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L’Ajuntament atorga més de 8.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges

Les activitats solidàries organitzades durant les Festes Majors han recaptat més de 5.000 euros, que aniran destinats a 
l’ONG Contad Conmigo, a APASA i a campanyes d’igualtat municipals. A la imatge, el públic del concert del Pot Petit.

Cultura

La Xarxa d’Amposta celebra 20 
anys de teatre infantil i juvenil

Esports

Objectiu Tòquio 2020: Aina Cid 
tornarà als Jocs Olímpics

Amposta s’omple de 
solidaritat per Festes 
Majors
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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

FESTES MAJORS

Els beneficis es destinaran a Contad Conmigo i a APASA, entre d’altres

L ’onada de participació en 
els actes solidaris de Festes 
Majors ha recaptat un total 

de 5.470 euros. Aquest any s’ha 
destinat la major part dels fons re-
captats a l’organització sense ànim 
de lucre Contad Conmigo, però 
també a APASA i a la campanya 
de polítiques d’igualtat «Amposta 
amb respecte». Segons el regidor 
de Festes, Ramon Bel, «aconseguim 
de forma progressiva que les Festes 
Majors no siguin només un espai 
d’entreteniment, sinó que també 
siguin un espai solidari on implicar 
a tots els públics». 

En concret, els espectacles famili-
ars «Antipasti», «Folkids» i el concert 
del Pot Petit van comptar amb un 
espai solidari a benefici de Contad 
Conmigo, tot i que la major part 
de la recaptació es van aconseguir 
amb l’entrada solidària de la Nit 
Electrònica amb Dj Wade, que va 
tenir lloc el divendres 16 a la Zona 
Jove, i on van assistir prop de 1.100 
persones. Contad Conmigo és una 
ONG que treballa amb infants d’un 

orfenat a Kivu-norte, a la Repúbli-
ca Democràtica del Congo. Des de 
l’ONG, que té la seva seu a la Ràpita, 
també realitzen diferents accions 
de voluntariat sociosanitari i han 
posat en marxa una cooperativa de 
dones per lluitar contra l’exclusió i 
la violència de gènere.

Respecte a la resta de donacions, 
durant el concert de Joan Rovira es 

van vendre aproximadament 1.100 
gots de plàstic reutilitzables amb el 
lema «Amposta amb respecte», fons 
que s’utilitzaran per seguir treba-
llant en la campanya de polítiques 
d’igualtat. D’altra banda, divendres 
16 es va organitzar al parc dels Xiri-
becs la Gran Festa dels 80 a càrrec 
de Fem Festa, on també es van reunir 
1.800 euros a benefici d’APASA. 

Amposta recapta més de 5.000 
euros en les activitats solidàries
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Ciutat

La tradició del Concert de Bandes 
triomfa un any més a les Festes Majors

FESTES MAJORS

Més de 200 músics posen en relleu la música de banda

Amposta és ciutat de bandes 
de música. El cinquanta-sisè 
concert popular de bandes 

es torna a posicionar com un dels 
esdeveniments més esperats de l’any. 
Més de dos-cents músics de les dos 
bandes de la ciutat, la Lira ampostina 
i la Unió Filharmònica d’Amposta, 
van posar el públic dempeus entre 
expectació i aplaudiments. En una 
plaça de l’Ajuntament plena, els 
músics de les dues entitats centenà-
ries  van posar en relleu un nay més 
la tradició de música de banda a la 
capital del Montsià.

La Filha va interpretar les obres 
“Augusto Alves”, “Hamlet” i “The 
Island of the Lights”, mentre que la 
Lira va entrar a la plaça amb l’obra 
“Benicadell” de Joan Enric Canet. 
Va encetar el seu repertori amb un 
homenatge, interpretant “Amposta 
2006” del compositor local Adolf 
Ventas, en motiu el centenari del seu 
naixement. “La llegenda del llac Flat-
head” i “Dansa Funambulesca” van 
completar l’actuació de la Lira, que va 
cloure amb un bis d’Abba i amb una 
plaça inundada en aplaudiments. 
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La música en directe es consolida 
com a un dels actes preferits de 
la ciutadania d’Amposta. Una 

desena de grups i cantautors han ac-
tuat a la ciutat en el marc de les Festes 
Majors. Amb més de 5.000 entrades 
venudes, un dels actes més destacats 
va ser el concert de Melendi, on el grup 
ampostí En&Ton va tenir l’oportunitat 
d’actuar com a teloners.

Les valencianes Sis Veus van ser 
les encarregades de donar el tret de 
sortida amb l’actuació “Els dies i les 
dones” a la plaça de l’Ajuntament, que 
aquest any tornava a lluir La Perla, una 
làmpada restaurada que ja presidia 
la plaça als anys 80. El dissabte 10, a 

la Zona Jove, va tenir lloc l’actuació 
del grup de versions dels 80 i 90 “La 
Central”, mentre que els cambrilencs 
de “La Clandestina” van animar la festa 
el dia 12. El 15 d’agost va ser l’ebrenc 
Joan Rovira qui es va posar el públic a 
la butxaca, mentre que divendres van 
començar les festes alternatives Surt al 
Castell, dos dies on es va poder gaudir 
de diferents concerts i altres activitats 
populars, cada any més participatives.

La música en directe per als més 
menuts i menudes també va ser tot un 
èxit. L’espectacle “Folkids” va apropar 
la música folk als petits i petites de 
casa, el dia 14 d’agost, mentre que el 
divendres 16, va tenir lloc l’actuació 

del conegut grup de música infantil 
El Pot Petit, que va reunir unes 3.000 
persones al parc dels Xiribecs.

Exceptuant el concert de Melendi, la 
majoria d’activitats de les Festes Majors 
van ser gratuïtes i algunes d’elles de 
caràcter solidari.

Aposta pels artistes 
del territori
Les dues bandes de música de la ciu-

tat, la Lira i la Unió Filharmònica, van 
oferir el tradicional Concert de Bandes, 
emès en directe per la Xarxa de Televi-
sions Local. Un espectacle de música 
de banda a la plaça de l’Ajuntament, 

un espai consolidat que aquest any va 
acollir des del pregó fins a la 2a Trobada 
de Cantadors, el festival Internacional 
Terra de Vent o el certamen Amposta 
Jota Viva entre d’altres.

L’ampostina Keila Garcia, coneguda 
per la seva aparició al programa La 
Voz, va posar el punt final a les Festes 
Majors omplint de gom a gom la plaça 
de l’Ajuntament. Després dels focs 
artificials, el diumenge 18 d’agost, la 
cantant va oferir una actuació davant 
de gairebé 2.000 persones, on va 
interpretar temes com la coneguda 
“Lost on you” d’LP, cançó amb la qual 
es va presentar al concurs de talents o 
el mític tema de Sau “Boig per tu”. 

FESTES MAJORS

El concert de Melendi, amb més de 5.000 assistents, va ser un dels actes més multitudinaris 

La música en directe reuneix milers de 
persones a les Festes Majors d’Amposta
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Ciutat

El Pot Petit omple el parc dels Xiribecs

FESTES MAJORS

Unes 3.000 persones van assistir a l’actuació del grup de música infantil

E l grup de música i teatre in-
fantil el Pot Petit va omplir 
de gom a gom el parc dels 

Xiribecs. Unes 3.000 persones, 
repartides entre la pista i les gra-
deries del parc, van cantar i ballar 

algunes cançons del grup, com “El 
lleó vergonyós” o “Els pirates”, el 
16 d’agost. El concert va ser un 

dels plats forts de la programació 
familiar de les Festes Majors 2019 
i, igual que moltes altres activitats 
familiars, va comptar amb l’espai 
solidari en benefici de l’ONG Contad 
Conmigo. 

Teatre, música, esport... la pro-
gramació per als infants no es va 
aturar gairebé cap dia. El dilluns 
12 el conegut espectacle de màgia 
i circ “Antipasti” va traslladar als 
nens i nenes ampostins fins al bell 
mig d’una cuina italiana. El parc 
municipal va acollir també algu-
nes de les activitats tradicionals 
com la xocolatada o el concurs de 
pintura, el dia 13 i 14. Una altra 
de les novetats d’aquest any va ser 
“Folkids”, l’espectacle de ball folk 
per als menuts i menudes de casa. 
Les activitats familiars es van com-
pletar amb la gimcana infantil amb 
bicicleta, el 16 d’agost, la trobada 
de gegants, el dia 17,  i la 23a Súper 
Festa Aquàtica, el diumenge 18. 
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Yolanda Moreno Pelegrin, triomfadora de la 
nit del Concurs Nacional de Vestits de Paper

FESTES MAJORS

Més de 2.000 persones es van reunir el 16 d’agost a l’exterior del pavelló 1 d’octubre

Un any més, la modista ampos-
tina Yolanda Moreno Pelegrin 
s’emporta tres dels quatre 

primers premis del Concurs Nacional 
de Vestits de Paper. En aquesta 49a 
edició, que es va celebrar la nit del 
16 d’agost a l’exterior del pavelló 1 
d’octubre, van assistir a la desfilada 
més de 2.000 persones, en un acte que 
va concloure amb l’actuació còmica de 
«American Impro History».

En l’apartat de Moda Infantil, Yolan-
da Moreno es va emportar el primer 
premi amb «Princesa del segle XXI»; 
mentre que el model «La casa de la 

pradera», dissenyat i confeccionat per 
Josefa Ceprià va quedar en segon lloc; 
i la «Fada de colorets» del Grup Nou, 
representat per Francina Costes, en 
tercera posició. 

Moreno també es va imposar en 
Moda Actual amb el disseny «Estel», 
que va anar seguit pel disseny d’An-
gels Cid anomenat «Yanira». El tercer 
premi se’l va emportar Candida Pele-
grin amb «Mar i Terra». Pel que fa als 
vestits d’època, va ser Rosa Camos la 
premiada per «Madame Pompadour», 
seguida per «Outlander» de Josefa Ce-
prià i «Nit de dansa» de Paquita Pagà. 

En fantasia però es va tornar a imposar 
Moreno amb un «tribut a la nina de 
paper retallable». El segon premi va 
ser confeccionat per Catalina Lara, 
mentre que el tercer premi, «Festes 
Majors», se’l va emportar Paquita Pagà. 

Manualitats Miró i la Farmàcia Ferré 
van entregar un obsequi al model «Ma-
dame Pompadour». El Grup Galiana 
Moda es va encarregar de l’obsequi al 
primer premi de moda actual, i el Pub 
Van Gogh al disseny més original per 
«Extravagant». L’obsequi al vestit més 
elegant d’actual, atorgat per Bertha 
Pujol, va ser per a «Leire».

El premi a la millor maniquí va ser 
per Aida Ferreres i per a les models 
infantil Gala Lluisa i Jupiter Huguet, 
les quals van rebre un detall de la Jo-
ieria Salvadó. D’altra banda, l’obsequi 
a la fotogènia, de Maria Art Fotogràfic, 
va ser per a Anabel Denegri. A més, 
Llenceria Alícia va obsequiar amb un 
regal els tres primers vestits premiats 
en modalitat adulta. Les models d’èpo-
ca, actual i fantasia es van emportar un 
detall de Pizzeria Moré, mentre que les 
models infantils van tenir un obsequi 
gentilesa de Merca 100 Oportunitats, 
Mònica Noé. 
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Ciutat

RECULL FOTOGRÀFIC FESTES MAJORS

Les Festes Majors es van inaugurar amb el pregó, aquest any pronunciat per Pedro Torres.Els gegants d’Amposta, Cecília i Roc, juntament amb Peronella i Ramon 
Berenguer IV, a la trobada de gegants.

El primer dia de Festes Majors les pubilles i pubilletes reparteixen el 
panoli.

Èxit de participació al sopar popular de Festes.

2a Trobada de Cantadors Ciutat d’Amposta.

Els majors de 80 anys reben un homenatge durant les Festes Majors.
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RECULL FOTOGRÀFIC FESTES MAJORS

Les Festes Majors es van inaugurar amb el pregó, aquest any pronunciat per Pedro Torres.

Les pubilles a l’arribada del bou.

La plaça de l’Ajuntament plena de gom a gom, a l’obra ‘Diner molt negre’ 
de Terra Baixa.

Les pubilles majors, Uma Valldepérez i Anna Bonet, el pregoner Pedro 
Torres i l’alcalde Adam Tomàs, encenent ‘el gran bombardeig’.

Com és tradició, la pubilla major i la pubilla major infantil realitzen el 
primer ball de Festes Majors amb l’alcalde i el regidor de Festes.

Les pubilles infantils a la tradicional arribada del bou.
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Ciutat

RECULL FOTOGRÀFIC FESTES MAJORS

El cosso iris i la guerra de confetti, entre els actes tradicionals de Festes. Com cada any, els focs artificials sobre el riu van tancar les Festes Majors.

23a Festa Aquàtica amb inflables.

El Carnabars va ser un dels actes més multitudinaris de les festes 
alternatives Surt al Castell.

El carrer Major va guanyar el premi de carrers Engalanats.

L’ebrenc Joan Rovira va actuar a Amposta, la nit del 15 d’agost.
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RECULL FOTOGRÀFIC FESTES MAJORS

Com cada any, els focs artificials sobre el riu van tancar les Festes Majors. La festa ‘Holi’, originaria de l’Índia, s’ha convertit en popular entre els 
més joves.

Homenatge a les pubilles de fa 25 i 50 anys.

Una de les colles guanyadores del concurs de samarretes de Festes. Vuit colles de diables van participar a la II Trobada de Bèsties i Diables 
‘Xeic Cremem’

La popular marató de Festes Majors es va convertir en la Milla de Festes.
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Un mort i nou ferits en un xoc 
frontal i un autobús a l’AP-7, al seu 
pas per Amposta. Els fets van passar 
la matinada del 20 d’agost, quan 
un vehicle d’alta gamma i matrí-
cula francesa que circulava contra 
direcció per l’autopista va xocar 
frontalment contra un autobús, 
provocant la mort del conductor 
del turisme. La Unitat d’Investi-
gació d’Accidents de Trànsit dels 
Mossos a les Terres de l’Ebre ha 
obert una investigació per aclarir 
les circumstàncies de l’accident.

Com ha explicat el cap de Trànsit 
dels Mossos a l’Ebre, Sergi Saladié, 
una de les hipòtesis que explicaria 
el xoc frontal és que el cotxe circu-
lava contra direcció però tampoc 
es descarta que hagi tingut algun 

problema.
Les nou persones ferides eren 

passatgeres de l’autocar, les quals 
van estar donades d’alta hores 
després de ser ateses per ferides 
menys greus i lleus als Hospitals de 
Tortosa i Amposta. L’AP-7 va restar 
tallada unes hores fins que la grua 
va retirar l’autobús accidentat.

L’ensurt pel record del mortal 
accident de Freginals el 2016, no-
més cinc quilòmetres més al sud, 
va estar inevitable.

Saladié va assenyalar que la 
“correcta maniobra evasiva” que 
va fer el conductor de l’autocar va 
evitar que bolqués, a diferència del 
cas de Freginals. 

ACN

SUCCESSOS

Un mort i nou ferits en un xoc 
frontal a l’AP-7

Amb els vots a favor dels regidors 
de l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta, el vot en contra de 
Som Amposta i les abstencions del 
Partit dels Socialistes i de Junts per 
Amposta, el ple extraordinari del 
9 de setembre va donar llum verd 
a les instruccions municipals que 
han de regular el servei de neteja 
d’edificis municipals per part de 
la nova empresa pública Amposta 
Serveis Municipals. Aquest és un 
dels últims esculls administratius 
perquè la nova societat municipal, 
creada a principis de 2019, assu-
meixi una de les seves principals 
funcions: la de la neteja d’edificis 
municipals.

Així, segons el document aprovat 
per ple, la nova empresa realitza-
rà la neteja de les escoles Miquel 
Granell, Soriano Montagut i Consol 
Ferré, de les piscines municipals 
d’Amposta i del Poble Nou, de 
l’Oficina de Cultura i Festes, de la 
Residència Baladres i de la nova 
oficina Caseta dels Mestres, que 
tindrà un cost estimat, segons el 
mateix document, d’uns 353.000 
euros anuals (entre personal i pro-
ductes). Està previst que de forma 
gradual durant el mes de setembre 
se subroguen a l’empresa pública 

tant els treballadors i treballadores 
de neteja d’empreses privades com 
les del propi ajuntament que actu-
alment ja estaven prestant aquest 
servei de neteja. Les instruccions 
aprovades pel plenari de l’ajunta-
ment, també inclouen quina neteja 
diària, setmanal i trimestral s’haurà 
de fer en cada equipament, i té per 
objectiu assolir la màxima eficàcia 
i eficiència en el servei.

L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, recorda que l’empresa pública 
va crear-se amb la voluntat de dotar 
a l’Ajuntament d’una eina que per-
meti oferir un millor servei i que, 
en primera instància ha nascut per 
assumir el servei de neteja d’edificis 
municipals i la gestió de la piscina 
municipal, s’exploraran altres opci-
ons. “L’empresa no només assumirà 
serveis que fan empreses privades 
subcontractades o externalitzades 
que ara volem fer públiques, sinó 
que també es farà càrrec, generant 
estalvi, d’aquells serveis de neteja 
que no han estat mai inclosos en 
cap licitació com per exemple la 
residència Baladres o l’Oficina de 
Cultura i Festes”, diu l’alcalde, “i 
també assumirà la neteja dels nous 
espais com per exemple lo nou pa-
velló esportiu o el centre cívic”.  

El ple aprova les instruccions de 
neteja dels edificis municipals

SERVEIS

L’Ajuntament d’Amposta ha ator-
gat 8.310 euros en subvencions per 
a sis projectes de rehabilitació i 
millora d’habitatges, cinc dels quals 
són per a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, mentre que l’al-
tre ha esta per a l’arranjament de 
una coberta. Aquests sis projectes 
han generat una inversió total de 
prop de 36.000 euros. L’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, ha posat 
en valor tant la inversió total que 
suposen les sis obres impulsades per 
particulars, com que el gran volum 
hagi estat destinat a la millora de 
l’accessibilitat i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques.

L’Ajuntament d’Amposta va 
impulsar aquestes bases l’any 

2017 vinculades a la recuperació 
d’habitatge als barris més antics 
de la ciutat, però l’any 2018 les va 
ampliar a tota Amposta. Existeixen 
tres programes diferenciats.

El primer programa afecta les 
actuacions de conservació i sos-
tenibilitat de les cobertes, ja sigui 
per rehabilitació com per la millora 
de l’eficiència tèrmica dels edificis, 
el segon tracta sobre ajuts en la 
conservació i la sostenibilitat en 
façana i n’hi ha un especial per a 
aquells edificis que donin al canal 
de la dreta de l’Ebre. Per finalitzar, 
l’últim programa és per a tractar 
les millores en l’accessibilitat als 
habitatges i la supressió de barreres 
arquitectòniques. 

HABITATGE

Atorgats més de 8.000 euros per 
a la rehabilitació d’habitatges
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En marxa el nou servei de neteja viària i 
manteniment d’espais verds

SERVEIS

La licitació de neteja i jardineria, que funciona des de l’1 d’agost, estrena maquinària i vehicles elèctrics

En marxa el nou servei de nete-
ja viària i manteniment dels 
espais verds d’Amposta. El 

servei, que es va iniciar l’1 d’agost, 
incorpora 20 vehicles nous i uns 
30 operaris que s’encarregaran de 
la neteja i jardineria de la ciutat. 
Un dels aspectes que s’ha treballat 
en aquest nou servei ha sigut la 
sostenibilitat i la conscienciació: 
“Des de l’Ajuntament procurem 
l’excel·lència en el servei i tant el 
personal com l’empresa ho entenen. 
És per això serem tan estrictes com 
ens permet el plec de condicions”, 
ha dit l’alcalde, Adam Tomàs. Coin-
cidint amb l’inici d’aquesta licitació 

també s’ha posat en marxa la marca 
“Cuidem Amposta”, que englobarà 
un seguit d’accions per responsabi-
litzar a la ciutadania sobre la neteja 
de la ciutat. “Volem que totes les 
persones se sentin incloses. Tenim 
un projecte en comú que es diu 
Amposta, i volem que estigui molt 
neta”, ha seguit Tomàs.

Amb el nou servei, la neteja viària 
i jardineria de la ciutat es divideixen 
en dos lots: el primer, que inclou 
tota la zona urbana d’Amposta i 
el Poble Nou, a més dels polígons, 
urbanitzacions, nuclis aïllats i es-
pais verds perifèrics; mentre que el 
segon lot, que inclou el parc dels 

Xiribecs i el camí de Sirga, es destina 
a 5 membres del Centre de Treball 
Fundació Astres. Mirna Boix, direc-
tora de la Fundació, ha assenyalat 
que “per primer cop una licitació té 
en compte una empresa del tercer 
sector en un conveni, el que és 
un gran pas per a la reinserció al 
món laboral d’aquestes persones”. 
La licitació del servei de neteja 
i manteniment dels espais verds 
es va atorgar en concurs públic a 
l’empresa Urbaser i a la Fundació 
Astres per un període de 5 anys i 
un cost de prop d’1.300.000 euros 
anuals.

Nous vehicles 
elèctrics
Un dels punts de la licitació 

comportava la compra de nova 
maquinària per part de l’empresa 

guanyadora, motiu pel qual s’in-
corporen 3 escombradores de mitja 
capacitat, una escombradora d’alta 
capacitat, un camió baldejador, 4 
bufadors elèctrics silenciosos, un 
aspirador elèctric de residus ur-
bans, 4 vehicles lleugers elèctrics, 
una furgoneta elèctrica, 2 carrets de 
neteja viària i una hidronetejadora 
d’alta pressió, a més de la maquinà-
ria i eines de jardineria. Aquestes 
màquines permetran l’escombrada 
manual, mecànica i mixta, a més 
d’aiguabatre i netejar amb aigua a 
pressió per la retirada de pintades 
o taques d’oli, entre d’altres.

Entre les noves mesures hi consta 
també la definició exhaustiva de les 
zones d’actuació, la introducció de 
mesures mediambientals i en ma-
tèria de sostenibilitat i l’aplicació 
de mesures de control de qualitat 
i penalitzacions. 

La residència de gent gran d’Ampos-
ta continua ampliant els seus serveis. 
Aquest mes d’agost, el departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
ampliat en cinc les places disponibles 
al Centre de Dia per a gent gran, arri-
bant així a les 55 places, una ampliació 
que ha estat coberta amb persones que 
estaven en llista d’espera. “És la nostra 
voluntat que l’edifici de la residència 

de gent gran doni al màxim servei 
possible mentre tinguem demanda 
del servei”, assenyala l’alcalde, Adam 
Tomàs, “és per aquest motiu que vam 
sol·licitar a la Generalitat l’ampliació 
d’aquest servei”.

Amb aquesta nova ampliació de 
places, la residència de gent gran ja 
disposa de 55 places de centre de dia 
i 160 places de residència. 

Noves places per al centre de 
dia i la residència d’avis

SERVEIS SOCIALS
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Gent
ENTREVISTA

L’ampostina Anna Noé i el torto-
sí Manel Navarro han dut al món 
«Adivina con emoticonos», un 
joc de taula en línia que ja es pot 
descarregar per a Android i IOS. 
Jocs, peŀlícules, música, escrip-
tura, televisió i fins i tot dites po-
pulars són les categories que els 
jugadors hauran d’endevinar per 
derrotar al seu contrincant. És tan 
fàcil com llençar el dau, moure’t 
de casella en casella, encertar la 
pregunta final i aconseguir les sis 
emoticones per guanyar la parti-
da. 

Anna Noé (Amposta, 1992) és ma-
temàtica i especialitzada en infor-
màtica i, a banda de ser la crea-
dora d’aquesta aplicació, també 
serà una de les ponents del VAG 
Experience, el 5 d’octubre.   

Com us inicieu en el món de les 
aplicacions?

Anna Noé: Això va començar amb 
mi. Jo vaig estudiar matemàtiques i 
em vaig especialitzar en informàtica. 
És a partir d’aquí quan aconsegueixo 
la meva feina actual a Indra, on 
aprenc a programar per a IOS. 

I la idea del joc?
A.N.: La idea de voler fer aquest 

joc la vaig tenir fa uns 10 anys, el 
problema és que llavors no tenia 
ni els recursos ni la capacitat per a 
fer-lo. I quan vaig conèixer a Manel 
li vaig explicar i vam posar-nos a 
treballar. 

Manel Navarro: Hi ha una anèc-
dota que no hem explicat a ningú: 

un dia jo em vaig trobar a un noi, 
que jo no ubicava dintre el món de 
la informàtica, que em va dir que 
havia fet diverses aplicacions. I tal 
com ho va dir semblava que fos tan 
fàcil que de seguida vaig trucar a 
Anna i li vaig explicar. I tot això va 
ser una mica el detonant.

Com us heu repartit la feina?
A.N.: Vaig començar en IOS i quan 

ja la tenia gairebé enllestida em vaig 
posar a aprendre a programar en 
Android per poder fer tota la part 
de codi del nostre joc. Hi ha molta 
feina darrere de les aplicacions que 
tenim als nostres mòbils. 

M.N.: Jo de codi només sé quatre 
coses que ella m’ha ensenyat, però 
algú ha de posar les emoticones, les 
preguntes en castellà i en anglès, 
els sons... 

Quant de temps de treball hi ha 
darrere de l’aplicació?

A.N.: Entre els dos unes 2.000 
hores reals com a mínim. Ens hem 
trobat moltes vegades amb el pro-
blema del Copyright tant en els sons 
com en les emoticones i hem hagut 
de tornar a començar de nou. Al 
principi m’apuntava les hores per 
saber el que em costava, però vaig 
deixar de fer-ho perquè acabàvem 
dedicant estones del nostre temps 
lliure i no podíem apuntar-ho tot. Fa 
gairebé dos anys que vam començar 
amb tot això... 

M.N.: Jo sóc molt autocrític i 
volia treure-la ja però amb un dis-
seny més polit. Però al final tenia 
raó ella, podíem publicar-la i anar 

millorant-la a poc a poc, perquè la 
primera setmana no venen totes les 
descarregues a la vegada. 

Darrere d’una aplicació segueix 
havent-hi feina tot i estar publica-
da.

A.N.: Clar. S’ha de millorar el 
disseny i moltes altres coses que hem 
volgut anar adaptant a poc a poc. A 
més està el tema dels crashos, que 
són els problemes que surten un cop 
comencen a jugar els usuaris amb 
telèfons diferents, que s’han d’anar 
solucionant progressivament. 

M.N.: Aquest món és molt delicat 
i només que t’equivoques en una 
lletra o un símbol ja t’ho desmunta 
tot. No pots fer-ho una mica bé, ha 
de ser perfecte.

Canviant de tema. Un dels apar-
tats del joc consisteix a endevinar 
dites populars, el que funciona per 
difondre-les entre els joves.

A.N.: La categoria de «dichos 
populares» és la més difícil de to-
tes, i ja hem pensat una cosa per 
agilitzar-la. I sí, serveix una mica 
per «culturitzar» a la gent més jove. 

Jugueu al vostre joc?
M.N.: Quan la vam llençar ens 

passaven el dia jugant entre nosal-
tres, fins que va haver-hi un moment 
que vam haver de dir prou perquè 
no desconnectàvem ni fora de casa. 
No juguem per divertir-nos, sinó 

que forma part de la nostra feina 
veure els errors i les coses que es 
podrien millorar. 

Teniu més idees per a futures apli-
cacions?

M.N.: I tant! Jo en tinc una de 
personal i l’Anna en té una altra. Però 
vull acabar una i començar l’altra, 
perquè fer-ho tot al mateix temps 
no ajuda a fer les coses ben fetes. 

A.N.: De moment volem acabar 
de treure aquesta i polir-la. Per a 
després tenim tres idees bones: 
dos jocs i una ferramenta, però de 
moment volem relaxar-nos i acabar 
de millorar aquesta.

Ara a l’octubre un de vosaltres es-
tarà també al VAG Experience.

A.N.: Sí, estaré com a ponent 
en una taula de debat per parlar 
sobre dones i programació. És un 
tema interessant perquè fa poc va 
sortir un article que deia que hi ha 
un 48% d’usuàries dones jugant 
als videojocs, però no arribava al 
10% de dones programadores. Al 
projecte on treballo ara mateix, per 
exemple, som 14 persones i jo soc 
l’única dona. Si hi ha tantes dones 
interessades en aquest món però 
després resulta que no s’hi volen 
dedicar és que hi ha alguna cosa 
que no està funcionant bé.  

ROSER REGOLF

LA PROGRAMADORA AMPOSTINA, ANNA NOÉ, SERÀ UNA DE LES PONENTS DEL VAG EXPERIENCE 

«Hi ha molta feina 
darrere de les 
aplicacions que tenim 
als nostres mòbils»
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OPINIÓ

Aquest any en fa cinquanta 
que vaig ser pubilla. Quan 
des de l’Ajuntament em van 

trucar per convidar-me a participar 
en els actes que organitza, vaig dir 
que sí. Però la veritat és que no sabia 
si podria assistir a l’homenatge que 
l’Ajuntament prepara per a totes 
les pubilles de la nostra ciutat, les 
d’enguany, les dels vint-i-cinc anys i 
les de fa cinquanta anys, com jo. Per 
correspondre a la invitació, tant si 
podia ser-hi com si no, primer vaig 
pensar a enviar un poema senzill 

que tinc on expresso les vivències 
de la meva adolescència en la nostra 
Amposta de finals dels seixanta, i tot 
l’enyor que vaig sentir en marxar a 
estudiar fora perquè, si a l’Ajunta-
ment li semblava bé, el publiquessin 
a la revista Amposta.

Tot i això, alguna cosa em va atu-
rar, va ser la imatge d’una companya 
de fora que em va visitar ara fa 
exactament cinquanta anys! Recordo 
que em vaig preguntar què li puc 
explicar de la història de la meva 
ciutat?  Li vaig parlar d’unes pedres i 

objectes antics dels ibers que hi havia 
en bosses de plàstic als baixos de 
l’Ajuntament en unes prestatgeries, 
la vaig portar a les Escoles i al Parc, 
ens vam fotografiar a la placeta de 
Santa Susanna i al Pont Penjant. Vet 
aquí tot el que jo sabia! 

Amb els anys he anat  coneixent 
moltes més coses de la nostra histò-
ria i, amb cada descoberta, he anat 
emplenant els buits seculars que, 
malauradament, ens han acompa-
nyat i m’he sentit orgullosa i feliç. 
Així que he decidit fer un escrit més 

històric que personal, una mica en 
forma de poema, sobre la història 
de temps més antics que els actuals 
o els contemporanis, que són igual 
d’importants però potser menys 
coneguts, i ho faig en homenatge a 
la meva generació i a les generacions 
següents perquè mai més ens pensem 
que la història de la nostra ciutat ens 
cap en una sola mà. 

MARIA-JOSÉ MARGALEF SAGRISTÁ 
PUBILLA DE 1969     
FESTES MAJORS D’AMPOSTA 
AGOST 2019

Dorm Amposta el somni dels segles! 
Dorm Amposta el somni dels segles! 
Ha viscut en sa terra batalles que els temps oblidaren i
ha tingut altres noms i altres fills que perviuen en natros!
Filla d’ibers gloriosos, plantà cara a Roma a la riba del nostre riu Ebre,
port de mar en els segles pretèrits! 
Port de mar, port Fangós o d’Alfacs, on embarcà 
el Magnànim en el quinzè segle. 
Hi ha encara un vestigi del port en el nom que es manté 
en un dels barris, el Grau!

Berebers i moriscos treballaren sa terra, 
vençuts ja els germànics, i aportaren saber i 
nova tècnica als conreus i a l’aprofitament de l’aigua: 
les sèquies, els assuts i molt més aquests pobles 
deixaren quan una nova conquesta creuava les viles. 
Vents del nord ens portaven la llengua i la fe.

I una Crónica nostra ens descriu Berenguer III, el comte, 
 ocupat a refer la fortalesa andalusí per a fer-la cristiana. 
I Berenguer IV, el seu fill, tot estant a la ciutat 
de Lleida, donà el 1148 “el lloc i el castell d’Amposta” 
als frares de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem, els Hospitalers. 
I potser haurem de començar a preguntar-nos si donació i conquesta 
van anar de la mà!

Castellania d’Amposta, Hospitalera,
terra de frontera  del llevant andalusí,
bandera amalfitana dels frares de Sant Joan,
durant més de cent trenta anys tingueres 
residència oficial a la nostra ciutat de la mà
del Castellà d’Amposta que organitzà dos 
comanadors al territori, el d’Amposta i el d’Ulldecona i 
dirigí les cases de l’orde al Principat, l’Aragó i València.

I, passats ja molt anys, en el segle tretzè, el 1280,
un nou rei ens volia, lloc estratègic i de control 
del riu, i ens bescanvià als Hospitalers per Onda i 
Gallur i es quedà amb el lloc i el castell d’Amposta i 
ens donà per al nostre govern la seva llei,
Els Usatges de Barcelona.

Hospitalers enriquits en el segle catorze amb
els béns dels Templers que, acusats d’heretgia,
 caigueren en desgràcia, portaren el rei  a malfiar de l’orde, 
i dividí el territori hospitaler entre el Priorat de Catalunya i
 l’Orde de Montesa a València que creà amb aquest fi. 
I deixà sota la Castellania d’Amposta
les cases de Catalunya de la Vall de l’Ebre, 
totes les d’Aragó i algunes ciutats de València. 
I ara no sabem si la jota va baixar o va pujar per l’Ebre i, potser, 
la transhumància ja ens ve d’aquells segles.

En la guerra civil catalana i del Casal d’Aragó,
allà a finals del segle quinze, 
ens mantinguérem fidels al legítim hereu, 
el primer príncep de Viana, Carles,  i lluitàrem contra el seu pare, 
Joan II, juntament amb la Diputació del General. 
Vam tornar a perdre i el nostre castell va ser 
destruït des del riu. 
Ulldecona i Tortosa es rendiren i pogueren salvar els seus castells! 
Les pedres del nostre van bastir moltes cases, i fins i tot muralles 
de poblacions veïnes!
Perduda la protecció que ens donava el castell, l’oblit arribà, 
i patírem atacs de pirates del mar, la població minvà  i oblidàrem qui 
érem.
I podria seguir, però no us vull cansar, i expresso un desig que fa temps 
que jo tinc:
Desperta Amposta del somni i l’oblit! 
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Una població crítica, reflexiva 
i rica és aquella que s’educa 
a través dels valors. I la 

cultura és un dels camins per fer-
ho. «Aconseguir una programació 
estable de teatre infantil és una 
forma de generar un tipus de ciu-
tat, perquè al llarg dels anys aquest 
públic acabarà anant al teatre per a 
adults», apunta Assumpta Eixarch, 
una de les membres més veteranes 
de l’associació. La Xarxa d’Amposta 
celebra 20 anys programant obres 
teatrals per al públic més jove de 
la ciutat. Des d’una acció totalment 
voluntària, un grup de persones 
s’encarreguen de descobrir i portar 
fins a Amposta obres d’alt nivell 
per apropar la cultura als infants 
de la ciutat. 

«Nosaltres ja formàvem part de 
l’Associació Tarambana, on ja es tre-
ballava en l’àmbit del lleure infantil. 
En aquells temps del teatre infantil 
se n’encarregava el Grup Rialles, 
però quan van decidir rescindir el 
contracte des del mateix Ajuntament 
ens van dir a Tarambana que perquè 
la Fundació Xarxa vingués a fer 
teatre a Amposta alguna entitat se 
n’havia de fer càrrec. I així és com 
va començar tot», explica Eixarch. 
L’any 1999, l’acabada d’estrenar Xar-
xa Amposta va fer un tastet teatral 
per després programar temporada 
rere temporada. 

Anna Palacios, una altra de les 
membres històriques de La Xarxa, 
explica que «poder portar teatre per 
a tots els públics i de qualitat a Am-
posta és tota una satisfacció. Aquests 
20 anys ens han permès anar veient 
el canvi dels públics, els que venien 
de xiquets ara porten els seus infants, 
i els que van començar com a mares 
i pares joves ara venen sent iaios 
perquè encara recorden el temps 
que van passar amb nosaltres». Més 
de cent obres de teatre, circ, titelles, 
dansa o màgia han passat per les 

instal·lacions ampostines gràcies al 
voluntariat d’aquest grup de perso-
nes que amb el temps també a anat 
creixent. «Vam començar sent tres 
o quatre i ara ja som el doble. Al 
final, l’administració et pot ajudar, 
però sempre serà la ciutadania la 
que formarà l’associació», comenta 
Assumpta. Les dues membres de La 
Xarxa comenten també que l’experi-
ència ha contribuït també en el seu 
propi creixement personal: «Si no 
haguéssim estat en tot això segu-
rament ens hauríem perdut moltes 
obres, espectacles i mostres de teatre 
que també ens han fet créixer com 
a persones».

Els anys han anat passant, però 
no només per als que van formar 
l’associació, que tot i tenir els fills 
grans continuen al peu del canó, 
sinó també per als grups de teatre. 
Anna Palacios i Assumpta Eixarch 
expliquen que abans les companyies 
venien amb una furgoneta carregada 
de decorats i que avui, algunes obres, 
només necessiten un projector i una 
pantalla. «Hi ha eines que ajuden 
a captar molt més al públic que 
abans», apunta Palacios. El públic 
també és ara més exigent, el que fa 
que des de La Xarxa s’hagi de fer 
una selecció més acurada. «Nosaltres 
quan programem intentem que hi 

hagi igual contes, que circ, teatre, 
pallassos, màgia... el que encara ens 
costa una mica més és la dansa», 
apunta Palacios. Tot i això, el que 
més funciona últimament és la màgia 
i les titelles, a més de les obres que 
fusionen diverses modalitats.

Aquest curs 2019-2020 també 
serà La Xarxa d’Amposta qui s’en-
carregarà de programar les obres 
de teatre en català de les escoles del 
municipi. «Son les mateixes famílies 
i personal docent els que vénen a 
veure les obres de La Xarxa, per això 
ens han demanat si a partir d’ara 
podem encarregar-nos-en nosaltres», 
segueix Anna Palacios. 

Pel que fa a la qüestió econòmica, 
Assumpta Eixarch comenta que «hem 
anat passant per diferents etapes, al 
principi hi havia mesos on venia més 
públic i d’altres menys, i va ser el que 
juntament amb la part econòmica 
ens va ajudar a regular la programa-
ció». «Tot i l’ajuda de l’Ajuntament 
i de la Fundació Tarambana, hem 
tingut moments que no hem arri-
bat a final de mes i Tarambana ha 
acabat assumint la part que faltava. 
Tot i això ara mateix, des que hem 
incorporat la venda d’entrades en 
línia, estem notant una pujada molt 
positiva en la compra d’entrades», 
segueix Eixarch. 

Obres de qualitat per 
a tots els públics
Sembla que tot i les dificultats, 

les associacions culturals han fet bé 
la seva feina i cada cop són més les 
famílies que van a veure obres de 

teatre. D’altra banda, el públic que 
sembla que encara no ha trobat el 
seu espai en les arts escèniques és 
l’adolescent. «És una de les mancan-
ces en la qual hem de treballar. Pot 
ser que hi hagi un moment vital que 
els joves no mostren tant d’interès 
pel teatre i després d’adults tornen a 
anar-hi, però de totes maneres volem 
intentar cobrir aquestes edats. És 
un dels grans reptes de la Fundació 
Xarxa arreu de Catalunya», explica 
Anna Palacios. En contra també estan 
les noves tecnologies, els videojocs 
i la influència publicitària: «Hi ha 
espectacles o pel·lícules de les quals 
es fa molta publicitat i realment no 
son per a tant, i després hi ha obres 
magnífiques que transmeten valors i 
fan reflexionar al públic que no tenen 
repercussió mediàtica i gairebé ningú 
sap que existeixen», afegeix Palacios. 

Per celebrar l’aniversari, per a la 
temporada vinent han programat 
obres com el musical «Tom Sawyer 
detectiu», el 28 de setembre, on 
també hi haurà una gala amb moltes 
sorpreses recordant la trajectòria de 
La Xarxa; les titelles de «L’aventura 
d’avorrir-se», el 18 d’octubre o «La 
petita Campany», el 30 de novembre. 
El 2020 començarà també amb força 
el dia 18 amb el mag Txema i «The 
Postman»; «Adéu Peter Pan» el 15 de 
febrer; i la història d’un bolet i un 
esquirol a «Baobab», al mes de març. 
Sis obres teatrals diverses pensades 
per a totes les edats que ajudaran 
al públic a adoptar una nova visió 
del món. 

ROSER REGOLF

L’ASSOCIACIÓ CELEBRA 20 ANYS PROGRAMANT TEATRE INFANTIL I JUVENIL A LA CIUTAT

La Xarxa Amposta, 
20 anys educant a 
través del teatre
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Cultura

Kathy Hinde presenta una instal·lació 
escultòrica sonora sobre el canvi climàtic

LO PATI

La proposta s’exposarà al mateix temps que ‘Piedras del camino’ d’Oscar de la Fuente

El so de diversos blocs de gel 
fonent-se en un degoteig 
constant dins recipients me-

tàl·lics, un so ambient que evoca i 
vol crear consciència sobre un dels 

principals problemes que afecten el 
planeta: el del canvi climàtic i l’es-
calfament global. Es tracta de ‘Phase 
Transition’, la instal·lació sonora i 
escultòrica de Kathy Hinde que es 

podrà veure i escoltar a Lo Pati del 
31 d’agost al 15 de setembre. ‘Phase 
Transition’ és una de les propostes 
més espectaculars i colpidores de 
la vuitena edició d’Eufònic, Arts 
Sonores, Visuals i Digitals de les 
Terres de l’Ebre. El treball d’aquesta 
artista escocesa parteix de l’asso-
ciació de naturalesa i tecnologia i 
genera instal·lacions audiovisuals 
i performances que combinen so, 
escultura, imatge i llum. Inspirant-se 
sempre en fenòmens que es troben 
en el món natural. 

La temàtica de la instal·lació de 
Hinde enllaça plenament amb la 
filosofia de Lo Pati i la seua vin-
culació amb el paisatge i l’entorn 
natural. Al mateix temps, al Centre 
d’Art també es pot visitar ‘Piedras 
del camino’, de l’artista sonor Oscar 

de la Fuente, projecte vinculat a una 
de les residències artístiques que 
impulsen conjuntament Eufònic i 
Lo Pati. El projecte de De la Fuente 
reprodueix a través de pedres extre-
tes temporalment del camí de sirga 
entre Amposta i Deltebre el paisatge 
sonor d’aquest camí natural. 

Altres projectes d’Eufònic amb Lo 
Pati aquest 2019 són el taller de Ma-
ria Pons, ‘L’hivernacle terra’, adreçat 
a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 10 
anys creat a partir de la instal·lació 
de Kathy Hinde. El clàssic vermut 
als Ullals de Baltasar, el dissabte 7 
de setembre a les 12 del migdia, que 
enguany deixarà sentir el r’n’b de 
Dj Goodfellah i els inclassificables 
Hijos del Trueno que naveguen per 
una barreja de rumba, jota, bolero, 
havaneres i ritmes del Nil.  

La quarta edició del Grand Tour ha 
tingut com a punt de partida el delta 
de l’Ebre. El recorregut, que mescla 
el senderisme i l’art contemporani ha 
comptat aquesta edició amb la com-
plicitat de Lo Pati, el parc natural del 
delta de l’Ebre, l’Associació Cultural 
Rabera de Bouetes i la Comunitat de 
Regants de l’Esquerra de l’Ebre.  “Per 
a nosaltres és interessant participar 
en aquest projecte perquè enllaça 
molt bé amb la filosofia de Lo Pati 
i la vinculació entre art contempo-
rani i paisatge”, apunta Aida Boix, 
directora de Lo Pati. 

El 14 d’agost, la ruta es va iniciar 
a l’Ampolla per recórrer en dos dies 
l’hemidelta esquerre: la badia del 

Fangar, els camins interiors de la 
plana deltaica amb la seva xarxa de 
canals i séquies i finalment la Casa 

de Fusta; paratges on van tenir lloc 
algunes de les intervencions artísti-
ques, com la de Miquel Àngel Marín, 

qui va ser l’encarregat de posar nom 
a les séquies amb ‘El nom escrit no 
és el món dit’. A la Casa de Fusta, 
a Amposta, va ser l’artista anglès 
establert a Berlín Simon Faithfull, 
amb el geògraf Sergi Saladié, qui 
van dissertar sobre l’amenaça de la 
regressió al Delta, fent-la visible des 
de diferents vessants.

El dissabte 17 d’agost van seguir 
les etapes del Grand Tour a bord del 
vaixell Lo Sirgador en un recorregut 
pel riu Ebre, des d’Amposta fins a Tor-
tosa. També hi va haver una travessa 
pels Ports, una incursió a la Terra Alta 
i als espais de la Batalla de l’Ebre; així 
com als espais calcinats de la Ribera 
d’Ebre i a la nuclear d’Ascó. 

La quarta edició del Grand Tour passa per Amposta 
ART
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Estisores rovellades - 
Pimera part

Jo vaig ser una “savinosa”. I la 
meva germana petita… també. Que 
jo recordi sempre he mostrat certa 
dificultat a pronunciar algunes 
lletres. Hi ha paraules amb certa 
sinuositat sonora que, encara avui, 
quan potser sóc excessivament 
gran, perseveren a entravessar-se’m 
a la gola… SA-VI-NO-SA… 

No deixa de ser irònic que aquest 
establiment emblemàtic on cente-
nars de nens i nenes van perdre el 
seu somriure encara resti dempeus, 
al bell mig del litoral tarragoní, com 
un recordatori enverinat de gairebé 
quatre dècades de repressió fran-
quista que la magnànima transició 
espanyola mai va saber gestionar 
del tot bé. 

En Tobies va deixar-nos… aviat 
en farà un any. Ho va fer a la seva 
manera pròpia i inimitable, sense 
suplicar misericòrdia, a trenc d’alba, 
begut, “enfarlopat” i amb el cap 
al bell mig de la pitrera d’una de 
les seves meretrius de confiança. 
Només tenia setanta-quatre anys. 
L’endemà va sortir en tots els di-
aris i va esdevenir, tot plegat, una 
mena de comèdia negra americana 
esquitxada amb pinzellades aleatò-
ries del Berlanga més recalcitrant. 
No va sorprendre’m gens ni mica. 
Tobies era així.

Encara recordo aquella tarda 
quan vàrem conèixer-nos. La Lídia i 
jo no sabíem d’on veníem ni tampoc 
teníem on anar. Algú me’n va parlar 
bé, i la necessitat i la desesperança 
van empènyer-me envers la plaça 
dels Carros1 amb un ram de llàgri-
mes sota el braç i una nena amb el 
nas ple de mocs i els genolls pelats 
agafada de la mà. Vestíem quatre 

parracs manllevats del preventori. 
El Tobies era devora la font i ban-
derejava, amunt i avall de la plaça, 
amb un cert desinterès impostat. 
Era un poquet lleig… Bé, siguem 
sincers, n’era una mica massa de 
lleig. Lluïa una creu al coll i mas-
tegava amb fruïció un escuradents 
gastat que li rodolava per la boca 
amb una rudesa estudiada i un cert 
primitivisme deliberat. A primer cop 
d’ull vaig observar com aquell noi 
de rostre boterut no deixava d’oferir 
menjar als coloms sense parar-hi 
gaire esment i amb una indolència 
que semblava premeditada. Tot 
d’allò més comú i normal fins que 
una d’aquelles rates amb ales va 
descuidar-se un instant i, gairebé 
sense adonar-se, va fer cap dintre 
el seu sarró. Un cop a casa (això ho 
vaig esbrinar poc després), va fer-ne 
un brou ben espès per sopar. Vam 
encaixar de seguida i no va trigar ni 
deu minuts a referir-me tota la seva 
trajectòria “artística”. Va parlar-me 
de com s’havia vist obligat, des de 
ben petit, a guanyar-se la soldada 
fent d’escolanet, de campaner, 
d’emblanquinador, de drapaire i, 
fins i tot, de cafeter ambulant. Tot 
oficis que ja s’han perdut. Eren uns 
altres temps. L’Espanya franquista 
era pobra i no disposava ni de paper 
higiènic. El Tobies era un supervi-
vent d’aquells que sempre queien 
dempeus, com els gats. I els rotlles 
de Papel Elefante eren un petit luxe 
prohibitiu per a la majoria.

Durant la nostra franca xerra-
menta i amb uns ulls negats de 
llàgrimes −mentre li glossava 
totes i cadascuna de les meves 
nombroses misèries− van sortir a 
relluir els draps més bruts d’una 
remota innocència que s’havia en-
testat a escapolir-se dels meus ulls 

adolescents. El meu “superheroi 
castís” fingia que ho entenia tot 
amb la indiferència dels despis-
tats i tractava, sense cap mena 
de fingiment, de relativitzar totes 
aquelles remembrances de caràcter 
negativitzant que m’anaven sorgint 
de la boca. Després, amb un sorollós 
petó a cada galta i una encaixada 
de mans, va condemnar-nos a totes 
dues a viure sota l’aixopluc del seu 
paraigua protector. Vam celebrar-ho 
de seguida tot bevent cervesa en 
dejú. La trompa que vam agafar va 
resultar ben considerable. La Lídia 
i jo vam dormir la mona fent una 
mena de singular migdiada que va 
perllongar-se dues nits i dos dies 
ben sencers. Tot un luxe per a una 
servidora que, des de sempre, havia 
passat les nits amb un ull mig obert, 
sense tancar-lo ni un minut, en un 
perpetu estat de vetlla que sempre 
m’havia resultat del tot esgotador. 
A partir d’aquell moment precís 
vam conformar, tots tres, un atípic 
tàndem condemnat a la major de 
les mediocritats. Estimar era i és, 
finalment, un gest d’egoisme enter i 
absolut en què et compromets amb 
algú que et fa millor, et comple-
menta o bé presenta aquells valors 
que, de ben segur, trobes a faltar 
en la teva pròpia persona. Si aquest 
discurs fora de caire sexual…, això 
ja seria un altre tema, de ben segur, 
més extens.

Ningú no explicava ni explicarà 
facècies tan convincentment com 
ho feia ell. Tots i cadascun dels 
minsos rèdits que havia estat capaç 
d’arreplegar durant la seva vida els 
havia pogut aconseguir gràcies a 
una retòrica impúdica i a algunes 
accions secretes i enigmàtiques fruit 
del seus nombrosos i obscurs con-
tactes. Sempre amagava un parell 

de sentències a la màniga per tal 
de sortir indemne davant qualsevol 
situació dificultosa. Tenia les mans 
tan buides com les d’aquells qui no 
esperen res de la vida, però sempre 
va aconseguir que tots tres tiréssim 
endavant. Mai no va demanar-me 
cap mena de penyora sexual. El 
nostre va ser un atípic pacte tàcit, 
una història construïda a base de 
supòsits, sense floretes romàntiques 
ni petons sota el vesc. Per  la meva 
banda i per poder suportar aquella 
oda a la mediocritat amorosa vaig 
haver d’acceptar els profits i els 
desavantatges de la nostra insòlita 
simbiosi mútua. Algunes coses, 
però, estaven destinades a ocórrer…

Quan la Lídia va fer catorze 
anys en Tobies va confessar-me el 
seu amor etern i va comunicar-me, 
com aquell qui no vol la cosa, que 
n’estava tant de mi que havia aca-
bat per deixar prenyada la meva 
germana petita… I mai no vaig 
poder refer-me d’aquell cop de 
perplexitat. El whisky, en principi, 
neix transparent com la ginebra o 
el vodka, després li incorporen un 
polsim de colorant per tornar-lo 
daurat… I aquest és el paradigma 
que, de sempre, ha definit a la 
perfecció el meu erràtic esdevenir 
vital. A vegades crec que sobren 
les paraules i que cal parlar en 
silenci d’unes relacions familiars 
sorprenents i una mica estrafolàries 
allunyades de qualsevol raciocini 
formal. En assabentar-me d’aquella 
mena de relació incestuosa, però, 
va caure’m l’ànima als peus i vaig 
pensar a desmuntar la paradeta i 
fer un mal cap, però, després de 
sopesar-ho amb certa calma amb un 
bon got d’aiguardent, vaig optar per 
assumir aquell nou rol maternal que 
semblava fet a la meva mida… 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

Us presentem a Drac, un gosset que 
vam trobar en un poble proper, per 
on feia dies que rondava amb el perill 
de ser atropellat constantment. Drac 
és un mascle mix de llaurador que té 
uns 10 mesos, és simpàtic, afectuós, 
enèrgic, sociable i alegre...ho té tot! 
El vols conèixer? 
Contacta’ns a info@engrescats.cat.  

Coneix a Drac
ENGRESCATS
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Alexandra Alonso, 
nova incorporació a 
Som Amposta
Des de Som Amposta volem fer la 
presentació oficial de la secretaria 
dels departaments de les àrees Social, 
Lleure, Cultura, Festes i Joventut, la 
senyora Alexandra Alonso López, 
pel nou projecte envers els resultats 
obtinguts a les eleccions municipals 
del maig del 2019 i seguint el nostre 
full de ruta per les eleccions del 2023. 
Gràcies al seu compromís podrem 
donar resposta a les necessitats ob-
jectives dels nostres votants recollint 
totes les incidències, sol·licituds, 
recomanacions, entre d’altres, de la 
població d’Amposta.
Volem un contacte directe amb la 
ciutadania, ja que vosaltres sou el 
principal actiu de l’organització i, en 
aquests moments, hem de treballar 
conjuntament per donar una resposta 
òptima a la ciutadania.

Escola Taller
Volem una escola per formar joves, ja 
que no tenim professionalitat. Volem 

dignificar els oficis com el d’electri-
cista, manobre, fontaner, instal·lador 
de pla dur..., ja que són oficis molt 
necessaris i els empresaris es queixen 
que no troben professionals i els que 
troben han de perdre molt de temps 
ensenyant-los ells.
És per això que les contractacions es 
fan difícils tant per als contractats 
com pels empresaris, que seu pensen 
dues vegades. Necessitem joves pre-

parats pel futur i més amb aquests 
anys que corren que han sigut durs i 
ben segur que ho seran en un futur, 
ja que entrar al mercat laboral cada 
vegada és més difícil.

Presentació del   
nostre vi
A Som Amposta, tal com van dir al 
nostre programa electoral, estem 

molt preocupats pel comerç local i 
pels productes de proximitat. Tant és 
així que hem començat apostant pels 
productors de les Terres de l’Ebre i, 
per tant, amb productes molt nostres 
fent un vi amb exclusivitat.
Un vi fet amb garnatxa negra i syrah, 
fermentat amb llevats salvatges, 
genial per combinar amb menjars 
típics del Delta. 

L’espai Som Amposta

Millorant la ciutat

Amb el setembre arranca el nou curs 
polític, amb nous reptes i projectes 
i d’altres que perduren en el temps 
i que durant aquest nou curs ani-
ran culminant. Tot comparteixen 
el mateix objectiu: fer d’Amposta 
la millor ciutat per viure. Aquest 
agost hem vist materialitzar-se dos 
projectes molt importants per a la 
nostra ciutat, fruit d’un treball cons-
tant de l’equip de govern d’Esquerra 
d’Amposta.

Per una banda, ja és operatiu el nou 
servei de neteja i jardineria de la 
ciutat. Des de principis d’agost, els 
nous equips treballen amb la nova 
marca Cuidem Amposta. Fa només 
unes setmanes, però creiem que el 
nou servei ha millorat la imatge 
dels carrers i places de la nostra 
ciutat. N’estem satisfets. També de 
les actuacions que s’estan duent a 
terme a diferents espais verds de 
la ciutat, que acabaran creant nous 
espais públics a diferents barris de la 
ciutat. En són dos exemples el parc 
de Valletes i el parc del conegut com 

a pàrquing del butano, obres que 
estan en marxa i que culminaran 
aquesta tardor. I estarem molt ama-
tents perquè l’empresa adjudicatària 
doni el millor servei mentre duri el 
contracte. 

Hem avançat molta feina per millo-
rar la fisonomia de la ciutat, però no 
ho tenim tot fet. Ni de lluny. Estem 
millorant l’espai públic i hem posat 
a funcionar una licitació de neteja 
i jardineria molta ambiciosa, però 
encara tenim molt de camí a recór-
rer. Aquest nou curs polític, des de 
l’equip de govern d’Esquerra serem 
molt insistents en la necessitat 
que la ciutadania s’impliqui en la 
imatge d’Amposta. Com? Duent a 

terme campanyes de sensibilització 
i civisme perquè cadascú sigui res-
ponsable de l’impacte que té el seu 
comportament. Llençar de forma 
correcta la brossa al contenidors, no 
llençar coses al terra, recollir els ex-
crements dels gossos,... seran temes 
que centraran les nostres campanyes 
de sensibilització... perquè entre tots 
Cuidem Amposta. 

Per altra banda, aquest setembre 
també ha començat a operar la nova 
empresa pública Amposta Serveis 
Municipals. Ja té les instruccions de 
l’Ajuntament per netejar les escoles 
Miquel Granell, Soriano Montagut 
i Consol Ferré, de les piscines mu-
nicipals d’Amposta i del Poble Nou, 

de l’Oficina de Cultura i Festes, de 
la Residència Baladres i de la nova 
oficina Caseta dels Mestres, que 
tindrà un cost estimat, segons el 
mateix document, d’uns 353.000 
euros anuals (entre personal i pro-
ductes). Està previst que de forma 
gradual durant el mes de setembre se 
subroguen a l’empresa pública tant 
els treballadors i treballadores de 
neteja d’empreses privades com les 
del propi ajuntament que actualment 
ja estaven prestant aquest servei de 
neteja. L’empresa s’ha creat amb la 
voluntat de dotar a l’Ajuntament 
d’una eina que permeti oferir un mi-
llor servei i que, en primera instància 
ha nascut per assumir el servei de 
neteja d’edificis municipals i la gestió 
de la piscina municipal, s’exploraran 
altres opcions. No només assumirà 
serveis que fan empreses privades 
subcontractades o externalitzades 
que ara volem fer públiques, sinó 
que també es farà càrrec, generant 
estalvi, d’aquells serveis de neteja 
que no han estat mai inclosos en 
cap licitació com per exemple la 
residència Baladres o l’Oficina de 
Cultura i Festes, i també assumirà 
la neteja dels nous espais com per 
exemple lo nou pavelló esportiu o 
el centre cívic. 
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L’Oficina Antifrau de Cata-
lunya investiga a  l’ajun-
tament d’Amposta per les 
subvencions de l’IBI
 
DES D’UN PRINCIPI el grup dels 
Socialistes ja vam dir que la rebaixa de 
l’IBI havia de ser per a tothom i no  en 
forma de subvenció al primer habitat-
ge per a uns quants. Aquesta  era una 
decisió equivocada per part de l’equip 
de govern municipal ja que no afavoria 
a tota la ciutadania i a demés obligava  
a fer la declaració de la Renda a tots 
aquells que no estaven  obligats a fer-la .

TRES ANYS DESPRÉS d’estar apli-
cant aquesta subvenció il·legal amb  
informe negatiu de secretaria i inter-
venció i havent utilitzant el reclam de la 

rebaixa de l’IBI en campanya electoral, 
passades les eleccions  municipals l’al-
calde decideix no donar més aquest ajut 
emparant-se en que no és legal,  quan 
ell ja era coneixedor des d’un principi. 
d’aquesta il·legalitat.

ARA ENS ASSABENTEM que aquesta 
irresponsabilitat  ha portat a  Antifrau de 
Catalunya a investigar a  l’ajuntament 
d’Amposta per un possible supòsit 
irregular de fons públics. 

ELS SOCIALISTES LI RECLAMEM 
una vegada més, a l’alcalde, que aquests 
diners que es deixaran de donar de 
subvenció, siguin destinats a una re-
ducció real de l’IBI a tota la ciutadania 
i no solament a qui ell vulgui en funció 
dels seus interessos partidistes. Ens 
preguntem... Què pretenia l’Alcalde 
atorgant una subvenció que sabia que 
era il·legal?
 

Reclamem una parada 
del bus urbà al CAP nou 
d’Amposta

A L’ÚLTIM PLE VAM DEMANAR 
que s’ubiques una parada del bus urbà 
davant del nou CAP per a facilitar la 
mobilitat de la gent que va a visitar-se 

al metge. Desprès d’un  mes encara 
no s’ha fet res, quan aquesta parada  
es tenia que haver previst ubicar-se, 
des d’un principi, quan es va posar en 
funcionament el nou CAP.

VOLEM RECORDAR QUE FA 3 
ANYS que estem insistint en que també 
hi hagi una parada del bus urbà davant 
de l’Hospital Comarcal, i encara no està. 

JA SABEM QUE A L’EQUIP DE GO-
VERN municipal no li preocupa massa 
la mobilitat d’Amposta, però al menys 
que es preocupi per tota la gent que té 
mobilitat reduïda, i amb dificultats per 
desplaçar-se.

Exigim un control eficient 
i efectiu de la plaga de la 
mosca negra

ELS TÈCNICS HAN EXPLICAT 
que aquesta plaga és difícil d’eradicar, 
però que es pot tractar amb antelació. 
Al llarg d’aquests anys, els socialistes 
hem reclamat al govern de la Gene-
ralitat que garanteixi els pressupostos 
necessaris per fer-hi front. Tot van ser 
compromisos per part de la Generalitat, 
però a principi d’aquest 2019 ni s’havia 
signat el conveni ni s’havia autoritzat 

cap despesa al COPATE.

ELS POBLES DE LA RIBA DE 
L’EBRE hem de conviure amb aquesta 
plaga que és un autèntic infern per als 
pobles de la vora del riu ja que afecta a 
la salut, a l’activitat agrícola, i el turisme. 
I això no es pot permetre de cap de les 
maneres. Perquè no es pot improvisar 
amb la vida de les persones i no ho 
podem permetre de cap de les maneres. 
Reclamen d’una vegada per totes que 
les Terres de l’Ebre tinguin els mateixos 
drets que la resta dels territoris del país, 
que el govern de la Generalitat atengui 
les necessitats del sud de Catalunya.

A PROPOSTA DEL PSC des de l’ajun-
tament reclamarem a la   Generalitat 
que compleixi el conveni   per garantir 
que l’any vinent no es torni a produir 
el greu error d’aquests darrers anys i 
que l’inici de la primavera no sigui de 
nou un infern per a la gent que vivim 
a les Terres de l’Ebre, en un país que 
ha de pensar sempre en cadascun dels 
habitants del seu territori.

CREIEM I DEFENSEM que ha de ser 
prioritat del Govern l’atenció a la Salut, 
la qualitat de vida de les persones i el 
suport a les activitats econòmiques dels 
municipis. 

Sense excuses. 
A Amposta, les 
escombraries segueixen 
igual o pitjor 
Comencem el nou curs polític i ens 
arriben les dades per la premsa que a 
la ciutat d’Amposta només es recicla el 
47,79% de les escombraries que genera. 
L’objectiu marcat per la UE pel 2020 és 
del 50%, amb amenaça de sancions si 
no s’assoleix. L’alcalde, via xarxes socials, 
ha manifestat que no està satisfet, però 
no ha emprès cap mesura seriosa per 
revertir-ho, mes enllà d’alguna mesura 
estètica feta a principis de la passada 
legislatura, manifestant, clarament, la 
deixadesa de l’equip de govern pel tema, 
encara que signifiqui que l’Ajuntament 
haurà d’enfrontar-se a multes i/o taxes 
d’escombraries més elevades per no 
reciclar prou. Podeu veure un gràfic 
de l’evolució del reciclatge a la nostra 
ciutat. Com podeu comprobar les coses 
no s’estan fent bé en els últims anys. 
Quin és el problema? 
El problema, el patim, amb les illes de 
contenidors, la pudor i la brossa abando-
nada fora. Les bústies dels contenidors 
soterrats s’embossen contínuament, 

sobretot les de reciclatge, fent que mol-
tes vegades acabi al contenidor gris la 
brossa que la gent porta seleccionada 
de casa, augmentant el percentatge 
de residus no reciclats, o encara pitjor, 
acaba fora del contenidor i escampada 
pel carrer, generant brutícia, taques a 
la vorera i pudors. Un greu exemple 
d’això són els contenidors del mercat, 
que durant l’estiu, degut a l’acumulació 
de restes orgàniques i les altes tempe-
ratures, desprenen forta olor.
Que s’ha fet durant 4 anys? 
Abans de les eleccions es van substituir 
algunes illes de contenidors soterrats 
per tornar al model de fa una dècada 
de contenidors en superfície, quan 
probablement, amb substituir la bústia 
per una que no s’embossés tan fàcilment 
n’hi hauria hagut prou.
És l’únic problema? 
Un altre problema dels residus a Am-
posta és el de la deixalleria de Tosses. 
Contínuament els contenidors de la 
deixalleria estan plens i algun cop s’ha 

dit als ciutadans que no podien abocar 
les deixalles, per exemple fusta, i se les 
havien de tornar a emportar a casa, o 
també s’ha vist barrejar diferents residus 
en un mateix contenidor de la deixalleria 
per falta de contenidors específics. Una 
població com Amposta s’hauria de 
plantejar ampliar la deixalleria i/o tras-
lladar-la a un punt més proper al nucli 
urbà per facilitar-ne l’ús i així ajudar a 
reduir el percentatge d’escombraries 
que acaba al contenidor sense reciclar, 
augmentant les taxes que ha de pagar 
l’Ajuntament.  
Una altra solució serien deixalleries/
punts verds de barri i als nuclis, apro-
fitant els múltiples solars abandonats, 
on poder portar residus que no van 
als contenidors del carrer, però que 
no justifiquen un viatge en cotxe a la 
deixalleria i acaben al contenidor gris, 
com bombetes i fluorescents, oli de cui-
na o de motor, pintures, piles, aparells 
elèctrics o joguines. Així augmentaríem 
el percentatge de brossa reciclada i 

podríem retirar de la via pública els 
contenidors d’oli que normalment estan 
molts bruts i es reduirien les deixalles 
abandonades fora dels contenidors que 
donen mala imatge.  
Prou de demanar sobreesforços als 
ciutadans que ja seleccionen la brossa 
i que es trobin que no la poden abocar. 
Al contrari, incentivem que ho facin 
més, bonificant la taxa d’escombraries 
per premiar qui més brossa recull o 
recicla es facin. Durant la  campanya 
ja ho vam dir ‘Qui més recicla, menys 
paga’, bonificació que es compensaria 
per l’estalvi del cànon que paga l’Ajun-
tament per abocar les escombraries que 
no es reciclen a l’abocador comarcal.  
Totes aquestes mesures que proposem, 
són de baix cost i fàcil implementació, 
només requereixen voluntat política.  
Qui ha de fer la feina?
La gestió de residus està mancomunada 
amb el Consell Comarcal i cal recordar 
que dos regidors de l’equip de govern 
formen part del govern del Consell 
Comarcal, una, l’encarregada de les polí-
tiques mediambientals de l’Ajuntament, 
ocupa una vicepresidència de l’ens, i 
l’altre, el primer tinent d’alcalde i regidor 
encarregat de la gestió dels serveis i la 
neteja municipal, precisament també 
s’encarrega de la gestió dels residus 
comarcals, així que no hi ha marge per 
més excuses. 

L’espai Junts x Amposta

L’espai PSC-AMPOSTA
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L’artista Felix Mas 
fa parada al Casino 
d’Amposta

Durant les Festes Majors, els amants 
de l’art i la cultura van poder gaudir 
de l’obra de l’artista Felix Mas, ex-
posada al Casino del 8 al 18 d’agost. 
Amb la seva darrera obra, “Llepolies 
per a l’esperit”, Mas va delectar als 
espectadors amb cada pinzellada, 
mostrant figures femenines al més 
estil tradicionalista. Organitzat per 

Foment d’Art i Cultura d’Amposta i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta, a la inauguració de l’ex-
posició va assistir l’alcalde d’Amposta 
Adam Tomàs i la regidora de Cultura 
Inés Martí. 
Nascut a Barcelona, Felix Mas ha 
passat també pel món del còmic, 
completant la seva formació artística 
per tota Europa i els Estats Units. 
L’obra de Mas es nodreix dels estils 
que l’artista ha anat observant du-
rant els seus viatges: beu des de l’art 
egipci al bizantí, passant per la tècnica 
florentina o l’estil oriental. Com ell 

mateix afirma, s’obsessiona amb la 
forma i el color per crear obres on la 
pell femenina s’embolcalla de vestits 

i teles elegants, fet que molts cops 
també reflecteix les modes orientals, 
gregues i romanes. 
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Després de les Festes Majors, 
el mes de setembre no significa 
només tornar a la rutina. Aquest 
és també un escalfament per a 

l’estació que el segueix, la tardor, 
una de les més actives culturalment 
parlant. Tot i que a l’octubre tenim 
el FesticAM i les Jornades de les 
Lletres Ebrenques, el setembre 
no es queda enrere: des del dia 
6 torna al Casal el “Documental 
del mes”, aquest cop amb la 
projecció de “Woomanhood”. El 

festival Eufònic també farà parada 
a Amposta amb l’actuació de Dj 
Goodfellah i el concert de Hijos 
del Trueno, als Ullals de Baltasar. 
A més, a Lo Pati encara es podrà 
gaudir de l’exposició d’Oscar de 
la Fuente i de la de Kathy Hindle, 
ambdós vinculades amb el 
paisatge. L’activitat continua amb 

les II Converses de pensament 
crític, el TEDxYouth@Amposta i el 
festival de cinema gore Fangofest. 
D’altra banda, el mes tancarà 
amb el Delta Birding Festival i 
l’espectacle “H2O” del Festival 
Ebre Música&Patrimoni, dues cites 
importants en espais idíŀlics del 
nostre territori.  

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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JOCS OLÍMPICS

Compte enrere per als Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020. 
A un any de la competició 

esportiva més prestigiosa arreu del 
món, són diversos els esportistes 
ebrencs que lluiten per millorar les 
seves marques i classificar-se per 
viatjar a la capital japonesa. Aina 
Cid, Àngel Fabregat i Llorenç Sales, 
tots ampostins o integrants d’un 
club ampostí, són tres d’aquests 
esportistes que formaran o podrien 
formar part d’aquesta cita de renom 
a escala mundial. 

Cid i Díaz, passaport 
directe a Tòquio
Aina Cid i la seva parella de bot 

Virginia Díaz en el dos sense timoner  
tenen el bitllet assegurat per als 
Jocs Olímpics de Tòquio. A finals 
d’aquest mes d’agost, les remeres es 
van classificar per a les semifinals 

de la Copa del Món disputat a Linz 
Ottensheim, a Àustria. I ha sigut 
en aquest campionat on, amb una 
tercera posició han aconseguit el 
passaport directe als Jocs. Seràn 13 
places les que representaran a Espa-
nya en aquesta competició triennal: 
11 aconseguits al Mundial i dos més 
a la regata de qualificació mundial, 
que es disputarà del  17 al 20 de 
maig a Lucerna, Suïssa.

Cid ja va assistir als anteriors Jocs 
de Rio de Janeiro l’any 2016 amb la 
que era la seva parella Anna Boada, 
que aquest any va anunciar que es 
retirava per motius de salut. Tot i 
aquest canvi, Cid i Díaz han com-
plert les expectatives adaptant-se 
una a l’altra amb molta rapidesa. 
Una mostra clara és l’or aconseguit 
al Campionat d’Europa Absolut que 
es va disputar al juny, o la meritòria 
cinquena plaça en l’última regata de 
la Copa del Món. 

Fabregat depèn de la 
selecció espanyola 

Qui ho té més difícil és Àngel 
Fabregat. El tirador de la Sala d’Es-
grima Amposta només pot obtenir 
el passaport a Tòquio amb la selec-
ció espanyola per equips, tot i que 
l’eliminació en la primera ronda que 
va patir al Mundial de Budapest és 
una trava important per al conjunt 
espanyol, que ocupa el 14è lloc en 
el rànquing mundial. Per a acudir 
als Jocs, la selecció necessita o bé 
situar-se entre els quatre primers del 
món, o ser el país més ben posicionat 
en el rànquing del continent estant 
això sí entre la cinquena i la setzena 
posició. Per aconseguir-ho, Espanya 
encara compta amb les cinc proves 
de la Copa del Món, que comença-
ran a disputar-se el 7 de desembre 
a Berna, Suïssa. 

Sales treballa per 
ser una de les tres 
millors marques 
d’Espanya
Buscant de millorar la seva marca 

per obtenir la mínima, el migfondista 
de la Unió Atlètica Montsià Llorenç 
Sales també és un dels candidats 
per representar les terres ebrenques 
a Tòquio. Guanyador de la primera 
medalla de bronze de la UAM en 
un Campionat d’Espanya absolut, 
el de la Galera és a segon i mig 
dels 3 minuts i 35 segons que la 
Federació Internacional d’Atletisme 
estipula com a mínima olímpica. De 
moment, l’objectiu és classificar-se 
per al Mundial, així que tindria fins 
al juny de 2020 per millorar la seva 
marca. En atletisme poden accedir 
als Jocs Olímpics un màxim de tres 
atletes per país i prova. 

Aina Cid tornarà als Jocs, mentre que Àngel Fabregat i Llorenç Sales lluiten per aconseguir el seu bitllet 

Tòquio 2020, l’objectiu de l’esport ampostí
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Les ampostines Zaida Ardit i Lara 
Serrano reben un homenatge per part 
de l’Ajuntament d’Amposta després de 
la seva victòria als World Roller Games. 
Ardit i Serrano, que formen part del 
Grup Xou Petit del Club Patí l’Aldea, 
van acudir al consistori de la capital 
del Montsià per rebre les felicitacions 

de l’alcalde i els regidors, a més d’un 
petit detall: una polsera decorada amb 
elements típics del municipi. 

Amb la temporada acabada i el títol 
de campiones del món a la butxaca, 
les esportistes ja pensen en el pròxim 
mundial, que se celebrarà a Paraguay 
l’any 2020. 

RECONEIXEMENT

Homenatge a les patinadores 
Lara Serrano i Zaida Ardit 

ESCACS

Rècord de participació en els 
torneigs d’escacs de Festes Majors

Rècord històric de participació en 
el Campionat d’Escacs Amposta 2019, 
que es va celebrar el 13 d’agost en el 
marc de les Festes Majors d’Ampos-
ta. Amb 82 jugadors participants, el 
torneig es va desenvolupar amb total 
normalitat. Amb 8½ punts de 9 pos-
sibles, el guanyador del Campionat 
Absolut d’Escacs Ràpids va ser Llàtzer 
Bru Rullo, del CE l’Ampolla, club que 

també es va proclamar campió per 
equips. Llàtzer, mestre FIDE d’escacs, 
ja va ser campió l’any 2017 i el 2014. 

El dimecres 14 va ser el torn dels 
nens i nenes d’entre 6 i 14 anys. Un 
total de 58 jugadors van participar en 
el Campionat Infantil d’Escacs, que 
va tenir com a guanyador a Albert 
Jovaní Vilanova, del Club d’Escacs 
Amposta. 
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Esports

El palista tortosí Jaume Querol guanya 
l’Open Ciutat d’Amposta 2019

TENIS TAULA

Un total de 32 persones van participar en el torneig

El jugador del Club de Tenis 
Taula Tortosa, Jaume Querol, 
es va proclamar campió de 

l’Open Ciutat d’Amposta de Festes 
Majors. El tortosí va haver d’enfron-

tar-se a la final amb el jugador del 
Club de Tenis Gimnàstic, i 12 vegades 
campió de Tarragona, Josep Pajuelo. 
Finalment, l’ebrenc va fer front al de 
Cambrils amb un marcador de 3 a 1.

A l’Open Ciutat d’Amposta, Querol 
també va haver de superar a Josep 
Antón, el jugador del Sant Cugat i 
vencedor de les dues últimes edicions 
de l’Open. Cal recordar també la parti-

cipació d’Albert Masip, el jugador del 
CN Tàrraco i campió de Tarragona, 
que es va veure superat per Pajuelo 
per 3 a 2. Querol va guanyar per pri-
mera vegada aquest campionat, aca-
bant així una temporada excel·lent, 
després d’adjudicar-se el Campionat 
de Catalunya de veterans. 

La tradició d’aquest torneig es 
remunta als anys 60 del segle passat. 
Una competició que gairebé sempre 
s’emmarca a les Festes Majors de la 
capital del Montsià. En aquesta edi-
ció de l’Open Ciutat d’Amposta van 
participar 32 jugadors de Catalunya, 
Aragó i Saragossa. 

El Delhi Dynamos FC, entrenat 
per l’ampostí Josep Gombau, ha re-
alitzat part de la pretemporada a les 
instal·lacions esportives d’Amposta. 
Del 19 d’agost fins al 2 de setembre, 
tota la plantilla de jugadors i tècnics 
de l’equip s’han allotjat al Centre de 
Tecnificació Esportiva de les Terres 
de l’Ebre per preparar la tornada a 
l’Indian Super League, el campionat 

de futbol de màxima categoria pro-
fessional de la República de l’Índia. 
Abans però, van ser els membres més 
joves de l’equip els qui van visitar 
la ciutat per realitzar una estada 
de tecnificació, del 18 de juny al 2 
de juliol.

Abans de marxar de nou cap a 
l’Índia, l’Ajuntament d’Amposta ha 
rebut als jugadors i a l’equip tècnic 

al saló de plens, on l’alcalde, Adam 
Tomàs, va agrair a l’ampostí Josep 
Gombau i a tots els membres del seu 
equip, haver escollit Amposta per 
poder fer aquesta estada. Aquesta 
concentració esportiva ha estat 
posible gràcies a la renovació de la 
gespa de la pista d’atletisme, una 
actuació inclosa a la licitació de 
millora d’espais verds de la ciutat.   

 Després de realitzar la pretempo-
rada a la seva ciutat natal, Gombau 
tornarà a l’Índia per disputar la 
segona temporada com a entrena-
dor del Delhi Dynamos FC. Josep 
Gombau, amb 18 anys d’experiència 
professional com a tècnic de fut-
bol, ha estat tècnic de l’escola del 
Futbol Club Barcelona, entrenant 
a Dubai i al capdavant del Kitchee 
de Hong Kong. L’ampostí també va 
estar a Austràlia, on va ser tècnic 
de l’Aldelaide United, seleccionador 
sub23 i va dirigir el Western Sydney 
Wanderers. 

FUTBOL

El Delhi Dynamos FC de Josep Gombau 
fa la pretemporada a Amposta

Amposta, seu 
de la Festa de 
l’Handbol Català

HANDBOL

Aquest any, la ciutat d’Amposta 
serà la seu de la Festa de l’Handol 
Català. El dia 11 d’octubre serà 
l’ocasió per reconèixer i premiar 
totes aquelles persones, equips, 
entitats i institucions relacionades 
amb el món de l’handbol que han 
destacat per la seva tasca al llarg de 
la temporada 2018-2019 o bé per la 
seva trajectòria esportiva.

D’aquesta manera, s’obre el perí-
ode per presentar propostes a l’es-
tament federatiu per part dels clubs 
d’aquells o aquelles que considerin 
que s’hagin distingit especialment en 
favor d’aquest esport, tot recordant 
que els guardons poden ser atorgats 
tant a persones, com a clubs, entitats, 
empreses o mitjans de comunicació 
i institucions públiques.

Els candidats hauran d’adjuntar 
un breu currículum, lequip, entitat o 
institució proposada com a premiada 
i el motiu pel qual es proposa com a 
premiat. Posteriorment, les propos-
tes són estudiades i, amb l’aprovació 
de la Junta Directiva de la FCH, es 
procedeix al lliurament del premi 
corresponent durant la celebració 
de la Festa de l’Handbol. 
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Els nadadors ampostins aconsegueixen 
bones marques al Campionat d’Espanya

NATACIÓ

Els d’Amposta van participar en les categories absolut i júnior

Tres integrants del Club Nata-
ció Amposta van participar, 
el passat mes d’agost, en el  

Campionat d’Espanya Open de Na-
tació Astralpool, on van aconseguir 
igualar les seves millors marques en 
les categories absolut i júnior. 

En la categoria júnior, Pol Conesa, 
del 2002, va nedar les proves de 50 
i 100 lliures aconseguint igualar la 
seva marca i quedant el 30è i 36è 
d’Espanya. L’altre júnior, Dídac Silva, 
de l’any 2001, va nedar les proves de 

50 metres lliures i 100 metres braça, 
on va fer millor marca personal en 
els 100 braça i va quedar el 23è i 
13è d’Espanya de la seva categoria.

L’absolut Marc Martí, va aconse-
guir entrar a  la Final B de les proves 
que competia, 50 i 100 metres braça.  
Marc va fer millor marca personal 
en els 50 metres braça i va ser capaç 
d’igualar la seva millor marca dels 
100 metres braça. En les dues pro-
ves va quedar classificat en 14è lloc 
d’Espanya absolut. 

Tot i que el mes passat afirmàvem 
que la fisioterapeuta ampostina Txus 
Cervera havia arribat a un acord 
per incorporar-se a l’staff tècnic 
del futbol base del RCD Mallorca,  
unes setmanes després va canviar 
radicalment el seu rumb després de 
rebre una invitació per incorporar-se 
al FC Andorra de Gerard Piqué. El 
club del Principat li ha ofert una 
millora substancial tant del sou com 
les de les condicions laborals i a més 
a més tenint en compte que s’incor-
pora directament a la disciplina del 
primer equip.

“Era una oportunitat per a mi. Tot 
i això, he hagut de valorar-ho tot i 
finalment m’he decantat per aquesta 

oferta que és del tot avantatjosa per 
a mi i la meva carrera“, comentava 
Cervera.“Després de parlar amb els 
meus pares, vaig voler parlar amb 
el Mallorca evidentment. Sóc una 
persona que si dono la meva parau-
la, la dono. Però després de parlar 
amb el doctor del conjunt balear, 
que era la persona que es va ficar 
en contacte en mi, em va dir que 
marxés sense cap problema. Que 
era una molt bona oferta, que no es 
podia equiparar al que ell m’oferia 
al club balear” afegia Txus. A més 
afegia “que no va voler tancar les 
portes en un futur i va deixar una 
porta oberta” sentenciava. 

La fisioterapeuta Txus Cervera 
s’incorpora a l’Andorra

FUTBOL

El torneig d’handbol en memòria 
d’Emma Garcia arriba enguany a la 
tercera edició amb un nou format: 
dos torneigs amb un, un amb juvenil 
femení i l’altre amb sénior femení, els 
dos a partit únic i el mateix dia. Els 
equips invitats són, en categoria juve-
nil, l’Handbol Onda, de la lliga de la 
Comunitat Valenciana, un dels millors 
equips de la província de Castelló i 
de la Comunitat Valenciana. Mentre 
que en categoria sènior serà el campió 
del grup C de Divisió d’Honor Plata, 
l’Handbol Sant Quirze. El torneig es 
disputarà el proper 7 de setembre a 
partir de les 17 hores.

El torneig en memòria a la jugadora 
ampostina Emma Garcia es porta fent 

des de l’any 2017. El primer any es va 
fer només en categoria juvenil femení 
i el segon només en sènior femení, 
els dos cops en format triangular.

Aquest serà també el preparatori 
de cara al primer partit de lliga que 
les ampostines disputaran just la 
setmana següent, on el nou entrena-
dor, Aleksandar Sasa Jovic, intentarà 
adaptar a les noves incorporacions 
Joana Rieres i Judith Tortajada, ju-
gadores que tornen a casa després de 
jugar a 1a Divisió amb el Balonmano 
Castellón i amb el Puchi d’Eivissa. Tor-
nen també al C.H. Amposta Cristina 
Tortajada, Jèssica Bertomeu, Marina 
Gasca i Laura Subirats. 

HANDBOL

 El tercer memorial Emma Garcia 
es disputarà en dos categories






