera opció donant-li 
els 4 punts. La tercera proposta 
amb més puntuació ha estat la de 
vegetar i ombrejar les zones verdes, 
amb 3.287 vots. En aquest cas, fins 
a 1.410 persones van votar aquesta 
proposta (350 en primera opció; 
379 en segona opció; 369 en tercera 
opció i 312 en quarta opció).

Les altres propostes han quedat 
d’aquesta manera:

Els següents més votats van ser donar continuïtat al passeig del Canal i vegetar i ombrejar les zones verdes

La rehabilitació de la façana fluvial, 
guanyadora dels pressupostos participatius

13% de participació
Quant a participació, fins a 

2.275 persones majors de 16 anys 
empadronades actualment a Am-
posta van participar al procés de 
pressupostos participatius, xifra 
que representa un 13,01% del total 
de 17.390 persones. “Estem molt 
satisfets amb aquesta xifra perquè 

altres processos similars d’altres 
municipis se situen en participaci-
ons del 5%, i de fet aquesta és la 
xifra que ens deien els experts com 
a exitosa”, diu l’alcalde, tot posant 
en valor la tasca que s’ha fet per 
apropar la votació als punts a les 
entitats i els espais amb afluència 
de gent, com Expoclick o la Fira 

de Mostres.
D’altra banda, l’alcalde també 

explica que “en el disseny de pro-
cediment vam permetre que també 
votessin els majors de 16 anys que 
havien estat empadronats els últims 
5 anys a Amposta; això eren 3.431 
persones”. “D’aquestes, 37, és a dir, 
un 1%, han votat”, clou l’alcalde.

Per edats, els que més s’han mo-
bilitzat són els de 36 a 45, franja 
on han votat fins a 553 persones. 
La segueix els de 46 a 55 anys, 
amb 430 vots; la de 26 a 35, amb 
365 vots i la de 16 a 25, amb 351 
vots. De 56 a 65 anys han votat 
294 persones i de més de 65 anys 
han votat 283 persones. 
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HABITATGE

La Generalitat cedeix 16 pisos d’emergència i s’obre el termini per als 49 de lloguer social

Amposta tindrà 65 pisos de lloguer 
assequible i lloguer social

L’Ajuntament d’Amposta ha 
signat avui amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya el 

primer conveni d’habitatge públic 
a les Terres de l’Ebre. L’alcalde del 
municipi, Adam Tomàs, ha efectuat 
la signatura de l’acord amb el secre-
tari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí 
Serra, i la directora de l’Agència Ha-
bitatge de Catalunya, Judith Gifreu, 
pel qual el Govern de la Generalitat 
cedeix a l’Ajuntament 16 habitat-
ges perquè es destinen a atendre 
emergències socials de persones i 
famílies del municipi. “Amposta pren 
la iniciativa quant a la resolució dels 
problemes d’habitatge que hem anat 
tenint, sobretot arran de l’explosió 
de la bombolla immobiliària”, ha 
apuntat l’alcalde.

Els 16 habitatges formen part 
d’una promoció propietat d’Incasòl 
que compta amb un total de 65 ha-
bitatges. Tomàs ha assenyalat que 
“juntament amb la coordinadora 
de Serveis Socials vam detectar 
aquests 5 habitatges buits al carrer 
de la República, i ens vam posar amb 
contacte amb l’Incasòl i amb l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, fins 
que hem aconseguit treure aquests 
pisos al mercat social”.

Així, dels 65 pisos, 16 seran per 
atendre emergències socials i els 49 
restants s’adjudicaran per sorteig, 
en règim de lloguer protegit, als 
ciutadans que presentin la seva sol-

licitud, acreditant que compleixen 
els requisits. “Al final acabem cobrint 
tot un ventall de règim de lloguer 
social i assequible”, ha dit l’alcalde 
del consistori, que també ha afegit 
que “tots en un moment determi-
nat ens podem veure necessitats 
d’aquest tipus d’habitatges, per això 
ens obrim a un ventall més ampli 
d’edats i de característiques socials 
per poder cobrir les necessitats de 
tots els sectors”. “Els 16 habitatges 
d’emergència social s’han distribuït 
entre els quatre blocs de la promoció 
, per tant el que fem és introduir les 
persones més vulnerables en una 
societat homogènia i plural”, ha 
destacat Tomàs. Tomàs també ha dit 
que l’adquisició de més habitatges 

públics era una de les coses que feia 
molt de temps que reivindicaven, 
però per altra banda “també era 
evident que com a Ajuntament no 
podíem fer-ho en promocions prò-
pies ni assumint el 100% del cost 
d’aquests habitatges”.

Per la seva part, el secretari d’Hà-
bitat Urbà i Territori, Agustí Serra, 
ha apuntat que “gràcies a l’adqui-
sició d’aquests pisos avui podem 
fer aquest exercici tan necessari 
per donar resposta a l’emergència 
social municipal i comarcal”. Amb 
la signatura del conveni, Serra 

també ha volgut “animar a la resta 
de municipis a adoptar el model de 
l’Ajuntament d’Amposta, ja que és 
una iniciativa molt lloable i impres-
cindible per a poder fer front a una 
necessitat de primer ordre”.

La promoció se situa al carrer de 
la República, als números 27, 29, 31, 
33, 37, 41, 43 i 47. Els pisos tenen 
una superfície que va dels 57 m² als 
82 m², amb 2 o 3 dormitoris. Tots 
tenen una plaça d’aparcament vin-
culada a l’habitatge i alguns també 
traster. El preu del lloguer mensual 
va dels 187 als 280 euros, segons les 
característiques i dimensions del pis.

Requisits d’accés a l’habitatge 
públic

Per optar a un dels 49 pisos d’ha-
bitatge públic cal estar empadronat 
a Amposta o a qualsevol municipi de 
la comarca del Montsià, acreditar uns 
ingressos superiors a 11.500 euros 
anuals, no superar el límit de 5,5 
vegades l’IRSC i destinar l’habitatge 
a domicili habitual i permanent. La 
sol·licitud es pot fer des d’avui fins 
al dia 18 de gener del 2019. Pel 
que fa als 16 pisos es fa una cessió 
a l’Ajuntament en règim de lloguer, 
de manera que podran accedir-hi 
unitats familiars amb ingressos 
inferiors a 11.500 euros anuals. 

El passat divendres 7 de desem-
bre es va estrenar un parc inclusiu 
al Parc dels Xiribecs d’Amposta. 
El parc està adaptat per a infans 

amb mobilitat reduïda, per a que 
tots els xiquets i xiquetes puguin 
gaudir d’un espai compartit de joc 
i diversió. 

Parc inclusiu als Xiribecs
INFÀNCIA

La població d’Amposta creix en 
més de 300 habitants el 2018

PADRÓ

Amposta creix en més de 300 ha-
bitants l’any 2018. Segons el padró 
d’habitatge i l’INE, la ciutat ha crescut 
en 348 habitants respecte a les dades 
de l’any passat. La capital del Montsià 
compta amb 20.954 persones empa-
dronades al municipi, tres centenes 
més en comparació a les 20.606 de 
l’1 de gener del 2018. 

Actualment a Amposta hi ha 

10.381 dones i 10.573 homes, el que 
significa que en el període d’un any 
s’han empadronat 126 dones i 222 
homes que han començat a viure a la 
ciutat. Pel que fa a l’edat, el gruix més 
gran de població pertany a persones 
entre 40 i 49 anys, tot i que també 
cal destacar els habitants compresos 
al voltant dels 35 anys, i la població 
entre 50 i 60 anys. 
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FIRA DE MOSTRES

La 58a edició de la Fira de 
Mostres d’Amposta va tancar 
portes diumenge 9 de desem-

bre després de quatre dies de Fira. 
Durant els quatre dies de mostra es 
van registrar més de 43.000 visites, 
una xifra qualificada d’èxit tant per 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
com per la regidora de Turisme, 
Fires i Promoció Exterior, Joana 
Estévez. “Un any més, la Fira de 
Mostres demostra la seva capaci-
tat per atraure visitants d’arreu 
del territori”, afegeix l’alcalde, 
tot assenyalant que “ens movem 
amb xifres similars a les d’altres 
edicions, tenint en compte que 
enguany la fira ha durat 4 dies i 
l’any passat es va allargar fins a 5”. 
Tomàs també ha destacat que un 
dels millors dies va ser el primer, 
quan la Fira va rebre 12.500 visites.

La Fira de Mostres va obrir portes 
el dijous 6 de desembre. Enguany, 
la inauguració va anar a càrrec de 

la presidenta de l’Associació d’Em-
presaris de les Comarques de l’Ebre 
(AECE), Maria José Fernàndez, en 
representació del teixit empresarial 
i l’emprenedoria, un dels elements 
claus de la Fira. Fernàndez va fer 
un discurs en què va posar en 
valor, entre d’altres coses, com la 
unió d’empresaris és necessària 
per poder tirar endavant projectes 
empresarials.

Una de les novetats de l’edició 
d’enguany va ser la Fira Ebre 
Events, on es van concentrar 
diferents empreses dedicades a 
l’organització d’esdeveniments 
com bodes, per exemple. “S’ha 
demostrat un èxit”, diu la regidora, 
“les empreses participants estan 
molt satisfetes amb els contactes 
realitzats”. En aquest espai es 
van realitzar concerts en directe, 
desfilades i, fins i tot, una trobada 
d’organitzadors de bodes de totes 
les Terres de l’Ebre.

La Fira de Mostres rep prop de 43.000 visites
En el marc de la 58a edició de la Fira es va estrenar l’espai “Ebre Events” i es va celebrar la I Gala de l’Ensenyament
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La Fira de Mostres rep prop de 43.000 visites
En el marc de la 58a edició de la Fira es va estrenar l’espai “Ebre Events” i es va celebrar la I Gala de l’Ensenyament

Primera Gala de 
l’Ensenyament
Enguany, en el marc de Fira 

Amposta va tindre lloc la I Gala de 
l’Ensenyament, un acte organitzat 
per la regidoria d’Ensenyament i 

Cultura de l’Ajuntament d’Amposta 
amb l’objectiu de “posar en valor 
la tasca dels docents dels 9 centres 
educatius de la ciutat i també per 
reconèixer als estudiants que han 
excel·lit en la seva trajectòria”, en 
paraules de la regidora, Inés Martí. 

En aquest sentit, durant la Gala, 
que va omplir l’auditori municipal 
de mestres, professors i professores, 
estudiants i familiars, es van fer 
entrega dels Premis a l’excel·lèn-
cia als estudis, que enguany han 
rebut 148 estudiants. També es va 

reconèixer els 9 mestres, professors 
i professores que es van jubilar 
a alguns dels centres educatius 
d’Amposta el curs 2017-2018 i va 
tindre lloc una conferència de la 
jove biòloga ampostina Sandra 
Leonardo.  



8 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 927 ·  GENER 2019

Ciutat

OCUPACIÓ

Amposta va ser la ciutat de 
totes les Terres de l’Ebre on 
més va créixer l’afiliació a la 

Seguretat Social durant el tercer tri-
mestre del 2018 respecte el mateix 
període del 2017. Així ho clou el 
Butlletí d’Anàlisi de Conjuntura Lo-
cal de la Càtedra d’Economia Local 
i Regional de la URV corresponent 
el tercer trimestre del 2018, que es 
va presentar a Amposta. La capital 
de Montsià lidera, així,  l’impuls 
territorial al creixement de l’afilia-
ció, amb 7,5 punts percentuals: els 
serveis socials (4,5%) és el sector 
que explica principalment aquest 
creixement; la contribució positiva 
en el cas d’aquest sector ha estat 
donada principalment per aquest 
mateix municipi. Segons aquestes 
dades, hi ha 576 afiliats més que 
fa un any.

A nivell territorial, el nombre to-
tal d’afiliats a la Seguretat Social al 
tercer trimestre del 2018 ha arribat 
als 52.125, és a dir, 911 més que 
el tercer trimestre del 2017, el que 
representa un creixement interanual 
de l’1,8%, amb el qual s’acumulen 

divuit períodes consecutius amb 
increments interanuals. No obstant, 
si comparem la xifra d’afiliats amb la 
del segon trimestre d’enguany, s’ha 
produït una davallada significativa 
de 1.921 afiliats menys. “Això s’ex-
plica per la temporalitat del sector 
turístic i ens hi trobem sempre 
quan analitzem el tercer trimestre 
de l’any”, apunta el director de la 
CELIR, Juan Antonio Duro, tot i que 

admet una certa desacceleració en 
l’economia ebrenca. “Hem d’estar 
atents, a veure que passa en el 
proper trimestre”, assenyala.

Una altra dada significativa que 
recull aquest informe trimestral és 
el del creixement per municipis. En 
aquest punt, Amposta i Deltebre són 
les dos localitats del territori on més 
han crescut les afiliacions a la segu-
retat social.  En termes generals tots 

els municipis de les Terres de l’Ebre 
han crescut en ocupació, excepte 
quatre: Móra d’Ebre, Ulldecona, 
l’Aldea i Sant Carles de la Ràpita.

Pel que fa als sectors econòmics, 
al llarg del tercer trimestre tots han 
tingut creixements interanuals po-
sitius i en aquest punt destaquen la 
construcció, amb el creixement més 
elevat d’aquest 2018 (3,9%), seguit 
de la indústria (3,7%), els serveis 
(1,1%) i l’agricultura (0,5%).

D’acord amb les dades subminis-
trades pel departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya, l’atur registrat ha continuat 
caient amb força durant el tercer 
trimestre del 2018. De mitjana men-
sual trimestral, el nombre d’aturats 
s’ha situat en 9.393, és a dir, 670 
menys que en el tercer trimestre del 
2017. En termes relatius, aquesta 
disminució ha suposat una caiguda 
del 6,7%, el que suposa 0,6 punts 
percentuals menys de disminució 
que el trimestre anterior. Es tracta 
d’una dada positiva, però es torna a 
confirmar que s’ha frenat la baixada 
de l’atur. 

La Càtedra d’Economia Local i Regional (URV) afirma que l’economia ebrenca continua en línia ascendent

Amposta, el municipi ebrenc on més ha 
crescut l’ocupació durant el tercer trimestre

POLÍTIQUES ACTIVES

201 persones inserides laboral-
ment, 103 convenis de pràctiques, 
1.100 persones derivades a progra-
mes, 533 empreses ateses, 2.912 
hores de formació, 199 formadors 
i 85 cursos. Són algunes de les 
principals xifres de l’activitat que 
durant el 2018 va desenvolupar 
l’àrea de Polítiques Actives d’Ocu-
pació de l’Ajuntament d’Amposta. 
“És una àrea que ha experimentat 
un creixement molt important 
durant els últims quatre anys”, diu 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot recordant “que l’any 2015 es van 

pressupostar 180.000 euros per a 
Polítiques d’Ocupació i aquest 2019 
tenim més d’1,2 milions d’euros”. 
“També han incrementat les perso-
nes que treballen a l’àrea, passat 
de quatre el 2015, a 12 el 2018 i a 
15 aquest 2019”, diu Tomàs, “això 
ens permet millorar els resultats”. 
D’altra banda, l’alcalde també des-
taca que “Al 2018, l’Ajuntament 
va rebre, de la Generalitat de Ca-
talunya, més de 800.000 euros de 
subvencions”, diu l’alcalde. “Les 
empreses via a aquests programes 
van rebre prop de 400.000 euros”, 

afegeix l’alcalde. “Són xifres que 
demostren que tota la feina que es 
fa repercuteix a la ciutadania; no 
es tracta només d’inserir la persona 
durant sis mesos o un any, sinó que 
es treballa al seu costat perquè 
després de la seva participació als 
programes d’ocupació pugui trobar 
una feina estable”, diu Tomàs.
L’alcalde ha aprofitat la compa-
reixença pública per a recordar 
tots els programes i accions que 
es duran a terme des de l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació 
durant el 2019. 

L’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació insereix més de 
200 persones durant el 2018

Per al 2019, l’Ajuntament té prevista una partida de més d’1,2M€ per als diferents programes

• Programa 30 Plus:  
212.787,87 €

• Treball i formació: 288.215,96 €
• Joves en Pràctiques: 55.000 €
• Ubica’t: 98,361,35 €
• Enfeina’t: 195.845,79 €
• Fitxa 40: 48.000 €
• Projecte Singulars: 230.667 €
• Treball a les 7 comarques: 

48.347,26 €
• Espais de recerca de feina: 

64.850 €

Programes i accions
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L’Ajuntament d’Amposta segueix 
treballant amb xarxa conjunta-
ment amb l’Ajuntament d’Ull-

decona, la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia i el Consell Comarcal del 
Montsià per impulsar l’acció “Projecte 
Montsià: Territori singular – Impuls 
circular”, que s’estableix en el marc 
de la convocatòria Projectes Singulars 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, ha afirmat que “és un moment 
històric perquè aquest acord constata 
la necessitat d’anar tots junts per a 
millorar la comarca del Montsià”. El 
projecte està destinat a crear diferents 
accions de formació i ocupació entre 
els joves que formen part del servei de 
Garantia Juvenil. “Fa dues setmanes es 
publicava un estudi sobre el creixement 
comarcal de Catalunya i el Montsià era 
l’única comarca de les Terres de l’Ebre 
que quedava per sobre de la mitjana 

de creixement de Catalunya, i això 
és perquè ja fa temps que treballem 
col·lectivament”, segueix Tomàs.

L’Ajuntament d’Amposta ha dema-
nat la subvenció de 230.000 euros al 
SOC en representació dels diferents 
municipis.

També han assistit a la signatura 
l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, 
la gerent de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, M. Teresa Adell, i la 
presidenta del Consell Comarcal, Carme 

Navarro, amb l’objectiu de treballar 
conjuntament per al suport econòmic 
i la generació d’ocupació al territori, 
amb el fi de millorar la cohesió social 
i territorial. “Superem els límits fron-
terers dels nostres municipis, que ens 
han servit de marc per treballar amb les 
polítiques d’ocupació, per aplicar-ho en 
un projecte conjunt a escala territorial”, 
ha assenyalat l’alcaldessa d’Ulldecona, 
Núria Ventura.

El programa va destinat a 60 joves 

de tots els pobles de la comarca del 
Montsià d’entre 16 i 29 anys que 
estiguin inscrits a l’atur i vulguin am-
pliar la seva formació i capacitació. Els 
participants rebran acompanyament i 
atenció personalitzada durant l’estada 
en alguna de les empreses del territori. 
En aquest aspecte, la presidenta del 
Consell Comarcal, Carme Navarro, ha 
assenyalat que “es buscaran empreses 
que utilitzen una economia verda i 
circular per a fomentar el respecte pel 
medi ambient”.

Segons ha dit la gerent de la Man-
comunitat de la Taula del Sénia, M. 
Teresa Adell,”després de detectar les 
necessitats formatives de cada jove, es 
distribuiran els participants en diferents 
grups a Amposta, Ulldecona i Alcanar”.

A més de les pràctiques en empreses, 
el projecte també compta amb activitats 
conjuntes perquè els joves coneguin tots 
els àmbits comarcals. 

Els municipis de la comarca treballen conjuntament per oferir formació i experiència laboral

L’Ajuntament signa un acord territorial per a 
la reactivació de l’ocupació jove al Montsià

TURISME

El passat dijous 13 de desembre va tenir 
lloc a les instal·lacions de L’Alberg de 
Poble Nou del Delta la primera jornada 
programada per la Càtedra d’Economia 
Local i Regional de la URV dins el III 
Congrés Català de la Cuina. Un congrés 
que va asseure a la mateixa taula a 
productors i restauradors del territori 
amb el clar objectiu de reforçar vincles 
entre dos sectors que es retroalimenten 
i que han apostat per la innovació des 
de la tradició. 
Des de la Càtedra d’Economia Local i 
Regional de la URV com organitzadora 
de la jornada, s’ha destacat la impor-
tància de la restauració al territori. Així, 
del 2012 al 2018 l’ocupació en aquest 
sector ha crescut un 20%, situant-se 
en més de 5.000 treballadors, el que 
representa gairebé un 10% del total. 
Però una de les principals mancances 
que han apuntat els restauradors durant 
el debat ha estat el dèficit de places 
hoteleres. “El turista del Delta és d’un 
dia i hem d’aconseguir que allargui 

la seua estança, si no ens trobem que 
durant la majoria de dies de la setmana 
els restaurants estan buits i això és un 
fre”, ha afirmat Fran López, xef de Villa 
Retiro, qui també ha posat èmfasi en 
el fet que una major oferta hotelera 
també servirà per captar més turisme 
internacional. 
L’altra mancança que s’ha apuntat és la 
de la formació de cuiners o personal de 
sala. Segons han apuntat alguns dels 
restauradors presents a la jornada s’està 
imposant el model de cuiner estrella i 
això fa que en molts casos surtin de 
l’escola de cuina sense conèixer aspec-
tes bàsics com ara tallar amb ganivet 
o bullir llegums. “Ens veiem obligats a 
formar-los per suplir aquestes mancan-
ces”, han assenyalat.
Però tret d’aquestes mancances, la 
diversitat paisatgística de les Terres de 
l’Ebre es veu reflectida en l’oferta culi-
nària del territori. Així ho afirma Artur 
Martínez, xef del restaurant Capritx de 
Terrassa: “Les Terres de l’Ebre tenen 

mar, muntanya, horta, Delta... Això 
explica la gran diversitat de productes 
de proximitat. I no només això, sinó que 
també tenen una història i una tradició 
gastronòmica”, assenyala.  Martínez 
ha estat un dels participants en el III 
Congrés Català de la Cuina. 
“La base de la nostra cuina són els 
productes de proximitat i per tant fem 
cuina ebrenca. Necessitem una marca 
de territori per promocionar-nos”, ha 
assenyalat, Lluís García, del restaurant 
L’Estany de la Casa de Fusta, que porta 
dècades donant valor a productes sin-
gulars del territori com l’anguila, l’ànec 
salvatge o les ortigues de mar. 

El III Congrés de Cuina Catalana es 
desenvolupa de manera descentralit-
zada a tot Catalunya i en el cas de la 
demarcació de Tarragona els actes els 
coordina la URV: la Facultat de Turisme 
i Geografia al camp de Tarragona, i la 
Càtedra d’Economia Local i Regional 
en el cas de les Terres de l’Ebre. L’ob-
jectiu és que de les diferents jornades 
surtin recomanacions que serveixin per 
articular noves polítiques per al sector. 
A l’acte d’aquest matí al Poble Nou 
també hi ha hagut les intervencions de 
productors de referència del territori 
com ara Ous Roig, arròs Illa de Riu, 
Mel Múria o Kensho Sake. 

Els restauradors ebrencs demanen més allotjaments turístics
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«Durant aquests anys també hem elaborat i aprovat el Pla d’Ac-
ció per a l’Energia Sostenible (PAES) que ha de ser l’eina que 
guiarà al municipi per arribar al 2020 amb un 20% menys de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, 
diu Cid. El PAES és un dels elements fonamentals per aconse-
guir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de 
la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climà-
tic a nivell local i que, l’Ajuntament d’Amposta va adherir-s’hi 
de manera voluntària el dia 30 de març de 2015. En el pla s’in-
clouen 27 actuacions que permetran reduir 21.353 tones de CO2 
del municipi i assolir l’objectiu mínim establert per l’any 2020. 
Les accions s’han organitzat en diferents línies estratègiques: 
eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus. 
Aquestes actuacions es dirigeixen principalment a reduir el 
consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però 
també el consum energètic dels sectors inclosos en el PAES: 
domèstic, serveis, transport i gestió de residus. 

Redactem el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

UNA MIRADA A L’AJUNTAMENT

La regidoria de Noves Tecnologies, 
Transparència, Eficiència i 
Sostenibilitat Energètica

La regidoria de Noves Tecnolo-
gies, Transparència, Eficiència 
i Sostenibilitat Energètica és 

l’encarregada, a grans trets, de la 
modernització tant de l’administració 
local així com també de la ciutat amb 
un objectiu molt clar: aconseguir 
una ciutat respectuosa amb el medi 
ambient. Així, des d’aquesta àrea 
s’impulsen polítiques encaminades a 
l’estalvi energètic -a través, per exem-
ple, de la renovació de l’enllumenat-, 
a la sostenibilitat -amb el foment de 
la mobilitat sostenible o l’ús d’ener-
gies renovables-, o a l’eficiència de 
l’administració -amb la modificació 
de tots els procediments, l’aplicació 
de l’administració electrònica o la 
instal·lació de nous equips de treballs 
més eficients i sostenibles. Tampoc cal 
oblidar tota la feina feta per aconse-

guir una administració transparent. 
«En aquest cas, el nostre objectiu 
és que la ciutadania tingui tota la 
informació necessària per poder par-
ticipar de l’activitat de l’ajuntament», 
diu el responsable polític d’aquesta 
àrea, Pau Cid, tot destacant que es 
treballa cada dia perquè a la pàgina 
web de l’Ajuntament hi hagi tota la 
informació actualitzada. Entre les 
fites assolides aquests tres anys des 
d’aquesta àrea, Cid destaca l’aplica-
ció Ciutat d’Amposta, «un canal de 
comunicació bidireccional amb el 
ciutadà», el punt de recàrrega ràpida 
de vehicles elèctrics, o la renovació 
de l’enllumenat públic i dels edificis 
municipals. Des de la seva àrea, però, 
s’han realitzat moltes altres actuaci-
ons. En aquestes dues pàgines les 
repassem. 

«Un dels nostres compromisos electorals va ser el de poten-
ciar l’ús de l’administració electrònica i de les Tecnologies de 
la Informació i de la Comunicació en les relacions entre l’Ajun-
tament i la ciutadania», recorda el regidor, tot assenyalant que 
aquesta va ser una prioritat de l’equip de govern en accedir a 
l’Ajuntament. «És per això que vam treballar per renovar els 
equips informàtics, aconseguir sistemes d’impressió més efi-
cients i per implementar l’administració electrònica per tal 
d’agilitzar els tràmits de la ciutadania amb l’Ajuntament», afe-
geix el regidor. Així, destaca que s’ha modernitzat la web, fent-
la adaptable a tabletes i mòbils, millorant la seva estructura 
per facilitar la navegació i incorporant-hi el catàleg de tràmits, 
alguns dels quals ja es poden presentar de forma telemàtica. 
“També treballem per portar la fibra òptica a Amposta i fer el 
desplegament a tots els edificis municipals per unir-los entre 
ells”, diu Cid.

Modernització de l’Ajuntament

«Una altra de les nostres me-
sures programàtiques era 
tenir un ajuntament 100% 
transparent: impulsarem un 
sistema de transparència per 
tal que els ciutadans puguin 
consultar de forma senzi-
lla les dades sobre la gestió 
municipal», diu el regidor. En 
aquest sentit, Cid destaca que 
s’ha treballat des del primer 
dia per poder tenir la pàgina 
web accessible, amb tota la in-
formació actualitzada i de fàcil 
accés. «Des del 2016 que obte-
nim el segell Infoparticipa,  a 
la qualitat i transparència en 
la comunicació que atorga el 
Laboratori de Periodisme i Co-
municació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i que avalua 
la informació de les webs mu-

nicipals», afegeix. S’ha tingut 
de treballar conjuntament i 
molt intensament, passant 
d’un grau de transparència del 
26% al 2015 fins al 92 % del 
2016 «Això acredita que des 
de l’Ajuntament d’Amposta -i a 
través de la seva web- treba-
llem per facilitar la informació 
a la ciutadania, amb informa-
ció sobre qui són els càrrecs 
electes i càrrecs de confiança, 
els sous que cobren, com ges-
tionen els recursos col.lectius 
i econòmics, quines eines uti-
litzen per a la participació ciu-
tadana... 

Per un ajuntament amb parets de vidre
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«Un altre dels nostres compromisos quan ens vam presentar 
a l’alcaldia era substituir l’enllumenat públic per un sistema 
eficient», diu el regidor, «i ho estem fent». «Ja hem renovat 
l’enllumenat del Pla d’Empúries, el Grau i les Quintanes, amb 
una inversió de prop de 400.000  euros», comenta Cid, tot des-
tacant que es va començar per aquesta zona de la ciutat per-
què era la que presentava més complexitat, ja que s’havia de 
renovar també tota la instaŀ lació, recordar que es van posar 
gairebé 26 km de cable elèctric. També hem renovat l’enllu-
menat de la zona centre i nord-est, amb una inversió de més 
de 500.000 euros. «Durant el 2019, tenim previst adjudicar la 
renovació de l’enllumenat de la zona centre, amb una inversió 
de més de mig milió d’euros; al 2020 la renovació de la zona 
dels Xiribecs, avinguda Catalunya i Sebastià J. Arbó, amb més 
de mig milió d’euros d’inversió més, i acabaríem al 2021 amb 
una actuació de 940.000 euros per a la renovació de l’enllume-
nat de Valletes, Tosses, l’Oriola i la zona del cementiri», Apart 
de la supressió de quadres, quedant només amb 1/3 dels que 
teníem abans de començar, detalla Cid. «Tot plegat ho fem per 
aconseguir un estalvi del 80%», clou. 

Iniciem la renovació de l’enllumenat públic
«Durant aquest mandat també hem donat un impuls important 
a les polítiques de mobilitat sostenible a la nostra ciutat», diu 
el regidor. Així, per exemple, Amposta disposa des de finals 
de 2016, d’una de les poques estacions de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics que hi ha al sud de Catalunya. «La recàrrega 
és gratuïta i des que la tenim, molts vehicles venen a recar-
regar a aquest punt, amb una mitjana de més de 120 vehicles 
mensuals». “I ara per aquest 2019 gràcies a una subvenció col.
locarem 3 punts de càrrega més (2 al Poble Nou i l’altre d’avant 
de l’oficina de turisme d’Amposta”, diu el regidor. Quant a l’im-
puls de mobilitat sostenible, Amposta també ha estat pionera a 
totes les Terres de l’Ebre en l’ús del vehicle elèctric compartit 
de la cooperativa Som Mobilitat amb el suport de l’Ajuntament 
d’Amposta.

Fomentem la mobilitat sostenible

També amb la voluntat de sumar estalvi energètic, «una de les 
prioritats d’aquesta àrea», s’ha iniciat la renovació de l’enllu-
menat de diferent edificis municipals. «Només a tall d’exem-
ple, al 2016 vam invertir 7.800 euros en la renovació de la iŀ lu-
minació del vestíbul de l’edifici consistorial», explica Cid. «Una 
inversió que es va recuperar amb escreix amb pocs mesos», 
assegura el regidor. En concret, es va substituït un cablejat 
del 1959, de 125 volts, que donava llum a 650 bombetes de 40 
wats, per tecnologia LED. Aquesta nova tecnologia genera un 
estalvi en la factura de llum del consistori de més del 90%. I 
és que les 650 bombetes consumien 24 kwh. La nova tecnolo-
gia consumeix només 2 kwh. Durant aquests anys també s’ha 
millorat l’enllumenat del pavelló esportiu per un sistema LED 
que generarà un estalvi mínim del 70% en el consum d’aquest 
equipament esportiu municipal. En concret, i en el marc de la 
política impulsada per l’equip de govern d’Esquerra d’Amposta 
de tenir equipaments municipals més eficients, es van substi-
tuir els 42 punts de llums, uns focus que sempre funcionaven 
al 100% i consumien 450 watts cadascuna», diu Cid. 

Renovem l’enllumenat dels edificis municipals

App Ciutat d’Amposta
«També amb l’objectiu d’es-
tablir canals directes de 
comunicació entre l’Ajun-
tament i la ciutadania, al 
març del 2018 vam llançar 
l’aplicació per a mòbils App 
Ciutat d’Amposta», recor-
da el regidor. «Entre altres 
coses, l’app permet rebre 
notificacions de les incidèn-
cies que afectin els submi-
nistraments o la via pública 
al mòbil; poder consultar 
totes les notícies que genera 
l’Ajuntament; tenir a un sol 
clic l’agenda d’activitats pú-
bliques; els comerços i les 
farmàcies del municipi; envi-
ar consultes i suggeriments 
al consistori i comunicar in-
cidències a la via pública», 
explica Cid. «Vam treballar 
durant molts mesos per fer 
una aplicació a «mida, i així 
poder tenir en un mateix 
lloc tots aquells serveis que 
pensem que són importants 

per a la i ciutadania». Actu-
alment fins a 1.750 persones 
tenen aquesta aplicació al 
seu mòbil i poden connectar 
directament amb l’adminis-
tració. 
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Cada matí, l’Iris té pautada una 
rutina que ha de seguir sense 
cap excepció. Es desperta, 

es renta les mans, es fa un control 
en sang i calibra el telèfon mòbil. 
Després, juntament amb els seus 
pares, fan una valoració de les dosis 
d’insulina que s’ha de posar. Abans 
però, valoren el que esmorzarà, 
perquè amb 6 anys no és fàcil seguir 
una dieta tan estricta.

L’Iris va debutar quan tenia 5 anys, 
al mes de febrer de l’any passat. «Si 
hagués sigut per mi, jo no ho hauria 
sabut mai, perquè els símptomes que 
tenen són molt relatius. Però el meu 
home sí que ho va veure, perquè un 
amic seu també va debutar quan 
tenia 18 anys», diu la seva mare. De 
vegades, els símptomes de la diabetis 
es poden confondre fàcilment amb 
altres situacions, ja que les persones 
que no poden controlar bé la glucosa 
tenen molta set i gana i necessiten 
fer pipí constantment, tot i això 
perden força pes.

La diabetis és per a la majoria 
una gran desconeguda. No va ser 
diferent per als pares de l’Iris, que 
afirmen que a la sortida de l’hospital 
els van dir que podien seguir fent 
«vida normal». «Vida normal on 
sempre has de portar una motxilla 
amb tot l’equipament per a punxar-se 
insulina cada vegada que menja», 
assenyala M. José, la mare de la nena.

Des d’aquest estiu, l’Iris vol fer-se 
els controls i subministrar-se la insu-
lina sola, sempre però supervisada 
per un adult, ja que s’ha de valorar en 

nivell al qual està la persona i contar 
el sucre que li aportarà el menjar. A 
l’escola també ho tenen més o menys 
controlat. Els docents van explicar el 
primer dia que era la diabetis a tots 
els nens i la mare es comunica cada 
dia amb els professors per informar 
dels nivells de la xiqueta i dir-los el 
que pot menjar.

És l’hora d’esmorzar, d’un dinar 
familiar o de l’aniversari de la seva 
millor amiga. L’Iris ha de saber que 
és el que vol menjar i quina quan-
titat, perquè abans s’ha de posar la 
insulina corresponent. «No és fàcil 
per una nena petita, perquè igual 
et diu que menjarà un entrepà i un 
got de llet i se’n deixa la meitat», 
apunta. Quan això passa, el sucre 
li va baixant i l’Iris s’apaga. I que 
es pot fer? Ingerir sucs, pastilles de 
glucosa... «Cada cop conec més a la 
meva filla i sé el que ha de menjar. 
Això no significa que ho tinguem 
controlat. La diabetis no es controla, 
és una muntanya russa», assenyala 
M. José.

«La part del pàncrees que fabrica 
la insulina ha deixat de funcionar, i 
tots la necessitem perquè els hidrats 
de carboni es reparteixin arreu del 
cos. Si ella no en té, li hem de posar». 
Per tant, han de pesar i mesurar els 
hidrats de carboni de cada aliment. 
Però la quantitat d’insulina que 
s’haurà d’injectar no depèn només 
del menjar, sinó també de l’activitat 
física que la nena realitzarà cada dia, 
de l’hormona del creixement, del seu 
estat anímic o fins i tot del temps. 
«Estem tot el dia lluitant perquè 
els seus valors de glucosa en sang 
estiguin entre 80 i 180», assenyala 
M. José. Els diabètics de tipus 1 po-
den patir una hiperglucèmia, que és 
quan els nivells de sucre estan massa 
elevats, o una hipoglucèmia, quan 
passa tot el contrari. «Una hipoglu-
cèmia li pot agafar a l’escola, amb 
els iaios, a ballet... hem d’estar 24 
hores connectats a ella», una tasca 
que actualment faciliten els aparells 
com el que la mare té instal·lat al 
telèfon mòbil, on a través d’un sensor 
assenyala els nivells en els quals es 
troba l’Iris. Un sensor però, igual que 
tot el material i medicines, al que 

no pot tenir accés tothom, per culpa 
del seu cost elevat. Llevat d’algun 
material, la majoria dels instruments 
no estan subvencionats, i només el 
sensor que li controla els nivells té 
un cost d’uns 400 euros mensuals. 
«Jo sóc d’una asseguradora mèdica, 
i tot i això els pagaments es retarden 
i molts dels instruments que entren 
són per a adults, i si els volem adap-
tats per a infants, els hem de pagar 
nosaltres. Estem pagant-ho tot amb 
estalvis», afirma amb tristesa la mare 
de la nena.

L’Associació de 
Diabetis de Catalunya
L’acompanyament i la comuni-

cació amb altres persones juga un 
paper clau en superar els obstacles 
de cada dia, i segons M. José, això 
és possible gràcies a l’Associació de 
Diabetis de Catalunya, que ara torna 
a tenir seu a Amposta: «És com una 
teràpia, sobretot per a la meva filla. 
Allí pot veure que no és l’única que 
quan va a un restaurant ha de tenir 
el bolígraf preparat per a punxar-se».

Una altra de les tasques amb la 
qual treballa l’Associació és la visi-
bilització de la diabetis. «Iris ens ho 
posa fàcil. Ella és més valenta que 
nosaltres, no m’ha dit mai que no es 
vol punxar», assenyala. Una situació 
difícil, més per a un nen, amb la que 
els malalts de diabetis han d’apren-
dre a conviure. La M. José explica 
que tot i que és una nena forta, hi 
ha matins que li diu que «tant de bo 

vingués un superheroi i em curés».

L’esperança de seguir 
investigant
La diabetis és una malaltia, de 

moment, sense cura. Els que la pa-
teixen necessiten un control constant 
i molta rutina. «Els dies que surt de 
la rutina és un caos, però el que no 
podem fer és privar-li de les coses 
que fan la resta de nens de la seva 
edat. Perquè l’Iris pot fer-ho tot».

Però l’eterna pregunta segueix: 
«Mama jo quan em curaré?». I la seva 
mare li diu que algun dia hi haurà 
algú molt bo que trobarà el remei. 
I és aquesta esperança la que ens 
ajuda, a tots, a seguir endavant. 

R. REGOLF CAZORLA

La rutina desconeguda de la diabetis

LA M. JOSÉ ENS EXPLICA COM ÉS CONVIURE AMB LA DIABETIS MITJANÇANT L’IRIS, LA SEVA FILLA DE 6 ANYS

Alguns dels materials i medicaments de l’Iris.
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LA MARATÓ

Diverses entitats i organitza-
cions ampostines es bolquen 
un any més amb la Marató de 

TV3 organitzant diferents activitats 
per recaptar fons en benefici de la 
investigació contra el càncer, la 
temàtica d’aquest any. 

L’Ajuntament d’Amposta va recap-
tar 620 euros amb ‘Anem a buscar 
el Tió’, una activitat on les famílies 
feien una donació de 5 euros per 
poder fer una excursió fins al parc 
dels Xiribecs, on els tions esperaven 
als xiquets i xiquetes. D’altra banda, 
la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó va realitzar un taller de 
cuina amb anglès, una xerrada i una 
venda de llibres solidària. Des de la 
residència APASA es va fer una rifa 
solidària de productes donació de 
FECOAM i un taller de manualitats.

Les escoles i llars d’infants també 
van voler participar en la causa. El 
CEIP Miquel Granell va celebrar 
els 10 anys de solidaritat amb un 
esmorzar de pa amb xocolata soli-
dari, amb el qual van recaptar més 
de 2.000 euros. El Col·legi Sagrat 
Cor va vendre polseres solidàries i 
l’Institut de Tecnificació un esmorzar 
solidari on els nens podien comprar 
menjar per un preu simbòlic. Pel que 
fa als més petits, a la Llar d’Infants 
Municipal La Gruneta es va sortejar 
una panera de productes infantils, 
amb la qual van recaptar 174 euros. 
A La Sequieta l’equip docent va 
preparar uns llaços d’esperança per 
a vendre, destinats als petits herois 

que han patit càncer. Van recaptar 
303 euros. 

Altres entitats com la Lliga con-
tra el Càncer de les comarques de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre van 
recaptar 750 euros amb la venda 
de dolços solidaris. El programa 
Formació i Inserció Pla Transcició de 
Treball d’Amposta va realitzar una 
rifa d’un sopar solidari que se sorte-
jarà el 22 de desembre.  Los dimarts 
al Llar i els grups de dansa Paracota 
i la xaranga Suc d’Anguila i Guardet 
Lo Cantador van organitzar “Jotes 
de l’Ebre per la Marató’, amb una 
ballada i cantada improvisada que 
va reunir un total de 1.310 euros. 

Els més esportistes van aportar el 
seu granet de sorra. El Club Gimnàs-
tica Rítmica d’Amposta va recollir 
donacions al festival de Nadal, on 
van aportar gairebé 200 euros. El 

Club de Twirling Big Dream van 
organitzar un mercat solidari, i l’en-
titat ‘Amics I am Padel’ van reservar 
12 hores seguides una pista de pàdel, 
on tots els diners que van recaptar 

van anar destinats a la Marató. A 
més, la Penya Barcelonista Joan 
Gamper d’Amposta va organitzar 
una caminada solidària on van 
recaptar 310 euros. 

Fins a 15 entitats organitzen activitats solidàries per recaptar diners 

Amposta se suma a la lluita contra el 
càncer per la Marató de TV3
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NADAL

Amposta recapta prop de 5.000€ amb 
el Nadal més solidari

La ciutadania es volca participant a les activitats de Nadal

Conclouen les festes nadalen-
ques d’Amposta amb un pro-
grama carregat d’activitats 

solidàries. Així, s’han recollit prop 
de 5.000 euros que aniràn destinats 
a una causa solidaria.

“Volem oferir a la ciutadania ac-
tivitats que representen a la nostra 
ciutat, però també crear una marca 
per remoure consciències, i ho fem 
amb activitats solidàries”, va decla-
rar l’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs. El tret de sortida es va efectuar 
dissabte 15 de desembre amb ‘Anem 
a buscar el Tió’, una activitat que va 
recaptar 620 euros en benefici de la 
Marató de TV3.  

Altres activitats solidàries que 
es van dur a terme van ser el Neda 
el Nadal, el 23 de desembre; el 
Festival Solidari de Sant Esteve: 
Mary Poppins, 29 de desembre, va 
recollir 2.4000 euros; i la Cursa 
solidària Sant Silvestre, el 31 de 
desembre, que va reunir 1.200 
euros en benefici de la Creu Roja. 
Per altra banda, amb l’estrena de la 
pel·lícula ’El regreso de Mary Pop-
pins’, els Cinemes d’Amposta van fer 
un passi solidari el dia 2 de gener 

al matí, on es van recaptar més de 
500 euros amb la venta d’entrades. 
Amb la recollida de paquets també 
es van reunir una suma de 500 euros 
aproximadament.

Com ja és tradició, del 22 de de-
sembre al 5 de gener es va instal·lar 
a la plaça Ramon Berenguer IV la 
Caseta del Nadal, que enguany va 

rebre la visita de la família d’Els 
Increïbles. D’altra banda, el dia 23 
de desembre, també a la plaça Ra-
mon Berenguer IV, es va instal·lar 
la Bola de Nadal, cortesia de FECO-
AM, on els més menuts van deixar 
volar la imaginació amb la neu i els 
contacontes. A la revetlla de Nadal 
ens va visitar el Pare Noel i el 30 de 

desembre va venir el carter reial a 
la plaça de l’Ajuntament.

Després, per al 31 de desembre 
es van organitzar tres festes per 
celebrar el Cap d’Any. Cada una 
amb un ambient diferent, i servei 
d’autobús gratuït, on els ciutadans 
de totes les edats van poder gaudir 
de l’entrada al 2019. 
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CAVALCADA DE REIS

Els Reis van arribar pel riu Ebre i van recórrer tota l’avinguda de la Ràpita

Els Reis d’Orient i Mary Poppins 
inunden d’il·lusió Amposta
E ls personatges de Mary 

Poppins van omplir la ciutat 
de màgia i il·lusió durant la 

cavalcada de Reis, el 5 de gener. 
Personatges com un grup d’escu-
ra-xemeneies, la família Banks, dos 
pingüins i algunes Mary Poppins, 
una d’elles voladora, van recrear 
una de les pel·lícules més conegudes 
de Disney acompanyant als Reis 
d’Orient pels carrers d’Amposta.

Com ja és habitual, els Reis 
d’Orient van arribar pel riu Ebre 
damunt de tres muletes tripulades 
pel Club Nàutic Amposta, a les 6 de 
la tarda. Allí, després de saludar a les 
xiquetes i xiquets i a les autoritats 
de la ciutat, es van traslladar amb 
3 taxis de l’empresa TDEtaxi -Terres 
de l’Ebre Taxi fins a l’avinguda de 
la Ràpita, a l’alçada de l’avinguda 
Josep Tarradelles. Un cop en aquell 
punt, es va iniciar la cavalcada, 
que va recórrer tota l’avinguda 
de la Ràpita per acabar al carrer 
Major. A la plaça de l’ajuntament, 
Ses Majestats es van fer fotos amb 
tots els menuts i menudes que els 
esperaven per a rebre’ls. 

Ambientada en la mainadera més 
famosa de tots els temps, la caval-
cada va ser un espectacle per fer 
la delícia de grans i petits.”Fer una 
cavalcada és fàcil, però enguany el 
que hem volgut fer és un espectacle 
ambientat en Mary Poppins, on po-
drem veure escenes de la pel·lícula 
original, però també alguna picada 
d’ullet a la del 2018”, afirmava 
Ramon Bel, regidor de Mitjans de 
Comunicació i Festes, abans de la 
cavalcada.

Una cavalcada 
amb un 
#BaltasardeVeritat
Per primer cop l’Ajuntament 

d’Amposta es va sumar a la cam-
panya #BaltasardeVeritat de Casa 
Nostra, Casa Vostra. Una acció que 
demana eliminar l’actitud racista i 
colonialista d’una data tan impor-
tant per als infants com és l’arribada 
dels Reis d’Orient. 
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VESTITS PAPER

Les modistes ampostines Can-
dida Pelegrín i Paquita Pagà 
van brillar amb llum pròpia 

al 55è Concurs de Vestits de Paper 
de Mollerussa. Un esdeveniment 
referent en la moda de paper, on van 
participar fins a una vuitantena de 
dissenys repartits en les categories 
Moda Actual, Fantasia i Època. 

Amb “Primavera d’hivern”, Can-
dida Pelegrín va guanyar el primer 
premi en la categoria Moda Actual, 
la més concorreguda. Paquita Pagà 
per la seva part es va emportar dos 
premis: el tercer lloc en Època, amb 
el disseny “Hamton Court” i un altra 
tercera posició en Moda Actual per 
“Miami Beach”, un disseny de bany 
que va presentar sota el nom de CYP 
Grup de Moda d’Amposta. A més, la 
model que desfilava amb les peces 

de Pagà va rebre un reconeixement 
per assistir a la passarel·la Cibeles 
de Madrid. 

Durant la Gala de Nit, la conse-

llera Chacón va anunciar que els 
Vestits de Paper formaran part de la 
propera gala de moda 080 Barcelona 
Fashion. 

Candida Pelegrín i Paquita Pagà es van emportar un primer i dos tercers premis

Els vestits 
de paper 
ampostins 
triomfen a 
Mollerussa

POLICIA LOCAL

Una persona sense sostre va re-
tornar, el passat dissabte 22 de de-
sembre, una cartera perduda amb 
1.000 € en efectiu al seu interior. 

Així ho va comunicar la Policia 
Local d’Amposta, qui explicava per 
xarxes socials que el sense sostre 
va lliurar la cartera a una cambrera 
d’un local de la ciutat perquè l’en-
tregués a la Policia.

“Accions com la realitzada per 

aquest senyor són l’exemple del 
que hauria de ser l’essència de la 
nostra societat”, van apuntar des 
del cos.

Els agents van poder localitzar el 
propietari de la cartera, un home 
de nacionalitat Belga i resident a 
Vinaròs el qual, juntament amb 
la Policia Local, està buscant a la 
persona que va retornar els diners 
per agrair-li el gest personalment. 

Una persona sense sostre retorna una 
cartera amb 1.000 € en efectiu

El propietari està intentant localitzar a la persona per agrair-li l’acció

Taller d’olis a 
l’Espai Verd

GENT

El passat dimecres, dia 12 de de-
sembre, l’Espai Verd del Mercat Mu-
nicipal va realitzar l’acte de cloenda 
de l’any. Per a l’ocasió, van preparar 
un taller d’olis aromàtics a càrrec de 
l’experta en cuina Clara Lor. A més, 
Conxita Sancho va presentar l’obra 
‘Dones, exposició de ceràmica’. 

“Amposta amb 
cor” recapta fins 
a 2.000 euros

SOLIDARITAT

El festival solidari “Amposta amb 
cor”, que es va celebrar el passat 8 
de desembre a l’auditori de la Unió 
Filharmònica d’Amposta, va recap-
tar uns 2.000 euros. Al festival van 
actuar Rampaire i Ramon Mirabet. 
Aquest any els diners recaptats amb 
el preu de l’entrada anaven destinats 
a l’associació “La vida con hernia 
diafragmática congénita”. 
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Una trentena d’alumnes de 3r 
d’ESO de l’Institut Ramon Beren-
guer IV van visitar, el passat mes 
de desembre, el Parc Científic de la 
Universitat de Barcelona, acompa-
nyats pels seus professors de Cièn-
cies Josep Benavent i Gaspar Lloret. 
Els joves van participar a ‘Ciència i 
Tecnologia en femení’, un projecte 
per promoure la incorporació de les 
noies en disciplines com les Ciènci-

es, la Tecnologia, l’Enginyeria o les 
Matemàtiques. Els alumnes van rebre 
una xerrada per part d’una estudiant 
de doctorat, van visitar l’exposició 
“Mujeres que canviaron el mundo” 
i van realitzar el taller científic “Bac-
teris transformats: biomedicina amb 
transgènics”. La visita va formar part 
de la programació d’activitats del De-
partament de Ciències Naturals amb 
motiu de la Setmana de la Ciència. 

“Ciència en femení” a l’Institut 
Ramon Berenguer IV

CIÈNCIA

L’Hospital Comarcal d’Amposta va 
celebrar, el passat 23 de novembre, 
la jornada sobre “L’atenció integral 
als pacients amb necessitats com-
plexes: situació actual, experiències 
innovadores i reptes de futur”. L’acte, 
adreçat als professionals de la salut 
del Montsià, va tenir lloc al Museu de 
les Terres de l’Ebre, on hi van assistir 
gairebé 90 profesionals del sector.

Un seguit de conferències que van 
commemorar el 7è aniversari de la 
unitat sociosanitària de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta. Va ser l’any 
2011 quan es va obrir la unitat de 
subaguts, i dos anys després, l’any 
2013, es va inaugurar la segona 
unitat de mitja estada polivalent.

La jornada va comptar amb la 
presència del Dr. Sebastià J. San-
taeugènia, conegut a Catalunya 
per la seva tasca com a director del 
Programa de Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat del Departament de Salut. 
També es va comptar amb les con-
ferències dels doctors de l’Hospital, 
com José Luis Sánchez, doctor en 
Geriatria a la Unitat de Subaguts; 
el doctor Daniel Colprim, doctor en 
Geriatria a la Unitat de Mitja Estada 
Polivalent, que va exlpicar la situació 
d’envelliment actual de la població; 
i el doctor David Rodríguez, que 
va ser ‘encarregat de tancar l’acte 
com a dicretor mèdic de l’Hospital 
Comarcal. 

L’Hospital Comarcal dona a 
conèixer el servei d’atenció integral

SALUT INS MONTSIÀ

Els alumnes de cicle creen una 
empresa virtual

Els alumnes de segon curs del 
cicle d’administració de sistemes 
informàtics i xaxes de l’INS Mont-
sià estàn immersos en un projecte 
transversal amb l’objectiu de crear 
i gestionar una empresa de serveis 
d’hospedatge 24x7, és a dir que 
estigui sempre en funcionament. 
En aquesta empresa virtual, els 
alumnes oferiran els serveis d’allot-
jament web i màquines virtuals al 
núvol.

El projecte en qüestió engloba 
continguts de diferents mòduls, 
els quals es treballaràn de forma 
conjunta durant tot l’any acadèmic. 
A data d’avui, els alumnes ja han 
realitzat els tres primers casos: el 
disseny  implementació de la gestió 
administrativa, l’instal·lació de la 
xarxa física i ampliació de serveis i 
l’actualització i avaluació de rendi-
ment de la infraestructura de xarxa 
i servidors. 

Els alumnes d’Administració i 
Finances visiten l’empresa C.R.E.O.

EMPRESES

L’alumnat de 2n curs del cicle for-
matiu d’Administració i Finances va 
visitar el passat mes de desembre la 
fàbrica-museu C.R.E.O. de Tortosa. 
L’empresa C.R.E.O. és un negoci 
familiar del territori amb més de 75 
anys d’història. Com a curiositat, val 
a dir que elaboren la xocolata amb 

la mateixa fórmula i maquinària 
que el primer dia. Segons l’Institut, 
el propietari, Xavi Benet, ha pogut 
transmetre la seva il·lusió i coneixe-
ments a l’alumnat, el qual ha entrat 
en contacte amb una experiència 
emprenedora d’èxit i sobretot amb 
un tracte molt planer i pròxim. 
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Un centre d’art i un centre 
de salut mentual que com-
parteixen carrer i disseny 

arquitectònic. Per primer cop les 
entitats Lo Pati – Centre d’Art Ter-
res de l’Ebre i l’Institut Pere Mata 
refoçen els seus vincles, i ho fan 
a través del projecte de creació 
artística #mosmirem. És la forma 
que Amposta es sumarà a la pro-
posta d’art participatiu del Projecte 
Inside Out, que busca trencar els 
perjudicis que encara avui en dia 
estigmatitzen les malalties mentals. 

Així, a través de l’Aula el Pati, 
el projecte pedagògic que lidera 

l’artista ampostí Alfred Porres, Lo 
Pati se suma al Projecte Inside Out, 
una proposta d’art participatiu a 
gran escala impulsada per l’artista 
parisenc, JR, -pseudònim de Jean 
René- que ha comptat amb la par-
ticipació activa de més de 260.000 
persones de 129 països diferents. 

A Amposta la rèplica d’aquests 
projectes serà #mosmirem, una 
proposta que parteix de la reflexió 
de que els llocs són espais de sub-
jectivitat que estigmatitzen les per-
sones que hi habiten. “Si ets en un 
centre hospitalari ets un malalt, en 
un comerç ets un client, en un centre 

d’art ets un espectador”, apunten 
els organitzadors. En aquest sentit 
la proximitat física de Lo Pati i l’Ins-
titut Pere Mata, permet jugar amb 
aquesta subjectivitat dels espais. 
“És molt interessant observar com 
pel fet d’estar a un costat o a l’altre 
del carrer la societat ens posa unes 
etiquetes molt diferents”, assenyala 
Aida Boix, directora de Lo Pati. 

La idea del projecte és fer retrats 
en blanc i negre de gran format 
(1,20 metres d’alçada per un metre 
d’amplada) de treballadors i paci-
ents del Pere Mata, per una banda, i 
d’usuaris –artistes i/o públic- de Lo 

Pati, per una altra, i mesclar-los en 
l’espai públic, sense que se sàpiga 
quins pertanyen a cada espai. De 
moment, més d’una seixantena de 
persones del Pere Mata ja han estat 
fotografiades. Des de Lo Pati hi ha 
una convocatòria oberta i s’ha fet 
una crida als seus usuaris perquè 
es fotografien també.

Les fotografies, realitzades pel 
fotògraf Quim Giró, s’imprimiran 
i a principis de 2019 s’instal·laran 
a les façanes dels dos edificis, així 
com també, es documentaran, ar-
xivaran i publicaran a la web del 
projecte. 

ART

 #Mosmirem: un projecte que uneix Lo 
Pati amb l’Institut Pere Mata 

El centre d’art es suma al Projecte Inside Out amb una convocatòria fotogràfica per usuaris dels dos espais

Una casa per al Nut 

ENGRESCATS

Nut és un creuat de Husky que 
havia viscut tota la seva vida en 
un terrat. No tenia l’afecte d’una 
família, no el treien mai a passejar 
i de vegades es passava dies sense 
menjar. És un mascle de 4 anys, pesa 
26 quilos i té el pèl curt. Nut és un 
gos preciós, enèrgic i molt juganer. Es 
porta prou bé amb altres gossos, tot 
i que necessita que algú el controli. 
Necessita una família que li agradi 
fer esport, perquè li encanta córrer i 
passejar, o que tingui terreny per on 
pugui esgotar la seva energia. Con-
tacte Associació Engrescats Terres 
de l’Ebre: 620847048. 
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Els gegants d’Amposta són una 
de les parelles més antigues de 
Catalunya. El juliol de 1948, 

l’Ajuntament va comprar-los per un 
preu de 12.000 pessetes. Els que seri-
en els gegants de la ciutat mesuraven 
una mica més de tres metres i mig i 
representaven la imatge d’un comte i 
una comtessa. Segons la bibliografia 
documental, els seus vestits van arribar 
tan arrugats de Barcelona que una 
jove planxadora, Hermínia Arasa, va 
passar-se tota la nit planxant-los a la 
tintoreria i impremta Aleu, llavors 
l’única que hi havia a Amposta.

Així es va estrenar els coneguts popu-
larment com Ferran i Isabel, entrant pel 
pont penjant envoltats de música de la 
banda de la Unió Filharmònica, durant 
les Festes d’Agost d’aquell mateix any. 
D’aquest important esdeveniment no 
ens en queda cap testimoni gràfic; en 
coneixem, però, alguns detalls, gràcies 
al fet que l’escena es va reproduir, just 
l’any següent, al Programa Oficial de 
Festes Majors, ja que llavors encara 
no s’editaven cartells amb motiu de 
les Festes.

La compra dels gegants es va fer a 
una empresa de Barcelona. Els motlles 
originals, obra del famós constructor de 
gegants Domènec Umbert, de Barcelo-
na, formen part avui dia de la col·lecció 
particular d’un veí de Terrassa. Els seus 
bustos, testes, braços i mans estan 
fabricats per separat, en cartró pedra, 
tot i que algunes d’aquestes peces han 
estat reparades amb altres materials 
més recents, com la fibra de vidre. La 
compra es va fer a través del catàleg 
de l’establiment, per això hi ha més 

gegants de la zona amb el mateix as-
pecte. Possiblement, al mateix catàleg 
constava el nom de Fernando i Isabel, 
representant com tots els gegants 
encarregats en temps de postguerra i 
fins al 1950, els personatges d’Isabel de 
Castella i Ferran d’Aragó, anomenats 
els Reis Catòlics. Tot i això, no consta 
cap acord municipal que els hi donés 
aquest nom, fet que significaria que 
els gegants d’Amposta no tindrien un 
nom oficial.

Ara, 70 anys després, els gegants 
seran rebatejats, es canviarà el seu 
vestuari i seran apadrinats. «És per 
aquest motiu que es proposa canviar els 
noms de Fernando i Isabel, per Ramon 
Berenguer IV i Peronella, atès que va 
ser Berenguer IV qui va reconquerir 
gran part del sud de Catalunya i qui 
va fer la donació d’Amposta a l’orde 
de Sant Joan de l’Hospital de Jeru-
salem, el que va permetre la creació 
de la Castellania d’Amposta», explica 
la regidora d’Ensenyament i Cultura, 
Inés Martí.

La vestimenta
Pel que fa als vestits dels gegants, 

només s’han canviat dos cops: l’any 
1984, una modista del poble, Mercedes 
German, va fer-li uns vestits nous ce-
nyint-se als models anteriors. El 1999, 
pel seu 50è aniversari, es van portar les 
figures a la casa l’Entremès de Valls, i 
van estrenar els vestits i complements 
que van lluir fins desembre.  Ara el ves-
tuari que s’ha elaborat està adaptat a 
l’època en què van ser elaborats, ja que 
per a confeccionar-lo s’ha agafat com a 

model una fotografia de l’any 1982. Un 
dels altres canvis que s’aplicaran serà en 
els complements. Inicialment  Ferran 
duia a la mà dreta un pergamí enrotllat 
i lligat amb una cinta que li penjava 
fins a l’altra mà. A la cinta s’hi escrivia 
cada any la programació de la Festa 
Major, però l’any 1984 aquest pergamí 
fou substituït pel ceptre actual. Amb el 
nou vestuari, el ceptre serà bescanviat 
de nou per un pergamí, on es plasmarà 
l’apadrinament dels gegants per part 
de Ràpita i Jaume, els gegants de Sant 
Carles de la Ràpita.

Però els gegants i els capgrossos no 
surten si no hi ha algú a sota dels seus 
vestits que els faci ballar. La Brigada 

Municipal d’Amposta sempre se n’havia 
fet càrrec de donar vida als gegants. Ge-
ganters com José Bertomeu, Benjamí 
Bertomeu, Francisco Pagà, Joan Vidal 
Ferreres, Rafel Martínez o Manolo Re-
cio han tingut amb ells una relació molt 
estreta. Avui en dia hi ha una colla de 
Gegants i Capgrossos que s’encarrega 
de treure’ls al carrer allí on van.

Els gegants són un dels símbols 
d’Amposta. Participen en les festes i 
les celebracions més importants de la 
ciutat. Les figures són les que sempre 
acompanyen a les autoritats en els actes 
més destacats de l’any, i representen 
a Amposta en moltes trobades de ge-
gants, arreu de Catalunya. 

REPORTATGE

Els gegants d’Amposta compleixen 70 anys

REPASSEM LA HISTÒRIA DELS GEGANTS, QUE ARA HAN ESTAT REBATEJATS I APADRINATS
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I Jornada de Lorca a Catalunya

LORQUIANAS

L’esdeveniment va comptar amb diferents actes al voltant de la vida de l’artista

El passat 2 de desembre Am-
posta va acollir la I Jornada 
de Lorca a Catalunya. Un esde-

veniment organitzat per Lorquianas 
que va reunir experts i artistes, en 
diferents actuacions repartides pels 
espais de la ciutat.

La jornada va començar a la Bi-
blioteca Sebastià Juan Arbó, amb 
la presentació a càrrec de Lucrecia 
Bertomeu, presidenta de l’associació, 
seguida de la ponència sobre les do-
nes de la vida de Lorca i com havien 
influenciat en la seva obra, que va 
oferir Fuensanta López, estudiosa de 

la vida de l’artista impulsora de Lor-
quianas. El convidat especial va ser 
Víctor Fenández, escriptor, periodista 
i investigador de Lorca, que va oferir 
la ponència “Apuntes de la última 
estancia de Lorca en Catalunya”.

Cap al migdia els actes es van 
desplaçar fins al Llar, on va haver-hi 
un vermut poètic, micros oberts i una 
degustació de paella a preus populars.

Després de dinar, els actes van 
tornar a agafar forma a la Biblioteca, 
on el músic Arturo Gaya va realitzar 
un taller de cant popular, per, més 
tard, oferir un recital teatralitzat al 

Casal a càrrec de Fuensanta López, 
Lorquianas, Noel Luna, Arturo Gaya, 

Joan Guijarro i l’alumnat del taller 
de cant. 

La Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó i la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament d’Amposta publi-
quen les bases del VI Premi de Nar-
rativa Breu Ciutat d’Amposta. Uns 
premis biennals que tenen com a 
objecte estimular l’hàbit i el gust per 
la lectura i l’escriptura. Els autors 
poden presentar les seves obres fins 
al dia 20 de febrer de 2019.  

Segons s’estipula en les bases 
del premi, les obres presentades 
han de ser originals i inèdites, i no 
poden haver estat seleccionades ni 
premiades en cap altre certamen. 
Han d’estar redactades en català, 
amb una extensió mínima de 40 
pàgines i una màxima de 70 pàgines 
en format DIN-A4, mecanografiades 
per una sola cara a doble espai. En 
aquesta edició la temàtica és lliure i 
s’admetrà una sola obra per autor. 

El jurat estarà format per l’es-
criptor Fede Cortés, guanyador del 
V Premi de Narrativa Breu Ciutat 
d’Amposta; Josep San Abdon, crí-
tic literari; Mariola Nos, llibretera 
i gestora cultural i Joana Serret, 
bibliotecària i secretària d’aquest 
certamen literari.  

Les obres participants s’hauran 
de fer arribar per quadruplicat a la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 

Arbó d’Amposta, acompanyats de 
la còpia de la instància que s’ha de 
presentar al consistori, que acredita 
que s’ha sol·licitat participar en el 
Premi.

El primer premi tindrà una do-
tació econòmica de 2.000 €, i es 
publicarà dins la col·lecció ‘Nar-
ratives Minor’ d’Onada Edicions. 
També hi haurà un accèssit de 700 
€. El lliurament  tindrà lloc a la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó, durant els actes de celebració 
de la diada de Sant Jordi, al mes 
d’abril de 2019.

Fede Cortés, guanyador de l’an-
terior edició

L’obra ‘Tan de bo si fos aquí’, de 
l’autor de Falset Fede Cortés, va ser 
la guanyadora del primer premi de 
la V edició del Premi de Narrativa 
Breu Ciutat d’Amposta, i alhora la 
que va encetar la col·lecció ‘Narra-
tives Minor’ d’Onada Edicions.

La regidora de Cultura, Inés 
Martí, ha afirmat que “fins ara, la 
publicava el propi Ajuntament”, 
diu la regidora, “però hem cregut 
que per donar-li més rellevància 
i importància al Premi, que sigui 
l’editorial qui editi el volum dins una 
col·lecció que crearem del Premi”, 
ha explicat. 

Publicades les bases del VI 
Premi de Narrativa Breu

CULTURAL’EtcA nominada als Premis  
Zirkòlika de Circ de Catalunya

CIRC

L’Escola de teatre i circ d’Amposta 
va ser nominada per segon any con-
secutiu als Premis  Zirkòlika de Circ 
de Catalunya, en la categoria “Millor 
Iniciativa per a la projecció del Circ”. 
Una gala que es va celebrar el passat 
19 de desembre  a “El Born Centre 
de Cultura i Memòria”, durant la 
novena edició de la  Nit del Circ de 
Catalunya, on es van repartir els 11 
guardons que conformen els Premis 
Zirkòlika. 

Amb sis anys de trajectòria, l’EtcA 
ha impulsat un projecte de formació, 
creació i difusió del teatre i el circ a 
les Terres de l’Ebre, amb sis anys de 
trajectòria, que s’ha anat consolidant 
amb itineraris formatius tant en 
teatre com en circ adreçats a totes 
les franges d’edats i produccions 

d’espectacles transdisciplinaris. A 
més de l’activitat regular de l’Esco-
la, any rere any es commemora a 
Amposta el Dia Mundial del Circ, 
amb activitats que connecten amb 
el sector professional de Catalunya i 
ajuden a la visibilització del mateix.

Aquest 2018 l’EtcA va ser l’encarre-
gada d’acollir el Dia Mundial del Circ 
de Catalunya, convertint Amposta 
en el centre de les celebracions del 
circ de tot el país. Un altre dels pro-
jectes gestat des de l’EtcA ha estat el 
festicAM, el festival internacional de 
teatre i circ d’Amposta, co-organitzat 
amb l’Ajuntament d’Amposta i que 
aquest passat octubre ha tancat una 
cinquena edició que s’ha consolidat 
com un aparador escènic al territori 
de projectes d’arts de carrer. 
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“Esberlar costures” 
Que jo recorde, he sigut el clàssic 

idealista somiador que, deixant de 
banda qualsevol tipus de raonament 
racional, de sempre, havia desitjat 
poder volar. De fet, crec que fan-
tasiem en volar des que aprenem a 
caminar, però, de tothom és sabut, 
que l’ésser humà, com espècie, sem-
pre serà així de frisós i d’inquiet. I 
també que la gent imaginària com 
els superherois, les bruixes i les 
fades només volaran i planaran per 
tractar de reconfortar-nos davant 
la constant impossibilitat de fer 
realitat tots i cadascun dels nostres 
somnis esberlats. 

El món que ens ha tocat en sort 
on, fins i tot, els bancs es malfien 
dels seus clients tot nuant els bo-

lígrafs als taulells, no és ni serà 
mai un món per somiadors. La ira i 
l’enfuriment són els grans mals dels 
nostres dies. Tothom està emprenyat 
amb algú altre. Els d’un costat odien 
els del costat invers i aquests fan 
el mateix amb els primers i, tots 
dos bàndols, detesten els moderats 
per la seua pròpia equidistància. 
I sembla que tota aquesta malvo-
lença sigui del tot normal quan, 
podríem deixar dit que “normal” 
no és res més que una posició de 
la rentadora...

Tot plegat em ve un poquet  gran, 
però el fet de sumar anys té alguna 
cosa bona: vas aprenent a desvetllar 
les incògnites de la vida i a destriar 
el gra de la palla. Abans, de jovenet, 
era radicalment moderat, ara que 

m’he fet un poquet més gran, en 
canvi, sóc moderadament radical. 
Amb la caiguda de les fulles del ca-
lendari trobo que he anat guanyant 
amb moderació.

Darrerament m’he tornat a casar 
i hem tingut una xiqueta... L’Àfrica 
va entrar a les nostres vides aviat  
farà cinc anys i cal reconèixer-li 
el mèrit d’haver-les transformat 
de dalt a baix... L’altre dia, a tall 
d’exemple i sense anar més lluny, 
després de pintar amb un retolador 
verd fosc un reclau del parquet del 
terra de casa, la seua imaginació va 
treure’ns les lleganyes dels ulls en 
respondre’ns, amb una suficiència 
corprenedora, que allò que floria a 
terra era una herba màgica i un po-
quet extravagant que només creixia 

en els pisos de la gent que estimava 
molt a aquelles filletes menudes que 
no es portaven gaire bé... 

Tots dos, en escoltar-la, vam 
mirar-la amb ulls incrèduls i, lluny 
d’enfadar-nos, vam optar per creu-
re’ns, sense cap mena de dubte ni 
vacil·lació, la quimèrica mentida 
perpetrada per la nostra estimada 
xiqueta. Així, avui farà cinc setma-
nes que, malgrat viure a un tercer 
primera, tenim un bonic jardinet al 
menjador. I m‘he trobat a la dona, 
tota reflexiva,  asseguda al sofà i 
fullejant un catàleg de Leroy Mer-
lin. Ens hem mirat de fit a fit, hem 
sospirat i hem parlat de comprar-nos 
una màquina de tallar la gespa. 

Per ser dilluns, el món, gairebé, 
semblava ben fet. 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

Per vuitè any consecutiu, es presenta 
una nova edició del cicle de conferèn-
cies “Biografies ampostines” al Museu 
de les Terres de l’Ebre. Unes jornades 
qeu tenen com a objectiu recuperar 
i divulgar la història de persones 
arrelades a la ciutat. El cicle “Biogra-
fies ampostines”està organitzat per 
l’Ajuntament d’Amposta, el Museu 

de les Terres de l’Ebre i el Campus 
Extens de la URV, amb col·laboracó 
de la Diputació de Tarragona.
Com ja és tradició, el cicle presenta 
quatre personatges arrelats a la terra 
i influents en la història actual d’Am-
posta: la família Ruiz, per la seva 
tradició musical; Lluís Garcia, per la 
seva influècia en la gastronomia del 

territori; Clara Salvadó, com a referent 
cultural de la ciutat; i Carlos Conde, 
un home  apassionat de la música.
El cicle de conferències té com a objec-
tiu recuperar i divulgar les vivències 
i treballs realitzats per personatges 
vinculats amb la ciutat d’Amposta. 
Presentades per investigadors locals, 
col·laboradors i familiars, els col·lo-

quis descobriran històries personals 
i col·lectives d’uns personatges relle-
vants per a la ciutat, que alhora ens 
ajudaran a reconstruir la història 
contemporània de la ciutat. Totes 
les conferències tindran lloc del 24 
de gener al 21 de febrer, a les 19.30 
hores, a la Sala d’Actes del Museu de 
les Terres de l’Ebre. 

La família Ruiz, Lluís Garcia, Clara Salvadó i Carlos 
Conde protagonitzen les “Biografies ampostines”

CONFERÈNCIES

Les biografies de 8a l’edició estan vinculades a la música, a la cultura i a la gastronomia del territori
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La façana fluvial és la protagonista de la primera 
agenda cultural del 2019

PATRIMONI

L’agenda seguirà incorporant elements patrimonials del territori

La façana fluvial i el pont 
penjant d’Amposta seran els 
protagonistes de la portada de 

l’agenda cultural del mes de gener. 
Així, el patrimoni ebrenc seguirà 
sent el protagonista de l’agenda 
del 2019. Aquest any, amb motiu 
de l’extensió de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural, anirà dedicada al 
patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

 Durant el 2018, l’agenda cul-
tural d’Amposta s’ha il·lustrat cada 
mes amb un element representatiu 
del patrimoni de la ciutat. El passat 
mes de desembre va estar dedicada 
a la recol·lecció de l’oliva, una de 
les activitats característiques del 
territori, on es pot trobar tant conreu 
de secà com de regadiu. 

La commemoració, aprovada 
pel Parlament Europeu i el Consell 
d’Europa el 17 de maig de 2017 , 

vol seguir aprofitant l’oportunitat 
per sensibilitzar a la societat sobre 
la història i els valors europeus, 
reforçar un sentiment d’identitat 
comú i posar en valor les possibili-
tats que ofereix el nostre patrimoni 
cultural per al desenvolupament de 
la societat. 

El patrimoni cultural abasta re-
cursos tan variats com monuments 
i jaciments, paisatges, festes i tra-
dicions, coneixements transferits i 
expressions de la creativitat humana, 
així com col·leccions conservades 
i gestionades per museus, biblio-
teques i arxius. Un dels principals 
objectius de l’Any Europeu és pro-
moure la diversitat cultural, el diàleg 
intercultural i la cohesió social, un 
objectiu que també comparteixen 
amb les Jornades Europees de Pa-
trimoni, celebrades anualment. 

BIBLIOTECA

Fomentar l’hàbit i el gust per la 
lectura des de ben petits, aquest és 
el principal objectiu de la campanya 
‘Lectures al bressol’, que regalarà 
un llibre infantil als nounats am-
postins. Aquest 2019 serà el tercer 
any de la campanya impulsada per 
l’Ajuntament d’Amposta a través 
de la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó, que fins ara està sent 
un èxit. 
Així, quan la família vingui a em-
padronar al nadó a l’Ajuntament, 
se li lliurarà una carta donant-li la 
benvinguda i animant-lo a fer-se el 
carnet de la biblioteca, on se li ator-
garà un conte de forma gratuïta. 
L’acció neix arran del projecte de la 

Generalitat de Catalunya ‘Nascuts 
per llegir’, que va finalitzar l’any 
2011. Una iniciativa que va durar 
quatre anys, a la qual  la bibliote-
ca d’Amposta va ser l’única de les 
Terres de l’Ebre que s’hi va adherir.
La lectura compartida des de la 
primera infància serveix per a fer 
més estret el lligam entre pares i 
fills, a més d’exercir com a ajuda 
per estimular la imaginació i la 
creativitat, però també els hàbits de 
llegir, escoltar, els quals exerceixen 
un paper clau en l’aprenentatge. 
Així, serà amb els llibres que els 
menuts i menudes podran conèixer 
països llunyans sense sortir de casa 
i crear-ne els propis imaginaris. 

‘Lectures al bressol’, tres anys 
regalant llibres als nounats

LLIBRES

El passat mes de desembre es va 
presentar a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó el primer llibre 
de l’ampostina Mar Panisello, ‘El vol 
del colibrí’. La presentació va anar 
a càrrec de Roberto Rallo Fosch i 
d’Estanis Tomas Albesa.  La Sala 
d’Adults de la Biblioteca d’Amposta 
es va omplir d’un públic participatiu, 

ja que alguns d’ells van prendre la 
paraula per manifestar el sentiment 
que s’emportaven de les paraules 
dels tertulians, entre altres mos-
tres de carinyo i amistat, dirigits a 
l’autora. L’acte fou presidit per l’Al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs i la 
Regidora de Cultura i Ensenyament, 
Inés Martí. 

La Biblioteca Sebastià Juan 
Arbó presenta ‘El vol del colobrí’
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Per primer cop, els veïns 
d’Amposta han pogut decidir, de 
manera directa, en què invertir 

150.000 euros del pressupost del 
2019. La majoria han escollit la 
rehabilitació de la façana fluvial. 
El procés Tu fas Amposta! ha 
estat un exercici de participació 
ciutadana, a través del qual fins 
a 2.275 persones van dipositar 

el seu vot. Una xifra que 
representa el 13% de participació 
i que suposa, encara que no ho 
sembli, un èxit si es compara 
amb altres processos similars 
d’altres municipis. Sorprén. 
Qualsevol pot pensar que una 

via de participació en la vida i la 
activitat de l’Ajuntament -que és 
l’administració més propera a la 
ciutadania- hauria de registrar 
nivells de participació més 
elevats. Cal que entre tots fem 
pedagogia per aconseguir-ho. 

Comunicat taurí
Les entitats i aficionats taurins 

d’Amposta hem decidit unir-nos en 
un sol nom, en la Federació de Penyes 
i Aficionats Taurins d’Amposta, per a 
vèncer cada un dels arguments man-
cats de fonaments que utilitzen els 
grups antitaurins per a acabar amb 
la festa dels bous a la nostra localitat. 
Que els ciutadans de la capital de la 
comarca del Montsià tinguin l’altre 
punt de vista.
Així, més de 2.000 persones formen 
aquest nou nom que està compost 
per les següents associacions i penyes: 
Associació Cultural Taurina l’Afició, 
Penya l’Esquella, Associació Cultural 
Bous per la Festa, Associació Cultural El 
Cerril d’Amposta, Associació Cultural 
Bou Capllaçat d’Amposta, Associació 
Cultural Taurina Emboladors d’Am-
posta, Joves Emboladors d’Amposta, 
Associació Cultural Taurina Demà Més, 
Penya Capllaç, Penya La Cleka, Penya 
La Colleta, els Voluntaris Ajudem els 
Bous de l’Illa i la Comissió de Bous 
d’Amposta. A més d’un nombre consi-
derable d’aficionats que s’han unit a la 
causa dels bous a les Terres de l’Ebre.
Diuen que som minoria, que és una 
festa acabada, que no és cultura, que el 
fet de ser una tradició no és suficient... 
I ja estem cansats d’arguments falsos 
i demagogs que tenen com a únic fi 
la imposició i el fet de prohibir per 

prohibir. I ja no admetem cap falsa 
defensa més dels animals. Perquè cap 
d’ells, dels que s’autoproclamen anima-
listes, saben el que és donar menjar a 
un ramat dins d’una illa de l’Ebre, com 
sí que han fet molts aficionats. Perquè 
cap d’ells sap el que és passar-se hores 
damunt d’un “torill” simplement per a 
comprovar que el bou està en perfectes 
condicions, perquè cap d’ells sap el 
que és destinar mils d’euros en pro 
d’un poble i les seves festes, perquè 
disfruten els seus habitants d’un preciós 
exemplar d’una ramaderia de prestigi. 
No tenen ni idea.
Com tampoc saben, o no volen reco-
nèixer, què és i què no és cultura. El 
diccionari, en una de les seves accep-
cions, ho defineix com “el conjunt de 
les manifestacions amb les quals s’ex-
pressa la vida tradicional d’un poble”. 
I per molt que ho neguin, la nostra 
festa està inclosa en aquesta definició. 
Com també ho està en les arrels del 
nostre poble, en la nostra essència, en 
la nostra forma d’entendre la setmana 
de festes. I qui negui aquesta evidència 
s’oposa als seus orígens i no entén d’on 
ve. Un greu problema.
Per això necessitem la unió de tots els 
aficionats d’Amposta per a defensa i 
promocionar la festa. La nostra festa. 
Tenim al cap moltes activitats que 
durem a cap al llarg de l’any al nostre 
municipi i de les que anirem infor-
mant quan sigui l’hora: exposicions, 
concursos, col·loquis, etc. Una labor 
amb un rerefons pedagògic perquè, 
almenys, qui ens vulgui criticar, que 
sigui amb fonament. A més, les noves 
generacions són claus per a seguir 
unes línies de professionalitat taurina 
i que la nostra localitat sigui exemple 
a la zona d’organització i gestió d’es-
pectacles taurins.
De la mateixa manera, una de les 
nostres bases és deixar clar que en tot 
moment parlem de bous. Una festa del 
i per al poble. Perquè és precisament 
el poble el que s’ha unit a pesar de les 
diferències ideològiques que cadascú 

tingui. Tots som iguals davant la festa. 
I així creiem que hauria de ser el tracte 
per part de les institucions. Ni més ni 
menys. Igual.
I és que, a la Federació, parlen d’això, 
d’igualtat. I d’il·lusió, d’entrega, de 
dedicació, de sacrifici, de sensacions, 
de sentiments, de sensibilitat, de co-
municació i d’enteniment, de deixar les 
diferències a un costat, de capacitat de 
decisió. Parlem de cultura. Parlem de 
llibertat. Parlem de bous. 

FEDERACIÓ DE PENYES I AFICIONATS 
TAURINS D’AMPOSTA

I seguim...

Fa un parell de mesos, a mitjan mes 
d’Octubre, un grup de gent d’Amposta, 
a nivell individual i
al marge de qualsevol associació, en-
titat o partit polític vàrem coincidir en 
criteris i opinió respecte a les
activitats al voltant dels bous que es 
duen a terme al poble d’Amposta.
La constatació de la tendència a in-
crementar els actes taurins i la seva 
imatge representativa
durant els últims temps, així com de 
la silenciosa disconformitat de bona 
part de la ciutadania, ens ha
impulsat a treballar per obrir un debat 
i fer créixer la consciència al voltant 
d’aquest tema.
Tal com vàrem expressar a l’article 
publicat a la premsa el passat 23 de 
Novembre, desitgem
que la nostra societat avanci en valors 
positius, aquest camí el tenim encetat 
des de fa molts anys al
nostre poble a través de les Lletres, la 

Música, l’Esport i les Arts. Pel que fa 
al tema taurí, quan
justifiquem el patiment animal per 
aconseguir la diversió, pensem que 
anem per un camí totalment
oposat a aquest progrés.
La tradició no ha de justificar-ho tot. 
Hem de mantenir la tradició de tot allò 
que ens fa avançar
en el coneixement i en la justícia. 
Gràcies al coneixement i a la justícia 
moltes tradicions inhumanes i
abusives han deixat de fer-se quan les 
societats han avançat en consciència.
És un deure de cada u de nosaltres 
i molt particularment d’aquells que 
marquen línies en l’àmbit
polític i educatiu, vetllar perquè aquest 
avanç es dugui a terme. Quan la diver-
sió i el plaer sorgeixen
d’activitats on es potencia valors nobles 
les capacitats humanes creixen, i amb 
elles la creativitat i una
íntima satisfacció.
És en assumir el deure de participació i 
col·laboració que com a ciutadans ens 
toca, quan hem
engegat aquest debat de carrer en 
la intenció de fer-lo arribar a tots els 
representants dels diferents
grups polítics de l’Ajuntament d’Am-
posta, perquè d’aquesta manera dis-
posin d’una mostra d’opinió i
poder actuar en conseqüència.
Aquest debat ha estat acompanyat de 
la recollida de signatures que a hores 
d’ara ja superen el
mig miler. Estem summament contents 
del resultat obtingut malgrat el curt 
termini de temps emprat i
el fet d’haver encetat un debat d’un 
tema que sempre s’ha considerat, 
podríem dir, intocable.
Agraïm a totes les persones que des 
del respecte, la tranquil·litat, l’esperit 
constructiu i
enriquidor, estan participant en aquest 
debat positiu.
I seguim.... 

TOTS SOM POBLE

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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Augmentem les 
subvencions mantenint 
la rebaixa fiscal
L’equip de govern d’Esquerra d’Amposta 
va portar a aprovació el 27 de desembre 
passat, un pressupost de 21.386.335, 80 
euros que representa un creixement 
de 3,89% respecte l’any 2018, però 
que es fa necessari analitzar respecte el 
2015, ja que es el darrer de la legislatura 
i incorpora tots els canvis que aquest 
govern ha implementat en 4 anys.

Aquest pressupost manté, congelant 
tots els impostos, les rebaixes fiscals 
realitzades en els exercicis anteriors per 
aquest equip de govern. Rebaixes del 
15% de la contribució urbana, del 20% 
en la rústica, del 5 % en vehicles als dos 
trams intermitjos i en la plusvàlua. Això 

ha representat una reducció mitjana de 
la pressió fiscal a la ciutat del 11,5%, i 
un balanç de minoració d’ingressos de 
750.000€ menys de recaptació anual. 
I això no vol dir que ingressem menys 
diners, ja que en alguns conceptes 
han augmentat el número de rebuts, 
com és l’augment de transmissions 
immobiliàries, el que significa és que 
aquests impostos són més baixos, molt 
més baixos que al 2015.
Un pressupost on les àrees que més han 
crescut són aquelles que més impacten 
sobre la ciutadania i sobre amb un crei-
xement econòmic de la nostra ciutat.

Polítiques d’ocupació és, en di-
ferència, la que més creixement ha 
experimentat, passant a 991.729,50€ 
el 2019, i veníem de 180.000€ el 2015, 
el que suposa un augment del 450%.
Serveis Socials creix un 92% res-
pecte el 2015 pel que fa a la partida del 
contracte programa de la Generalitat 

arran de l’increment de serveis creats, 
passant de 356.000€ a 684.000€. I 
augmentant també les ajudes d’ur-
gència social passen en un 43% i el 
suport a les entitats socials que creixen 
en 21.000€.

S’incrementen les ajudes a les entitats 
esportives un 50%, passant de 
165.000€ el 2015 a 248.000 el 2019
S’incrementa el suport a les entitats 
culturals un 20%, en 49.000€, ar-
ribant als 303.000€ en total i es crea 
un conveni amb la universitat Pompeu 
fabra per iniciar treballs arqueològics.
En tot, es mantenen els ajuts a les rendes 
baixes, a la contribució de l’habitatge 
habitual, al comerç, a la contractació i 
emprenedoria, als centres educatius, a 
la rehabilitació d’habitatges, ajudes al 
patrimoni de les entitats culturals, els 
50.000 euros de les beques a l’excel-
lència, i s’incorpora una partida molt 
important de 50.000 € per crear 

una empresa pública de serveis 
que ens ajudi a seguir millorant el servei 
públic de l’Ajuntament.
Pel que fa a inversions, ja s’han exe-
cutat 7,4 M€ i entre el 2019 i 2020 
s’executaran 8,8 milions més que estan 
executant-se, adjudicats o tenen partida 
per ser adjudicats durant aquest 2019. 
A destacar l’església del Poble Nou, 
pla de clavegueres, camins i asfaltat, 
millora d’espais verds, gotelleres i 
parquet del pavelló, nou pave-
lló del centre de tecnificació, el 
casal cívic per a la gent gran o la 
seu de les ames de casa.
Este pressupost s’ha tancat proposant a 
tots els grups polítics aportacions, igual 
que hem anat fent els darrers exercicis, 
cosa que no s’havia fet mai, almenys 
els darrers vuit anys de legislatura, i 
des del 2015 fins ara, propostes de tots 
els grups de l’oposició han vist la llum, 
malgrat no tots els grups de l’oposició 
han tingut una actitud respectuosa i 
institucional davant les mostres d’Es-
querra d’Amposta d’establir acords.
I tot aquest pressupost permet a més, 
continuar amb la rebaixa de l’en-
deutament de l’ajuntament que 
se situarà al 40,7%, molt inferior al 
65,7% de l’any 2015, tal com ens vam 
comprometre, i mantenir una capacitat 
de finançament de mes d’1,3 M€ en 
termes consolidats. 

Qui calla otorga?
Vam assitir a l’últim ple de l’any. El ple de 
resum de totes les coses que han passat, 
però sobretot el ple de l’any per preparar 
l’any que ve. És el ple dels pressupostos. 
Sorprenentment, l’alcalde va callar. Va 
callar perquè diu que no volia contestar 
tanta demagògia. La saviesa popular ens 
diu que qui calla atorga, però és així? 
Anem a analitzar quines són les opcions 
a este silenci. Un silenci que no ha estat 
tal, perquè l’alcalde només va callar al 
ple, però va justificar-se a la ràdio i a les 
xarxes socials.

Va callar perquè no tenia 
res a dir?
Clar que si que tenia coses a dir, però se-
gurament no li agradava dir que s’havia 
equivocat criticant anteriorment els llo-
guers que es pagaven quan actualment 
es paga quasi bé el triple. També que no 
funciona la clínica, la nostra clínica, que 
baixa any rera any el nombre de socis 
(gràfica 1), que cansats de no tenir cap 
benefici deixen de pagar la quota. De 
la mateixa manera, tampoc li agrada 
reconeixer que Amposta està bruta, 
que han tardat 3 anys en tenir un nou 
contracte per a la neteja de la ciutat i 
que ara està empantanat. És un fet que 
el govern de l’Adam Tomàs no paga al 

COPATE des de fa mesos. Que devem un 
any de basures. Tot i que els ampostins 
paguen religiosament.

Va callar perquè no va 
voler debatre?
Segurament si. Però qui no vol debatre 
a un ple? Qui no vol discutir les partides 
i les polítiques que es faran i executaran 
durant els pròxims mesos? Doncs algú 
que té una majoria absoluta i per això 
té el dret, ell, de dir el que vulgui, d’ata-
car a tothom, però aix si li repliquem 
alguna cosa. També diu que rebaixa 
impostos. Mirem la següent gràfica. Són 
la recaptació per habitant. Ha baixat 
des de 2015? Som menys habitants i 
recaptem més. Nosaltres, si governem, 
ens comprometem a baixar la pressió 
fiscal dels ampostins a nivells de 2015.

Va callar perquè el que 
deiem era veritat
Titllar de demagògia dades reals extre-
tes del pressupost de 2019 i de 2015 
es enganyar a la gent? Sabem que a 
Adam Tomàs ha manifestat que no es 
creu tot el que li diem. Llàstima que hi 
ha l’hemeroteca, les poques dades que 
ens arriben (de transparència poca, tot i 
plenar-se’n la boca), i la bona feina dels 
nostres regidors, ens permeten reafirmar 
en els nostres pensaments que més hem 
repetit durant aquest any. Hem perdut 
l’oportunitat de tenir Saica a l’Oriola, 
qüasi perdem els estudis universitaris 
d’Euses per la desidia de l’Alcalde, es 
gasten més del doble en lloguers que 
en governs anteriors (de 53.400€ al 
2015 a 112.079€ al 2019), l’eficiència 
energètica no arriba ja que només 
s’ha executat el 30% de l’inversió, han 
augmentat massa la partida de festes i 
festetes, hem perdut socis de la clínica 
en els últims 3 anys,…
I ara que encarem l’últim any de legisla-
tura ens preguntem. On és el Pavelló2? I 
la Casa de la Gent Gran? I les Mestresses 
de Casa? I la nova comissaria de policia 
municipal? I la millora de la mobilitat? 
I les empreses que havíen de venir? On 
són els carrils bicis? Calia incrementar 
la contractació en 1M€ més a l’any te-
nint els mateixos serveis? Calia donar 
part de serveis socials a fundacions 
privades vinculades al seu partit i a la 

seva família? Calia rebatejar els Gegants 
de la Ciutat? Calia enganyar a la gent 
dient que hi ha un padró més gran del 
real? I que tot això és gràcies a ERC? I 
el gran projecte de ciutat, els pluvials? 
Un millió d’euros enterrats sense saber 
on podem abocar l’aigua. Al principi ens 
havia de donar permís la Comunitat de 
Regants, desprès l’ACA, al maig no calia 
permís, a l’agost la culpa era de la CHE i 
de la Comunitat de Regants,… Tot això 
sense haver enviat el projecte a l’entitat 
corresponent ni, es clar, sense haver 
aconseguit el permís corresponent per 
poder abocar l’aigua al Canal.
A totes aquestes preguntes el Sr.Alcalde 
respon ‘vuelva usted mañana’. També 
contesta, com deiem, a les xarxes socials 
on enganya més que publica. Només cal 
veure l’exemple on fardava de la gran 
pujada d’habitants d’Amposta gràcies a 
les polítiques d’ERC. Gràfica4. Va atre-
vir-se a enganyar a la gent en uns 400 
habitants. Si ho fa amb el cens, amb que 
més ens voldrà enganyar?

El que tenim clar és que l’Alcalde va 
callar perquè no pot respondre a totes 
aquestes preguntes, ni a moltes més, 
que es fan tots els ciutadans. 

L’espai CIU
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Hem votat SI al 
Pressupost Municipal 
del  2019
PERQUÈ VOLEM DEIXAR MOLT 
CLAR que tot i ser un any electoral, 
a cinc mesos de les eleccions  muni-
cipals, lo fàcil hagués estat no sen-
tar-nos a negociar i votar en contra 
del pressupost municipal. El grup 
del PSC hem defugit de qualsevol 
populisme, a diferencia de la resta 
de grups  de l’oposició, perquè la 
nostra voluntat es sumar en benefici 
de la ciutadania com venim fent des 
del primer dia.

ALLÒ QUE MÉS ENS SEPARA del 
govern d’ERC és la pressió fiscal a 
la que ens tenen sotmesos a tota la 
ciutadania,  i més quan està molt 
clar que la intenció de l’equip de 
govern és de no rebaixar-la perquè 
fins i tot l’any que ve la recaptació 
d’impostos augmentarà un 
3,05%, més de 35.000€/diaris 
que sortiran de les butxaques de 
les ampostines i ampostins. Quin 
despropòsit més gran! 

ESTEM EN DESACORD en l’afany 
recaptador del govern municipal 
perquè els ciutadans no tindrem 
una rebaixa en el preu que paguem 
per la recollida d’escombraries. En 
canvi, l’ajuntament si que tindrà una 
disminució del seu cost. Així mateix, 
tot i tenir locals buits, continuarem 
entre tots els ciutadans pagant els 
mateixos lloguers que abans per la 
falta de planificació de l’actual go-
vern. Denunciem també l’increment 
desmesurat  en la despesa de festes 
que cada any va en augment i no li 
troben mai la fi. 

EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, 
donada la majoria absoluta d’Adam 
Tomàs, havíem de triar entre que-
dar-nos quiets i des de la rabieta no 

negociar, tal com ha fet CiU, o bé 
decidir amb el nostre vot inversions 
necessàries per al desenvolupament 
de la nostra ciutat. 

TAL COM ENS DEMANA LA CIU-
TADANIA, hem optat per  negociar 
i arribar a acords, ni que sigui de mí-
nims, per tal que s’executin aquelles 
propostes estratègiques que des del 
PSC hem estat presentant en forma 
de mocions al llarg d’aquests 3 anys 
que són necessàries per  millorar i 
que fins ara no s’han fet realitat per 
falta de voluntat política del govern 
d’Adam.  

PER TANT, els pressupostos muni-
cipals són per a natros una ocasió 
a la que no volem renunciar per 
tal d’incorporar, entre d’altres, una 
partida pressupostaria que impulsi 
les  polítiques actives per a la tran-
sició ecològica, per crear riquesa 
i llocs de treball estables perquè és 
cap aquí on hem d’anar si volem ser 
una ciutat capdavantera al territori. 
Des de l’ajuntament hem de poder 
produir i comercialitzar energia 
elèctrica per tal que la llum sigui 
més barata per a tothom.

AIXÍ MATEIX DES DEL PSC hem 
aconseguit incorporar actuacions 

imprescindibles pel desenvolupa-
ment actiu de la nostra ciutat com 
són:

* Ajuts a la reforma d’habitatges 
en desús a preus taxats.
* Millores de l’entorn de l’estació 
bus.
* Una partida econòmica per a ele-
ments escultòrics.
* Continuar amb els ajuts als au-
tònoms, als emprenedors.
* Incrementar les polítiques ac-
tives d’ocupació. 
* Recuperar la figura dels “Agents 
cívics”.
* Ampliació, remodelació i millora 
del cementiri municipal.
* Construcció del dipòsit d’aigua 
potable per al Poble Nou.

EL PSC HEM VOTAT A FAVOR 
del pressupost per l’any 2019 perquè 
volem que aquest sigui una ajuda 
real pels ampostins i ampostines 
i que es noti a peu de carrer, evi-
tant qualsevol demagògia que no 
ens porta enlloc ni a natros ni a la 
ciutadania.  Precisament per això 
hem presentat aquesta bateria de 
propostes ajustades a la realitat i 
a les possibilitats econòmiques del 
nostre ajuntament i serem exigents 
per tal que es compleixin. 

L’ocasió que hem 
perdut
Amposta és la capital de comarca 
més pobra de Catalunya. Per què? 
Perquè suma persones en atur, pre-
carietat laboral, sous baixos, falta 
d’empreses... Només cal trepitjar 
el carrer i parlar amb la gent per 
veure aquesta realitat. 

Com es pot canviar 
això? 

Portant inversions i empreses, 
creant feina estable i, al final, 
generant riquesa.

Què ha fet ERC per 
posar solució?

Festetes i més festetes. Per això 
estem com estem, aquesta és la 
realitat. I a més, ara han perdut 
la millor ocasió econòmica per a 
Amposta en els últims 25 anys. 

Quina? 

DAPSA- SAICA té previst fer una 
inversió de 12M€. Volia les naus 
d’Antaix, al polígon de l’Oriola 
(Amposta), per fer-ho. Volia llo-
gar les naus durant 3 anys amb 
opció de compra. Era una ocasió 
única d’inversió i de feina, amb 
la creació de centenars de llocs 
de feina directa i indirecta, que 
beneficiaria centenars de persones 
que sortirien de l’atur i tindrien 
una feina estable. Això generaria 
riquesa i asseguraria un bon futur 
per a Amposta. Només hi havia un 
petit entrebanc, Antaix volia vendre 
aquestes naus, no llogar-les

Quina solució vaig 
proposar jo? 

Li vaig dir «Què esperes a comprar 
les naus i tancar l’operació?», i la 
resposta d’Adam Tomàs va ser «Sí, 
sí, sí...». Però res de res, deixar pas-
sar el temps. Això era a principis de 
2018, l’única possibilitat per ampli-
ar era a Amposta, ja que a l’Aldea 
estava prohibit. No podien ampliar 
allà. I per culpa de la ineptitud, 
incompetència i deixadesa, durant 
el 2018 no vam tancar l’operació. 
I què ha passat? Que al desembre 
de 2018, la Generalitat li ha donat 

permís a l’empresa per ampliar a la 
zona de l’Aldea. Una opció que no 
va estar durant tot el 2018.

Que hagués fet jo? 
Anar a Saragossa a parlar amb els 
propietaris. Oferir els incentius per 
contractar aturats ampostins, i el 
que hagués calgut perquè aquesta 
inversió milionària, tota aquesta 
feina estigués a Amposta. 

Què va fer el sr. 
Adam Tomàs durant 
tot el 2018? 

Festetes i perdre el temps. Només 
cal escoltar les seves paraules a 
Ràdio Amposta, quan diu que «que 
més dóna si la inversió ve aquí o 
a l’Aldea». Increïble, costa creure 
que un representant d’Amposta 
pensi això. Hem perdut una ocasió 
única, que ens vam trobar. Ens ho 
van posar en safata. No calia ser 
molt espavilat, només calia no es-
patllar-ho. Doncs ni això varen ser 
capaç ERC de fer. Ho han perdut 
tenint-ho tot a la cara. 

A nosaltres no ens compren ni ens 
intimiden com d’altres. I diem les 

coses a la cara com ho vam fer al 
Ple. Cal revertir la situació, cal 
fer polítiques per atreure empre-
ses, crear feina estable, perquè 
Amposta sigui rica i amb futur. 
Nosaltres continuarem treballant 
en aquesta línia. 
SOM AMPOSTA vol el que tothom 
vol, perquè Amposta som tots.  

somamposta@gmail.com 

L’espai PXC

Germán Ciscar.
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ENTREVISTA

L’ampostí Isaac Arques és entrena-
dor de futbol Nacional nivell III UEFA 
PRO. Diplomat en educació física i 
magisteri en anglès, actualment està 
estudiant un màster sobre psicologia 
en l’esport i treballa com a entrena-
dor del sub-15 i analista del primer 
equip  al Daegu F.C, a Corea del Sud. 
Arques sempre ha tingut clar que 
el seu lloc era a la banqueta o a la 
grada, al comandament d’un equip. 
Ho diu la seva trajectòria, al Nàstic de 
Tarragona, al Valls, al F.C. Barcelona, 
al A.E. Prat, al C.F. Reus Deportiu, al 
Primero de Agosto (Angola) i ara al 
Daegu F.C., a Corea del Sud.

D’Amposta a Corea del Sud... com 
ha passat tot plegat?

Intentant fer allò que m’apassiona. 
Des de sempre que m’ha agradat el 
futbol i tenia molt clar que faria tot el 
possible per poder ser entrenador. Vaig 
començar a entrenar ben aviat i a poc 
a poc han anat sorgint les oportunitats 
en diferents clubs catalans i estrangers. 

Has passat per clubs com el Pri-
mero de Agosto (Angola) o el F.C. 
Barcelona i el Nàstic. Explica’ns 
alguna anècdota.

El primer club on vaig començar a 
entrenar va ser el Nàstic de Tarragona. 
Van ser uns anys on vaig aprendre molt 
i on em vaig adonar que realment 
m’agradava aquesta feina. Al Nàstic 
vaig entrenar jugadors d’un nivell molt 
alt i que avui en dia són professionals, 
com Sergi Roberto o Fran Carbià... Vaig 
ser molt afortunat. Després vaig anar a 
l’Escola del F.C. Barcelona. Va ser una 
etapa molt bona per perfeccionar els 
mètodes d’entrenament; guardo un 
record inesborrable d’aquells anys. 
Vaig viatjar molt amb els campus i els 
torneigs i em va servir per fer contactes 
amb persones importants del club que 
després m’han ajudat molt a l’hora de 
buscar ofertes per anar a entrenar fora.  

Després arriba el Primero de Agosto: 
la meva primera experiència treballant 
en un club estranger. Van ser dos anys 
difícils per tot el que suposa viure en 
un país del tercer món, però va ser una 
gran vivència a nivell personal i em va 
servir per millorar en molts aspectes. 
A part, vaig tenir la sort de conèixer 
gent que val molt la pena.

El futbol és igual a Corea que a 
Angola?

No té res a veure. Corea és primer 
món i l’organització és de primera. 
Per treballar és fantàstic, ja que tens 
a la teva disposició tot el que un pot 
necessitar.  A Angola era diferent. Par-
lem d’un país molt desestructurat i el 
futbol no quedava al marge. Tots dos 
són països amb un potencial diferent 
i amb una manera de ser dels seus 
habitants totalment oposada. A Angola 
teníem jugadors que sabien que la seva 
via per sortir de la pobresa era el futbol. 
El jugador Angola era més passional, 
més visceral. Cada cop que marcaven 
gol es feia una rotllana i tots ballaven. 
A Corea són més continguts. Molt més 
disciplinats  i més fàcil per entrenar-los, 
però els hi falta un punt de passió, per 
al meu gust. 

I a Catalunya?
El nostre futbol és del millor del món. 

Aquí es «mama» des de ben petits. Si 
es mira la quantitat de jugadors que 
hi ha federats, el nombre de clubs i de 
lligues... no hi ha color.  A part, opino 
que la formació dels entrenadors ha 
fet un salt qualitatiu molt gran en les 
últimes dècades i això fa que sorgei-
xin constantment jugadors de primer 
nivell i que tinguem clubs treballant 
per guanyar les competicions cada any. 

Fa poc vas guanyar el teu primer 
títol professional a la Copa de Corea. 
Que significa per a tu?

Un orgull immens i una satisfacció 

molt gran per la feina feta i les hores 
dedicades. Aquí al Daegu F.C. tinc dos 
funcions, entrenador del sub-15 i ana-
lista del primer equip. Són moltes hores 
de feina, tant al camp com davant de 
l’ordinador. Ara tot això dóna els seus 
resultats i la Copa ha estat un premi. 
És el meu primer títol en el futbol 
professional i li dono molt de valor. 

I per al club? 
Aquest és el primer títol de la seva 

història. Quan jo vaig arribar acabaven 
de pujar de segona divisió. L’any passat 
vam estar lluitant per salvar la catego-
ria fins a l’últim moment. Aquest any 
hem acabat setens i hem aconseguit 
la Copa de Corea, a grans trets el que 
seria la Copa del Rei d’aquí. El pròxim 
any jugarem la Copa d’Asia. És un gran 
esdeveniment que hem d’aprofitar per 
enganxar més seguidors i fer que aquest 
club creixi en autoestima i història. 

El títol és sempre l’objectiu prin-
cipal d’un entrenador?

Pots dir títol o resultats, dependrà 
del club. Però a nivell professional sí, 
és la realitat. A nivell de formació no 
hauria de ser el principal. La felicitat 
més gran d’un entrenador de la base 
hauria de ser que un jugador que passi 
per les seves mans es converteixi en 
jugador professional i sigui feliç jugant. 
Tot i això, el futbol és competició i s’ha 
d’ensenyar a competir i a guanyar. 

Com és ser entrenador tant lluny 
de casa?

No crec que la vida d’entrenador 
sigui molt diferent. Al final és futbol i 

tothom parla el mateix idioma. Però si 
volem buscar diferències, trobem les 
culturals i les dificultats que un pot 
trobar en haver d’adaptar-se a treballar 
amb una llengua diferent. 

I la vida allí?
Corea és primer món i no hi ha tantes 

diferències, exceptuant les culturals. És 
un país interessant i agradable.

Que és el més complicat de la teva 
situació?

Tenir la família i els amics lluny.

I el que et fa seguir com a entre-
nador a Corea?

Saber que faig el que m’agrada i tenir 
la il·lusió de seguir creixent.

Sabem que tot i tenir un bon lloc de 
treball segueixes estudiant...

Em continuo formant. Crec que és 
indispensable per seguir millorant. 

T’imaginaves que arribaries a 
treballar a l’altra punta del món?

Sincerament crec que moltes coses 
passen perquè un se les busca...

I que busques com a professional?
Seguir fent el que m’agrada i tro-

bant nous reptes que m’il·lusionin 
com fins ara. 

Tens pensat tornar a casa?
Viure del futbol no és fàcil a casa 

nostra. Segurament tornarem, però de 
moment no tenim cap pressa. 

R. REGOLF CAZORLA

«Al futbol tothom 
parla el mateix 
idioma»

ISAAC ARQUES, ENTRENADOR DEL DAEGU F.C., EQUIP DE LA PRIMERA DIVISIÓ A COREA DEL SUD
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El Club Hanbol Amposta va orga-
nitzar, el passat mes de desembre, 
el tercer Torneig de Minihandbol 
Ciutat d’Amposta. Amb l’objectiu de 
difondre l’esport entre els més joves, 
el club ampostí va reunir més de 200 
nens provinents de diferents clubs 
de Tarragona i Castelló.

Els esportistes més petits, jugadors 

de categories prebenjamí, benjamí 
i aleví, van gaudir d’un matí de 
companyonia i handbol amb una 
vessant solidària, ja que el jugador 
del Barça d’Handbol, Victor Tomàs, 
va col·laborar amb la donació d’una 
camiseta firmada perquè es realitzés 
un sorteig a benefici de la Marató 
de TV3. 

El III Torneig de Minihandbol 
dona més de 200 euros

HANDBOL

La jove pilot Ada Martí Margalef 
s’ha proclamat vencedora del Cam-
pionat de Catalunya de trial femení, 
on va guanyar set de les deu proves. 
Uns dies després, Martí, de 8 anys, 
també va obtenir a la primera posició 
al Campionat Provincial de Lleida i 
un segon lloc al Campionat del País 
Valencià.

Martí va néixer el dia de la loteria 
i aspira a ser paleontòloga. Diu que 
vol buscar ossos de dinosaure amb 
la seva moto ... però segons els seus 
familiars «de moment busca bolets». 
Juntament amb el seu pare, que és un 
gran aficionat al motor, Ada Martí va 
començar amb el trial quan només 
tenia 4 anys, iniciant-se a les com-
peticions als set. La jove competeix 
sense equip, a nivell privat i està 
patrocinada per l’empresa familiar 
Raffel Pages, encara que un dia a la 
setmana entrena també amb l’equip 
de Ciumoto de les Borges del Camp, 
a Reus. Ada entrena en una finca 
privada de la família, degut a la 
intensa regulació forestal cap a la 

moto de camp, el que no li permet 
entrenar  a l’exterior. 

De moment, per a l’any que ve 
seguirà participant en competicions 
catalanes, preparant-se per a poder 
entrenar amb moto de gasolina l’any 
2020. 

Ada Martí guanya el Campionat 
de Catalunya femení de trial

TRIAL REM

Bons resultats al CN Amposta
Els dies 15 i 16 de desembre es va 

celebrar al CEAR La Cartuja de Sevilla, 
la XIII edició del Abierto Internacional 
de Andalucia, una competició adre-
çada a les categories cadet, juvenil i 
sènior que va comptar amb la pre-
sència de 700 remers pertanyents a 
36 clubs de diferents països com ara 
Espanya, Portugal i Regne Unit. En 
la classificació el C. N. Amposta va 
quedar en quarta posició. 

Com a resultats destacats dels 
remers del C.N. La remera Victòria 
Cid va obtenir una primera posició en 
1x sènior; i també en 2- sènior, amb 
Nuria Puig i en 4- sènior, amb Nuria 
Puig, Iris Castell i Gemma Pellissa. El 
mateix grup també va obtenir el segon 
lloc en 4x sènior i la parella de Puig 
i Cid van quedar en segona posició 
en 2x sènior. El club ampostí també 
es va beneficiar d’alguns tercers llocs 
en les categories sènior i juvenil, 
on van competir remers com Paula 
Arques, Laura Fibla, Emma Alimbau, 
Anastasia Zakarova i Timoner Aroa 
Morales, Francesc Franch, Albert bar-

rera, Aaron Cano i Joan Bel, a més de 
les anteriors esportistes esmentades. 

Els resultats dels més joves
El joves alevins i infantils del Club 

Nàutic Amposta també van disputar 
una bona regatael passat dissabte 1 
de desembre a la II Regata Promoció 
de rem olímpic, que es va disputar al 
Llac de Banyoles. Els membres del CN 
Amposta van aconseguir un primer 
lloc, quatre segons llocs i quatre 
tercers llocs. La primera posició va 
ser per a l’infantil Sebastià Cano, en 
1x, mentre que els segons van estar 
repartits entre Noa Guasch, en 1x 
infantil; Hadar Vázquez i Joan Torta 
en 2x aleví; Noa Guasch i Violant 
Rallo en 2x infantil ;i Sebastià Cano, 
Adrià Gisbert, Robert Mioaja i Nil 
Sánchez en 4x infantil. Els tercers 
llocs els van ocupar Hadar Vázquez  
en 1x aleví; Noa Roca i Sara Roig en 
2x aleví; Sebastià Cano, Adrià Gisbert 
en 2x infantil; i Noa Guasch, Natiela 
Vatamaniuc, Vera Haynes i Violant 
Rallo en 2x infantil. 

L’hoquei entra a l’escola per 
apropar-se als més menuts

HOQUEI

El Club Hoquei Patí Amposta vol 
entrar a les escoles per quedar-s’hi. 
L’experiència de formació entre els 
xiquets i xiquetes començarà a l’Es-
cola Mestre Agustí Barberà. És una 
de les novetats que es van comunicar 
durant la presentació de la temporada 
2018/19, on van donar-se a conèixer 
la setantena de jugadors que compe-
tiran repartits en diferents categories. 

Durant la presentació es va comp-
tar amb la presència de Xavi Costa, 
un dels jugadors sorgit del planter de 
les Terres de l’Ebre que ha estat en 
clubs com el Barcelona, el Reus Dpt, 
el Tenerife o el club italià Viareggio, 
entre d’altres. Costa va compartir 
experiències amb els jugadors del 
CHP Amposta i els va animar a seguir 
en el món de l’hoquei. 
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