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Entrevista a Teresa Mulet, autora de l’exposició Camp de Control

Més de 105 expositors, a la 59a Fira de Mostres

Cultura

Les bandes celebren Santa Cecília amb els gegants
Gent
La Marató de 
Sang registra 440 
donacions

Ciutat     
Retirat el mural de 
Soriano-Montagut

Gent

Amposta prepara un Nadal per fer volar la imaginació
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SEMPRE A MÀ

Ajuntament d’Amposta 
977 700 057

Incidències 24 hores:
Tel. 977 702 712

Oficina de Turisme d’Amposta
Adreça: Av. Sant Jaume, 42-52 
Telèfon: 977 703 453
Fax: 977 702 324
Correu electrònic:
turisme@amposta.cat

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

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

Guàrdia Civil 
Tel. 977 700 051

Policia local Amposta 
Tel. 977 700 114

Bombers
Tel. 085

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

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

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

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

Amposta Ràdio
Tel. 977 702 144 - 977 701 418

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

Renfe 
905 551 844 
www.renfe.com

PROGRAMA FIRA DE MOSTRES

11:00h.- Obertura de portes
11:00h.- Inauguració de la 
Fira, a càrrec de l’empresà-
ria del sector turístic, Elisabet 
Bo i Escala, acompanyats de 
la Banda de Música de la Unió 
Filharmònica.
11:00 a 14:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:00h. a 19:00h.- Circuit 
d’educació vial per a nenes i 
nens. Lloc:pista esportiva nú-
mero 4. Organitza: Policia Lo-
cal d’Amposta.
18:00h.-20:00h.- Xerrada sota 
el títol “Compartint Moments” 
a càrrec de Haya Kasmi el 
Morabit, Salomés Monserrat, 
Anna Ma Barceló, Meritxell 
Carrera, Marta Madeu, Anna 
Belen Masià, Ingrid Benito, Mi-
reia Escurriola, Andrea Simon, 
Rosa Jiménez i Alberto Bur-
gos. Organitza: APASA. Lloc: 
Auditori de la Fira.
18:00h.-19:30h.- A l’estand de 
Kids&us taller de manualitats.
20:00h.- Inici 24 hores futbol 
sala. Lloc: Pavelló esportiu 1.
21:00h.- Tancament de portes.
21:00h.- II Gala del comerç: és 
una cita per posar en valor el 
paper dinamitzador que exer-
ceix el teixit comercial d’Am-
posta.
Es farà reconeixement a 
aquells comerços que els anys 
2018 i 2019 han celebrat el 
seu 25è o 50è aniversari i, a 
la vegada, es faran mencions 
a la innovació i a la trajectòria 
professional al llarg dels anys. 
Lloc: auditori municipal.

9,30-11,30h.- Acte entrega de 
beques de la Càmara Arrosse-
ra del Montsià. Lloc: auditori 
firal.
10:00h.- Torneig escacs feme-
ní. Lloc: pavelló esportiu 2.
11:00h.- Obertura de portes
A la pista eqüestre, desfilada 
d’adoptables de la protectora 
d’animals d’Amposta. Organit-
za: Engrescats.
11’45-13h.- Xerrada amb el tí-

tol “Tecnologia Dron aplicada 
a l’agricultura: fumigacions i 
altres usos”, a l’auditori de la 
Fira. Organitza: Ebredrone.
11:00 a 14:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
11:30h.- Celebració del 49è. 
Concurs de paelles. Lloc: da-
vant Escola Agrària. Participa-
ció prèvia inscripció.
13:00h.- Exhibició de drons de 
fumigar a les graderies del 
Parc dels Xiribecs, a càrrec 
d’Ebredrone.
13:00h.- Lliurament dels pre-
mis del  49è. Concurs de pae-
lles. Lloc: Escola Agrària. 
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:00 a 19:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
18:00h.- Gala de l’Ensenya-
ment. Conferència a càrrec 
de Ramon Nadal, advocat. A 
continuació, lliurament de les 
Beques a l’exceŀlència univer-
sitària.
Acte seguit, presentació de la 
publicació del premi del  XIII 
Premi de Recerca Batxillerat 
“Ciutat d’Amposta”. Lloc: Au-
ditori de la Fira.
18:00h.- A l’estand de Kids&us, 
storytime i despres, pintaca-
res.
21:00h.- Tancament de portes.
21:00h.- Partit Tennis Taula: 
Amposta-Carquinyols. Lloc: 
Sala annexa esportiva.
21:45h.- Partit de hoquei: se-
nior-Cambrils. Lloc: pavelló 
esportiu 2.

10:00h-14:00h.- 10a Troba-
da d’intercanvi de plaques de 
cava, amb la coŀlaboració dels 
Coŀleccionistes de plaques de 
cava de les Terres de l’Ebre. 
Edició d’una ampolla de cava 
per Mas Ferrer, més placa 
commemorativa de la trobada. 
Lloc: vestíbul de l’Auditori de 
la Fira.

11:00h.- Obertura de portes.
11:00h.- Xerrada del Pla Es-
tratègic de Transició Energèti-
ca a càrrec de Miquel Barceló 
i Jaume Cabani, de l’empresa 

Innopro Consulting. Lloc: sala 
annexa  de l’auditori.
13:00h.- Exhibició de drons de 
fumigar a les graderies del 
Parc dels Xiribecs, a càrrec 
d’Ebredrone.
11:00 a 14:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:00h.- Presentació Club 
Bàsquet Amposta. Lloc: Pave-
lló esportiu 1.
19:00h.- Documental FilmNo-
mades. Organitza: ONG Provo-
cant la Pau.
16:00 a 19:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
18:00h.-19:30h.- A l’estand de 
Kids&us taller de manualitats.
21:00h.- Tancament de portes.

Durant tot el dia, les atracci-
ons de la Fira oferiran preus 
populars.

10:00h.- Presentació Futbol 
Sala Experience+ Partits de 
Copa Tarragona. Lloc: Pavelló 
esportiu 1.
11:00h.- Obertura de portes
11:00 a 14:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
13:00h.- Exhibició de drons de 
fumigar a les graderies del 
Parc dels Xiribecs, a càrrec 
d’Ebredrone.
14:00h.- Tancament de portes.

16:00h.- Obertura de portes.
16:00 a 19:00h.- Circuit d’edu-
cació vial per a nenes i nens. 
Lloc:pista esportiva número 4. 
Organitza: Policia Local d’Am-
posta.
18:00h.-19:30h.- A l’estand de 
Kids&us taller de pintacares.
18:30h.- Documental «El toro 
en la piel» el primer de 8 pro-
grames emesos per Canal + 
dedicat a Amposta.
Organitza: Agrupació de Pe-
nyes i Aficionats Taurins d’Am-
posta. Lloc: Auditori Munici-
pal.
21:00h.- Tancament de portes 

DIJOUS, 5 DE DESEMBRE

DIVENDRES, 6 DE DESEM-
BRE

DISSABTE, 7 DE DESEMBRE 
DIA DE LA COMARCA

DIUMENGE, 8 DE DESEMBRE 
DIA DEL NEN
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Ciutat

FIRA DE MOSTRES

Gairebé 20 expositors nous en relació a l’edició anterior

La 59a Fira de Mostres consolida   
l’espai dedicat als esdeveniments

La Fira de Mostres d’Amposta 
repeteix, en aquesta 59a edició 
de la Fira de Mostres, l’espai 

dedicat a les cerimònies i esdeve-
niments. Un any més, les empreses 
dedicades als esdeveniments, com 
fotògrafs o especialistes en l’orga-
nització de cerimònies, ocuparan un 
passadís de la mostra.  Els visitants 
podran gaudir de 5.000 metres qua-
drats d’exposició interior i 25.000 
metres quadrats d’exterior.

Enguany la representant del 
sector turístic de la ciutat i també 
propietària del restaurant l’Estany, 
Elisabet Bo, serà qui inaugurarà la 
Fira. “Des de que vam assumir l’al-
caldia, apostem perquè la persona 

que inauguri la Fira tingui vinculació 
directa amb els sectors econòmics 
presents i que també tingui vincu-
lació amb la ciutat”, diu l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, “enguany 
hem escollit la figura d’Elisabet Bo, 
dona i empresària, impulsora d’un 
projecte turístic pioner i referent a la 
nostra ciutat”.  Adam Tomàs també 
ha avançat que des de l’Ajuntament 
ja s’està posant en marxa la propera 
edició, que tindrà novetats.

Més de 100 expositors
Un total de 107 expositors ompli-

ran el recinte, on s’hi sumaran les 
45 parades del carrer Sebastià Joan 
Arbó i les 27 atraccions de l’exterior. 

A l’exterior també hi haurà 37 boxes 
en animals. Es tracta de gairebé una 
vintena d’expositors nous en relació 
a l’edició anterior. Una Fira que cada 
any acull uns 50.000 visitants i on 
un 60% de les empreses expositores 
repeteixen anualment.

La regidora de Fires, Núria Pla, ha 
mostrat la seva satisfacció per tindre 
l’espai firal ple: ‘’Un mes abans ja 
teníem tots els estants tancats. A 
dia d’avui ens continuen preguntant 
si hi ha lloc però ja està tot ple’’. 
A més de les demostracions dels 
productes, durant la Fira també es 
duran a terme altres actes, com la 
Gala de l’Educació (divendres 6) o 
la Gala del Comerç (dijous 5).

El dia del nen
El dia 5 de desembre, coincidint 

amb el dia Internacional dels Nens, 
el volum de les atraccions serà 
més baix de l’habitual. A més, els 
tiquets aquest dia tindran un preu 
de 2 euros.

La Fira tindrà lloc del 5 al 8 de 
desembre al Pavelló 1 d’Octubre amb 
entrada gratuïta i l’horari d’obertura 
serà partit, d’11h a 14h i de 16h a 
21h. 

El cartell d’aquesta edició és obra 
de l’exalumna d’ESARDI Rosa 
Matamoros Romeu. El cartell vol 
representar els conceptes de ‘’vi-
sualitzar’’, el fet de viure ‘’noves 
experiències’’ i ‘’avançar’’ en el 
camí. Amb aquesta base, Rosa 
Matamoros ha treballat per cen-
trar-se principalment en el públic 
que visita la Fira, ‘’sense el qual 
aquesta no tindria sentit’’.  

El cartell de la Fira

Dintre del marc de la Fira, divendres 6 de desembre tindrà lloc per segon 
any consecutiu la Gala de l’Educació. Enguany son més de 150 els alumnes 
becats que rebran el premi d’exceŀlència als estudis. L’import d’aquesta 
beca és d’entre 129 i 1.000 euros per estudiant. En aquesta jornada també 
es farà un reconeixement als 10 professors que es van jubilar durant el 
curs acadèmic 2018-2019 i a la vegada hi haurà una conferència d’un jove 
ja inserit al món laboral que parlarà de la seva trajectòria professional.  

Amposta becarà 153 estudiants

El dia 5 de desembre a les 21h a l’Auditori Municipal es farà reconeixement 
a aquells comerços que els anys 2018 i 2019 han celebrat el seu 25è o 50è 
aniversari i, a la vegada, es faran mencions a la innovació i a la trajectòria 
professional al llarg dels anys.  

Gala del comerç
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Ciutat

Un revisor del gas s’enfronta a 
20 mesos de presó per robar 
15.000 euros a un client 

d’Amposta. Els fets es remunten al 
13 de febrer de l’any passat quan el 
processat va acudir a fer un servei 
al domicili de l’home, de 83 anys. 
Quan va arribar el moment d’abo-
nar la factura, l’ancià li va dir que 
no tenia prou diners en efectiu i li 

va demanar que li baixés una caixa 
de plàstic que tenia al fals sostre del 
bany i on guardava 23.000 euros 
en diversos sobres. Un cop fet el 
pagament, l’acusat va marxar del 
domicili. Al cap d’un mes, però, 
l’acusat va tornar a l’habitatge per 
fer una revisió i, en aquella ocasió, 
un cop cobrat el servei, va demanar 
permís a l’home per anar al lavabo. 

Aleshores li va furtar tres sobres 
amb 5.000 euros cadascun.

La fiscalia demana per a l’home 
un any de presó per un delicte de 
furt amb l’agreujant de confiança 
perquè considera que es va aprofi-
tar de la relació que havia generat 
amb la víctima per prendre-li els 
diners que guardava a la caixa de 
plàstic. La fiscalia també demana 

que l’acusat o, subsidiàriament, 
l’empresa on treballava, retornin 
al perjudicat els 15.000 euros que 
encara no ha recuperat, a més dels 
corresponents interessos legals.

El judici del cas es farà en un 
jutjat penal. 

ACN TARRAGONA

SUCCESSOS

La víctima, de 83 anys, li havia revelat que guardava diners al fals sostre del bany

Demanen 20 mesos de presó per a un revisor 
del gas per robar 15.000 € a un client

El primer secretari de l’Agrupació 
Local del PSC d’Amposta, Francesc 
Miró, el passat 25 de novembre va 
deixar seu càrrec com a regidor de 
l’Ajuntament d’Amposta per tal de 
dedicar-se de manera exclusiva a la 
secretaria del grup socialista de la 
Diputació de Tarragona. La renúncia 
es va fer efectiva en el ple ordinari 
celebrat el mateix dia. A partir d’ara, 
la portaveu del grup socialista serà 
la regidora Anna Tomàs.

“Amb la mateixa il·lusió de fa 35 
anys quan vaig ser proclamat regidor 
de l’Ajuntament d’Amposta, avui 
deixo  l’acta de regidor perquè els 

meus anhels i aspiracions de servir 
als ciutadans s’han complert’’, de-
clara l’exregidor socialista Francesc 
Miró.

En aquest context, Miró comença 
una nova etapa com a càrrec d’as-
sessor del grup socialista,en una 
responsabilitat “que m’ha estat en-
comanada pels meus coneixements 
sobre el funcionament de l’admi-
nistració local des d’una vessant 
més tècnica i administrativa, i que 
requereix de la màxima dedicació i 
esforç”, segons que ha explicat. 

EBREDIGITAL

PLE

Francesc Miró renúncia al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament

Al Ple del passat 25 de novembre 
també es va aprovar una moció de 
Junts per Amposta que demana 
tancar la zona del Castell a les nits, 
com una mesura per a combatre 
l’incivisme i la degradació de la zona.

“L’espai està obert tot el dia i veiem 
necessari tancar-lo a la nit perquè a 
estes hores no cal que hi vaja gent. 
Hem vist que és un espai que a poc 
a poc es va degradant”, va assegurar 
el portaveu de Junts, Manel Masià. 
De fet, la proposta que va defensar 
al Ple municipal demana també me-
sures urbanístiques per a acabar amb 
l’incivisme al Grau, concretament 
a la plaça de la Mola, on proposen 
entre altres coses millorar-ne la il·lu-

minació. “Històricament hi ha hagut 
queixes a la zona per soroll, ocupa-
ments i algunes pràctiques delictives, 
creiem que modificant l’urbanisme 
de la plaça es podria resoldre tot este 
problema”, va dir Masià. 

La moció va ser aprovada. L’alcalde 
de la localitat, Adam Tomàs es va 
mostrar partidari també de tancar 
la zona del Castell a les nits i millo-
rar-ne la il·luminació. A la zona del 
Grau va recordar que s’ha demanat 
ajuts per a actuar al clavegueram i 
que en el seu moment es decidirà 
les actuacions a fer per a resoldre el 
problema d’incivisme. 

SETMANARI L’EBRE

El Ple aprova tancar la zona del 
Castell a les nits

PLE
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Retirat el mural de Soriano Montagut 
per passar-lo a bronze

PATRIMONI

Durant el 2020 es faran diferents activitats per recuperar la figura de l’escultor

Treballadors de l’empresa 
Rècop, especialitzada en 
restauració i rehabilitació 

de patrimoni arquitectònic, van 
retirar durant el mes de març les 
dues peces que integren el mural de 
l’escultor Innocenci Soriano Mon-
tagut ubicat a l’accés principal de 
l’edifici de l’Ajuntament d’amposta. 
L’obra, titulada Relleu del treball. La 
tècnica i l’estudi (1954), ha estat 
traslladada a la foneria Manuel Pa-
rellada Montserrat que en farà una 
rèplica en bronze, compromís que 
l’Ajuntament va assumir fa molts 
anys amb la família 

El govern de l’Ajuntament d’Am-
posta va anunciar la realització 
d’aquesta còpia, amb un material 
més noble, en motiu del conveni de 
cessió del fons escultòric privat de 
Soriano-Montagut a la ciutat.

La retirada del mural ha coincidit 
amb el quarantè aniversari de la mort 

de l’escultor, el 22 de novembre de 
1975, i el 125è del seu naixement. 
És una de les actuacions previstes 
per a la commemoració d’aquesta 
efemèride, que servirà a la vegada 
per recuperar i recordar la figura 
i trajectòria de l’escultor. A més 
de passar a bronze aquest mural, 
també està previst que les portades 
de les agendes culturals de de 2020 
estiguin dedicades a escultures de 
Soriano-Montagut.

A la vegada, l’Ajuntament també 
té previst traslladar l’escultura ‘El 
joc de la Viola’, actualment al Parc 
Municipal, es traslladarà a la plaça 
de davant de l’escola Soriano-Mon-
tagut. També s’està treballant per 
poder realitzar activitats als centres 
educatius al voltant de la figura d’un 
dels referents culturals de l’Amposta 
del segle XX. 

EBREDIGITAL.CAT

El mes passat es van dur a terme 
les obres d’asfalt d’aquesta part del 
municipi, a la zona de la Casa de 
Fusta. 

Es tracta de l’última de les actua-
cions previstes dins el Pla de Foment 
del Turisme, que ha invertit més de 

850.000 euros en diferents actua-
cions de millora dels equipaments 
turístics de la ciutat. L’alcalde de la 
localitat, Adam Tomàs, assenyala 
que «continuarem treballant per 
millorar la xarxa viària i cicloturista 
del Delta». 

La carretera de l’Escanyissada 
ja està asfaltada

INFRAESTRUCTURES

El centre tecnològic Eurecat va 
presentar el passat 20 de novembre 
una tecnologia de fabricació avança-
da a la conferència TCT, celebrada a 
Frankfurt en el marc de la fira For-
mNext, el principal esdeveniment 
d’impressió 3D a Europa, la qual 
permet reforçar peces fabricades 
per impressió 3D mitjançant fibres 
contínues de carboni, multiplicant la 
seva resistència i reduint-ne el pes. 

La solució tecnològica s’ha aplicat 
en diversos casos d’estudi en àmbits 
com l’aeronàutic, l’automoció o 

l’esportiu. Per exemple, un pedal 
de fre mitjançant la unió integral 
de peces fetes de diferents materials 
i processos.

La innovació d’Eurecat ha estat 
reconeguda amb el premi “Best 
International Solution” a la millor 
tecnologia de fabricació additiva 
atorgat per la Conferència Mundial 
de l’Associació Internacional de 
Parcs Científics i Àrees d’Innovació 
(IASP), i amb el premi a la millor 
solució en nous materials concedit 
per la fira IN(3D)USTRY. 

INNOVACIÓ

Eurecat presenta una tecnologia 
de fabricació avançada
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Amposta se suma per reduir residus

SETMANA PREVENCIÓ DE RESIDUS

S’han realitzat diverses activitats amb l’objectiu de minimitzar els residus que es generen

Del 16 al 24 de novembre va 
tenir lloc la Setmana Euro-
pea de Prevenció de Residus. 

Amposta va participar-hi amb la 
celebració de diverses activitats que 
tenien com a finalitat ser conscients 
del volum de residus que genera la 
societat i minimitzar-los o reduir-los.

A principis de setmana alumnes de 
diferents escoles de primària d’Am-
posta van participar en els tallers 
de pesca sostenible organitzats pel 
GALP Mar de l’Ebre. En l’activitat, al 
mateix temps que els alumnes eren 
conscients de la contaminació marina, 

també aprenien com funciona l’art de 
la pesca. Els alumnes de secundària 
van tindre una xerrada sobre resi-
dus amb COPATE. Diumenge 17 de 
novembre es va dur a terme al llarg 
del matí una recollida de residus pel 
Montisanell. Durant la jornada, els 40 
assistents van poder apreciar la gran 
quantitat de brossa que es llença en 
espais naturals, de difícil accés i que 
es visiten per gaudir de la naturalesa. 
Es van recollir una gran quantitat de 
quilos de brossa, d’on hi havia elec-
trodomèstics, mobles, vidres, roba 
i llaunes d’entre d’altres. Divendres 

22 es va dur a terme un taller al 
parc natural, sota el nom ‘’Anem 
cap al Residu Zero, Tast d’Aigües’’. 
En la jornada es va fer una xerrada 
a càrrec de Raül Paniagua i, poste-
riorment, es va fer un tast d’aigües, 
on els assistents havien d’endevinar 
si estaven bebent aigua de l’aixeta o 
envasada. Dissabte 23 va tindre lloc 
el taller ‘Compra amb Estil’ a l’Espai 
KM0. El taller consistia en elaborar 
una bossa de compra a partir d’una 
samarreta vella. Els assistents a l’acti-
vitat van poder comprovar com d’una 
forma molt senzilla es pot reutilitzar 
un objecte tan quotidià com és una 
samarreta. Diumenge 24 al matí va ha-
ver-hi l’exposició ‘Himmelis’, feta pels 
alumnes de primer curs de Cicle Mitjà 
d’ESARDI. L’exposició, feta amb palle-
tes de plàstic, consistia en diferents 
estructures de volum, Himmelis, for-
mes geomètriques que formaven part 
de l’artesania quotidiana finlandesa i 
que són portadores de bons auguris. 
Paral·lelament a l’exposició es va fer 
un mercat d’intercanvi a l’Espai KM0. 
La jornada va consistir en intercanviar 
objectes de segona mà de tot tipus. 

El vermut musical que s’havia de fer 
posteriorment, va quedar suspès a  
causa de la meteorologia.

La regidora de Polítiques Ambien-
tals, Núria Marco, ha fet una valoració 
molt positiva d’aquesta primera edició 
de la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus. “Creiem que és una bona 
manera de conscienciar la població 
perquè entre tots intentem no només 
reciclar els residus que generem, sinó 
generar-ne menys”, afirma. I també 
afegeix que “som conscients que és 
un procés llarg i que requereix la im-
plicació de molts d’agents, però poc a 
poc hem d’anar introduint canvis en 
els nostres hàbits per avançar cap al 
residu zero”.

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. 
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L’Ajuntament d’Amposta contrac-
tarà 20 persones aturades de llarga 
durada en el marc del programa 
‘Treball i Formació’ del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. L’Ajuntament ha 
publicat ja les ofertes que, segons les 
condicions del programa, estan diri-
gides a persones aturades de llarga 
durada, no perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi ni de l’ajut 
del Programa Requalificació Profes-
sional (PREPARA), preferentment 
majors de 45 anys (PANP), persones 
destinatàries de la renda garantida 
de ciutadania (PRGC), o dones en 
situació d’atur (DONA). El programa 
inclou dos tipus d’accions en funció 
de la durada del contracte que podrà 
ser de sis o dotze mesos.

Les ofertes publicades busquen: 

6 operaris o operàries de neteja, 1 
operària de neteja, 2 agents cívics, 
2 auxiliars d’informació, 1 conduc-
tor/a de camió, 1 ajudant/a d’elec-
tricista, 4 peons d’obra pública, 1 
operi/a d’obra pública i 2 pintors 
o pintores.

Totes les persones interessades 
en participar en els processos de 
selecció han de reunir els requisits 
de cada oferta, que estan penjades a 
la web de l’Ajuntament d’Amposta, 
i inscriure’s a l’Oficina de Treball 
d’Amposta.

Els processos de selecció es faran 
a partir del dia 16 de desembre a les 
dependències de l’Àrea de Polítiques 
Actives d’Ocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta, ubicades a la planta 
baixa de la Biblioteca Comarcal. 

L’Ajuntament contractarà 20 
aturats de llarga durada

TREBALL I FORMACIÓ FIRA D’OCUPACIÓ

25 empreses ofereixen 100 llocs 
de treball a la Fira d’Ocupació

Per segon any consecutiu, l’Au-
ditori Municipal d’Amposta es va 
convertir dijous 21 en escenari de 
la Fira d’Ocupació, organitzada per 
l’Ajuntament d’Amposta, la Cambra 
de Comerç de Tortosa i la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV), dirigida 
a joves d’entre 16 i 29 anys amb 
l’objectiu “que els i les joves tinguin 
sortides professionals qualificades i 
puguem, així, retenir el talent”, en 
paraules de l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs.

 La Fira d’Ocupació, tal i com ha 
explicat el president de la Cambra, 
vol ser un punt d’unió entre les 
empreses que volen contractar joves 
qualificats i els joves d’entre 16 i 29 
anys que actualment ni tenen feina 
ni estudien, tot i que el president de 
la Cambra, Francesc Faiges reconeix 
que també és interessant per totes 
aquelles persones que es vulguin 

promocionar professionalment.

100 ofertes laborals
Segons el president de la Cambra, 

durant tot el matí hi va haver repre-
sentació de 25 empreses del territori 
–majoritàriament de l’agroindústria 
i del sector industrial- que van ofert 
un centenar de llocs de treball. 
Els joves havien d’entregar el seu 
currículum a les ofertes que els 
interessava i s’adheria amb el seu 
perfil professional i podien tenir una 
primera entrevista amb els respon-
sables de Recursos Humans de les 
empreses que hi participaven. 

Per la seva banda, el sotsdirector 
del Campus Terres de l’Ebre, Xavier 
Farré, ha assenyalat que “posar en 
contacte empreses que busquen uns 
perfils amb persones que busquen 
feina en un mateix moment i espai 
és d’una gran eficiència”. EDUCACIÓ

La Junta de Govern Local de 
dilluns 18 de novembre va aprovar 
l’atorgament de les subvencions 
2019 a les Associacions de Mares i 
Pares (ampes) de les escoles d’Am-
posta i Poble Nou i de dos instituts 
de la ciutat. En concret, l’Ajuntament 
ha atorgat un total de 20.000 euros 
repartits entre els ampes de nou cen-
tres educatius de la ciutat, en funció 
del projecte o projectes presentats i 
la seva justificació econòmica.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 

ha reiterat el suport de l’administra-
ció en tot allò que suposi educar. “Un 
dels nostres projectes de legislatura 
és implementar un model d’Educació 
360, on tot allò que passa a la ciutat 
sigui educatiu; qualsevol activitat ho 
és”, ha explicat, “i per això és una 
prioritat donar suport a aquelles 
associacions i institucions que estan 
a la primera línia educativa, com els 
centres i les ampes, amb ajuts a les 
activitats que realitzen per millorar 
la seva tasca educativa”. 

Ajuts a les associacions de mares 
i pares dels centres educatius

POBLE NOU

La Policia Local d’Amposta va 
detenir el passat diumenge dia 10 
de novembre a un home d’uns 70 
anys, veí de Poble Nou, que duia 
de forma visible a la butxaca una 
pistola carregada amb sis bales i el 
número de sèrie esborrat. Un agent 
de la Policia Local li va acabar requi-
sant les armes, tot i que inicialment 
s’havia negat a lliurar-les.

El dia següent va quedar amb 
llibertat amb càrrecs després de 
prestar declaració al jutjat número 
4 d’Amposta. Se l’investiga pels 
suposats delictes d’alteració de 
l’ordre en acte electoral i tinença 
il·lícita d’armes. Tot i haver sortit 
en llibertat, la jutgessa li ha requerit 
que comparegui als jutjats cada dia 
1 i 15 del mes. 

Llibertat amb càrrecs per al 
detingut al col·legi electoral 
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JUTJAT

Una família d’Amposta, afectada pels 
terratrèmols del Projecte Castor

Demanen a l’exconcessionària que pagui per tots els danys causats

A la casa del carrer Canàries 
d’Amposta, on viu José Miguel 
Monllaó i la seva família, es po-

den veure ben visibles les marques dels 
sismes provocats pel projecte Castor. 
Tot i haver guanyat una demanda per 
danys i haver estat indemnitzat amb 
2.800 euros per l’exconcessionària, 
Monllaó vol que se li abonin les des-
peses per reparar les esquerdes que 
encara van apareixent a la casa.

Vista des del carrer, res fa pensar 
que aquesta casa situada molt a prop 
de les instal·lacions de la Cambra 
Arrossera hagués estat una de les més 
afectades pels terratrèmols de major 
magnitud del miler que va causar el 
projecte Castor. Especialment, els que 
es van notar més enllà de les Terres de 
l’Ebre i del Sénia, com el que va tenir 
lloc la nit de l’1 d’octubre de 2013, amb 
una magnitud de 4,3 graus a l’escala 
de Richter. A l’interior d’aquest immo-
ble, amb un magatzem i dos pisos que 
ocupen cadascuna de les dos plantes 
superiors, les cicatrius es multipliquen 
per qualsevol paret. Al menjador, a les 
escales o a les habitacions. Fins i tot, 
al terra de formigó de la planta baixa.

Monllaó explica a l’ACN que no té 

cap tipus de dubte que els moviments 
sísmics que a casa seva van notar entre 
finals de setembre i principis d’octubre 
de fa sis anys són l’origen dels seus 
maldecaps. Curiosament, en una casa 
de construcció força recent, concreta-
ment entre els anys 2005 i 2007. De 
fet, relata que la matinada d’un dels 
terratrèmols de major magnitud regis-
trats a principis d’aquell mes va estar 
a punt de provocar una tragèdia. “Al 
primer pis dormien la meva exjove i 
el meu fill. Sort que aquell dia havien 
de marxa a treballar més aviat i van 
marxar. Però quan ens en vam adonar 
havien gairebé tres revoltons de doble 
capa que havien caigut sobre tota 
l’amplada del capçal del llit”, recorda.

Només era el començament del 
seu malson. “Quan me’n vaig donar 
compte vaig veure que s’anaven fent 
esquerdes i esquerdes, coses inusi-
tades que em cridaven l’atenció”, 
explica. Després d’avisar la companyia 
d’assegurances Plus Ultra –pagava 
ell la pòlissa d’un dels pisos i l’altra, 
a càrrec de la seva dona-, els perits 
descartar que es tractés de moviments 
atribuïbles a la pròpia estructura de 
la casa.

Les asseguradores es 
renten les mans
“Com aquell dia havia passat el ter-

ratrèmol vam pensar que podia ser per 
això”, afegeix. Efectivament, l’informe 
tècnic constatava que les esquerdes 
no eren uniformes ni coincidien amb 
les zones on estan situats els elements 
de suport estructural o de càrrega, 
fet que descartava un assentament 
de l’edifici o defectes de construcció. 
Mai fins llavors, corrobora, s’havien 
detectat esquerdes.

Va ser, finalment, el Consorci de 
Compensació d’Assegurances –qui 

assumeix les indemnitzacions en casos 
de catàstrofes naturals-, qui va acabar 
rebutjant la reclamació del propietari 
assumint que els moviments sísmics 
tenien origen “en una activitat in-
dustrial derivada de l’acció humana 
i realitzada en capes profundes de la 
terra”, segons l’informe pericial que 
acompanyava la demanda presenta-
da pel mateix veí afectat al jutjat de 
primera instància número 39 de Ma-
drid el setembre de 2014, a través de 
l’advocat que va a posar a disposició 
la companyia asseguradora. 

ACN

INFRAESTRUCTURES

L’any que ve, Territori ha de resoldre 
un nou Pla Zonal que permetrà donar la 
titularitat de la carretera de Poble Nou 
del Delta a la Diputació de Tarragona. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha explicat que es preveu una partida 
de 100.000 euros als pressupostos 
de 2020 per redactar el projecte per 
millorar aquesta via, que era un camí 
municipal agrícola però que és ja una 
de les principals entrades turístiques 
al Delta. Mentre la transformació de 
la carretera no arriba, l’Ajuntament, 
juntament amb el de Sant Carles de la 
Ràpita, han encarregat una memòria 
tècnica a Carreteres de la Generalitat 
i a la Diputació per fer-ne les millores 

oportunes.
Adam Tomàs ha explicat que “s’ha 

encaminat una solució a mitjà termini” 
perquè una nova carretera no es podrà 
fer “d’avui per a demà”. “És important 
aquest missatge: hi haurà una partida 
de 100.000 euros al pressupost de 
la Diputació del 2020 per redactar 
el projecte i treballarem per agilitzar 
l’aprovació del Pla Zonal –per a què 
es faci al primer trimestre de l’any que 
ve- que permetrà actuar en aquesta 
carretera”, ha afegit.  

Adam Tomàs assegura: “Entenem i 
ens sumem a les reivindicacions veïnals 
però cal traslladar el missatge que s’hi 
treballa. Era un camí municipal agrícola 

que amb el turisme s’ha convertit en una 
carretera prioritària i amb la Diputació 
es tirarà endavant”. 

Mobilització veïnal per exigir solu-
cions immediates

Els veïns de Poble Nou del Delta van 
decidir organitzar-se i mobilitzar-se 
per exigir solucions al deficient estat i 
la inseguretat que genera la carretera 
que uneix aquest nucli amb Sant Carles 
de la Ràpita i la zona del Trabucador. 
Ho van fer el passat diumenge 24 de 
novembre amb una marxa lenta de 
vehicles per aquesta carretera, que 
ells han batejat com ‘’la carretera de 
la vergonya’’. Els veïns recorden que 
almenys tres persones han perdut la 

vida i s’han produït 34 accidents en els 
últims tres anys.

La Plataforma per la Carretera ha 
posat en marxa una campanya per 
denunciar públicament l’estat d’aquesta 
carretera i els problemes en l’àmbit de 
la seguretat, la mobilitat i l’economia 
que suposa. Una situació, recorden, 
que s’allarga des fa més de 30 anys, 
just quan l’Estat va transferir el vell vial 
agrícola. Des de llavors, però, i malgrat 
els projectes per construir un anell viari 
o la inclusió de la via en el Pla Zonal 
de carreteres de l’ens provincial l’any 
2011 –rebatejada ja com a T-2021-, 
s’han produït ben poques millores, 
segons recriminen els veïns. 

La Diputació demana la titularitat de la carretera de 
Poble Nou i pagarà el projecte per millorar-la
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OCUPACIÓ

Una cinquantena de persones participen 
en el programa ‘30 Plus’ durant el 2019

Nova convocatòria, destinada a 50 persones majors de 30 anys i demandants d’ocupació

Fins a 50 persones han par-
ticipat, aquest 2019, en la 
convocatòria del programa 

’30 Plus’, del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a través del qual se’ls 
ha ofert la possibilitat 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 Tomàs, ha quali-
ficat 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. 
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La Junta de Govern Local de 
dilluns 11 de novembre va 
aprovar l’adjudicació de les 

obres de Rehabilitació de l’Església 
del Poble Nou del Delta. L’empresa 
ampostina Adolfo Constructors del 
Montsià SL ha estat l’adjudicatària 
de l’obra per un import total de prop 
de 230.000 euros i un termini d’exe-
cució de 8 mesos, que començaran a 
comptar a partir de la signatura de 
l’acta de comprovació de replanteig.

Aquesta obra està finançada 
a tres bandes entre Ajuntament 

d’Amposta, Diputació de Tarragona i 
Bisbat de Tortosa. Al juliol de 2019, 
les tres entitats van escenificar la 
seva voluntat per tirar endavant la 
rehabilitació integral d’aquest edi-
fici. Per una banda, l’Ajuntament i 
el Bisbat van signar un conveni de 
col·laboració en què el Bisbat es 
compromet a aportar 75.000 euros 
per a finançar les obres i a cedir en 
propietat a l’Ajuntament la casa del 
rector, annex a l’Església, i l’Ajun-
tament, es compromet a finançar 
la resta de projecte i a executar-lo 

durant el 2019. Aquest acord també 
inclou que el consistori ampostí 
ha sol·licitat una subvenció a la 
Diputació de Tarragona. Per aquest 
motiu, la presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, va signar un annex 
del conveni en què manifesta que 
al pressupost del 2019 de la Dipu-
tació hi consten dues aplicacions 
pressupostàries per un import total 
de 55.000 euros per a la concessió 
d’una subvenció nominativa per 
a la rehabilitació de l’Església del 
Poble Nou. 

OBRES

POLICIA LOCAL

La Policia Local d’Amposta ha 
denunciat un veí a qui se li ha 
trobat 9 paranys tipus ballesta 
-coneguts també com a rateres- per 
a la caça il·legal d’ocells. Segons 
el cos policial, la compra i tinença 
d’estris prohibits per a la captura 
d’aus constitueix una infracció a la 
normativa de protecció dels animals 

que pot ser sancionada amb multes 
de fins a 3.000 euros. La utilització 
d’aquests mètodes pot ser també un 
delicte castigat amb penes de presó 
de fins a dos anys. El denunciat 
va ser sorprès pels agents quan es 
trobava en possessió d’aquestes arts 
prohibides al Parc del Museu de les 
Terres de l’Ebre. 

Denunciat un veí d’Amposta per 
possessió de 9 paranys de caça

ROBATORI

El passat dilluns 18 de novembre la Policia Local d’Amposta va detenir un 
home, veí de la localitat, quan estava robant a l’interior d’un cotxe al barri 
del Grau. La detenció, que es va realitzar in fraganti, va ser possible gràcies 
a la coŀlabo
ració ciutadana. El detingut va passar a disposició del Jutjat en Funcions de 
Guàrdia d’Amposta. 

Detingut un multireincident que assaltava cotxes

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Probodelt adquireix una 
parcel·la al pol·lígon de l’Oriola

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Amposta va apro-
var el passat mes de novembre 
l’adjudicació d’una parcel·la de 
2.618 m2 al Polígon de l’Oriola a 
l’empresa Probodelt per un valor 
de 52.400 euros.

Aquesta se suma a la que se li 
va adjudicar l’any passat de 3.825 
metres quadrats, de manera que 
sumen més de 6.000 metres de sòl 
públic industrial a preu assequible 
que s’han adjudicat en dos anys. 

Adjudicades les obres de rehabilitació de 
l’Església de Poble Nou

S’han adjudicat a l’empresa Adolfo Constructors del Montsia SL per un import total de prop de 230.000 €
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Gent
És la temàtica que acompanyarà els Reis Mags i el Festival Solidari

La volta al món en 80 dies és 
enguany la temàtica entorn la 
qual gira la màgia del Nadal a 

Amposta Una temàtica que la podrem 
veure reflectida en algunes de les acti-
vitats festives nadalenques. Ho veurem 
per primer cop al Festival Solidari 
que realitza la Unió Filharmònica a 
l’Auditori el diumenge 22 de desembre 
a les 17.00 hores i a les 19.00 hores. 
Les entrades es posaran a la venda 
properament i tindran un preu de 3€.  

La volta al món en 80 dies també 
hi estarà present a la Cavalcada dels 
Reis, on tant grans com petits podran 
gaudir de la màgia d’aquest dia festiu 
amb moltes sorpreses.

Aquest any també hi haurà una gran 
varietat d’activitats nadalenques com 
‘Anem a buscar el tió’, que serà el dis-
sabte 14 de desembre i tindrà un preu 
solidari de 5€, que aniran destinats a 
la Marató de TV3. Hi haurà 100 tions 
amagats per algun lloc d’Amposta i el 
gosset del pastor ens dirà on estan.

La ‘Caseta de Nadal’ obrirà les seves 
portes el 21 de desembre i ho farà 
amb els superherois Capità Amèrica, 
Spiderman, Hulk i Batman. Es faran 
diversitat de tallers com pinta cares, 
conta contes, i com a novetat hi haurà 
el taller de llenguatge de signes i el 
de fanalets. El Pare Noel arribarà a 
la localitat el dia 24 a les cinc de la 

tarda acompanyat dels personatges 
de Frozen 2 i farà l’entrega de regals 
a la Caseta.

El diumenge 29 tindrà lloc la cursa 
‘Neda el Nadal’ i també aquest mateix 
dia hi arribarà el Carter Reial amb els 
Patges carregats de moltes novetats. El 
dia 31 tindrà lloc la V Cursa Solidària de 
Sant Silvestre. Per acomiadar l’any, a la 
nit hi haurà festa a l’interior i exterior 
del Pavelló 1 d’Octubre.

Novetat a l’encesa de 
llums
El dia 4 de desembre els carrers de 

la localitat s’il·luminaran amb l’encesa 
de llums. Per primer cop, ho farà la 
inauguradora de la Fira de Mostres, 
Elisabet Bo. «Es tracta d’una activitat 
que des de l’Ajuntament es vol conso-
lidar perquè així sigui a partir d’ara. 
D’aquesta manera es dona protagonis-
me a la inauguradora de la Fira, que pot 
participar un dia més en les activitats 
festives de la localitat», assegura el 

regidor de Festes, Ramon Bel.

Volar amb globus 
aerostàtic
La volta al món en 80 dies també 

hi estarà present al Parc de Nadal de 
la FECOAM, que serà els dies 3 i 4 de 
gener. El dissabte 4 de 17 a 21 hores 
es podrà volar amb un globus aeros-
tàtic que estarà situat a l’exterior de 
l’Auditori i veure així les magnífiques 
vistes d’Amposta des del cel. Per po-
der muntar al globus, serà necessari 
disposar del corresponent tiquet que 
es podrà aconseguir comprant als 
comerços socis de FECOAM.

Fanalets per guiar als 
Reis d’Orient
L’any vinent rebrem el dia 5 de gener 

als Reis Mags d’Orient i els xiquets i 
xiquetes els podran guiar fins a l’em-
barcador amb el fanalet que hauran fet 
prèviament a la Caseta del Nadal.  

Un Nadal per donar la volta al món

NADAL

SANTA LLÚCIA

El diumenge 15 de desembre 
tindrà lloc la 22a edició del mer-
cat de Santa Llúcia. Enguany son 
60 les parades que hi participen, 
cinc parades més que l’any passat. 
El Mercat s’inaugurarà a les 10.00 
del matí i romandrà obert fins les 
21.00 hores del diumenge. Com 
cada any, al carrer major s’ubicaran 
les parades de comerç local, a la 
plaça de l’Ajuntament hi haurà les 
parades de productes alimentaris i 
gastronòmics i al carrer Nou i Cor-
sini estaran les parades d’artesans. 
També hi haurà tallers de manua-
litats de Nadal com ‘La bugada del 
Pare Noel’.

Paral·lelament també s’inaugu-
rarà la Fira Social de Santa Llúcia, 
que estarà ubicada al carrer Major 
i comptarà amb la presència d’enti-

tats que donen suport a les persones 
més vulnerables.

El mateix diumenge a les 11.00 
hores s’inauguraran ‘Les cortines de 
Santa Llúcia’, confeccionades amb 
la col·laboració del Club Social, La 
Residència d’avis d’Amposta i APA-
SA. La temàtica de les cortines seran 
globus aerostàtics que representen 
la temàtica del Nadal d’enguany: ‘La 
volta al món en 80 dies’. Els globus 
estaran confeccionats en troquels de 
cartró per gentilesa de SAICA PACK.

En el marc de la Fira de Santa 
Llúcia, que és la patrona de les mo-
distes, el Museu Terres de l’Ebre ha 
organitzat una conferència sota el 
nom ‘L’art de l’agulla:el naixement 
de l’alta costura’, que es farà el 
dijous 12 de desembre a les 19.30 
hores a la Sala d’actes del Museu. 

Més de 60 parades al 22è 
mercat de Santa Llúcia

CAP D’ANY

Cap d’Any amb dues festes
Aquest any hi haurà dues festes 

al Pavelló 1 d’Octubre. A la part 
exterior del recinte, amb una carpa 
climatitzada actuarà l’orquestra 
Junior’s. L’entrada tindrà un preu 

de 10€.
Dintre del recinte hi haurà festa 

dels anys 70, 80 i 90. L’entrada tindrà 
un preu de 15€. Part d’aquests diners 
aniran destinats a fins benèfics. 
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Gent

La Marató de Donació de Sang d’Amposta, 
a la Lira, tanca amb 440 donacions

MARATÓ DE SANG

Diverses entitats van animar la jornada festiva

Tu sí que ets important; con-
verteix-te en sangfluencer”. 
Aquesta era la idea central 

de la Marató de Sang d’Amposta 

d’enguany, que va tindre lloc el 
passat 20 de novembre. Donar sang 
i explicar-ho a les xarxes socials, als 
grups de WhatsApp d’amics i fami-

liars, o bé dir-ho als companys de 
la feina o del pis on vius. Aquest és 
el repte que es plantejava: que tots 
ens convertíssim en #sangfluencers 
o #bloodfluencers i expliquéssim 
allà on puguem la importància de 
donar sang per ajudar a salvar vides 
cada dia.

Amb poc més d’una hora, la 
Marató de Donació de Sang d’Am-
posta ja havia registrat més d’una 
quarantena de donacions. Aquesta 
xifra va anar incrementant amb el 
pas de les hores fins arribar al final 
de la jornada en un total de 500 
oferiment, 440 dels quals van acabar 
amb oferiments.  

Al llarg de la jornada, diverses 
empreses i entitats van col·laborar 
en fer donatius de regals i també van 
haver-hi actuacions. Una jornada 
que va ser totalment festiva. Aquests 
son els col·laboradors de la Mara-
tó: AFAM, Agrapats, Ajuntament 
d’Amposta, Alejandro Sanz, Alfaro, 
Cafeteria Hospitals de Tarragona, 

Cambra Arrossera, Canal 21, Canal 
Terres de l’Ebre, Capgrossos Ampos-
ta, Club de Fútbol Amposta, Colla 
Castellera Xiqüelos i Xiqüeles del 
Delta, Country Sheriffes, Creu Roja, 
Eduard Borràs, Els Diables d’Ampos-
ta, Fleca de Sanahuja SL, Forn de 
pa Estrada, Forn de pa Jorca, Forn 
Pastisseria Adell Torres SL, Forn Pas-
tisseria Bausili, Gegants d’Amposta, 
Gimnàstia Rítmica d’Amposta, Guar-
det, Silvia Ampolla i Xarangua Xuc 
d’Anguila, Joan Reverté, La Lira Am-
postina, La Nuova Trattoria, L’aixolet 
Galletes d’arròs, Les mestresses de 
casa d’Amposta, Panadaria Vicent, 
Paracota, Pastisseria Alemany, Pas-
tisseria Caballés, Penya Barcelonista 
Amposta, PH-Quirogel, Pizzeria 
Moré, Poc Ferro Teatre, Quickdance, 
Racó de la Festa, Ràdio Amposta, 
Restaurant el Secret, Restaurant 
els Ullals, Restaurant la Gramola, 
Sanfaina, Suc d’Anguila, Telepizza, 
Treballadores del Tradicionarius i 
Xarxa Teatre Amposta. 
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Gent

Un any més, la plaça del Castell 
es va convertir en un gran 
festival de participació artís-

tica i creativa sota el lema ‘Dibuixa 
la Vida’. 

Aquest any el taller, celebrat el 
30 d’octubre, anava de la mà de 
l’il·lustrador del terreno ‘Hernán 
en H’, que va portar a evidenciar 
aspectes de la nostra vida, en especial 
el nostre entorn que ens identifica 
i ens fa especials, diferents i únics. 
Aquells referents col·lectius, de ve-
gades molt tòpics, que abracen des 
de frases fetes, dites populars que 
hem escoltat de tota la vida fins al 
paisatge, la fauna i la vegetació que 
ens envolta en tot el territori ebrenc.

L’activitat, celebrada per cinquè 
any consecutiu, estava inspirada en 
The Big Draw, el festival internaci-
onal de dibuix més gran del món 
i que se celebra a diverses ciutats 
d’Europa. Es fa cada any durant 
el mes d’octubre i vol connectar a 
les persones de totes les edats amb 
els centres d’art, museus, espais a 
l’aire lliure, artistes, dissenyadors, 
il·lustradors i escoles d’art i disseny 
com Esardi. 

El taller va estar organitzat per 
Esardi, juntament amb el Campus 
extens del a URV, Museu de les Terres 
de l’Ebre, l’Ajuntament d’Amposta i 
la col·laboració de la Diputació de 
Tarragona Ramon Berenguer IV.  

TALLER

TALLER

El passat 19 de novembre, els 
alumnes d’Apgim 1 d’ESARDI (Es-
cola d’Art i Disseny d’Amposta) jun-
tament amb la professora de dibuix 
artístic, Gema Mauri, van assistir 
al taller de còmic i salut mental 
impartit a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó. 

El taller va estar compost per dues 
parts, en la primera es projectaven 

imatges i de manera distesa es va fer 
una petita explicació dels recursos 
gràfics i elements narratius d’un 
còmic. La segona part va comptar 
amb la intervenció de l’il·lustrador 
Jordi Alfonso Gómez, qui va fer un 
petit exercici pràctic amb l’elabora-
ció d’una il·lustració tipus portada 
o una petita seqüència amb format 
de tira gràfica. 

Els alumnes d’ESARDI 
participen a un taller de còmic

El festival de dibuix omple la Plaça del Castell
El taller anava de la mà de l’iŀlustrador ‘Hernán en H’

MÚSICA
David Rebull ha estat seleccionat per a la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya

L’alumne de violoncel de la Lira Ampostina, David Rebull, ha estat selecci-
onat com a membre titular de la plantilla de músics que integraran la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya. 
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ENTREVISTA

Teresa Mulet és una artista vene-
çolana que ha hagut de fugir del 
seu país per la situació política 
que s’està vivint.
 Les seves obres són una denúncia 
social que reflecteixen el nombre 
de morts per homicidi que hi ha 
cada any a Veneçuela. Aquesta 
xifra de morts les representa una 
per una, comptades i numerades 
per anys.
Actualment es troba allotjada a 
la residència d’artistes que el 
Centre d’Art Lo Pati té a Balada. 
Ha tornat al Delta, on té els orí-
gens de la seva genealogia fami-
liar. Des de novembre i fins al 19 
de gener exposa a Lo Pati la seva 
nova obra d’art anomenada ‘Camp 
de Control’.
 

Com sorgeix ‘Camp de Control’?
En l’estada a Balada és quan 

m’interesso pels arrossars i em va 
sorprendre que els camps d’arròs 
tinguessin cadenats a les boques 
de les sèquies. Vaig preguntar-li a 
un pagès i em va explicar que era 
per tal d’evitar que alguns pagesos 
reguin més que uns altres. És un 
control acceptat per tothom i que 
pot considerar-se positiu però que 
ens evidencia que no ens refiem dels 
altres. No entenc com entre tots els 
pagesos no es poden arribar a posar 
d’acord. Imagina’t que, si entre 
nosaltres mateixos no ens posem 
d’acord, encara és menys probable 
que ho facin els mateixos polítics.

Explica’ns de què va
‘Camp de Control’ és una expo-

sició formada per sis grans qua-
dres fets amb làmines de plàstic 
superposades de 5 a 4 metres 
cadascuna. Cada quadre emula un 
camp d’arròs, sobre el qual es pot 
caminar per baix, pel costat i fins i 
tot el podem moure. Les aigües dels 
arrossars estan aparentment tran-
quil·les fins que les movem. A sota 
de cada quadre hi pengen bosses 
de plàstic sobre les quals dintre hi 
ha sediments del Delta. A sobre de 
cada quadre s’hi veuen projectades 
diverses paraules amb el concepte 
camp (camp de control, camp de 
concentració, camp de combat...). 
També en aquesta obra hi apareix 
la metàfora de la immigració i de 
la inundació.

Què és el que intentes transmetre 
en aquesta peça?

Els camps d’arròs estan contro-
lats. El que intento en l’obra és 
dir les raons dels fets que estan 
passant. Tot passa pel control del 
propi sistema. El que vull és que els 
visitants es pregunten i reflexionen 
sobre el control que tenen al costat 
de casa seva.

Per això els visitants poden inte-
ractuar i controlar l’obra...

Sí, aparentment pot semblar una 
obra tranquil·la on res passa. Però 
si interactuem amb ella, si movem 
alguna cosa, és llavors quan succe-
eixen els fets.

En quin moment et planteges vin-
dre al Delta?

Jo vivia a Veneçuela i vaig fer 
una obra a Barcelona, sobre la qual 
es reflectia el nombre de víctimes 
per homicidi que va haver-hi al 
meu país durant una època de-
terminada. Vaig tindre la sort que 
un dels assistents va realitzar una 
fotografia a l’obra, i aquesta es va 
expandir com la pólvora per les 
xarxes socials, arribant d’aquesta 
forma a Veneçuela. Va ser en aquell 
moment quan em vaig plantejar 
que, tal com està la situació polí-
tica allà, no he de tornar a casa. 
No és que no torni a casa perquè 
m’estan buscant, perquè jo de mo-
ment no he rebut cap notificació 
que em busquen... però ho faig per 
seguretat personal. Penso que en 
qualsevol moment estant allà em 
poden retirar el passaport perquè 
no pugui sortir mai més.

I des d’aquell moment no has tor-
nat?

Sí. Vaig entrar un cop però vaig 
haver-ho de fer passant caminant 
per la frontera.

Ara estàs fent el camí a la inversa 
que va fer la teva família

Exactament. Els avis, que vivien 
a Sant Carles de La Ràpita, van 
marxar a la postguerra cap a Ve-
neçuela en cerca d’una vida millor.

Els teus avis et parlaven del Del-
ta?

L’avi era ampostí i la meva àvia 
mallorquina, i van viure a La Ràpita 
de joves. I a casa sempre he sentit 
parlar de La Ràpita.

Aquesta exposició té continuïtat? 
El treball acaba de començar. 

Tots els camps estan controlats, no 
només el d’arròs. Si jo vaig a una 
altra part, em dedicaré a investi-
gar quins són els controls d’aquell 
indret, perquè allà on vagis hi ha. 
Aquesta exposició pot contar sem-
pre històries dels controls. Pensa 
que jo estava a Balada tranquil·la, 
en una residència al mig del camp 
i em va fer arribar a la reflexió del 
control. Per tant, aquest projecte 
no s’acaba en aquesta exposició, 
sinó que continuarà. 

SELENE NAVARRO FÀBREGA

TERESA MULET

“Tot passa pel control 
del propi sistema”
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Lo Pati-Centre d’Art ha tornat a 
acollir OUT·SIDE, un festival 
de músiques inusuals que se 

celebra als principals centres d’art 
contemporani de Catalunya i que or-
ganitza la productora OUT. Aquest any 
tots els concerts programats han girat 
entorn a la reflexió sobre la manera 
com escoltem la música i els diversos 
condicionants que hi intervenen. 

La primera actuació, Escena, que va 
tindre lloc el passat 16 de novembre, 

es tractava d’un projecte que reflectia 
com funciona la nostra escolta quan 
la música està acompanyada d’una 
altra disciplina, que en aquest cas 
és la dansa. 

L’altre concert programat tindrà 
lloc el 21 de desembre a les 19.00h, 
i s’anomena Concepte. En ell, es 
mostrarà un repertori que, a més de 
ser escoltar, s’enriqueix amb associ-
acions d’imatges, idees o fins i tot la 
interacció amb el públic. 

MÚSICA

CERTAMEN

La presentació del llibre Sempre 
han parlat per nosaltres de Najat 
El Hachmi, i un Poetry Slam amb 
diverses intervencions de dones i 
homes anònims del territori ini-
ciat per la poeta Mireia Calafell, 
van tancar el passat diumenge 24 
de novembre la tercera edició de 
Femme in Arts. Visibles a escena, 
el projecte coorganitzat pel Centre 
d’Art Lo Pati, el Servei d’Intervenció 
Especialitzada Terres de l’Ebre i 
els serveis d’atenció a les dones de 
l’Ajuntament d’Amposta i el Consell 
Comarcal del Montsià. 

 Es tracta de la quarta edició 
i la que ha atret major nombre 

d’assistents. Unes 600 persones han 
passat per ‘Lo Pati’ al llarg dels qua-
tre dies. Aquesta edició, ha centrat 
l’atenció en la violència masclista. 
Per aquest motiu, en el festival s’ha 
volgut indagar sobre què vol dir 
ser dona en les diferents cultures. 
Des de les cosmovisions andines 
fins al flamenc, passant pel món 
musulmà sense deixar de banda les 
realitats més properes de les Terres 
de l’Ebre. En aquest punt ha tingut 
un pes molt important la presentació 
del llibre de Najat El Hachmi o les 
referències a les antigues cultures 
sud-americanes de l’exposició de 
Núria Arias. 

Unes 600 persones passen pel 
Femm in Arts MÚSICA

Les bandes de música celebren 
Santa Cecília

Com cada any, la Unió Filhar-
mònica d’Amposta i la Lira Am-
postina van celebrar Santa Cecília, 
la patrona dels músics. La Lira va 
fer el seu homenatge a la patrona 
el mateix divendres 22 amb el seu 
tradicional concert però enguany 
amb els solistes com a fil conductor. 
La Unió Filharmònica ho va fer amb 
un concert el passat dissabte dia 23 

a les 22 hores a l’Auditori. L’acte 
va comptar amb la presència de la 
coral Aquae, la Banda de l’Escola 
de Música i la Banda de Música 
de la Filha.

El diumenge 24 es va celebrar 
la missa en honor a Santa Cecília. 
Totes dues entitats van acudir fent 
una cercavila pels carrers de la 
localitat. 

El cicle Out·Side torna a ‘Lo Pati’
Els concerts giren entorn a la manera com escoltem la música i als seus condicionants

FOTO: David Tena

FOTO: Montse Parrot
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La Nació catalana

Tots aquells que me coneixeu sabeu 
suficientment com penso. Mai he 
amagat la meva ideologia ni les 
meves creences.
Soc català pel simple fet d’haver 
nascut a Catalunya i, a part, tinc la 
immensa sort de viure-hi. 

Soc d’esquerres perquè vaig néixer al 
si d’una família humil, de jornalers 
i gràcies als valors que me van in-
culcar els meus pares des de menut.
Si me pregunteu si soc independen-
tista, us diré que sí, que ho soc... No 
obstant, mai he cregut amb el ano-
menat procés. Mai he fet seguidisme 
dels partits que l’han comandat i, 
des d’un primer moment, vaig creu-
re que no aniríem en lloc. Sempre 
m’he autodefinit com a pragmàtic.   
Durant molts anys vaig militar al 
PSC quan aquest partit depenia molt 
poc o gens del PSOE i quan els seus 
dirigents defensaven Catalunya i el 
català com jo pensava que s’havia 
de fer, sobre tot durant l’etapa de 
Pasqual Maragall com a President 
de la Generalitat.
No obstant, per a sentir-se català no 
fa falta haver nascut a Catalunya 
(tal com li passa al President Mon-
tilla que va néixer a la província de 
Còrdova). Ni tan sols haver-hi viscut 
mai... Al llarg de la meva vida he 

conegut gent (de Vinaròs, de Trai-
guera...) que afirmaven sentir-se 
catalans tot i no ser-ho.
En canvi n’hi ha d’altres que mai 
entendran que significa sentir-se 
català. Alguns perquè potser no 
s’han parat mai a pensar el perquè 
d’aquest fet diferencial i d’altres, 
simplement, perquè no ho volen 
entendre. Són els que sovint po-
sen a tots els espanyols a baix del 
mateix paraigua. Un d’aquests és 
el President aragonès Javier Lam-
bán (PSOE).
Lambán ha dit el següent: Per a 
exaltar la sardana o la Mare 
de Déu de Montserrat no és 
necessari que una comunitat 
hagi de declarar-se nació.
Després d’aquesta afirmació, situo a 
l’actual president del Govern d’Ara-
gó al mateix nivell que els del Partit 
Aragonès (PAR) o els del PP d’Aragó 
que volien reconvertir la parla de la 
franja oriental de la seva comunitat 
(el català) en LAPAO (Llengua Ara-

gonesa Pròpia de l’Àrea Oriental)  
Potser sí que ell cregui que per a 
sentir-se aragonès hi ha que exaltar 
la jota aragonesa i la Mare de Déu 
del Pilar. Però s’equivoca si pensa 
que els catalans tenim un pensament 
tan simplista com el seu.
Personalment sóc agnòstic (cada cop 
més ateu) i no sé ballar la sardana 
ni tinc cap intenció d’aprendre’n. 
Per tant, mai exaltaré ni a la Mo-
reneta ni a la que diuen que és la 
dansa més bella de totes les danses 
que es fan i es desfan.
En canvi, penso que Catalunya 
és una nació, tal com ho posava 
al preàmbul del raspallat Estatut 
d’autonomia de 2006. I defenso i 
defensaré la meva terra de qualse-
vol intromissió forana, ja vingui de 
descerebrats de l’extrema dreta o 
de polítics socialistes que no veuen 
més enllà del seu propi nas, com és 
el cas de Javier Lambán. 

JOAN FERRÉ VERGE 
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Tornem a encetar el mes 
de desembre. Un mes que a 
Amposta ve carregat d’activitats. 

Arranquem amb la Fira de 
Mostres, que enguany arriba 
a la 59a edició, mantenint-se 
fidel als seus orígens, però a la 
vegada apostant per fer crèixer 
l’espai dedicat al sector dels 
esdeveniments. Seran quatre dies, 
a més, carregats d’esdeveniments 

com la Gala de Comerç, on es 
reconeixeran els comerços amb 
25 i 50 anys, i d’altres amb una 
gran trajectòria professional. 
També la Gala de l’Educació, 
que farà un reconeixement als 
mestres i professors jubilats i 
es faran entrega de les Beques a 

l’Exceŀlència als Estudis.La Fira 
serà només el tret de sortida d’un 
desembre amb teatre, música, 
la fira de Santa Llúcia i activitats 
nadalenques com l’arribada del 
Pare Noel o el Festival solidari.
Us desitgem un bon nadal a 
tothom. 

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 nou pla d’ajuts a 
les rendes baixes

L’any 2015, gràcies a la proposta del 
nostre grup municipal, l’Ajuntament 
va crear una ajuda al pagament de 
l’IBI (la contribució) i durant tres 
anys, moltes famílies han pogut 
cobrar aquest ajut. Per problemes 
legals, per al 2019 s’ha tret. Però quan 
hi ha problemes, s’han de solucionar. 

Quina és la solució?

El 2005 es va crear l’ajut a les rendes 
baixes. Gràcies a aquestes ajudes, 
qualsevol pensionista que cobri 
menys de 950 euros si viu sol o el 
doble si viu acompanyat pot optar 
a una ajuda d’entre 100 i 140 euro. 
Tenim un veí, Rafel, que cobra 1.900 
euros, d’on viuen ell i la seva dona 
i els seus néts, que ho cobra. Ens 
sembla fantàstica aquesta ajuda.
Però Carlos, amb un sou de 1.000 
euros, no pot accedir a cap ajuda. 
Per què no? Estem a favor que Rafel  
la continuï cobrant, però hem de 
fer alguna cosa per ajudar també 
a Carlos. 

Com? 

Els ajuts a les rendes baixes estan 
destinats a pensionistes. Podem fer la 
mateixa ajuda, però incloure l’opció 
de no pensionistes.  La interventora 
diu que és factible fer aquesta ma-
teix ajuda.
Hem de poder fer que tots els veïns 
de la ciutat que ho necessiten tinguin 
accés a les ajudes.

 Regularitzar 
el personal de 
l’Ajuntament
Hi ha personal de l’Ajuntament, a 
causa de l’increment del volum de 
feina, que han de realitzar tasques 
de superior categoria. Hi ha peons 
i oficials de brigada, per exemple, 
que estan fent tasques que no cor-
responen a la categoria que tenen. 
Ho hem observat mes rere mes, any 
rere any. Per decret d’alcaldia se’ls 
assignen aquestes tasques. Quasi 
sempre són els mateixos treballadors. 
Reconeixem que estan capacitats per 
fer aquesta feina de superior catego-
ria. La nostra pregunta és, per què 
no se’ls promociona?
Si fa anys que fan la feina i els hi 
paguem per fer-la, perquè no es 

regularitza la seva situació?
Han demostrat que poden promoci-
onar. El que es just, és just. 

Lluitem contra el frau
Vam presentar una moció per lluitar 
contra el frau que no ens van apro-
var. Tot i així, nosaltres continuarem 
lluitant-hi. Es tracta de societats que 
tenen immobles que els lloguen, que 
tenen beneficis, i en canvi, no paguen 
els seus impostos com tothom. És 
un problema. Vam denunciar que 
hi havia casos i els hem posat en 
coneixement de l’Oficina de Gestió 
Tributària i de Base. En concret, es 
tracta de quatre pisos i quatre pàr-
quings del carrer C. que no han pagat 
mai i a dia d’avui tenen un deute 
acumulat de 15.000 euros.

Que quedi molt clar que valorem 
molt la feina d’OGT i Base. Ells ig-
noren el fet perquè no tenen accés 
a si l’immoble s’està llogant i té un 
rendiment. Però ara, gràcies a Som 
Amposta, BASE n’és coneixedor i 
gràcies l’article 169 de l’ordre de 
prelació, s’ha decretat l’embargament 
i se’ls hi ha notificat tant al propietari 
com al llogater. Mentre el propietari 
no liquidi el deute, el llogater té 
l’obligació d’ingressar els diners del 

lloguer a l’Ajuntament; si no ho fa, 
tindrà conseqüències penals. Així 
recuperarem el deute.
Demanem a l’alcalde que ens autorit-
zi per fer la investigació i comprovar 
que les societats que tenen immobles 
paguin impostos. Si no ho fan, donar 
la informació a BASE perquè embar-
gui i es pugui recuperar el deute. Si 
s’han de pagar impostos, els hem de 
pagar. Si tothom paga, augmenta la 
recaptació i podríem baixar impostos 
i millorar serveis. O pots fer com 
fa Esquerra i malgastar-los, què hi 
farem! 

L’espai Som Amposta

La millor ciutat per 
viure
Segurament ens ho heu sentit dir 
més d’una, de dos i de tres vega-
des. Esquerra d’Amposta volem fer 
d’Amposta la millor ciutat per viure. 
Totes les nostres polítiques, siguin 
de l’àrea que siguin, comparteixen 
aquesta visió i missió. Amposta ha 
de ser, i és, una ciutat on tothom 
hi tingui cabuda i on tothom pugui 
viure amb igualtat de condicions. Tot 
allò que ideem i programem des de 
cadascuna de les àrees de l’Ajunta-
ment té aquest objectiu. Volem que 
Amposta sigui una ciutat atractiva 
per als que ja hi viuen, però sigui 
també capaç d’atraure nous veïns i 
veïnes, que decideixen instal·lar-se 
a la ciutat per la seva oferta. 
Creiem que ho estem aconseguint. 
Les nostres polítiques socials, d’ha-
bitatge, culturals, educatives,... 
però també d’inversió en nous 
equipaments i infraestructures pú-
bliques i de millora de les existents 
estan millorant la qualitat de vida 
de les ampostines i ampostins. I a 
la vegada, estem projectant una 

imatge d’una Amposta moderna i 
dinàmica, amb un ampli catàleg de 
serveis i una oferta cultural i lúdica 
molt potent, que és capaç d’atraure 
visitants i nouvinguts. 
I per què ho creiem? Perquè poc a 
poc anem incrementant el número 
d’habitants de la ciutat. A 2 de 
desembre hi havia empadronades 
a Amposta 21.388 persones una 
xifra que tot i no ser rècord, s’apro-
pa moltíssim al màxim històric de 
la ciutat, que es va registrar l’any 
2013, amb 21.581 empadronades i 
empadronats. 
El dinamisme del padró a Amposta, 
amb un creixement continuat, en 

un moment en què el conjunt de 
les Terres de l’Ebre van perdent 
habitants, és mostra que Amposta 
gaudeix d’una bona salut. Conti-
nuarem treballant perquè aquesta 
tendència es faci sostenible i es 
mantingui amb el temps.  

La millor ciutat per 
treballar

Un dels pilars fonamentals de les 
polítiques que hem impulsat des 
que estem al govern de l’Ajunta-
ment d’Amposta són les Polítiques 
Actives d’Ocupació, per millorar 

l’ocupabilitat de tots els aturats 
i aturades i garantir que tinguin 
accés a un lloc de treball. Ho fem 
a través de plans d’ocupació de 
programes de la Generalitat com 
30Plus o Enfeina’t, que possibiliten 
la creació de llocs de treball tant a la 
pròpia administració, però també a 
les empreses del territori, que reben 
una subvenció a la contractació. 
Només a tall d’exemple, en el marc 
del programa Treball i Formació, 
l’Ajuntament contractarà aquest 
tram final de 2019 i per un període 
d’un any a 20 persones aturades de 
llarga durada. Gràcies al programa 
30Plus es podran inserir 50 persones 
més amb contractes de 6 i 9 mesos 
en empreses del territori, rebent 
una formació professionalitzadora 
adequada al lloc de treball i un acom-
panyament durant tot el contracte. 
Una altra dada destacable son les 
66 persones que s’han inserit grà-
cies al programa Espai de Recerca 
de Feina, que fa assessorament de 
manera individualitzada als partici-
pants al programa, oferint-los eines 
i recursos per tal de cercar feina i 
d’aquesta manera adquirir les com-
petències necessàries per realitzar 
aquest procés amb autonomia, un 
cop finalitzat el servei. 
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LA REGIDORA ANNA 
TOMÀS TALARN ÉS LA 
NOVA PORTAVEU del 
grup dels socialistes a 
l’Ajuntament d’Amposta
Vigilar la despesa de l’Ajuntament 
d’Amposta, reclamar eficàcia  a l’equip 
de govern, demanar la rebaixa d’impos-
tos com l’IBI i prioritzar les inversions 
que es facin, seran les grans línies del 
PSC d’Amposta en la nova etapa. 

Una nova etapa que va començar el  
passat Ple de novembre a l’Ajuntament 
d’Amposta amb el nomenament com a 
portaveu del grup municipal d’Anna To-
màs, després de la renuncia de Francesc 
Miró en el seu càrrec com a regidor i 
Conseller Comarcal, per ocupar a partir 

d’ara el càrrec de secretari del grup 
socialista a la Diputació de Tarragona. 

“Després d’aquests darrers cinc 
anys com a regidora emprenc 
aquesta nova etapa amb il·lusió, 
però també amb molta respon-
sabilitat. Amb la dedicació de 
sempre, però amb més força 
encara per representar la veu 
dels qui tinguin alguna cosa a 
dir, de tothom que vulgui propo-
sar idees per millorar la nostra 
ciutat. Al mateix temps també 
m’incorporaré com a Consellera 
al Consell Comarcal del Montsià”  

La nova regidora a l’Ajuntament serà 
Angels Calleja que passarà a formar 
part del Consistori en el proper ple, on 
es portarà a terme la seua designació. 
Dos dones que volem donar una nova 
empenta en les formes i idees progres-
sistes, sabent que la situació que viu 
la política no és la més propicia, però 
no per això deixarem de ser exigents 
amb el govern local.

Aprovat per unanimitat 
la moció per eliminar la 
desigualtat en l’esport 
femení i donar suport 

a l’Associació de Dones 
Futbolistes
Les reivindicacions d’aquestes 
jugadores que porten més d’un any 
lluitant, podria donar fruit abans 
d’acabar l’any. Demanen un conveni 
col·lectiu digne que contempli qüesti-
ons bàsiques com un salari mínim anual 
de 20.000€, regular els contractes de 
mitja jornada o temes com la mater-
nitat,  lactància o vacances. I els seus 
col·legues homes? La desigualtat és 
evident, el seu salari mínim està fixat 
en 155.000€ anuals.  

 Les dones esportistes compartei-
xen el mateix sacrifici i les mateixes 
dificultats que els homes, però a dife-
rencia d’ells, ni els esforços ni tots els 
seus èxits es valoren per igual, hi ha 
un abisme entre els recursos destinats 
a elles i a ells.

La ciutadania d’Amposta i el 
nostre Ajuntament defensem la igual-
tat plena, i volem posar-ho en valor 
per eradicar este tipus de desigualtat,  
apostem pel reconeixement i el pro-
tagonisme de les dones i recolzem el 
dret a una pràctica esportiva amb els 
mateixos recursos, 
oportunitats i reconeixements que els 
seus companys masculins.

En l’actualitat dones ampostines 
esportistes, representen la ciu-
tat d’Amposta amb orgull, prenent 
part i assolint destacats triomfs en les 
competicions d’alt nivell. Dones que 
amb les seves qualitats i entrega han 
arribat a ser referents indiscutibles i 
mereixen gaudir, sense cap mena de 
dubte, d’una igualtat plena en el seu 
acompliment laboral.

Per a tot això es necessari que  
l’Ajuntament: 

1.- Es reconegui la llarga lluita de les 
dones esportistes i obri nous camins i 
oportunitats a les dones de les següents 
generacions.
2.- Es doni més suport a l’esport femení 
que es practica a la nostra ciutat i  es 
treballi per superar qualsevol biaix de 
gènere tant en les condicions com en 
el valor i reconeixement de la pràctica 
esportiva femenina. 
3.- Tenir màxima cura en el llenguatge 
utilitzat en els mitjans de comunica-
ció i  xarxes socials que depenen de 
l’ajuntament 
4.- Exigir als mitjans de comunicació 
que es compleixi la igualtat de quotes 
en les noticies esportives, ja que l’esport 
femení generalment no gaudeix del 
mateix reconeixement en la televisió, 
ni premsa que  els homes. 

Encetem el mes de desembre, un mes de 
moltes celebracions, religioses i laiques i 
d’estar en família. Però desembre també 
és el moment de fer resum de tot el que 
ha passat durant l’any i preparar-nos 
per tot el que vindrà l’any que ve. Fa un 
dies vam celebrar el Ple de novembre, 
on vàrem presentar dos mocions que 
són el reflex del tot el que ha passat 
durant aquest any i segurament durant 
tota l’anterior legislatura. Improvisació 
i deixadesa, han sigut dos constants del 
govern d’Adam Tomàs.  
I per què diem que hi ha improvisació? 
Us ho argumentem. Durant el primer 
mandat del govern Tomàs, cada cert 
temps hi havia anuncis d’inversions, 
exemples molts; el pavelló d’Esports 2, 
el centre per les Mestresses de Casa, el 
canvi d’enllumenat LED, el centre cívic 
de la gent gran, el projecte dels pluvials, 
el contracte de la neteja, l’aparcament 
de l’Hospital Comarcal, FABLab, la com-
pra de les Monges,... i la cosa va anar 
en augment conforme ens apropàvem 
al 26 de maig, mentre també, casual-
ment, durant l’últim any, augmentava 
la despesa en festes i es portava una 
gran estrella com Melendi. També van 
anunciar un aparcament a l’avinguda de 
la Ràpita, a principis d’any, i que van dir 

que estaria acabat en un termini d’un 
mes, i al començar desembre no està 
realitzat (sembla que per Fires estarà). 
De tot lo que es va prometre, hi ha ben 
poca cosa feta. Tot porta retard. Però 
com la gent percebia que es feien coses, 
bé millor dit, que s’anunciaven coses, 
doncs li va donar una majoria ampliada 
al govern actual. Un govern que va fer 
una campanya electoral amb el llema 
“seguim endavant”, nosaltres l’hagués-
sim anomenat “pilotada endavant” i on 
en el míting final el seu cap de llista va 
afirmar “no us diré que hem fet perquè 
ja ho heu vist, i no us diré que farem 
perquè ja ho veureu”. És seriós això? No, 
això s’anomena improvisació.  
I per què diem que hi ha deixadesa? 
Només cal que mirem en quin estat 
està l’asfaltat de la majoria dels carrers 
d’Amposta, certes zones són impracti-
cables per a les persones en mobilitat 
reduïda, cada nit hi ha alguna zona 
d’Amposta que està a les fosques, nit si 
i nit també, l’entrada pel Pont Penjant 
a fosques, si parlem de la neteja, 4 anys 
per fer un contracte caríssim, en diners 
Sant Pere canta, parlem de la recollida 
d’escombraries i els nous contenidors, 
la deixadesa de funcions a l’hora de 
decidir per apostar per noves vies de 
recollida, i sobretot la deixadesa de la 
gestió econòmica, on són els diners del 
romanent?... I han estat 4 anys donant 

la culpa a l’anterior govern, han tingut 
marge, però ara ja no. Ara ja no cola. 
Com també van donar la culpa a la 
Diputació la legislatura passada quan la 
potestat és dels Ajuntaments. Entenem 
les reivindicacions dels veïns i seguirem 
atents a les mobilitzacions de la Carre-
tera de la Vergonya. 
I es per tot això que hem demanat un 

PAM (Pla d’Acció Municipal) que és un 
document on hi té que constar com vol 
deixar el govern de la ciutat quan ells 

marxin, i alhora, un document on la 
ciutadania podrà jutjar si s’ha complert 
allò pel qual van votar l’opció que van 
votar. Un PAM en política municipal, el 
cas que ens pertoca, és un exercici de 
transparència i un contracte en la ciuta-
dania. Però anem a pams, i expliquem 
que és un document d’intencions de què 
fer dins d’una ciutat a nivell d’inversions 
i serveis, o sigui, un pacte pam dalt pam 
baix entre governants i poble.  
A Amposta, este document és totalment 
necessari, imprescindible, i prioritari... I 
molts de vatros vos preguntareu i això? 
Si mai n’hem fet de PAM, ara per a què? 
Doncs ara volem veure escrit allò que diu 
“ja ho veureu”. Posar negre sobre blanc 
al projecte d’Amposta. A 4 anys vista. 
Això és un PAM. No mos volem quedar 
en un pam de nas quan no s’hagi fet res.  
I la ciutadania ha d’anar en un pam 
d’ulls d’aquí 4 anys per veure que s’ha 
fet i que no s’ha fet. Ser exigent. Rendir 
comptes. I tenir més eines per poder 
jutjar la tasca del govern. Perquè si no ho 
fem anirem en un pam de llengua fora 
treballant per guanyar diners per pagar 
els nous tributs que es crearan. Ja n’hem 
tingut un exemple en el clavegueram, el 
govern ha fet pam i pipa a la ciutadania 
fent pagar dos cops pel mateix concepte. 
Quan tot just l’economia s’ha aixecat un 
pam de terra. Patapam! Clatellada que 
ve i no serà la última. 

L’espai Junts x Amposta

L’espai PSC-AMPOSTA
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Es tracta de l’última prova puntuable per a La Lliga Catalana de Motocròs

Amposta va acollir el passat 
10 de novembre la VII edició 
‘Motocròs de Tardor’. Un to-

tal de 44 participants van realitzar 
l’última prova puntuable per a la 
Lliga Catalana de l’especialitat. En 
la categoria MX125 2t, el campió 
va ser el pilot de La Sénia Ferran 
Ferré Plà, component del Moto Club 
Amposta. 

El Moto Club Amposta també va 
trepitjar el primer lloc del podi amb 
el pilot Lluís Sans, en la categoria 
MX1. 

Lluís Sans s’imposa en la categoria MX1 
del ‘Motocrós de Tardor’, a Amposta

MOTOCRÒS

NATACIÓ

El passat mes de novembre a la 
piscina municipal d’Amposta es 
va disputar la segona Lliga Aleví 
Federada. Els nedadors d’aquesta 
categoria, van poder veure reflectits 
els seus esforços i dedicació dels 
entrenaments amb els resultats ob-

tinguts, baixant les seves marques 
en les proves que van disputar.

En els 400m lliures, el nedador 
Marc Jordà va aconseguir un temps 
de 4:45. En els 50m de braça, Julia 
Lor va obtenir un final de 45:90 i 
Pau Nikita 36:80. 

El Club Natació Amposta acull 
la II Lliga Aleví Federada
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Victòria del CF Amposta per 5 gols a 0 
contra el Riudoms

FUTBOL

Es tractava d’un partit molt important per seguir a la part alta de la classificació

D iumenge 10 de novembre el 
CF Amposta va aconseguir 
una gran victòria per gua-

nyar contra el Riudoms a 5-0. El 
partit, corresponent a la Jornada 
10 de Segona Catalana Grup 6, era 
molt important per tal d’oblidar 
l’última derrota i seguir en la part 
alta de la classificació.

El partit va començar molt igua-
lat, però a partir del minut 15 el CF 
Amposta va començar a guanyar 
possessió. Al minut 16, primer gol 
de Isaac de penal. A partir d’aquí 

l’equip va jugar més ràpid i Guillem 
va fer el segon gol al minut 38. Al 
descans, arriba el resultat de 2 a 0. 
La segona part, un monòleg del CF 
Amposta i Angel, Carles i Aleix que 
van completar la golejada.

El proper partit de lliga correspo-
nent a la jornada 14a. de Segona Ca-
talana Grup 6, es disputarà a casa, 
a l’Estadi Municipal d’Amposta. El 
partit, que serà entre el CF Amposta 
i l’At. Mora La Nova, es disputarà 
el diumenge 15 de desembre a les 
17:00 hores.

Es tracta de l’últim partit de lliga 
a casa i de màxima importància 

per a continuar dalt de tot de la 
classificació. 

Victòria important de l’Ampos-
ta-Lagrama front al Muchoticket 
Puchi per 28-22. Un partit que va 
quedar ajornat per la dificultat de 
les d’Eivissa per desplaçar-se fins 
la capital del Montsià, a causa de 
les circumstàncies que es vivien 
a Barcelona per les protestes del 
Procès. El partit però, es va poder 

disputar el divendres 15 d’octubre 
al vespre. 

Les ampostines no van donar 
opcions a l’equip balear. En tot mo-
ment es van saber situar per davant, 
dominant el marcador els seixanta 
minuts. La jugadora Gemma Gàlvez, 
amb 11 gols es posiciona com la 
màxima anotadora de l’encontre. 

L’Amposta-Lagrama guanya front 
el Muchoticket Puchi

HANDBOL

L’Hoquei Amposta va guanyar per 
3 a 2 al Molins de Rei. Es tracta de 
l’únic equip ebrenc de segona cata-
lana que juga aquesta temporada el 
grup C. Els ampostins van dominar 

el partit des del començament, i 
al descans es posicionaven en 2 a 
0 a favor. Poc abans del final del 
partit els visitants posaven el 3 a 
2 definitiu. 

HOQUEI PATINS

Victòria de l’Hoquei Amposta 
davant el Molins de Rei

REM

Aina Cid, finalista dels premis Admiral de l’Esport
Aina Cid ha estat escollida com 

a finalista de la segona edició dels 
Premis Admiral de l’esport 2019. 
Aquests guardons, creats com a 
reconeixement i l’esforç dels espor-
tistes espanyols de primer nivell, 
es lliuren en sis categories: Millor 
Esportista Femenina; Millor Es-

portista Masculí; Millor Esportista 
Femenina Sub 23; Millor Esportista 
Masculí Sub 23; Història de l’Es-
port Espanyol i Millor Esportista 
Paralímpic.

L’elecció dels tres finalistes per 
categoria s’ha realitzat en funció 
d’uns criteris que tenen en comp-

te els resultats en el Campionat 
del Món, d’Europa i el lloc en el 
rànquing mundial de l’especialitat 
esportiva del candidat.

La remera ampostina opta al 
premi de Millor Esportista femenina 
per la medalla d’or en el Campionat 
d’Europa i la cinquena posició al 

Mundial.
 Les altres dues finalistes són Bea 

Ortiz, jugadora de waterpolo, plata 
al Campionat del Món 2019 amb 
la Selecció Espanyola i la tiradora 
Fàtima Gálvez, bronze en el Campi-
onat de Món 2019 en la modalitat 
de Fossat Olímpic. 
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El passat dissabte 9 de no-
vembre es van presentar els 
equips de Futbol Sala de 

Creu Roja Amposta de la temporada 
2019/2020. Al matí, l’Equip Juvenil 
va disputar el primer partit contra 
l’Infantil de l’Escola Futsal Experien-
ce d’Amposta i on el resultat va ser 
a favor per 6-1. Una estona després, 
va ser el torn de l’Equip Aleví, que 
va proclamar-se guanyador contra 
el Benjamí de l’Escola Fuutsal Ex-
perience d’Amposta, en un resultat 
de 5-3. 

FUTBOL SALA

Els equips de Futbol Sala Creu Roja, en 
marxa

Es van presentar el passat 9 de novembre

NATACIÓ

El passat dissabte 16 de novem-
bre el Club Natació Amposta es 
va desplaçar fins a Cambrils al 3 
Tarraswim. A la competició hi van 
participar els clubs de la província 
de Tarragona. L’equip ampostí hi va 
participar amb els nedadors Lluís, 
Laura Piñana, Laura Almo, Helena, 

Carla, Fiona, Marc, Aron, Dani, Pau, 
Anna, Alba i Albert, de les catego-
ries Infantil, Junior i Absolut. Tots 
els nedadors estaven acompanyats 
per Albert Astor. Aquesta jornada 
va suposar una preparació per la 
propera competició, els CCHivern 
de Catalunya. 

El CN Amposta al CGHivern de 
Natació 

ESGRIMA

Gerard Gonell, campió del 
ranking nacional júnior

El passat mes de novembre el com-
ponent de la Sala Esgrima Amposta, 
Gerard Gonell, va proclamar-se campió 
del ranking nacional júnior, disputat 
a Madrid. 

Per equips, Gerard Gonell juntament 
amb Aleix Martí, Aleix Jiménez i Gui-
llem Martínez van fer-se amb el tercer 
lloc a la Fase Nacional, classificant-se 
així per al Campionat d’Espanya. 
D’altra banda, el segon equip, format 
per Marc Navarro, Josep Sabaté, Genís 
Pinyol i Mateo Vivas, van lluitar fins al 
final aconseguint la novena posició.  

ESGRIMA

Or i plata per als tiradors 
Guillem Martínez i Anaïs Pujol

Els tiradors de la Sala Esgrima 
Amposta Guillem Martínez i Anaïs 
Pujol van guanyar l’or i la plata, res-

pectivament, a la prova d’equips de 
la cita del Circuit Europeu d’espasa 
cadet celebrada a Luxemburg. 






