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L’Ajuntament i Amical signen un conveni per la memòria històrica

Aina Cid,  
Premi Esports 
2019

Ciutat

L’Ajuntament crea una 
taxa per renovar la 
xarxa de clavegueram

Esports

Josep Betalú, campió 
de la Ruta de los 
Conquistadores

Les medalles d’or als campionats d’Europa i Espanya, la cinquena posició del campionat del Món Absolut i la classificació per als 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020 li van valdre a la remera ampostina Aina Cid el Premi Esports 2019, un premi que també va endur-
se l’any passat.

Gent                  

Amposta: retrat d’una ciutat en temps de guerra

Gent     

Noies i nois podran 
representar les 
entitats durant les 
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

SALUT

En una primera fase es beneficiaran 75 infants i joves 

La Fundació Pere Mata Terres 
de l’Ebre és la pionera en tot 
Catalunya a incorporar dues 

sales d’estimulació multisensorial 
o Snoezelen i integració sensorial 
en la xarxa pública ambulatòria de 
salut mental. S’han creat dues sales 
a la Unitat Polivalent d’Amposta, 
dotades dels recursos necessaris per 
a l’estimulació de tots els sentits. En 
la posada en marxa d’aquests dos 
espais es podrà millorar la qualitat 
de l’atenció en salut mental a la 
població infantil i juvenil de les 
Terres de l’Ebre. 

Gràcies a la implantació d’aquests 
espais, es beneficiaran al voltant de 
75 infants d’entre 5 i 17 anys amb 
diagnòstic de Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA), TDAH o discapacitat 
intel·lectual. 

La posada en funcionament de les 
dues sales ha suposat una inversió 
de 32.000 euros, i cal destacar la 
col·laboració de 7.000 euros de 
l’Obra Social la Caixa. 

La fundació Pere Mata incorpora 
dues sales d’estimulació sensorial
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TAXES

Una família que consumeixi entre 20 metres cúbics mensuals pagarà prop de 20 euros anuals de taxa

L’Ajuntament crea una taxa per renovar 
la xarxa de clavegueram de la ciutat

Hi ha barris d’Amposta, com 
el Grau o les Quintanes, que 
tenen una xarxa de clavegue-

ram molt deteriorada, on no s’ha 
actuat durant dècades, i ho hem de 
fer de manera imminent”, explica 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot assenyalant que durant els úl-
tims quatre anys que ja s’ha actuat a 
carres com l’Agustina d’Aragó, Joan 
d’Àustria, Parra, Ponent o Grau. “No 
és suficient per solucionar tots els 
problemes amb què ens hem trobat”, 
afegeix, “hem de destinar-hi més re-
cursos”. “Per això, i tenint en compte 
que es va eliminar fa molts anys 
per incloure’s dins a l’IBI, però que 
tampoc es va traduir en una inversió 
en la millora de les urbanitzacions 
dels carrers, hem decidit crear una 
taxa de clavegueram, vinculada 
a la vigència de la subvenció que 
sol·licitarem del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC), i al 
consum de l’aigua”.

Així, la nova taxa, “temporal”, 
s’inclourà al rebut de l’aigua, amb 
una quota fixa de 3,5 euros trimes-
tres i una quota variable en funció 
del consum d’aigua. “Una llar que 
consumeixi uns vint metres cúbics 
mensuals acabarà pagant a l’any 
uns 20 euros”, explica l’alcalde, tot 
afegint que la nova tasca permetrà 
recaptar uns 250.000 euros anuals 
“que destinarem íntegrament a ar-
reglar carrers”. “La idea és que, si 
ens aproven els 250.000 euros que 
sol·licitem del PUOSC, juntament 
amb els 250.000 del nou impost i 
250.000 que tenim previst posar 
als pressupostos de 2020, podríem 

acabar executant millores de carrer 
per valor de 750.000 euros”, afegeix 
Tomàs.

La creació de la nova taxa va ser 
un dels punts que es van debatre 
en el ple del mes d’octubre. La seva 
aprovació va comptar només amb 
el suport de l’equip de govern d’Es-
querra Republicana i el vot contrari 
de la resta de grups municipals, 
que van coincidir en argumentar el 
vot en contrari tot assenyalant que 
aquesta taxa es va incorporar dins a 
l’Impost de Béns Immobles i crear-la 
de nou suposa pagar dos cops pel 
mateix concepte. Un argument que 
l’alcalde va refutar tot assenyalant 
que “els últims anys l’IBI urbà s’ha 
reduït un 15% i l’IBI rústic un 20%, 
cosa que ja ha disminuït la pressió 
fiscal de la ciutadania”. “I a més, la 
nova taxa, que és temporal, és molt 
més baixa que aquest percentatge de 
reducció”, afegeix.

El ple d’octubre també va aprovar 
la modificació de les ordenances per 
al 2020. En concret es van modificar 
la de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI), l’Impost d’Activitats Econòmi-
ques (IAE), la plusvàlua i la del Mer-
cat Exterior, unes modificacions que 
es van votar una a una per separat. La 
modificació de l’IBI inclou que sigui 
BASE qui comprovi la condició de 
família nombrosa, bonificacions per 
foment d’estalvi energètic (capta-
dors elèctrics, captadors fotovoltaics 
i energia provinent del sol) amb un 
màxim del 50% permès per la llei 
i el recàrrec d’un 50% en el cas de 
pisos desocupats, “un increment que 
busca pressionar els grans tenidors 

perquè posin els pisos buits a lloguer. 
Aquesta ordenança va ser aprovada 
amb els vots a favor d’Esquerra i el 
vot en contra de la resta de grups 
municipals.

El que fa a l’IAE, la modificació 
aprovada (amb els vots a favor d’ERC 
i en contra de la resta de grups) 
contempla l’increment del factor de 
correcció, que Amposta tenia molt 
per sota d’allò que tenien municipis 
similars. “És BASE qui ens proposa 
incrementar aquest factor de correc-
ció segons el lloc on estan ubicades 
les activitats econòmiques”, explica 
l’alcalde, “i ens quedem igualment 
per sota de municipis propers com 
Tortosa”.

Quant a la modificació de la 
plusvàlua, la modificació aprovada 
(també amb els vots a favor d’ERC 
i els vots en contra de l’oposició) 
incrementa un 3% el tipus impositiu 
per aquells pisos que es vénen entre 1 
i 5 anys després de la seva adquisició. 
“El que volem amb això és penalitzar 
les especulacions”, explica l’alcalde.

Finalment, l’última de les modi-
ficacions, en aquest cas aprovada 
amb el vot d’ERC i l’abstenció de la 
resta, va modificar la taxa del Mer-
cat Exterior, actualitzant la tarifa a 
l’IPC i canviant la quota dia a quota 
trimestral fixa.

Canvi del dipòsit del 
Poble Nou del Delta
Un altre dels punts importants de 

l’ordre del dia va ser l’aprovació de 
la modificació del projecte de nou 
dipòsit d’aigua al Poble Nou del Del-

ta, “per adequar-lo a les necessitats 
reals que té el Poble Nou i que ens 
han traslladat els tècnics”. Així, si bé 
la licitació incloïa un dipòsit de 1.000 
metres cúbics, amb un de 600 metres 
cúbic n’hi ha prou, assegura l’alcalde. 
“Responent a criteris d’eficiència i 
sostenibilitat –no és el mateix fer el 
manteniment d’un dipòsit de 1.000 
metres cúbics que d’un de 600- i 
d’impacte visual, decidim sol·licitar 
a Sorea la modificació del projecte”, 
explica l’alcalde. “El dipòsit actual 
és de 70 metres cúbics, ara l’incre-
mentarem a un de 600, que és més 
que suficient per a donar servei al 
Poble Nou en els moments de més 
afluència de gent”, afegeix l’alcalde. 
Cap grup a l’oposició va donar suport 
a aquesta modificació.

Mocions
El ple d’octubre va portar a debat 

tres mocions. La primera, del grup 
municipal del PSC-CP per instal·lar 
punts de llum al vial perimetral situat 
al límit sud-est del SUD-7 del POUM, 
coneguda com carretera d’Agrodelta, 
que va ser aprovada amb el vot a 
favor de tots els grups municipals. 
La segona, del grup municipal de 
Som Amposta, per lluitar contra el 
frau, que va ser rebutjada amb els 
vots en contra d’Esquerra i el vot a 
favor de la resta de grups. I la tercera, 
també de Som Amposta, perquè la 
construcció el dipòsit de Poble Nou 
surti a licitació, també va ser rebut-
jada, en aquest cas amb els vots en 
contra d’ERC i PSC i el vot a favor 
del Junts per Amposta. 
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L ’Ajuntament d’Amposta i 
Amical Mauthausen han 
signat un conveni de col·la-

boració segons el qual els dos ens 
es comprometen a establir una 
col·laboració estable per recuperar 
i transmetre la memòria històrica 
des de principis de segle XX i fins 
el 1975. L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, ha destacat la importància 
d’aquests tipus d’acords de col·labo-
ració en un moment històric en què 
s’estan vivint els ascensos de partits 
neofeixistes arreu del continent. Un 
fet que també ha recordat el presi-
dent d’Amical Mauthausen, Enric 
Garriga, tot posant èmfasi que per 
a lluitar contra l’ascens d’aquestes 
idees cal recuperar la memòria 
històrica amb la organització d’ac-
tivitats –educatives, culturals,...

El conveni, que s’ha signat al saló 
de plens de l’Ajuntament d’Amposta 
dijous 7 de novembre al saló de 

plens de l’Ajuntament d’Amposta, 
compromet a l’ens municipal a do-
nar suport al Dia Internacional de 
l’Holocaust i de Prevenció de Crims 
Contra la Humanitat, facilitant 
la infraestructura necessària per 
desenvolupar l’acte institucional; 
a imprimir i difondre el material 
sobre les activitats del projecte 
Mauthausen/Buchenwald; a facili-
tar infraestructures i equipaments 
municipals per al desenvolupament 
de les activitats i exposicions; a 
partir de la Xarxa de Memòria i 
Prevenció del Feixisme Mai Més i a 
participar de les trobades d’ajunta-
ments de la Xarxa; i a implicar els 
centres de secundària de la ciutat al 
projecte Mauthausen/Buchenwald 
i a la Xarxa Mai Més, entre d’altres.

Per la seua part, l’Amical Maut-
hausen es compromet a donar su-
port a la Comissió de la Memòria 
Històrica o comissió semblant; 

participar en els projectes i accions 
que realitzi el consistori i siguin 
coincidents amb els objectius de 
l’associació; realitzar xerrades als 
centres de secundària de la ciutat; 
participar i coordinar una exposició 

sobre la temàtica de la deportació 
o coordinar amb els centres educa-
tius i altres entitats de la ciutat el 
bon desenvolupament del projecte 
Buchenwald/Mauthausen, entre 
d’altres. 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Els dos ens es comprometen a establir una coŀlaboració estable per recuperar la memòria històrica

L’Ajuntament i Amical signen un 
conveni per la memòria històrica

Endesa ha finalitzat els treballs 
de reforma d’una part de la xarxa 
elèctrica de baixa tensió a Ampos-
ta amb l’objectiu d’incrementar la 
seguretat, reduir l’impacte visual 
i, sobretot, millorar la qualitat i 
continuïtat del servei.

La companyia ha destinat més 
de 17.000 euros a aquest projecte 
que ha consistit en la substitució de 
816 metres de xarxa aèria conven-
cional de baixa tensió per un nou 
tram de cable trenat als carrers de 
Salamanca, Sant Agustí, Góngora, 
Castelar i a l’avinguda Sant Jaume. 
Aquest tipus de cablejat representa 
una reducció important de les mides 
i l’amplitud física de la línia, ja que 
les tres fases es mantenen unides, 
però aïllades, tot evitant contactes 
no desitjats per culpa del vent o 
d’altres agressions externes. Aquest 
nou disseny, a més, és més robust i 

resistent als fenòmens meteorològics 
adversos, alhora que es guanya en 
seguretat i queda molt més integrat 
en l’entorn urbà.

L’operació s’ha completat, a més, 
amb l’eliminació de 14 pals de fusta 
que subjectaven l’antiga estesa, amb 
la qual cosa es millora notablement 
l’impacte visual de les infraestructu-
res elèctriques al municipi. A més, el 
nou cablejat té una secció més gran, 
la qual cosa permet repartir millor les 
càrregues, garantir un subministra-
ment més estable, absorbir eventuals 
puntes de consum i atendre possibles 
nous clients que hi pugui haver a la 
capital de la comarca.

Aquests treballs formen part dels 
plans d’inversió d’Endesa a les Terres 
de l’Ebre i tenen l’objectiu de dotar 
la infraestructura de distribució elèc-
trica dels darrers avenços i millores 
tecnològiques. 

CARRERS

Endesa millora l’estesa elèctrica 
de diversos carrers
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Amposta se suma a la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus

MEDI AMBIENT

Hi ha programada una neteja al Montsianell, diferents tallers i un mercat d’intercanvi, entre d’altres

Sensibilitzar a la ciutadania 
del volum de residus que es 
generen i donar a conèixer es-

tratègies per poder reduir-lo. Aquest 
és el principal objectiu que persegueix 
la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, del 16 al 24 de novembre, 
i a la qual enguany Amposta s’hi ha 
adherit amb la programació de dife-
rents activitats.

Aquest dilluns al matí, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, acompa-
nyat de la regidora de Medi Rural, 
Carla Bonfill; la regidora de Polí-
tiques Ambientals, Núria Marco, 
i el regidor d’Economia Social i 
Innovació, Pep Simó, n’ha explicat 
els detalls. “És molt important que 
siguem conscients de la necessitat 
de reduir els residus que generem 
i de reutilitzar-ne i reciclar-ne al 
màxim”, ha assenyalat l’alcalde, 
“ens juguem el futur que deixarem 
a les nostres filles i fills” . “Aquesta 
setmana d’activitats vol fer visible 
aquesta situació i la necessitat de 
prendre’n mesures”, afegeix. 

La regidora de Polítiques Am-
bientals, Núria Marco, ha estat 
l’encarregada de detallar el progra-
ma d’activitats.A més de diferents 
accions als centres educatius de la 
ciutat i campanyes de sensibilització 
i conscienciació a les xarxes socials, 
amb un concurs de fotografies a 
Instagram, s’han programat aquestes 
altres activitats: 

La Setmana Europea de Prevenció 
de Residus neix d’un projecte de 3 
anys que rep el suport del programa 
LIFE+ de la Comissió Europea. A 
Amposta, compta amb el suport del 
Museu Terres de l’Ebre, Esardi, el 
Parc Natural del Delta de l’Ebre, el 
COPATE i el projecte Singulars. L’acció 
s’emmarca també dins de la campanya 
Cuidem Amposta, que té per objectiu 
millorar la ciutat. 

Diumenge 17
10h. Neteja Montsianell. 
Sortida des de l’Espai KM0

Divendres 22
19.30h. Tallers del Parc Natural 
‘Anem cap al Residu Zero’ i ‘Tast 
d’aigües’. Al Museu T.E.

Dissabte 23
10h. Taller del COPATE, 
‘Compra amb el teu estil’. A 
l’Espai KM0

Diumenge 24 
De les 10h. a les 14h. Exposició 
Esardi ‘Himmelis’ (fet amb 
palletes que estan recollint els 
centres educatius) 
De les 10 a les 14 h. Mercat 
d’Intercanvi 
A les 12h. Vermut musical 
residus 0. A l’Espai KM0

Els agents de la Policia Local 
d’Amposta deixaran d’utilitzar la 
típica butlleta de denuncia i a partir 
d’ara ho faran a través d’una aplica-
ció als seus telèfons mòbils. Aquesta 
aplicació estarà connectada amb una 
petita impressora, per tal de fer més 
ràpid el tràmit de les denúncies fins 
a l’oficina de recaptació de base i 
també els servirà per estalviar cost 

en paper.
Aquesta es una de les novetats 

dintre del pla de mobilitat interna del 
Cos de la Policia Local d’Amposta . 
Els agents utilitzaran aquestes noves 
tecnologies per fer més eficient  la 
seva tasca de vigilància i les sanci-
ons a les persones que no respectin 
les normes tant de transit com de 
convivència. 

Nova aplicació per a les 
denúncies de la Policia Local

DENÚNCIES
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El Fòrum Amposta Empresa dóna 
especial importància al descans

EMPRENEDORIA

Es va potenciar el networking entre els assistents mentre feien una degustació de Shake i Tonyina

El passat 24 d’octubre va te-
nir lloc el Fòrum Amposta 
Empresa. Aquest Fòrum, és 

l’esdeveniment emprenedor més im-
portant a les Terres de l’Ebre, ja que 
té com a finalitat oferir experiències 
d’èxit d’emprenedors del territori. 
En especial aquest any, es va explicar 
com s’ha treballat el ‘branding’, la 
marca personal, dintre de les seves 
empreses.

El punt central d’aquest esdeve-
niment va anar a càrrec de Kenshô 
Sake, una empresa de dos joves 
emprenedors que van decidir in-
novar en la cultura arrossera del 
Delta, elaborant el primer sake a les 
Terres de l’Ebre. També l’Speedsix, 
una empresa creada a un magatzem 

l’any 2010 i que 9 anys més tard s’ha 
convertit en la marca líder a Europa 
en rodes de fibra de carboni per a 
bicicletes d’alta competició. El punt 
final d’aquest acte el va posar Paula 
Fernandez-Ochoa, experta en Marca 
Personal, amb la ponència ‘Fes la 
teva millor marca’, qui va donar les 
eines per assentar les bases per ser 
una empresa d’alt rendiment.

El Fòrum Amposta Empresa 
va dirigit al teixit empresarial, al 
mon emprenedor i educatiu i a la 
ciutadania en general que tingui 
inquietuds. Vol ser un referent on 
es crei una comunitat emprenedora, 
on hi hagi networking entre els as-
sistents i s’intercanviï coneixement 
i projectes. 

La Guàrdia Civil de Vinaròs ha 
detingut un veí d’Amposta, de 54 
anys acusat de sis robatoris amb 
estrebada a diversos municipis de 
la província de Castelló. Segons 
l’Institut armat, el lladre atacava 
sempre al carrer i per l’esquena i les 
seves víctimes eren dones d’entre 80 
i 90 anys. Mitjançant una estrebada 

sostreia les joies que duien penjades 
als colls, provocant-los lesions en 
alguns casos. 

La investigació va posar-se en 
marxa el passat mes d’octubre quan 
uns veis van declarar al cos de se-
guretat d’haver vist una furgoneta 
blava sospitosa prop del lloc on van 
ocórrer els fets. 

En l’escorcoll al seu domicili, els 
agents van trobar diverses joies 
dintre del domicili de l’acusat, pro-
cedents dels robatoris. De moment 
s’ha relacionat a l’acusat amb els sis 
casos que van tindre lloc als muni-
cipis de Vilanova d’Acolea, La Jana, 
Forcall, Sant Jordi, Catí i Sant Rafael 
del Riu, tot i que les investigacions 

continuen obertes davant la possi-
bilitat que podria estar implicat en 
tres fets més que haurien tingut lloc 
a la província de Tarragona.

L’home, amb antecedents per fets 
similars, ha estat posat a disposició 
del jutjat número 3 de Vinaròs. 

ACN

SUCCÉS

Detingut un veí d’Amposta per sis robatoris amb 
estrebada a dones d’entre 80 i 90 anys
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Constituït el nou Consell 
Municipal de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS 

L’integren 41 agents socials d’Amposta i vol esdevenir un espai de participació 

Fins a 41 agents socials d’Ampos-
ta, entre representats instituci-
onals i representants d’entitats 

socials amb presència a la ciutat, 
conformen el nou Consell Municipal 
de Serveis Socials d’Amposta, que es 
va constituir a finals de setembre en 
una reunió al saló de plens de l’ajunta-
ment d’Amposta. Es tracta d’un òrgan 
col·legiat de participació en matèria 
de serveis socials i que es reunirà un 

mínim de dos vegades a l’any.
Entre els seus objectius i funcions 

hi ha el d’emetre un informe anual 
sobre la situació de els necessitats 
socials i dels serveis socials de la 
ciutat; crear taules de treball per 
debatre temes concrets; coordinar i 
supervisar les taules de treball que 
es creïn en el marc del Consell Mu-
nicipal de Serveis Socials i formular 
propostes i suggeriments en relació 

amb el funcionament dels serveis i 
organismes públics municipals.

“Es tracta d’un espai de participació 
comunitària per l’assessorament i la 
consulta en matèria de serveis soci-
als”, assenyala l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, tot afegint que és “una 
eina que ens ha de permetre detectar 
les necessitats que hi ha a Amposta i 
poder dissenyar programes que donin 
resposta a aquestes necessitats”. 

JOVENTUT

L’Ajuntament 
contracta cinc joves 
en pràctiques 

L’Ajuntament d’Amposta i l’Obra 
Social ‘la Caixa’ han signat un acord 
segons el qual l’Obra Social aporta 
6.500 euros per a dos projectes 
socials de la ciutat. Així es desprèn 
d’un acord que ha signat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, amb el 
director d’Institucions a Catalunya 
de CaixaBank, Joaquim Macià.

En concret, s’han destinat 3.500 
euros per al menjador social de les 
Estades d’Estiu, que complementa la 
partida destinada per l’Ajuntament 
d’Amposta per a donar servei prop 
d’una cinquantena de xiquetes i 
xiquets de la ciutat.

 D’altra banda, l’Obra Social ‘la 

Caixa’ també aporta 3.000 euros 
per al projecte de zona de confort i 
snoezelen de la Residència de Gent 
Gran d’Amposta.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha valorat molt positivament aquesta 
col·laboració, que permet desenvo-
lupar accions socials tan importants 
com el menjador social per a xiquetes 
i xiquets durant l’estiu. 

SERVEIS SOCIALS

L’Obra Social ‘la Caixa’ aporta 6.500 €  
per a dos projectes socials de l’Ajuntament

Cinc joves de menys de 30 anys 
s’han incorporat a l’Ajuntament a 
finals del mes d’octubre en el marc 
del programa Joves en Pràctiques. 
Es tracta d’un programa  del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que permet 
contractar en pràctiques a joves titu-
lats (amb cicle Formatiu, Grau Mitjà, 
Grau Superior o Grau Universitari) 
durant sis mesos. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha aprovat al consistori la contracta-
ció de cinc joves amb un pressupost 
total de 55.000 euros. Els perfils que 
han estat seleccionats son tècnics 
per als departaments de Turisme, 
Mitjans de Comunicació, Esports, 
Gestió Tributària i Policia Local.  
«Aquest programa permet als joves 
donar-los-hi una oportunitat per 
poder endinsar-se al món laboral», 
diu l’alcalde, Adam Tomàs.

El programa Joves en Pràctiques 
compta amb el finançament del SOC 
i Fons Social Europeu i està destinat a 
joves titulats que de menys de trenta 
anys inscrits a l’oficina de Treball 
del Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) com a demandants 
d’ocupació i al Registre d’Informació 
de la Garantia Juvenil. 
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Una guerra civil deixa ferida, 
de forma directa o indirecta, a 
cada un dels pobles d’un país. 

I la Guerra Civil espanyola perdura 
en la memòria totes les famílies. Al 
voltant de l’Ebre, nois molt joves van 
posar-se un uniforme que feia bossa 
i van pujar a un camió sense destí. 
Alguns d’ells van tornar a casa un 
cop acabada la guerra, d’altres van 
preferir refugiar-se al lloc on havien 
estat destinats i de la resta no se’n va 
saber mai més res. D’aquests últims, 
n’hi ha que les famílies van rebre al 
seu domicili el conegut com a certi-
ficat de defunció o desaparició, uns 
documents que dictaven la data i el 
lloc on havia mort o desaparegut la 
persona i, en alguns cops, per quin 
motiu.

L’any 2018, la conservadora d’et-
nologia del Museu Comarcal del 
Montsià, Maria Carme Queralt, va 
constatar a partir d’un estudi del 
1336, una relació dels veïns residents 
a Amposta l’any 1936 morts al front 
de batalla durant la Guerra Civil 
espanyola. Juan Cid, Joaquim Giné 
o Rafael Beltran són tres dels més de 
65 morts i desapareguts amb nom i 
cognoms que figuren en una llista feta 
a partir dels llibres de lleves i els tes-
timonis orals que recull l’estudi citat. 
Tots ells veïns d’Amposta van marxar 
entre 1923 i 1941, sempre en perío-
des escalats i amb llocs de defunció 
que van des del Front de Corbera, el 
Front de Madrid o Extremadura fins a 
l’Hospital Militar de Girona o al de la 
Puebla de Híjar, a l’Aragó. En destaca 
però l’any que va començar la Guerra 
Civil, l’any 1936, el moment que més 

persones van pujar als camions que 
els esperaven dalt al pont penjant, i 
no van tornar mai. Tot i aquest estudi 
però, cal apuntar que de més d’una 
trentena de persones només se’n 
coneix el nom i els cognoms, ja que 
han sigut transmesos per memòria 
oral i que encara s’està investigant 
sobre la lleva i el front amb el qual 
lluitaven, o si la família va rebre mai 
algun tipus de comunicació sobre la 
seva defunció. 

La política d’Amposta 
als anys 30
Per posar la situació en context, 

segons diu la gent gran i els histo-
riadors, als anys 30 Amposta era 
republicana i anarquista. L’estiu del 
1936, a més d’un cop d’estat i l’inici 
de la Guerra Civil, Catalunya va viure 
una revolució social única a Europa. 
El sistema productiu va canviar de 
forma radical i  les col·lectivitats 
obreres van aconseguir, durant un 
temps breu, arraconar el capitalisme. 
El col·lectivisme va arrelar amb força 
del Montsià, el que va portar una 
tranformació en la vida a la que era la 
capital anarquista de l’Ebre: Amposta.

Aquesta revolta cap al sistema 
va començar al juliol del 1936 amb 
la creació d’un comitè que es va 
desenvolupar a través del consell 
municipal, dirigit per la CNT i la 
UGT. Un procés que va finalitzar 
un any després amb la creació de 
la Col·lectivitat General d’Amposta 
amb els anarquistes en solitari. 
La col·lectivitat la formaven unes 
1.200 persones, procedents d’unes 

700 famílies diferents, el 10% de la 
població. Va ser la més nombrosa de 
tot l’Ebre i proporcionalment la més 
rellevant de Catalunya. 

«Va arribar a instaurar un sou 
familiar com a retribució, i si un 
home estava al front, el cobrava la 
dona. També tenia treballadors que 
no eren col·lectivistes. La vivenda, la 
farmàcia i el metge eren gratuïts. Si la 
casa era de propietat, la col·lectivitat 
pagava la contribució i les despeses. 
L’escolarització era obligatòria i 
mixta», apuntava Andreu Caralt de 
Terra Enllà.

D’aquest llegat anarquista en des-
taca la granja ‘Roja i Negra’, amb una 
dotzena d’incubadores elèctriques i 
8.000 exemplars de diferents races 
d’aviram, una vaqueria amb setanta 
animals i una producció d’uns 400 
litres de llet al dia, una cooperativa 
de consum instal·lada a l’església, 
convertida en magatzem, i una fàbri-
ca de mosaic i forn de guix, a més de 
dos forns de pa, entre d’altres.

Al 1936, l’alcalde de la ciutat era 
Joan Palau i Miralles, més conegut 
com l’Alcalde Palau, un home que 
va ser recordat amb el pas del temps 
per impulsar projectes que van influir 
en la proclamació de ciutat, com  la 
construcció de les Escoles Públiques, 
les Cases Barates i del Pont Penjant. 
Però la part que possiblement s’ha 
intentat oblidar és en quin bàndol 
va participar el batlle quan les coses 
es van posar difícils. 

L’any 1936, quan la Guàrdia Civil 
va demanar noms i cognoms de les 
persones que havien participat en la 
proclamació de la República Catala-

na, Palau va fer una llista intermi-
nable d’individus amb els quals no 
compartia només ideologia política, 
sinó que tampoc interessos personals. 
Un dels testimonis d’aquests fets va 
ser el periodista Sebastià Campos, 
que explicà a l’Heraldo de Tortosa 
que «tres o quatre vegades refusà la 
Guàrdia Civil la llista feta per Palau, i 
tres o quatre vegades tornà a lliurar-la 
aquest considerablement reduïda, 
fins que a l’últim, davant de tanta 
insistència, la Guàrdia Civil es decidí 
a posar mans a l’obra, requisà un 
autobús gran i s’endugué trenta-dos 
detinguts cap al vaixell —es refereix 
al vaixell-presó Manuel Arnús, anco-
rat al Port de Tarragona—. El primer 
d’aquesta llista era n’Alfred Escrivà 
—primer alcalde d’Amposta durant 
la Segona República Espanyola—». 
Molts d’aquests presos van ser allibe-
rats, tot i això, segons els historiadors 
de Terra Enllà, el batlle finalment va 
ser responsable de 6 assassinats, el 
que, sumat a l’elaboració de la llista, 
li acabaria costant la vida uns mesos 

RECOLLIM BREUMENT LA HISTÒRIA D’AMPOSTA DURANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Amposta: retrat d’una ciutat en 
temps de guerra 



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 937 ·  NOVEMBRE 2019 9
Gent

REPORTATGE

després a mans del bàndol contrari.

Els bombardejos

Amposta va ser bombardejada 
diversos cops durant la Guerra 
Civil per part de l’aviació italiana i 
la legió Còndor. Tres dels atacs, el 
23 de febrer i a finals de novembre 
del 1937, anaven amb l’objectiu fix 
d’enderrocar el pont penjant. Els 
altres van caure sobre la població. 
Quan els avions s’apropaven, tant si 
anaven de passada, «la xulona» de 
la Cambra Arrossera feia ressonar 
tot el  poble amb la sirena. Avui, 82 
anys després, encara segueix sonant 
a les hores puntes. 

Temps després, el 1938, amb els 
republicans amb la majoria de re-
cursos esgotats, l’exèrcit dirigit per 
Franco va iniciar l’ofensiva d’Aragó, 
una estratègia militar que tenia com 
a objectiu dividir en dos la zona repu-
blicana. En aquest moment Amposta 
va ser atacada, de nou, per l’aviació 
franquista, que comptava amb l’aju-
da de la Legió Còndor. El 8 de març 
els avions van bombardejar el pont 
sense èxit, però dos dies després dos 
hidroavions alemanys el van tocar de 
ple, destruint els cables laterals i la 
pilastra central, el que va provocar 
l’enfonsament de la plataforma. 

Com canta Clara Salvadó, va ser 
aquell dia quan Conxa de la Llet va 
creuar el pont just en el moment més 
fatídic. Expliquen les persones sàvies 
que Conxa, que venia cada dia des de 
la seva vaqueria de l’Aldea, tornava 
cap a casa després d’haver venut tota 
la llet. Per anar fins al poble veí cre-

uava sempre el pont penjant, 
però aquell dia, amb la sirena 
ressonant, els guàrdies la van 
aturar. Furiosa, amb el matxo 
i el carro, va esperar fins que 
una bomba va caure molt prop 
de la zona. Llavors, amb el 
caos del moment, va creuar 
al pont amb la mala sort que 
la segona bomba va caure de 
ple per on passava ella. 

Els atacs però no van acabar 
aquí. Que consten a la llista de 
la qual parlàvem abans, a Amposta 
van morir a causa dels bombardeigs 
tres persones. El 8 d’abril del 1938, 
ferides pel bombardeig, van tras-
passar Josefa Margalef Vidal, de 60 
anys, i Teresa Sabaté Margalef, de 34. 
Uns mesos després, l’1 de setembre, 
la jove Encarnación Beltri Ventura, 
que tenia 12 anys, també va morir 
per greus ferides de metralla.

Amb la població castigada i un 
front republicà força dèbil, el 18 
d’abril del 1938,  l’exèrcit franquista 
entrà a Amposta. Tot i la resistència 
que ofereix la població, sobretot a la 
zona on actualment està el cementiri, 
els republicans acaben caient. De les 
persones que sobreviuen, moltes han 
de marxar a l’exili i les altres tenen 
unes condicions de vida pèssimes. 
A més, amb la destrucció del pont 
penjant no hi havia manera de creuar 
a l’altra banda i la tensió que es vivia 
als carrers era molt difícil d’aguan-
tar: no hi havia menjar i els actes de 
pillatge eren recurrents, per això els 
ampostins van anar marxant a poc a 
poc a les coves i cases de camp.

Així, amb el pont destruït, els re-
publicans van instal·lar un pont de 
barques davant la plaça de l’Aube 
per a comunicar-se amb la resta de 
la seva zona i facilitar l’evacuació 
de l’exèrcit republicà. Segons els 
historiadors, aquell pont va ser l’únic 
que hi havia a les Terres de l’Ebre en 
aquells temps. No va ser fins al 1941 
quan el ministre d’Obres Públiques, 
va inaugurar, després de la recons-
trucció, el pont penjant.

En un moment de tensió com 
aquell, i trobant-se l’edifici consis-
torial tan proper al riu, l’Ajuntament 

demana allotjament a la Ràpita. Els 
rapitencs però li deneguen l’asil, i 
finalment acaba sent Ulldecona qui 
alberga tota la documentació. Allí no 
perden el temps, sinó que, segons ex-
pliquen els historiadors, els feixistes 
de les JONS inicien unes fitxes que 
marcarien a tota la població com a 
simpatitzants o «rojos», fet que esde-
vindria l’inici de la repressió. 

La Batalla de l’Ebre
El 25 de juliol del 1938, a les dotze 

i quart d’una nit sense lluna, les forces 
republicanes van iniciar el pas del riu 
per sorprendre l’enemic. Membres de 
la XIV Brigada Internacional —cone-
guda com La Marsellesa— i militars 
de lleva creuen les aigües de l’Ebre per 
tres punts: al punt més alt, a Font de 
Quinto; al mig del delta per Deltebre; 
i a Amposta, pel molí de Calatrava. 

L’operació, que buscava aturar 
l’avanç dels sublevats i revifar la 
moral de la rereguarda republicana, 
semblava ser un èxit en el primer 
moment, convertint-se més tard en 
una de les etapes més sagnants de la 
Guerra Civil, també al seu pas per Am-
posta. El riu i el canal de la Dreta van 
ser els principals obstacles de l’atac, 
al que es van sumar el cansament i 
els pocs recursos i preparació dels 
anomenats «soldats de llana», nois 
molt joves que van acabar fugint o 
suïcidant-se abans de caure en mans 
dels feixistes. 

La Batalla de l’Ebre, que va durar 
115 dies, va passar com un llamp 
terrible per Amposta. El conflicte 
només va durar un dia, però des de 
Terra Enllà afirmen que la jornada 

va ser suficient per matar més de mil 
persones dels dos bàndols.

Espais d’ahir i d’avui 
Encara que als més joves ens sembli 

que això queda molt lluny en el temps, 
encara hi ha persones que senten als 
seus caps el so de la sirena i la por 
de ser assassinats per les bombes. Per 
no oblidar ens queden els testimonis 
orals i escrits, però també els  edifi-
cis d’Amposta els quals, tot i haver 
adoptat nous usos, conserven una 
història al darrere. Durant la Guerra, 
l’Església de l’Assumpció va ser utilit-
zada pels republicans com un Mercat 
de Col·lectivitat General. El Sindicat, 
ara reconvertint-se en el FabLab, va 
ser entre el 36 i el 38 la seu de la 
Col·lectivitat Agrària d’Amposta. El 
tema del Casino és més complicat, 
ja que segons els experts de Terra 
Enllà, va ser encautat pel Comitè 
Antifeixista per convertir-se després 
de diversos usos en la seu d’UGT. 
«Encara actualment hi ha una picaba-
ralla de si el Casino va ser un niu de 
la conspiració de dretes, un local on 
podien anar els amants de la cultura 
independentment de la seva ideolo-
gia o si era un lloc de trobada dels 
d’esquerres», apunta Andreu Caralt, 
periodista i fundador de l’empresa 
de memòria històrica Terra Enllà. 
Al barri del Grau, la Casa Carvallo, 
inclosa a l’Inventari de Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, va ser un 
dels punts que més refugiats de guerra 
van acollir a la ciutat. Al principi de 
la Guerra Civil van haver-hi fins a 
400 persones allotjades provinents 
d’altres províncies. El Col·legi de les 
Monges, un dels edificis que encara 
conserva marques de metralla a la 
façana, va ser un hospital de serveis 
bàsics tant durant la revolució repu-
blicana com quan l’exèrcit sublevat 
va ocupar la ciutat. Tots ells, i molts 
d’altres, segueixen sent edificis que 
conserven la seva estructura i guar-
den la història darrere els seus murs. 
Una història que és essencial saber 
per no repetir-la.  

ROSER REGOLF
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Les Festes Majors d’Amposta 
tindran representats d’entitats 
i no pubilles i pubilletes. Així, 

l’Ajuntament d’Amposta ja ha comu-
nicat a les associacions del municipi, 

a través d’una carta signada per 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
que per a les Festes Majors d’Amposta 
2020 tant noies i nois com xiquetes 
i xiquets podran exercir la funció de 

representant de l’entitat durant els 
dies festius.

“Conscients de la necessitat de 
treballar en la igualtat entre dones 
i homes des de tots els vessants de 
la societat, des de l’equip de govern 
municipal considerem oportú obrir 
tant a noies com a nois aquesta 

funció representativa”, diu la carta 

enviada des d’alcaldia. “Serà decisió 
de cada associació si el o la repre-
sentant és un noi o una noia o una 
xiqueta o un xiquet”, assenyala la 
carta, tot afegint que “en qualsevol 
cas, cada entitat només podrà pre-
sentar un o una representant i un o 
una representant infantil”.  

FESTES MAJORS 

L’Ajuntament comunica a les associacions del municipi que podran presentar-se tant noies com nois

Les Festes Majors del 2020 tindran 
representants d’entitats i no pubilles

Els protagonistes de la tercera 
edició “Amposta amb Cor”, que 
tindrà lloc el proper 14 de desem-
bre a les 22 hores a l’Auditori de la 
Fila, seran l’Associació de Malalts 
Mentals de les Terres de l’Ebre. I és 
que la recaptació de les entrades 
anirà totalment íntegra per aquesta 
entitat. Aquest any Els Quicos són 
els qui posaran veu al concert, amb 
el seu espectacle «Lo misteri de 
Nadal». Com a fet inèdit, la banda 
de la Fila acompanyarà a Quico el 
Celio tocant algunes peces.

L’alcalde de la ciutat, Adam To-
màs, ha agraït a Remsa el fet que 
col·labori amb l’organització d’una 
activitat d’aquestes característiques. 
Tomàs afirma que «es lluita perquè 
totes les activitats festives tinguin 
una vessant solidària» i afegeix que 

«no només pretén ajudar als més 
necessitats, sinó també educar». 

Paral·lelament, el representant de 
l’entitat Associació de Familiars de 
Malalts Mentals, Francisco Moya, ha 
mostrat el seu afecte a l’Ajuntament 
i a Remsa per haver comptat amb 
ells en aquesta tercera edició. 

El representant de Remsa, Fer-
nando Muiño,  ha fet una crida 
a les famílies a dur la canalla al 
concert, «perquè d’aquesta forma 
veuran en quina situació es troben 
els seus veïns». 

“Amposta amb Cor” s’engloba din-
tre dels actes solidaris del Nadal. Les 
entrades es posaran properament a 
la venda amb un preu de 5 euros. 
Els tiquets es podran adquirir a les 
Oficines de l’Ajuntament, la Trat-
toria i el Club Social d’Amposta. 

Els Quicos, a la tercera edició  
d’‘Amposta amb Cor’

MÚSICA
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La vuitena edició d’Expoclick ha rebut 
més d’11.000 visites

Més d’11.000 persones han visitat els diorames aquest cap de setmana

El Pavelló Firal 1 d’Octubre, 
ha acollit del 8 al 11 de no-
vembre, la vuitena edició de 

l’Expoclick, un riu de clicks, una cita 
que enguany ha rebut més d’11.000 
visites d’amants del Playmobil. Pe-
tits i grans no s’han volgut perdre 
aquesta vuitena edició Expoclick, 
que ha comptat amb més de 25 
diorames. 

Els amants de Playmobil han 
pogut triar i remenar d’entre els 

productes que han portat els 11 
venedors de Catalunya, l’Estat i 
Europa i també han pogut veure les 
creacions dels 25 participants a l’ex-
posició dels diorames. Aquesta cita 
s’ha complementat amb el concurs 
de diorames per als xiquets i xique-
tes, amb participants dels quatre als 
setze anys, el Buscaclick, el concurs 
Instagram o el d’aparadors, en el 
que han participat quatre comerços 
de la ciutat. 

El passat dissabte 2 de novembre 
va tindre lloc la segona Trobada de 
Joves del Montsià a l’Oficina de Tu-
risme d’Amposta. Tot i que el nombre 
d’inscrits no arribava a la cinquantena, 
al llarg del matí van acabar acudint 
prop de 70 joves, el doble respecte 
l’any passat.

Al llarg de la jornada es van dur a 
terme diversos tallers, el primer dels 
quals va consistir en realitzar una 
simulació d’una situació de micromas-
clisme. El segon taller va consistir en 
una xerrada a càrrec de la influencer 
‘Mayoletes’; la jove va aconseguir una 
gran interacció i connexió amb tots 
els joves assistents. En el tercer taller 
es va parlar sobre la ‘taxa rosa’ i es va 

posar sobre la taula les diferències de 
preu que hi ha entre diversos objectes 
de la vida quotidiana, entre els articles 
masculins i els femenins. 

El taller més musical el va dur a 
terme ‘Jaume Vidal’, qui va explicar 
nocions bàsiques del món dels DJ’s. 
Els assistents d’aquesta activitat van 
posar música en el vermut musical 
que es va dur a terme per concloure 
aquesta Trobada.

Com a novetat d’aquest any, en la 
Trobada van assistir diverses entitats, 
com l’AJEIA (Associació de Jocs d’Es-
tratègia e Interpretació d’Amposta), 
la Jove Cambra Internacional i la 
jove Maite Bel, amb el seu projecte 
‘Florint’. 

JOVENTUT

Èxit en la segona trobada de Joves del Montsià
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MERCAT MUNICIPAL

Una manera de donar a conèixer,
El Mercat d’Amposta

El passat dimecres 16 d’octubre, 
un grup de persones d’Ampos-
ta vam visitar el mercat de Sant 

Antoni de Barcelona.
Aquest és un dels mercats més 

gran i important de la ciutat, situat 
al districte de l’Eixample, gairebé 
tocant al de Sans, es construí on 
antigament hi havia el Baluard de 
Sant Antoni, una de les principals 
entrades a Barcelona quan aquesta 
estava emmurallada. Fou el primer 
mercat que s’ubicà fora de la ciutat 
antiga i s’inaugurà al 1882, el confor-
men un total de tres mercats: el dels 
aliments frescos; el de roba conegut 
com “els Encants” i el dels llibres, que 
es fa els diumenges. 

L’any 2008 es van emprendre unes 
obres de reforma de molta enverga-
dura, com aquest edifici per la seua 
antiguitat i valor arquitectònic està 
catalogat i protegit, es va tenir molt 
en compte de no tocar l’estructura 
ni les façanes. Per poder guanyar els 
espais necessaris on ubicar les noves 
instal·lacions que permetessin fer 

més funcional l’activitat del mercat, 
s’optà per construir tres plantes de 
soterrani. Després de gairebé 10 anys 
de treballs, al març de 2018 es va fer 
la inauguració. 

Tere Porres Castell, de la parada 
“Espai Verd” del Mercat d’Amposta, 
fa dos anys que organitza sortides 
per visitar diferents mercats, fins ara 
s’ha anat a la Concepció, la Boqueria 
i ara al de Sant Antoni, tots tres a 
Barcelona, i també al Mercat Central 
de València. La bona acollida que 
entre els ampostins ha tingut aquesta 
iniciativa de Tere, fa pensar que es 
continuaran fent. 

Habitualment ens desplacem en 
autocar fins les grans capitals un 
grup de 25 persones. Com és una 
visita concertada prèviament, allí ens 
reben  representants del mercat en 
qüestió i de l’Associació de Venedors. 
A més d’ensenyar-nos les principals 
instal·lacions ens fan un resum de 
la història de l’edifici, així com de 
l’estreta vinculació que tenen amb 
la gent del barri on estan situats. 

Tant des de les Direccions dels mer-
cats com des de les Associacions de 
Venedors, valoren molt positivament 
aquest interès en conèixer la histò-
ria i el dia a dia dels seu respectius 
mercats.

El dimecres 16 d’octubre ens van 
rebre el senyor Xavi Trull, presi-
dent del mercat, i el senyo Miquel 
Homedes, gerent de l’Associació 
de Venedors. Ens van atendre molt 
bé i ens van acompanyar a fer una 
extensa visita per les  instal·lacions 
de l’edifici. També ens comentaren 
l’important paper: comercial, social 
i cultural, que al llarg dels anys ha 
jugat i continua jugant el mercat de 
Sant Antoni, en el barri on està ubicat. 

Els hi vam mostrar el nostre agra-
ïment, per les facilitats al moment 
de concertar la visita i per la bona 
acollida rebuda, fent-los entrega d’un 
dossier, en el qual hi han fotografies 
on es pot veure la situació geogràfica 
d’Amposta dintre de la comarca del 
Montsià; l’extensió i diversitat del 
Delta; la ubicació de la nostra ciutat 

al costat del riu Ebre; com era la 
població a principis del segle XX; la 
necessitat social i comercial que hi 
havia als anys quaranta de construir 
un mercat general; de com era l’in-
terior quan s’inaugurà al gener de 
1947 i els canvis que hi van haver 
amb la remodelació de l’any 1994; 
així com uns fragments dels fantàstics 
vitralls que hi ha a les finestres de 
les façanes. Sense oblidar de posar 
fotografies que ens mostren com eren 
i com són actualment, les paredes i les 
caselles del peix, la carn, les verdures, 
etc. En aquest dossier també hi han 
una sèrie d’imatges que ens mostra 
la singularitat de la parada que, Tere 
Porres Castell té al mercat.

S’invità als senyors Xavi Trull 
i Miquel Homedes, així com als 
col·lectius que ells representaven, 
que visitin Amposta, on serien molt 
benvinguts. Els acompanyaríem a 
fer una visita pel mercat i per altres 
indrets destacats de la nostra ciutat. 

MONTSE SORIANO-MONTAGUT

Visita per les noves instaŀlacions. Moment d’entrega del dossier.

Com era antigament el Mercat de Sant Antoni. Grup de gent que es van desplaçar.
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Dos alumnes del Berenguer IV, premis 
extraordinaris de Batxillerat

BATXILLERAT

És un reconeixement a l’exceŀlència dels estudiants que van superar batxillerat amb les millors notes

Dos alumnes de l’Institut 
Berenguer IV d’Amposta, 
Manel Garcia i Joel Reverter, 

han obtingut el premi extraordinari 
de Batxillerat 2018-2019. Aquest 
premi suposa un reconeixement per 
tal d’haver superat el curs de segon 
de Batxillerat l’any passat amb les 
millors qualificacions de Catalunya. 
Tots dos alumnes es troben dintre 
dels 43 que han estat guardonats 
amb aquest Premi Extraordinari de 
Batxillerat. 

Tots els guardonats van haver de 
fer unes proves comunes el dia 26 

de juny.  Per poder realitzar aquestes 
proves, els alumnes havien d’haver 
cursat i superat tots dos cursos de 
Batxillerat, haver finalitzat els estu-
dis a Catalunya i tenir una qualifi-
cació igual o superior de batxillerat 
a 8,75.

Pel fet d’haver obtingut aquest dis-
tintiu, els guanyadors es beneficiaran 
del pagament de la taxa universitària 
durant primer curs, obtindran una 
plaça gratuïta durant el curs vinent 
a l’Escola Oficial d’Idiomes i també 
gaudiran d’una estada en un centre 
de recerca de referència. 

CONFERÈNCIES

El 7 de novembre va començar 
la I edició d’Històries Ampostines a 
la Sala d’actes del Museu Terres de 
l’Ebre i que es durà a terme fins el 
28 de novembre. El cicle acull quatre 
conferències que es duran a terme 
a càrrec de professionals que han 
profunditzat en diverses temàtiques 
de la ciutat. Aquestes conferències, 
presentades per investigadors, ens 
permetran ajudar en el procés de 
construcció de la història contem-
porània de la ciutat. La regidora de 
Cultura, Inés Martí, afirma que «es 
tracta d’històries que han passat a la 
nostra ciutat». «Les conferències són 
una oportunitat per a molts ciutadans 
per poder conèixer la història que 
amaguen alguns indrets d’Amposta», 

afegeix. 
El 7 de novembre va tindre lloc la 

primera conferència, ‘’Episodis bri-
tànics a les terres de l’Ebre durant la 
guerra del francès’’ a càrrec d’Adam 
Quiglay, historiador. A partir d’aquest 
dia i fins el 28 de novembre, cada 
dijous s’ha dut a terme una confe-
rència a les 19.30h. 

L’objectiu del nou cicle de confe-
rències és recuperar i divulgar la re-
cerca i el coneixement de la història, 
l’arqueologia, etc. vinculats amb la 
ciutat d’Amposta. 

Aquest cicle d’històries ampostines 
ha estat organitzat per l’Ajuntament 
d’Amposta, Museu Terres de l’Ebre i 
Campus Extens URV, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Tarragona. 

Tret de sortida a la primera 
edició d’Històries Ampostines

EXCURSIÓ

Els estudiants del col·legi Sagrat Cor 
d’Amposta han realitzat a principis 
de mes la V sortida a la Torre de la 
Carrova. Es tracta d’una excursió 
a la naturalesa que forma part 

dintre de la setmana de la ciència. 
En aquesta activitat, els alumnes 
coneixen l’entorn al mateix temps 
que gaudeixen de les activitats a la 
naturalesa. 

Els alumnes del Sagrat Cor 
visiten la Torre de la Carrova



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 937 ·  NOVEMBRE 2019 15
Gent

Carme Girona rep la medalla 
per haver complert 100 anys

GENT GRAN 

El passat mes d’octubre la usuària 
de la Residència d’Avis d’Amposta, 
la senyora Carme Girona, va rebre la 
medalla commemorativa per haver 
complert 100 anys.

 L’entrega la va realitzar l’alcalde 
de la localitat, Adam Tomàs, junta-
ment amb la Regidora de Serveis 
Socials i Salut, Susanna Sancho. 

INSTITUT

En el marc del Dia Mundial sense 
Alcohol, des de l’àrea de Prevenció 
per a la Regidoria de Serveis Socials 
i Salut de l’Ajuntament d’Amposta, 
es va organitzar a l’Institut Montsià 
un taller de còctels sense alcohol.

El taller es va realitzar a l’entrada 
de l’Institut, que es va ambientar com 

un pub musical, amb l’actuació d’un 
Dj. Mentrestant, els joves podien 
degustar varietat de còctels realit-
zats, tots sense alcohol. L’objectiu 
d’aquest taller era donar als joves 
una alternativa de begudes que po-
den consumir una nit de festa sense 
necessitat d’utilitzar l’alcohol. 

L’Institut Montsià celebra el Dia 
Mundial sense alcohol

EDUCACIÓ

L’auditori municipal d’Amposta es va 
omplir de gom a gom per escoltar 
la xerrada del periodista i educador 
Jaume Funes, ‘’Educar els nois i noies 
adolescents a casa i a l’escola’’. L’acte, 
que se celebra cada any, va tindre lloc 

el passat dimecres 9 d’octubre i va 
donar tret de sortida al curs escolar.
Aquesta xerrada va ser organitzada 
per l’Ajuntament d’Amposta, junta-
ment amb el Campus Extens Univer-
sitat Rovira i Virgili. 

L’auditori s’omple per escoltar a 
l’educador Jaume Funes

Fins a 50 persones, al programa 
30 Plus durant el 2019

Fins a 50 persones han participat, 
aquest 2019, en la convocatòria 
del programa ’30 Plus’, del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, a través 
del qual se’ls ha ofert la possibili-
tat d’inserir-se al mercat laboral. 
D’aquestes 50 persones, més d’un 
50% han renovat el seu contracte i 
algunes d’elles fins i tot han obtingut 
un contracte indefinit. Unes xifres 
que l’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, ha qualificat de “satisfactòries”. 

En el marc del programa “30 Plus”, 
gestionat per l’àrea de Polítiques 
Actives d’Ocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta, es desenvolupen actu-
acions ocupacionals, d’orientació 
i formació per afavorir la inserció 
laboral de les persones en situació 
d’atur de 30 anys i més. Aquest 
programa ofereix una formació vin-
culada al lloc de treball per tal que 
els treballadors tinguin una inserció 
més confortable i amb garanties. 

En el darrer programa s’ha donat 
cabuda a diversos perfils profes-
sionals com soldadors, auxiliars 
administratius, operaris de fàbrica, 
conductors, electricistes, cambrers, 
comercials, peons d’obra i mossos 

de magatzem.  
Actualment s’ha posat en marxa 

una nova edició del Programa 30 
Plus, gràcies al qual es podran inserir 
50 persones més amb contractes de 
6 i 9 mesos en empreses del territori, 
rebent una formació professionalit-
zadora adequada al lloc de treball 
i un acompanyament durant tot el 
contracte. 

Les persones interessades han 
de complir els requisits de tenir 
més de 30 anys i estar inscrit com 
a demandant d’ocupació no ocupat 
(DONO) i S’han d’inscriure a la 
Borsa de Treball de l’Ajuntament 
d’Amposta, visualitzar les ofertes 
vigents en el moment i apuntar-se 
si els interessa. 

Ho poden fer personalment  als 
baixos de la Biblioteca o per Inter-
net a:  https://www.amposta.cat/
borsa-treball/ofertes.asp

Per a les empreses, s0fereix una 
contractació subvencionada del Sa-
lari Mínim Interprofessional durant 
els 6 o 9 mesos del contracte. Per 
més informació trucar al 977704027 
o escriure a aderamon@amposta.cat 
i hdrago@amposta.cat. 

OCUPACIÓ
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EXPOSICIÓ

El Centre d’Art ‘Lo Pati’ mostra 
l’exposició de l’artista veneço-
lana Teresa Mulet, anomenada 

‘Camp de Control’, exclusiva per a ‘Lo 
Pati’. Teresa Mulet afirma que «Camp 
de Control es una metàfora sobre la ca-
nalització del riu Ebre i sobre el control 
que hi ha amb l’aigua per al cultiu dels 
camps». La peça invita a reflexionar 
sobre aquest control i també a que el 

mateix public interactuï amb l’obra. 
La peça està formada per làmines 

superposades que simulen l’aparent 
tranquil·litat dels camps d’arrossars 
sobre les quals es projecten varietat 
de paraules. «Les aigües estan apa-
rentment tranquil·les fins que algú les 
mou. Som nosaltres els que les con-
trolem o descontrolem», argumenta 
l’artista. Cada làmina incorpora unes 

bosses plenes de sediments del delta 
que ajuden a mantenir l’equilibri de 
la peça.

Els assistents hauran de creuar pel 
mig d’aquesta peça per poder-hi acce-
dir a les altres peces que també estan 
presents en l’exposició. Una d’elles, 
anomenada ‘Ejercicio volumen’, està 
composta de més de 2 tonelades de 
paper: un paper per cada mort per 

homicidi a Veneçuela entre 1999 i 
2018. Una altra peça s’anomena ‘Ejer-
cicio in-forme’, que és un homenatge 
a les morts violentes de Veneçuela, 
comptades una per una del 1999 fins 
al 2016: més de 283.000.

L’exposició, inaugurada el 9 de 
novembre, romandrà fins el 19 de 
gener, amb entrada gratuïta per a tots 
els assistents. 

La peça està produïda expressament per a ‘Lo Pati’ i es podrà visitar fins el 19 de gener

‘Camp de Control’ reflexiona sobre 
l’aparent tranquil·litat d’un delta amenaçat
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ENTREVISTA

Periodista, guionista i d’arrels 
ebrenques per part de mare, Xarli 
Diego publica “Gràcies per la mú-
sica”, un homenatge a la música 
dels anys 70 i 80 i a la ràdio que 
va ser durant tants anys la seva 
passió. 

A finals de setembre va presentar 
l’obra a la Llibreria Guaix d’Am-
posta. Com va anar?

Estic molt content d’haver vingut 
a Amposta. Em va rebre la regido-
ra de Cultura, Inés Martí, i em va 
presentar a persones del sector molt 
interessants. A més, també em vaig 
poder retrobar amb molts bons amics 
de la zona, perquè la meva mare 
era de Flix, i això sempre fa il·lusió. 
Quan surto de la meva zona habitu-
al, trobar gent que sintonitza amb la 
mateixa música que tu és un plaer.

 “Gràcies per la música” podríem 
dir que són unes memòries de tota 
una vida com a locutor.

Són les memòries d’una part de 
la meva vida: de la que va dels 17 
als 28 anys aproximadament. Va ser 
el moment que estava dedicat amb 
cos i ànima a la música. Després 
ja vaig fer televisió, programes de 
ràdio per adults... però aquesta és 
la part més divertida. Eren unes 

altres circumstàncies, uns moments 
diferents, una ràdio diferent, i una 
indústria, promoció i màrqueting 
de la música diferents de les d’avui 
en dia. 

Diferents... però millors o pitjors?
Era diferent. No se sap mai si un 

moment millor o pitjor serà ara o 
dintre de 50 anys. Si he de discutir 
alguna cosa, és que sí que eren 
temps millors des del punt de vista 
de talent musical. Els anys 70 i 80 
són dues dècades prodigioses. Ja 
m’agradaria que la gent jove també 
pogués dir això d’avui.

Que passa amb els artistes actu-
als?

Hi ha bons artistes i gent que ho 
fa bé, però per mi estan molt lluny 
de grups internacionals com Super-
tramp, Genesis, Phil Collins, Police, 
Mecano, Tequila... eren artistes que 
arribaven molt a la gent. Uns grups 
irrepetibles, igual que eren els Ro-
llings i els Beatles, d’una mica més 
abans. Ja m’agradaria dir que avui 
tenim artistes del seu nivell, però no 
és així. Abans hi havia més qualitat, 
talent i comercialitat.

Que l’impulsa a escriure el llibre?
Fa molts anys que tenia ganes 

d’escriure’l. Pràcticament després 
d’haver viscut aquesta etapa sabia 
que havia de plasmar allò tant me-
ravellós, però un llibre de memòries 
no es pot escriure amb 30 anys, i 
ara, 40 anys després del programa, 
he vist el moment adequat. 

A “Caspe Street”, el seu programa 
a Ràdio Barcelona, va entrevistar 
moltes personalitats de la música 
de la qual es parla al llibre. Que 
s’emporta de totes aquelles en-
trevistes?

Dels artistes he après la passió pel 
seu ofici, que és la música. La viuen 
intensament de dilluns a diumenge, 
tu no pots ser artista quatre dies a la 
setmana i després agafar festa. I en 
alguns casos també, tot i ser artistes 
d’un gran nivell d’una popularitat 
desmesurada, eren humils. I això és 
el que he après.

La ràdio va ser una de les seves 
grans passions. Encara és així?

Sí, el que passa és que sóc un 
inconformista i un “belluget”. En 
estructures fixes no estic tota la 
vida i això m’ha portat a ser molt 
independent: vaig estar a diversos 
programes de tele, vaig tornar a la 
ràdio, vaig treballar per a una com-
panyia de discos, després en vaig 

ser el propietari d’una, tinc el meu 
propi gabinet de comunicació... La 
ràdio segueix sent la meva passió, a 
la televisió també m’ho vaig passar 
molt bé, però m’apassionen moltes 
coses a la vida. 

Com a evolucionat la cultura de la 
ràdio en tots aquests anys?

Des del punt de vista musical ha 
anat cap a fórmules que a mi no 
m’entusiasmen massa. A mi m’agra-
da la creativitat del disc-joquei, del 
locutor, de l’animador... que siguin 
més lliures. I des d’aquest punt de 
vista s’ha esclavitzat més. Fa més el 
programa el gerent que el locutor, 
i jo prefereixo l’època que érem els 
locutors els que escollíem els discos. 
En alguns casos ara la ràdio és un 
fil musical, i per això està Spotify. 

I per acabar, a qui entrevistaria 
avui?

Ara mateix, sense dubte, entre-
vistaria a Rosalía perquè és una 
catalana que està triomfant a tot el 
món, i crec que seria una entrevista 
interessant. Però tinc també molts 
artistes pendents, com Paul Mc-
Cartney o a Mik Jagger dels Rolling 
Stones. 

ROSER REGOLF

ENTREVISTA A XARLI DIEGO, PERIODISTA I AUTOR DE “GRÀCIES PER LA MÚSICA”

“Ja m’agradaria dir que 
avui tenim artistes del 
nivell de Supertramp, 
Mecano o Phil Collins”
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Tomàs Camacho Molina, Premi del 
Mèrit de les Lletres Ebrenques

LITERATURA

Les Jornades de Lletres Ebrenques arriben a la catorzena edició 

Les Jornades de les Lletres 
Ebrenques van tornar a om-
plir la Biblioteca Comarcal 

Sebastià J. Arbó d’autors i lectors. 
Previstes entre el 15 i el 19 d’oc-
tubre, la catorzena edició de les 
Jornades va alterar el seu calendari 
per a sumar-se a la vaga general del 
divendres 18 d’octubre, suspenent 
tots els actes previstos per aquell 
dia que, en la seva majoria es van 
traslladar per a dissabte 19. Així, 
malgrat haver-hi activitats des del 
dia 15, el dissabte 19 va ser una 
jornada intensa a la Biblioteca, 
arrancant a primera hora del matí 
amb l’esmorzar literari, la taula 
rodona de ‘l’Ebre negre: crims vora 
el riu’ o la xerrada de la director de 
la llibreria Al·lots, especialitzada en 
literatura infantil i juvenil, Paula 
Jarrín, ‘Lectura, llibres, autores i 
autors’. També hi va haver temps per 
a la taula rodona ‘Tinta negra’. Per la 
tarda, va ser el torn de l¡la presenta-
ció al públic de nous valors literaris 
d’Amposta i les Terres de l’Ebre i de 
la taula rodona ‘El procés creatiu en 
un món digital: influencers’, amb 
la participació de Jonathan Rius 
(Pinapli RT); Joaquin Forcadell; 
Paula Mayoles (Mayoletes); Mixa i 
Keila Garcia , i la cloenda musical 
de Keila Garcia. 

Reconeixements
Dissabte la tarda, i abans del 

sopar literari, hi va haver el reco-

neixement a la tasca cultural de 
Roberto Rallo, per la seva implica-
ció a través de l’Associació Foment 
de les Arts i les Lletres. L’escriptor 
Emigdi Subirats va ser l’encarregat 
de fer la valoració cultural i personal 
de l’homenatjat, recordant un llarg 
llistat de tasques que Rallo ha im-
pulsat en el món cultural ampostí. 

 Quant al Premi del Mèrit de 
les Lletres Ebrenques 2019, es va 
entregar a Tomàs Camacho Moli-
na, nascut a Ponferrada i que viu 
a la ciutat d’Alcanar des del 1992. 
És poeta i dinamitzador cultural. 
Llicenciat en Geografia i Història, 
treballa com a professor de Llengua 
castellana i literatura a l’Institut Sòl 
de Riu d’Alcanar, en el qual ha rea-
litzat nombroses tasques de difusió 

literària. El president del Consell 
Comarcal i alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, va ser l’encarregat de dedicar 

unes paraules a la figura de Tomàs. 
I la regidora de Cultura, Inés Martí, 
li va fer entrega del Premi.  

El Premi del Mèrit de les Lletres Ebrenques 2019 es va entregar a Tomàs Camacho Molina.

Keila va ser l’encarregada de posar el toc musical a la clausura de les 
Jornades.

Roberto Rallo va rebre un reconeixement a la tasca cultural.

‘El procés creatiu en un món digital’ va ser un dels actes amb més 
afluència de públic. 
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“Sabates velles”
Al principi, tot plegat només va 

semblar-nos un mal de cap que 
durava una mica massa, però, amb 
el temps, va fer-se evident a tothom 
que alguna cosa no acabava d’anar 
del tot bé. Sabeu aquells mals 
dolents que, finalment i sense que 
ningú sàpiga per què, acaben per 
guarir-se? Aquest no és el que va 
enxampar-te, mare. Per molt que 
la gent vella explica que el pas del 
temps acaba per curar-ho tot, jo mai 
no he pogut acabar d’oblidar aquell 
temps de tendresa, quan n’érem 
tres i encara era feliç. Els metges 
només van saber receptar-nos repòs, 

calmants i estupefaents. Sort de la 
morfina! Si no me l’haguera pres, 
haguera parat boig d’escoltar el 
feixuc murmuri dels teus planys... 

“Els morts mai no t’han d’atemo-
rir. Els vius són els únics que poden 
fer-te mal”, vas dir-me mentre, des-
prés de submergir el teu pare amb 
una barreja de formol i naftalina, 
miraves de fer-li el nus de la corbata 
i n’encolaves llavis i parpelles per 
tal que semblés que encara dormia. 

Hi ha moltes maneres d’explicar 
una història familiar, i el silenci de 
tres dècades n’és una de les més ha-
bituals. Que jo recorde, sempre vam 
ser pobres. Per no tindre no teníem 
ni diners per pagar-li un soterrament 

com era menester i, per això mateix 
i en una magistral lliçó d’un utili-
tarisme ben pragmàtic, vas decidir, 
unilateralment, que el iaio, malgrat 
haver traspassat, continuaria vivint 
amb nosaltres una temporadeta ben 
llarga. A vegades la vida resulta 
imprevisible i del tot desconcertant 
i, el xiquet que algun dia vaig ser, 
va veure’s compel·lit a conviure 
amb el cos present del iaio Lluís 
fins fa vint-i-cinc anys quan vam 
enterrar-vos a tots dos ben juntets 
i així vam estalviar-nos el preu d’un 
dels sepelis. Què voleu! La pela és 
la pela! I, malgrat que, de ben 

segur, el nínxol familiar us degué 
resultar un poquet massa estret, tu 
sempre vas ser ben sabedora que 
no trigaries massa a morir.

L’altre dia vaig comprar-me unes 
sabates fetes a mida. Les millors 
que mai no he tingut. Van costar-me 
un ull de la cara i el botiguer, en 
veure’m un poc esverat pel seu 

elevat preu, va advertir-me que 
em durarien tota la vida... Algunes 
coses estaven destinades a ocórrer 
i, aquesta mateixa nit, després de 
sopar, just quan m’he assegut al 
sofà i me les he tret per posar-me 
un poc més còmode, m’he adonat 
que se m’havia esparracat una de 
les costures de la sabata dreta. I 
amb la raó deixada de banda, us 
confessaré que m’he espantat una 
mica... Bé, si vull continuar amb la 
sincera franquesa d’aquesta mena 
de “striptease” emocional i en re-
cordar la meua genètica familiar, 
he de dir-vos que m’he esborronat 
una mica més del necessari, però 
com no hi podia fer res i el món 
sempre m’ha semblat molt millor 
en despertar, he decidit cloure els 
ulls i desconnectar una estoneta la 
capseta de pensar. Demà mateix, a 
primera hora i resseguint la peren-
ne lògica familiar, m’adreçaré a ca 
l’oncòleg... 

per jesús
serrano pons

per jesús
serrano pons

INSTITUT

Els alumnes de segon curs de Bat-
xillerat de l’Institut de Tecnificació, 
Xavi Roig, Joan Bel i Aaron Cano, 
tecnificats en rem, van ser els fina-
listes en la Lliga de Debat de la Jove 

Cambra Internacional de Catalunya.
La fase final de la lliga es va 

disputar el passat 18 d’octubre en 
el marc del congrés nacional de la 
Cambra. 

L’iTec, finalista en la lliga de 
debat de la Jove Cambra

CERTAMEN

El certamen ‘Femme in arts. Visi-
bles a escena’ centra l’atenció de la 
seva tercera edició en la violència 
masclista. D’entre les activitats que 
hi ha programades, hi haurà la 
presentació del llibre ‘Sempre han 
parlat per nosaltres’, a càrrec de 
l’autora i escriptora catalana d’ori-
gen marroquí Najat El Hachmi. El 
seu testimoni serà clau a l’hora de 
lligar el component cultural i religiós 
amb la violència.

En aquesta tercera edició també 

es projectara el documental ‘Cuidar 
entre terres’, que posa el focus en 
dones emigrants que en busca d’un 
futur millor emigren a Europa, i 
també la pel·lícla ‘El despertar de 
las hormigas’, entre d’altres. La 
música també hi estarà present 
amb l’actuació i posterior debat de 
LaboratoriA Flamenco Project, un 
projecte impulsat per quatre dones.

El certamen tindrà lloc del 21 al 
24 de novembre al Centre d’Art Lo 
Pati. 

Femme in arts arriba a la 
tercera edició
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Des de l’associació Tots Som Poble 
volem manifestar el nostre malestar 
perquè l’alcalde d’Amposta, Sr. 
Adam Tomàs i Roiget, haja anat 

de convidat al programa Kikirikí 
del canal Toros de Movistar el dia 
24 d’octubre de 2019. 
No ens serveix d’excusa que puga 
dir que l’han convidat i ell va a tots 
els llocs on se’l convida. Suposem 
que en aquest programa han anat a 
defensar les festes que se fan amb 
bous a Amposta i resta de Terres 
de l’Ebre. 
El Sr. Tomàs fa uns dies ha fet 
declaracions on diu que una pos-
sible solució al problema de la 
continuïtat a les festes amb bous, 
és fer una consulta popular als 
llocs on s’hi fan, com per exemple 
a Amposta. Front a aquest punt 
volem expressar:
1. Pensem que el Sr. Tomàs, abans 
d’anar-hi a aquest tipus de pro-
grama de TV, hauria de promoure 

un debat seré i inclusiu de totes 
les sensibilitats que hi ha al poble 
d’Amposta i resta de pobles de les 
Terres de l’Ebre on es fan bous, 
emparant particularment l’opinió 
contrària ja que durant anys aques-
ta ha estat reprimida, coaccionada 
o exclosa. 
2. Que una consulta popular 
d’aquest estil no la pot impulsar una 
persona ni un consistori que està 
posicionant-se tan clarament en la 
defensa d’aquestes festes perquè 
ens demostren la seva parcialitat 
en aquest assumpte. 
3. Sempre hem dit i reiterem la 
nostra posició en contra de les 
festes amb bous perquè entenem 
que cap divertiment pot justificar 
el sofriment de qualsevol ésser viu. 
4. Per part de l’Ajuntament d’Am-

posta, de moment, no comprovem 
que tinguen ganes de portar en-
davant aquest debat ni tan sols a 
nivell de consistori, cosa que ens 
agradaria molt, però ara per ara 
els veiem poc motivats. 
5. Per part de l’associació Tots Som 
Poble, emplacem a l’Ajuntament 
d’Amposta a fer una reflexió pro-
funda i sincera sobre les festes amb 
bous, sobretot la del bou embolat 
i el capllaçat, on pensem que els 
bous pateixen més. 

Continuem amb la mà estesa i a 
disposició del consistori ampostí 
per parlar-ne sempre que ho cre-
guen necessari. 

AMPOSTA, 25 D’OCTUBRE DEL 2019 
ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE 

Butlletí d’informació local
Fundat l’any 1958

Edita: Ajuntament d’Amposta, 
Plaça de l’Ajuntament 3-4, 43870 
Amposta

Redacció: Roser Regolf Cazorla, 

Vanesa Adell Ferré, Manel Ramon 
Ferré, Jordi Galo Baranco, Maite 
Subirats Argentó, Joana Serret 
Fabra. 

A/e: premsa@amposta.cat 

Publicitat: A/e: revista@amposta.cat

Impressió: Sistemes de Comunicació 
Gràfica S.L.
Dipòsit Legal: T.1645-VII-7

Tots els articles i/o comunicats adreçats 
a la Revista Amposta, han de portar el 
nom, cognoms, adreça i DNI del seu au-
tor i hauran d’estar enviades necessàri-

ament per correu electrònic a: premsa@
amposta.cat o Revista Amposta, plaça 
de l’Ajuntament 3-4, 43870 Amposta

La Revista Amposta no s’identifica amb 
les opinions expressades pels signants 
dels articles que es publiquen en 
aquesta revista

Cada any, l’esport ampostí se 
cita a la Gala de l’Esport, on es 

reconeixen els mèrits esportius 
dels i les millors esportistes de 
la ciutat. Enguany, la remera 
Aina Cid s’ha endut el Premi 
Esports per la seva classificació 
per als Jocs Olímpics de Rio. Més 
enllà dels premis que s’atorguen 

aquella nit i de qui es va endur 
cada guardó, la importància de la 
Gala també rau en el fet de posar 
en valor un teixit associatiu molt 
dinàmic, que ha estat capaç de 
situar Amposta al mapa mundial 
en moltes modalitats esportives 

i a la vegada aconseguir 
que la nostra ciutat dispose 
d’equipaments de primer nivell 
que són l’enveja de molts. És una 
forma més d’enaltir l’esport com 
un dels grans valors de la nostra 
ciutat. 

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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Un impost més
A Amposta tenim els impostos alts.  
I ara, a sobre, Esquerra no només no 
els rebaixa, si no que ens en posa un 
més. I ho ha fet enganyant-nos. A les 
eleccions mai ens va dir que crearia 
un nou impost, això és una manera 
d’enganyar el poble, i ara, en canvi, 
ho fa recuperant un nou impost i 
ingressarà un quart de milió d’euros 
més. Diu que és necessari, però tot és 
per la mala gestió, la incompetència 
i la deixadesa de l’equip de govern. 

 Per què creen l’impost? 

El senyor Tomàs diu que les clave-
gueres estan malament i que s’han 
d’arreglar. Estem d’acord amb això, 
però no com es pagaran. Amb els més 
de 6 milions d’euros de romanent 
de tresoreria que hi havia al 2015 
hauríem pogut fer aquestes obres 
del clavegueram fins a 6 cops. Al 
2017 va haver-hi una recaptació 
extraordinària de l’IBI a causa de la 
seva regularització de 2,7 milions 
d’euros aproximadament. Amb això 
s’haurien pogut fer les obres fins a 
tres vegades més. 

Però clar, quan ens gastem els diners 
en festetes, contractar gent que no 
fa falta o a gent que no s’ho mereix, 
passa el que passa. Que els ampostins 
ja pagaven molt i ara pagaran més. 

Es poden baixar els 
impostos?
Som Amposta et demostra que sí. L’IBI 
surt de multiplicar el valor cadastral 
per un gravamen i en funció d’això 
pagues un impost. El gravamen 
depèn de l’Ajuntament. A Amposta 
paguem un 0,85, en canvi a la Ràpita, 
0,57. Això és un 28% més barat. El 
senyor Tomàs diu que no es poden 
fer rebaixes perquè no es poden fer 
inversions. Com s’ho deu fer la Rà-
pita? La Ràpita funciona, tenen els 
carrers nets, tenen activitat. 

I què passa amb l’IAE? 

També s’ha fet una pujada de l’IAE, 
l’Impost d’Activitats Econòmiques. I 
ara ens trobem amb el contrasentit. 
Per un cantó venem sol als polígons 
per sota preu, que se queden em-
preses d’Amposta. Però per l’altre, 
pugem impostos i per tant, activitats 
econòmiques de fora de la ciutat, 
noves implantacions, no vénen a 
Amposta

Des de Som Amposta defensem que 
l’exemple que hem de seguir és Irlan-
da, on tenen l’impost de societats més 
baix. Si les empreses ja no vénen, amb 
la pujada d’impostos vindran menys.
Un altre impost que ens sembla ana-
crònic i injust és la plusvàlua. Ja vam 
aconseguir, des de Som Amposta, 
reduir-lo en mortis causa. És injust 
que ara s’incrementi en aquelles 
transaccions que es realitzen d’1 
a 5 anys. Nosaltres ens proposem 
eliminar-lo. 

Reconeixement al 
primer nadó de l’any
A Amposta, com a capital del Mont-
sià i ciutat referent, ens fa falta un 
reconeixement públic al primer nadó 
de l’any. Creiem que seria una petita 
acció per fomentar el comerç de la 
ciutat i a la vegada fomentar les 
ajudes a les famílies en un moment 
de grans despeses. 

Com es fa l’acte?

•  L’acte es faria a finals de gener ja 
que així el nadó ja té un mes i pot 
assistir millor a l’acte. Els comerços 
que col·laboren li fan regals de 
benvinguda. 

• L’Ajuntament l’hauria d’apadrinar, 

entregant-li una placa record, i 
donant-li vals de descompte per 
als comerços participants. 

•  Un mitjà de comunicació patro-
cinador munta la festa i li fa el 
reportatge de record, ja sigui per 
escrit com audiovisual.

• També es faria, cada any, un reco-
neixement a un comerç de la ciutat 
col·laborador. 

L’acte es podria fer al Casal o al hall 
de l’Ajuntament a una hora raonable 
sempre pensant amb el nadó. 

Museu dels Vestits de 
Paper
Com a ciutat referent en el concurs 
de Vestits de Paper necessitem un 
museu adequat al prestigi que tenim 
amb aquest acte. Ens mereixem un 
espai on ens puguem delectar de les 
obres d’art que fan les modistes, i on 
les dissenyadores puguin exposar 
els seus vestits a tots els turistes i 
no turistes. Mollerussa si que en té 
un i també fa concursos nacionals. 
Creiem que seria un impuls per al tu-
risme. De fet, podria tenir la ubicació 
a l’Oficina de Turisme. També podria 
impulsar el comerç ja que de tant en 
quant es podrien fer presentacions 
d’aquestes obres d’art per atraure 
visitants a llocs emblemàtics.  

L’espai Som Amposta

Pla de xoc de 
legislatura per al 
clavegueram
Amposta té un greu problema amb 
el clavegueram. I el té perquè durant 
anys –fins i tot dècades- no es va 
invertir un cèntim en la reurbanit-
zació dels barris més antics, com 
per exemple el Grau o les Quinta-
nes. Fa quatre anys ens vam trobar 
situacions que semblaven irreals 
per a una ciutat de més de 20.000 
habitants: clavegueres esfonsades, 
aigües pluvials connectades al cla-
vegueram... Des del primer dia hem 
anat posant fil a l’agulla a totes les 
situacions detectades i hem invertit 
quantitats importants de diners del 
pressupost municipal en millorar 
el clavegueram de carrers com el 
Sant Cristòfol, l’Agustina d’Aragó o 
el Tarragona, per posar només uns 
exemples. 
No és suficient. Amposta necessita 
d’una inversió constant en renovació 
de clavegueram. És per això que des 
de l’equip de govern d’Esquerra plan-
tegem fer un pla de xoc de legislatura 
en clavegueram, on volem invertir, 

de mitjana 500.000 euros anuals en 
la renovació d’aquesta xarxa. 

Com ho farem?
• Hem demanat al Pla Únic d’Obres 

i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
una subvenció de 250.000 euros 
que destinarem a aquest pla. 

• També destinarem 250.000 euros 
del pressupost anual de l’Ajunta-
ment a la bossa de clavegueram. 

• I finalment, hem creat una taxa de 
clavegueram, vinculada a la factu-
ra de l’aigua, amb la qual calculem 
recaptar 250.000 euros anuals que 
també invertirem íntegrament en 
la millora d’aquesta xarxa. La nova 
taxa, que serà temporal, s’inclourà 
al rebut de l’aigua amb una quo-
ta fixa de 3,5 euros trimestres i 
una quota variable en funció del 
consum d’aigua. Una llar que 
consumeixi uns vint metres cúbics 

mensuals acabarà pagant a l’any 
uns 20 euros. 

Un final d’any carregat 
d’obres
Aquest tram final d’any veurem cul-
minar projectes importants per a la 
ciutat i els seus barris. Per exemple, 
al barri del Grau confiem en acabar 
les obres de reurbanització del cone-
gut pàrquing del butà, per dotar a 
aquesta zona d’Amposta d’una pista 
poliesportiva i una zona de joc per als 
més menuts. També en aquest barri 
hem d’enllestir la reurbanització en 
clavegueram i aigua potable dels 
carres Primer i Segon de Maig. 
Una altra obra important que espe-
rem acabar les properes setmanes és 
la urbanització del pàrquing públic 
de l’avinguda de la Ràpita a la vora 
del carrer Sebastià J. Arbó, al solar 

on hi havia hagut el concessionari 
de la Mercedes. 
Altres actuacions que estem fent 
aquest darrer trimestre de l’any són 
els canvis de paviments als parcs 
infantils del Poble Nou, la repavi-
mentació del camí Sota Montsià o 
l’adequació dels passos de barranc 
dels diferents camins. 

Reduïm residus i 
Cuidem Amposta
Un altre dels grans objectius que 
ens hem marcat, com a equip de 
govern, per als propers quatre anys 
són les polítiques ambientals que 
ens permetin tenir una ciutat més 
respectuosa amb el Medi Ambient, 
millorant també la imatge de la 
ciutat. Des de la regidoria de Políti-
ques Ambientals enguany ens hem 
adherit a la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. 

L’objectiu? 
Conscienciar a la ciutadania del 
gran volum de residus que generem i 
difondre mesures que ens permetin, 
a títol individual, reduir la quantitat 
de residus que fem. És la primera 
acció que fem amb la marca Cuidem 
Amposta. 
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450.000€ DE PUJADA D’IM-
POSTOS. LA NOVA MAJORIA 
DEL GOVERN D’ERC D’AM-
POSTA 

ELS SOCIALISTES D’AMPOSTA 
HEM VOTAT EN CONTRA de 
l’augment dels impostos per a l’any 
2020.  L’Impost d’activitats econò-
miques (IAE), així com l’augment 
de la plusvàlua i la nova taxa de 
clavegueram, són els principals 
impostos que més pujarà el govern 
d’Adam Tomàs als ampostins i am-
postines per al proper any.

PASSATS 6 MESOS DE LES 
ELECCIONS MUNICIPALS, el 
treball i l’economia deixen de ser 
una prioritat pel govern municipal, 
on entre les seves mesures estava 

la revisió a la baixa dels impostos 
municipals que afectaven a les 
activitats industrials i comercials. 

Doncs be,  va fer un frau electoral 
perquè va amagar el seu propòsit 
principal que era pujar-nos els 
impostos a tota la ciutadania i així 
ho ha demostrat sent una de les 
primeres mesures que ha pres en els 
seus primers mesos de legislatura. 

L’alcalde en cap moment de la 
campanya electoral va dir que 
augmentaria els impostos i un cop 
guanyades les eleccions, sembla 
que tot queda en l’oblid, ja que jus-
tament amb la pujada d’impostos 
s’està fent tot el contrari del que 
llavors es va comprometre.

AMB L’AUGMENT DEL 100% 
EN L’IMPOST D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (IAE) ÉS RE-
CAPTARAN 137.000€ de més, 
una mesura que, lluny de generar 
activitat econòmica, el que pro-
vocarà és que Amposta no arribi 
a ser un pol d’atracció per a grans 

empreses que són les que generen 
més llocs de treball.

TAMBÉ S’HA INCREMENTAT  
L’IBI EN UN 50% ALS IMMO-
BLES DESOCUPATS. Una mesura 
que malauradament afectarà  al 
ciutadà de carrer qui són els que 
als socialistes ens preocupen, i no 
solament als bancs. Un cop més 
l’alcalde ha volgut començar la 
casa per la teulada i el que fa amb 
aquest impost és castigar amb san-
cions a aquells propietaris que no 
treguin els pisos a lloguer, en lloc 
d’afavorir amb la baixada de l’IBI a 
aquells propietaris que rehabiliten 
l’habitatge per ser llogat.

L’EQUIP DE GOVERN D’’ERC 
de l’ajuntament d’Amposta també 
augmenta la plusvàlua en un 12% 
, que suposarà 50.000€ més d’in-
gressos per aquest concepte que 

pagarem els ciutadans d’Amposta. 
Una mesura oportunista que per-
judicarà i molt a aquelles persones 
que  tinguin la necessitat de vendre 
el seu habitatge i no solament als 
bancs, que en definitiva aquests 
últims  ho solucionaran augmen-
tant el preu del pis. 

DESPRÉS DE 30 ANYS D’HA-
VER-SE ELIMINAT LA TAXA 
DE CLAVEGUERAM, el govern 
d’Adam Tomàs ens castiga aplicant 
aquest nou impost que perjudica a 
tota la ciutadania, però en especial 
al comerç i restauració.  En el cas 
d’un habitatge suposa 7,00€ de 
més en cada rebut de l’aigua, un 
20% d’augment, i  en el cas d’un 
establiment de 17,00€ de més, un 
25% d’augment.
No en té prou en no voler abaixar 
l’IBI, que és dels més alts de les 
Terres de l’Ebre, sinó que a sobre 
introdueix aquesta nova taxa de 
clavegueram que suposarà  una 
recaptació de 248.000€ de més 
que sortirà de les butxaques dels 
ampostins. 

Al passat ple del mes d’octubre es van 
aprovar les noves ordenances fiscals 
d’Amposta. Com a grup municipal, 
vàrem incloure algunes recomana-
cions o propostes de modificació a 
les ordenances presentades, que la 
majoria del govern va rebutjar, i al 
final es va aprovar una notable pujada 
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248.000€ de més que sortirà de les
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La gala de l’esport ampostí reconeix una quarantena d’esportistes

Les medalles d’or als campi-
onats d’Europa i Espanya, 
la cinquena posició del 

campionat del Món Absolut i la 
classificació per als Jocs Olímpics 
de Tòquio 2020 li van valdre a 
la remera ampostina Aina Cid el 
Premi Esports 2019, un premi que 
també va endur-se l’any passat. Cid, 
que també va endur-se el premi de 
Millor esportista absolut femení en 
esport individual, va ser escollida 
pels altres vuit esportistes ampos-
tins que també optaven al Premi: 
Edgar Nolla, Andreu Pérez, Paula 
Arques, Oriol Mateo, Raquel Tirado, 
Llorenç Sales, Genís Gisbert i Àngel 
Fabregat.

La Gala de l’Esport Ampostí, di-
vendres 25 d’octubre, va comptar 
amb un total de 105 candidatures i 
va reconèixer la trajectòria d’espor-
tistes i entitats esportives del mu-
nicipi en la temporada 2018-2019. 
Llorenç Sales, de la Unió Atlètica 
Montsià, es va endur el premi a 
Millor esportista absolut masculí 

d’esports individuals mentre que 
Aina Cid es va endur el de cate-
goria femenina. Quant a la millor 

entitat esportiva, el reconeixement 
va ser per a Unió Atlètica Montsià 
i el millor entrenador se’l va endur 

Severiano Alfaro, de Taekwondo Al-
faro. Aquests van ser només alguns 
dels premis atorgats. 

Aina Cid, Premi Esports 2019

RECONEIXEMENT ESPORTIU
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Millor esportista escolar masculí d’esports individuals: Roger 
Bertomeu, de Club Balls de Saló Amposta Quickdance
Millor esportista escolar femení d’esports individuals: Anel Fumadó, 
de Club Balls de Saló Amposta Quickdance
Millor equip escolar masculí d’esports coŀlectius: Equip cadet 
masculí del Club Futbol Sala Amposta
Millor equip escolar femení d’esports coŀlectius: Equip aleví femení 
del Club Handbol Amposta
Millor esportista de base federat masculí d’esports individuals: 
Edgar Nolla, de la Unió Atlètica Montsià
Millor esportista de base federat femení d’esports individuals: Paula 
Arques, del Club Nàutic Amposta
Millor equip de competició d’esports individuals: Equip absolut de la 
Sala Esgrima Amposta
Millor equip de base federat masculí d’esports coŀlectius: Equip 
júnior del Club Nàutic Amposta
Millor equip de base federat femení d’esports coŀlectius: Equip cadet 
femení del Club Handbol Amposta
Millor esportista d’esport adaptat masculí i femení: David Picot 
Martí, del Club Esportiu l’Àngel-Apasa
Millor esportista promesa masculí: Oriol Mateo, del Club Nàutic 
Amposta
Millor esportista promesa femení: Victòria Cid, del Club Nàutic 
Amposta
Millor esportista absolut masculí d’esports individuals: Llorenç 
Sales, de la Unió Atlètica Montsià
Millor esportista absolut femení d’esports individuals: Aina Cid 

Centelles, del Club Nàutic Amposta
Millor equip de competició masculí d’esports coŀlectius: Equip 
sènior masculí del Club Futbol  Sala Amposta
Millor equip de competició femení d’esports coŀlectius: Equip sènior 
femení del Club Handbol Amposta
Millor entrenador/a: Severiano Alfaro Fernández, Club Taekwondo 
Alfaro
Millor entitat esportiva: Unió Atlètica Montsià
Reconeixement a la tasca directiva: Junta del Club Gimnàstica 
Rítmica d’Amposta
Reconeixement al treball de base d’una entitat esportiva: Club 
Escacs Amposta
Reconeixement a la tasca educativa vers l’esport: Escola Mestre 
Agustí Barberà
Reconeixement a la millor iniciativa d’esport i salut: Club Gimnàstica 
Rítmica d’Amposta
Reconeixement a la tasca d’esforç coŀlectiu en organitzacions: Club 
de Tir Montsià d’Amposta
Reconeixement especial gesta esportiva: Zaida Ardit i Lara Serrano, 
del Club Patí l’Aldea
Reconeixements als sponsors: Víctor Òptics, Servigrues Tomàs, 
Rockinshoe, Marivent Finques, Autocaravanes Delta, Automòbils 
Toldà, Naturebre, Pitbox Dinner Amposta
Reconeixements a la difusió de l’esport ampostí Premi Aniceto 
Garcia: Clara Seguí, de la Plana Ràdio, i Ràdio Amposta
Premi Esports: Aina Cid Centelles, del Club Nàutic Amposta

Premis a l’esport 2019
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El ciclista ampostí Josep Betalú es proclama 
campió de la Ruta de los Conquistadores

CICLISME

És el tercer cop que guanya aquesta cursa

El ciclista Josep Betalú es 
va proclamar campió en la 
27a edició de la Ruta de los 

Conquistadores que va tindre lloc a 
Costa Rica. Es tracta del tercer cop 
que aconsegueix el triomf en aquesta 
cursa.  L’ampostí era la sisena vegada 
que corria en aquesta cursa quan va 
aconseguir la victòria amb gairebé 
15 minuts d’avantatge sobre Milton 
Ramos en la primera etapa. En la 
segona etapa va quedar guanyador, 
fet que no va poder repetir en la 

tercera etapa, tot i que casi trepitja 
el pòdium, quedant així en quarta 
posició.

La Ruta de los Conquistadores es 
va dur a terme del 31 d’octubre al 
2 de novembre. Aquesta competició 
es la més important del ciclisme de 
muntanya de Costa Rica, a més de 
ser un dels esdeveniments esportius 
d’aventura més exigents de planeta. 
En aquesta competició hi participen 
cada any els millors ciclistes del mon 
d’aquesta especialitat. 

El passat diumenge 20 d’octubre 
va tindre lloc a Amposta la primera 
Lliga Catalana de Natació en les 
categories de Prebenjamí i Benjamí. 
Del Club Amposta hi van participar 7 
prebenjamins i 8 benjamins. 

Els benjamins del Club Natació 
Amposta van prendre el protagonisme 

de la jornada, al realitzar les proves de 
100m lliure, 50/100m braça i relleus 
de 4x50m peus esquena.

En la competició hi van participar 
els clubs Tàrraco, Salou, Cambrils, 
Vilaseca, Reus i Tortosa. El nombre 
d’assistents al llarg de la jornada hi van 
ser 30 prebenjamins i 60 benjamins. 

Amposta acull l’organització de la 
primera Lliga Catalana de natació

NATACIÓ

El Club Esportiu Amposta va acollir 
35 parelles en el penúltim torneig 
Audi Pàdel Series. Tot i les dificultats 
climatològiques, parelles de diferents 
punts de les comarques ebrenques i 
del Baix Maestrat van animar-se a 
competir.

Els guanyadors a la final de segona 
masculina van ser la parella Josep 
Jovani i Pol Pouget, que van superar 
a Jordi Romeu i Rubén Nozal; a la 
tercera masculina Xavi Mengual i 
Marc Colomé van guanyar a Cris-
tian Ferrer i Cristian Gisbert, i a la 
final de segona femenina la parella 
guanyadora va ser Tamara Garcia y 
Paula Bravo. 

PÀDEL

35 parelles van competir en el 
penúltim torneig audi pàdel series

El Club Handbol Amposta ha pre-
sentat a principis de mes els equips 
per a la temporada 2019/2020, 
que compta amb 110 jugadors i 9 
equips. El club segueix treballant per 
fer créixer el nombre d’equips i posa 
especial èmfasi en els masculins. Els 
equips Prebenjamí, Benjamí i Aleví 
formen part de la lliga de Minihand-

bol, impulsada pel Consell Esportiu 
del Montsià; la resta d’equips, cadet 
masculí i femení, infantil masculí i 
aleví i juvenil femení ho fan en com-
petició federada.

L’objectiu de l’equip sènior femení és 
la permanència. Aquesta temporada 
han apostat per jugadores locals i 
d’altres punts del territori. 

El Club Handbol Amposta presenta els equips 
per a la temporada 2019/2020

HANDBOL






