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CIUTAT> Amposta incorpora 14 nous habitatges públics gràcies a un acord amb la Fundació Hàbitat3. 
GENT> Diverses entitats recapten més de 6.000 euros per a la Marató de TV3. 

Amposta vola amb 
la màgia del Nadal

La Fira de Mostres rep 
50.000 visitants
L’Ajuntament projecta actuacions de millora a 
la fira de cara a la 60a edició

Amposta aprova uns 
comptes de 28M€
 Els comptes inclouen 30.000 euros per a la carretera del Poble Nou
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Ajuntament d’Amposta 
977 700 057

Incidències 24 hores:
Tel. 977 702 712

Oficina de Turisme d’Amposta
Adreça: Av. Sant Jaume, 1 
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

SEMPRE A MÀ

Un pressupost que manté les 
principals partides d’ajuts i 
activitats i aposta per nous 

projectes socials como l’impuls de 
l’habitatge públic; a més d’incloure, 
de sortida, més d’1 milió d’euros 
per a inversions com la renovació 
de l’enllumenat o l’arranjament de 
la carretera del Poble Nou. Així va 
definir l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, el pressupost per al 2020 que 
es va aprovar en un ple extraordinària 
el 20 de desembre. Els comptes van 
rebre el suport de l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta, l’abstenció 
del grup municipal del PSC i el vot 
en contra dels grups de Som Amposta 
i Junts per Catalunya. 

A grans trets, els comptes aprovats 
per al 2020 sumen un total de 28,5 
milions d’euros, un 33,29% més que 
el del 2019. “Aquesta crescuda tan 
gran s’explica per dos motius”, va 

argumentar Tomàs. “Per una banda, 
al 2018 vam trencar la regla de la 
despesa, convençuts que això ens 
permetria créixer el pressupost i, amb 
això, podríem haver fet un pressupost 
de 23 milions d’euros”, ha explicat 
l’alcalde. Per l’altra banda, el pres-
supost del 2020 inclou un préstec 
pont de cinc milions d’euros entre 
l’Ajuntament i Fussmont per a ges-
tionar la residència de gent gran, que 
fa que el pressupost pugi fins als 28 
milions d’euros. “Amb el beneplàcit 
d’Economia i Finances de la Genera-
litat de Catalunya, l’Ajuntament farà 
un préstec de 5 milions d’euros amb 
una entitat bancària i que després 
es traslladarà a la Fussmont per a la 
gestió de la residència de gent gran”, 
ha explicat l’alcalde, “un préstec que 
no pujarà l’endeutament de l’Ajunta-
ment”. A més, l’Ajuntament farà el 
préstec a Fussmont a 20 anys, cosa 

que permetrà esponjar l’operació de 
crèdit”. Tanmateix, suposarà una re-
ducció de quota d’uns 200.000 euros 
anuals i suposarà un estalvi total de 
50.000 euros respecte al préstec que 
tenia constituït la Fussmont perquè 
es millora el tipus d’interès”.

Els pressupostos del 2020 preve-
uen una reducció de 110.000 euros 
d’ingressos derivats de l’IBI rústic 
i un increment d’un milió d’euros 
per ingressos provinents d’altres 
administracions, principalment per 
programes de Polítiques Actives 
d’Ocupació i del Fons Feder. Quant 
a despeses del capítol 1, de Personal, 
el pressupost registra un increment 
de l’11% respecte l’any passat, moti-
vats per l’increment que ha suposat 
la Llei que permet als agents de la 
Policia Local jubilar-se als 60 anys i 
també per l’augment de les Polítiques 
Actives d’Ocupació.

Amposta aprova uns 
comptes de 28,5M€
PRESSUPOSTOS> Els comptes inclouen 30.000 euros per a l’arranjament 
de la carretera al Poble Nou, 80.000 euros per a l’habitatge públic o 
200.000 euros per a clavegueram

Ciutat

El pressupost preveu un prèstec a Fussmont per refinançar la residència d'avis. 
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DETALL INVERSIÓ 2020

Arranjament habitatges socials 36.000,00 € 
Enllumenat- Subvenció FEDER 2020 515.000,00 € 
Eliminació barreres arquitectòniques 48.000,00 € 
Obres d’adequació nou pati Consol Ferré 35.000,00 € 
Adquisició d’immobles 7.000,00 € 
Pavimentació vies publiques 48.500,00 € 
Substitució i millora clavegueram 200.000,00 € 
Bloc nínxols cementiri municipal 96.000,00 € 
Arranjament carretera Poble Nou 30.000,00 € 
Arranjament de Camins 30.000,00 € 
Material Tècnic Inventariable Esports 15.000,00 € 
Obres Millora Gossera Municipal 10.400,00 € 
TOTAL 1.070.900,00 €

Al ple del mes de desembre també es va 
fer efectiva la presa de possessió del càrrec de 
regidora a la nova membre del grup municipal 
del PSC, Àngels Calleja, en substitució de 
Francesc Miró. Tanmateix, la regidora Anna 
Tomàs va assumir les funcions de portaveu. 

Nova regidora al grup 
municipal del PSC

MÉS D’1 MILIÓ D’EUROS D’INVERSIONS
Un altre dels punts del pressupost del 2020  són el 

més d’un milió d’euros d’inversió que inclou de sortida. 
“Per primera vegada amb el govern d’Esquerra tenim 
unes inversions de sortida d’aquesta xifra”, ha assenyalat 
Tomàs. Hi destaquen els 515.000 euros de la quarta 
fase de l’enllumenat, que rebran una subvenció del 
fons Feder; els 200.000 euros de substitució i millora 
clavegueram vinculats al Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) de la Generalitat, o els 96.000 euros per a la 
construcció d’un nou bloc de 130 nínxols al cementeri 
municipal, “els últims que caben, després haurem de 
plantejar-nos com fem l’ampliació del cementeri, de 
la qual ja tenim el projecte”.

També són destacables els 30.000 euros d’arran-
jament de la carretera al Poble Nou. “L’Ajuntament 
d’Amposta i l’Ajuntament de la Ràpita ens vam 
comprometre a posar una partida pressupostària per fer 
millores a la carretera mentre no arribi l’aprovació del 
Pla Zonal de Carreteres de la Diputació”, ha explicat 
Tomàs, “la Ràpita, amb més quilòmetres de carretera 
al seu terme, n’ha pressupostat 50.000 euros i nosaltres 
30.000 euros”. “No podem deixar la carretera com està, 
mentre no arriba la nova carretera, hem de fer millores”, 
ha dit l’alcalde.

Entre les inversions també hi figuren 36.000 euros 
a arranjament d’habitatges socials; 35.000 euros 
d’obres d’adequació del nou pati Consol Ferré, 7.000 
euros per a l’adquisició d’immobles, 48.500 euros de 
la pavimentació de les vies públiques, 48.000 euros 
de supressió de barreres arquitectòniques, 30.000 
euros per a l’arranjament de camins; 10.400 euros 
per a les obres de millora de la gossera municipal o 

15.000 euros per a la compra d’un matalàs per a la 
pista d’atletisme.

PROGRAMES SOCIALS
Entre les novetats respecte els anys anteriors quan 

a polítiques socials, el pressupost per al 2020 també 
reserva 80.000 euros per al desenvolupament del 
projecte d’habitatge públic a Amposta, per donar 
cobertura als convenis signats amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i Hàbitat3; 6.000 euros per 
al projecte pilot amb Creu Roja, que també posaria 
6.000 euros, per donar servei d’odontologia, o els 
7.500 euros per a Apasa per a l’adaptació d’un lavabo.

El pressupost del 2020 preveu la creació d’una 
línia d’ajuts per a entitats juvenils, amb 10.000 euros, 
i l’increment en 15.000 euros per al suport de les 
entitats i activitats culturals (es passa dels 303.000 
euros de l’any 2019 als 318.200 de l’any 2020), a més 
d’un projecte d’impuls a la inserció laboral a nivell 
comarcal amb un conveni amb IDFO, Fussmont i la 
Fundació Ulldecona per un total de 190.000 euros. “I 
tot això ho fem sense oblidar tampoc les principals 
partides que han crescut els últims quatre anys como 
els beques a l’excel·lència (50.000 euros), les subven-
cions a centres i entitats educatives (40.600 euros), 
a les entitats esportives (248.500 euros), a entitats 
socials (126.100 euros), els ajuts a la contractació i 
l’emprenedoria (40.000 euros) o al comerç (5.000 
euros)”, entre d’altres.

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS
D’altra banda, el pressupost del 2020 inclou, per 

primer cop, la totalitat del pressupost de l’empresa 

pública Amposta Serveis Municipals, que ha inter-
nalitzat la neteja dels edificis municipals. L’empresa 
pública té un pressupost de 748.371 euros.

EL DEBAT DEL PLE
Els grups municipals van argumentar el seu sentit 

de vot de diferents maneres. El grup municipal de 
Junts per Amposta va votar en contra tot  titllant el 
pressupost de “desequilibrat”, per tenir despeses de 
personal desmesurades. Per la seva banda, el PSC 
va abstindre’s en la votació assenyalant que tot i 
que el pressupost té partides necessàries, “darrere 
el compte hi ha d’haver un projecte de ciutat que 
no només solucioni els problemes del dia a dia”. 
Finalment, Som Amposta va votar-hi en contra 
per considerar que el pressupost del 2020 és un 
“copiar i pegar” d’altres pressupostos   

Inversions al 2020
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Fer les inversions necessàries per 
millorar tècnicament i també 
estèticament el pavelló firal 1 

d’Octubre per poder continuant ce-
lebrant-hi la Fira de Mostres. Aquest 
va ser el compromís que va adquirir 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
diumenge 8 de desembre al vespre, 
després de quatre dies de Fira. “Els 
forts aiguats que van afectar el mun-
tatge de la Fira dimecres 4 van posar 
en evidència que tenim una necessitat, 
que potser no ens plantejàvem, que és 
posar fil a l’agulla per millorar l’estat 
de l’actual recinte firal”, va assenyalar 
Tomàs, tot afegint, “a curt termini no 
podem plantejar-nos la construcció 
d’un nou pavelló, i aquest està en 
una zona que té molt potencial per a 
créixer”. “De cara a l’any que ve, a la 
seixantena edició, ens posarem ja a tre-
ballar per fer actuacions de millora per 
allargar la vida al pavelló 1 d’Octubre 
i poder continuar creixent en la Fira 
de Mostres”, va afegir l’alcalde. Entre 
algunes actuacions, l’alcalde va desta-
car la necessitat de cobrir amb quitrà 
l’exterior o solucionar els problemes 
del carrer Sebastià J. Arbó.

Sobre la 59a edició, tant l’alcalde 
com la regidora de Fires, Núria Pla, 
n’han fet un “balanç positiu”. “Els ex-
positors ens fan una valoració positiva, 
per la qualitat de la fira, pel nombre 
de visitants, i també pels contactes 

realitzats”, assenyala la regidora, qui ha 
agraït de forma especial “la paciència 
que tots els expositors van tenir a l’hora 
del muntatge, que es va veure afectat 
per les pluges del dimecres, que van 
inundar el pavelló el dia abans de la 
inauguració”. “Malgrat el temps del 

primer dia, hem tancat la fira amb 
prop de 50.000 visites”, afegeix la 
regidora, satisfeta per haver assolit 
l’objectiu marcat. “El divendres, dis-
sabte i diumenge van ser molts bons 
dies i la Fira va rebre molta afluència 
de gent”, acaba Pla.

En el marc de la Fira de Mostres es va 
celebrar la Gala de Comerç, que va reco-
nèixer a 33 establiments del municipi, amb 
una llarga trajectòria. També es va celebrar 
la Gala de l’Educació on es van entregar 
els premis a l’Excel·lència a l’Estudi a més 
de 150 estudiants del municipi    

Ciutat

La Fira de Mostres rep prop de 
50.000 visites en quatre dies
FIRA DE MOSTRES> De cara a la 60a edició l’alcalde ha avançat que es faran actuacions per 
millorar l’estètica i la capacitat tècnica del pavelló firal 1 d’Octubre

Elisabet Bo, inauguradora de la Fira de Mostres.

Gala del Comerç. II Gala de l ’Educació.
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Exposició de vehicles.

Interior de la Fira al Pavelló 1 d ’Octubre.

Fira EbreEvents.

Desfilada de roba nupcial, festa i comunió.
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Incrementar les relacions familiars 
i disminuir la conflictivitat entre 
pares i fills. Aquest és l’objectiu que 

mou el programa ‘Límits’, que pretén 
millorar la comunicació i enfortir els 
llaços i vincles entre els pares i fills.  

‘Límits’ està destinat a la preven-
ció en l’àmbit de les addiccions i va 
dirigit a mares i pares de l’alumnat de 
secundària. El projecte, desenvolupat 
per professionals de la Fundació AEC 
GRIS, consta de tres sessions, una per 
setmana, amb una durada d’una hora 
i mitja cadascuna. Aquestes reunions 
serveixen per capacitar als pares i mares 
en l’establiment de les normes i super-
visió de la conducta, amb pautes clares 
i coherents a fi d’utilitzar mètodes de 
disciplina positiva i incrementar les 
estratègies de resolució de problemes 
en l’educació dels fills.

L’assistència a les sessions és lliu-
re i voluntària i es realitzarà en els 
centres educatius que s’adhereixin al 
programa. En la primera fase, seran 

els pares i mares de l’Institut Ramon 
Berenguer IV qui començaran amb 
aquestes reunions.

El programa ‘Límits’, dut a terme 
per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament d’Amposta, compta amb la 
col·laboració de les diferents AMPES 
i centres educatius de secundària     

L’Ajuntament d’Amposta i Sorea han 
signat un conveni de col·laboració 
segons el qual l’empresa atorga 50.000 

euros al consistori destinats a activitats de 
foment de la cultura, l’esport, així com també 
a entitats socials. Aquests 50.000 euros es 
distribueixen entre 11 entitats o activitats, 
que les inverteixen en programes diferents.
•Actuacions municipals, 10.000,00 €.
•Consorci del Museu de les Terres 

de l’Ebre, 9.000€ que es destinaran per a 
promoure el programa catàleg educatiu 
del Museu i els equipament de la xarxa 
Ebre Natural i Cultura, Tallers i itineraris.
•Societat musical La Unió Filharmò-

nica, 6.000€ que es destinaran a activitats 
culturals i de formació musical.
•Societat musical La Lira Ampostina, 

6.000€ que es destinaran a adquirir un 
piano i una flauta en sol per incorporar-los 
als instruments de l’Escola i al Centre 
Professional de Música (Conservatori).
•Club de Futbol Amposta, 6.000€ que 

es destinaran a desplaçaments dels jugadors 
amb autobús, publicitat de partits, despeses 

d’arbitratges i fitxes de jugadors.
•Club Handbol Amposta, 6.000€ que 

es destinaran a inscripcions, viatges, arbi-
tratges i funcionament del club.
•Club Nàutic Amposta, 1.500€, que 

es destinaran a l’organització de regates, 
despeses de Creu Roja, benzina de les 
embarcacions, compra de material fungible 
per a les embarcacions i material de gimnàs.
•Club Hoquei Amposta, 1.500€, que es 

destinaran a despeses de fitxes, arbitratges 
i material.
•Associació organitzadora Trofeu Joan 

Gil Alonso, 1.500€, que es destinaran 
a pagament de factures de despeses de 
transport i despeses d’arbitratges.
•Associació familiars malalts d’Alzhei-

mer, 1.500€, que es destinaran pagament 
de nòmines del mes d’octubre de la treba-
lladora familiar i de la fisio així com també 
al lloguer de novembre del local.
•Associació familiars malalts de fi-

bromiàlgia, 1.000€, que es destinaran a 
un taller de suport psicològic i un taller 
terapèutic de reciclatge     

SERVEIS SOCIALS> SOREA> 

Amposta disposa de catorze habi-
tatges públics més. L’Ajuntament 
i la Fundació Hàbitat3 han signat 

un conveni de col·laboració segons el qual 
aquesta fundació del tercer sector posa a 
disposició de l’Ajuntament els catorze 

habitatges d’un bloc de pisos que ha 
adquirit al carrer General Prim, després 
que el consistori no exercís el seu dret de 
tanteig i retracte quan el bloc en qüestió 
va sortir a la venda. “La idea inicial que 
teníem nosaltres com a administració local 
era adquirir aquest bloc exercint el nostre 
dret de tanteig i retracte, però durant el 
procés va sortir la possibilitat d’establir 
aquesta col·laboració amb la fundació i 
de seguida ens vam alinear per treballar 
conjuntament”, destaca l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, “establint una nova 
manera de gestionar habitatge públic”. 
“A Amposta tenim habitatges socials 
gestionats directament per l’Ajuntament; 
habitatges públics gestionats per l’Agència 
Catalana de l’Habitatge i ara tindrem 
aquests, propietat de la Fundació Hàbitat3 
i gestionats també per l’Ajuntament”, 

explica Tomàs, tot posant en valor el 
fet que l’Ajuntament d’Amposta està 
liderant les polítiques d’habitatge públic 
a Terres de l’Ebre i també el conjunt de la 
demarcació de Tarragona. “Amb la suma 
d’aquests 14 pisos, Amposta ja tindrà un 
parc d’uns 120 habitatges públics”, ha 
afegit l’alcalde.

Des d’Hàbitat3, el seu director, Xa-
vier Mauri, ha volgut destacar el fet que 
aquests 14 habitatges públics seran els 
primers que la seva fundació gestiona a 
les Terres de l’Ebre i el primer bloc que 
adquireix de forma completa al conjunt 
del país. “Actualment estem gestionant 
uns 500 habitatges, la majoria a l’àrea 
metropolitana, i la nostra missió és poder 
oferir habitatge públic a tot Catalunya, 
per això estem molt satisfets amb aquest 
acord”, ha afegit.

BORSA D’HABITATGE
Aquests catorze pisos, que està previst 

que estiguin disponibles a l’abril del 
2019, es cobriran amb el registre de 
demandants d’habitatge que disposa 
l’Ajuntament d’Amposta. Aquells qui 
ho desitgin, poden informar-se sobre 
els requisits per inscriure’s al registre 
dirigint-se a l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

CINC ANYS D’EXPERIÈNCIA
Amb cinc anys d’experiència en el 

tercer sector, la Fundació Hàbitat3 ha 
rebut aquest 2019 un premi de l’ONU 
Habitat a la millor iniciativa a la pro-
moció de l’habitatge. És el primer cop 
que una entitat catalana o de l’Estat 
espanyol rep aquest reconeixement en 
els darrers 35 anys       

Amposta incorpora 14 nous 
habitatges públics gràcies a un 
acord amb la Fundació Hàbitat3
HABITATGE> L’Ajuntament ja disposa d’un parc d’habitatge social de 120 pisos

Ciutat

Nou programa per enfortir els 
vincles entre pares i fills de 
secundària

L’Ajuntament i Sorea signen un 
conveni de 50.000 euros que es 
destinen a entitats
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Des de gener del 2019 i fins a 
finals d’any, l’Àrea de Polítiques 
Actives d’Ocupació de l’Ajunta-

ment d’Amposta ha ofert a la ciutadania 
d’Amposta i comarca, el servei Espai de 
Recerca de Feina, subvencionat pel SOC 

i pel Fons Social Europeu. Mitjançant 
l’orientació de les dues tècniques del ser-
vei s’han atès a 126 usuaris de manera in-
dividualitzada, oferint-los eines i recursos 
per tal de cercar feina i d’aquesta manera 
adquirir les competències necessàries per 

realitzar aquest procés amb autonomia, 
un cop finalitzat el servei.

Al 2019, com a novetat, es va oferir 
el Servei d’Eines Informàtiques, on es 
van atendre a usuaris amb mancances en 
competències TIC, i també es va reforçar 

l’ús de les eines informàtiques necessàries 
per a la recerca de feina fins que la persona 
va adquirir el nivell necessari per poder 
participar de l’Espai de Recerca de Feina.

Des de que va iniciar el programa, 
s’han reincorporat 66 usuaris al món 
laboral, fet que suposa un 53% d’in-
sercions. Els sectors que han realitzat 
contractacions han estat l’hostaleria, 
comerç, serveis, sociosanitari i l’agrícola, 
principalment.

L’Ajuntament d’Amposta, aposta 
per aquest servei ja que, a l’igual que en 
edicions anteriors, té molt bona resposta 
per part dels usuaris, ja que a part dels 
recursos que se’ls ofereix, se’ls motiva 
per a poder realitzar el procés de recerca 
amb més efectivitat, i per tant, detectar 
oportunitats de feina per a, finalment, 
obtenir resultats positius   

66 persones troben feina gràcies a 
l’Espai de Recerca de Feina
OCUPACIÓ> Es tracta d’un servei que impulsa l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de 
l’Ajuntament d’Amposta

L’Ajuntament d’Amposta gestionarà 
aquest 2020 un nou programa 
subvencionat pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. Aquest pro-
grama s’anomena APP (Aprenentatge 
per a la professionalització) i ofereix a les 
persones la possibilitat de formar-se en un 
certificat de professionalitat i obtenir un 
contracte laboral de 9 mesos en empreses 
del territori.

El programa possibilita a la persona 
participant una millora de la seva quali-
ficació professional mitjançant:

1.Un contracte laboral de 9 mesos en 
l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària
•Mitjançant un contracte per a la 

formació i l’aprenentatge

•Jornada laboral a temps complert
•El contracte s’inicia des del primer dia 

i el temps dedicat al treball efectiu és del 
75% de la jornada (el 25% es realitzarà 
formació).

2.Formació vinculada al certificat de 
professionalitat
•El 25% de les hores del contracte 

realitzaran la formació corresponent al 
Certificat de Professionalitat en Atenció 
sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials.

3.Els requisits per poder ser partici-
pants del programa APP són:
•Estar inscrits a l’Oficina de Treball 

com a demandants d’ocupació no ocupats 
(DONO)

•Complir amb els requisits d’accés 
al Certificat de professionalitat de 
nivell 2
•Tenir baixa qualificació
Les persones interessades poden 

dirigir-se a l’Àrea de Polítiques Actives 
d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta 
(Baixos Biblioteca), trucar al 977704027 o 
enviar un correu a lcorbera@amposta.cat.

Aquest projecte està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social-Servicio Público de 
Empleo Estatal en el marc del Programa 
Aprenentatge per a la Professionalit-
zació (SOC-APP) regulat per l ’Ordre 
TSF/170/2019, de 29 d’agost”   

L a consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, va 
fer una visita institucional a les 

Terres de l’Ebre el passat divendres 
13 de desembre. Al llarg del matí, 
Àngels Chacón va conèixer els nous 
projectes que prepara la Cambra 
Arrossera del Montsià d’Amposta.

“M’ha sorprès l’interessant futur 
basat en la innovació que té noms i 
cognoms en una empresa on d’en-
trada el nostre marc mental no ens 
hi situa”, va destacar la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels 
Chacón. “Cal trencar els estereotips 
que la gran innovació se situa en 
grans corporacions i a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. És per 
treure’s el barret i felicitar-vos per 
aquesta iniciativa que presentarem 
al gener”, va afegir la consellera als 
directius de la Cambra ampostina.

Els arrossaires li van demanar al 
Departament i al Govern suport 
institucional per promocionar els 
productes de proximitat   

L’Ajuntament d’Amposta gestionarà el nou 
programa APP per a la contractació i formació 
professionalitzadora

La Consellera Àngels 
Chacón visita la 
Cambra Arrossera  
del Montsià

FORMACIÓ I OCUPACIÓ> 
ECONOMIA > 
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El Govern va anunciar en un 
comunicat el passat mes de de-
sembre que Amposta tindrà una 

estació de recàrrega de vehicles elèc-
trics en els propers mesos. Amposta 
no serà l’única localitat que disposarà 
d’aquest sistema, ja que les estacions 
s’instal·laran en 18 municipis més i 
ajudarà a augmentar fins a 130 el 
nombre total d’estacions de la xarxa 
pública de recàrrega a Catalunya.

Amb aquesta mesura, cap lloc del 

país quedarà amb més de 30 quilò-
metres d’un punt de recàrrega ràpida. 
De fet, n’hi haurà a 75 municipis 
catalans. Totes aquestes estacions 
seran interoperables, és a dir, s’hi 
podrà accedir amb qualsevol targeta 
d’usuari emesa pels ajuntaments, i 
donaran als cotxes una autonomia 
superior als 100 quilòmetres en 30 
minuts de recàrrega.

El Govern, a través de l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN), ha 

destinat 864.750 euros a desplegar les 
estacions de recàrrega elèctrica, que 
estaran gestionades directament pels 
ajuntaments o corporacions locals.

Actualment, a les carreteres cata-
lanes circulen més de 17.000 vehicles 
elèctrics. A més, un 1.9% dels nous 
turismes matriculats i més d’un 6% de 
les noves motocicletes matriculades 
són elèctrics, mentre que un 9% dels 
turismes matriculats són híbrids         

  ACN    

Amposta tindrà una estació de recàrrega per a 
vehicles elèctrics
MOBILITAT> Així ho ha anunciat el Govern en un comunicat

La titular del jutjat número 2 
d’Amposta va enviar a la presó 
el veí de la ciutat, de 29 anys 

d’edat, que el passat mes de desem-
bre va accedir armat a la comissaria 
de la policia local i va encanyonar 
diversos agents amb una pistola 
d’aire comprimit. L’home va irrompre 
demanant assessorament per un tema 
d’addiccions i els agents el van remetre 
a urgències perquè l’atenguessin. Al 
cap d’una estona, però, va tornar i 

després de passar la porta es va dirigir 
directament a l’agent que es trobava 
a recepció encanyonant-lo amb una 
pistola aparentment real. El policia es 
va poder refugiar darrere d’una mam-
para i des d’allí, juntament amb altres 
companys, van iniciar una negociació 
perquè deposés la seva actitud.

Tot i que, en un primer moment, 
els agents que estaven negociant des 
de darrere d’una porta de fusta van 
aconseguir que deixés la pistola sobre 

el taulell, l’home va intentar tornar-la 
a agafar i, al no poder-ho fer, va treure 
un matxet amb el qual va tornar-los 
amenaçar. En l’intent de reduir-lo va 
intentar clavar l’arma a un dels agents, 
que van tornar enrere i el van acabar 
convencent que deixés també el ganivet 
de grans dimensions, abans de ser detin-
gut definitivament. L’anàlisi posterior 
de les armes va revelar que la pistola era, 
realment, d’aire comprimit     

 ACN 

A presó un home que va 
amenaçar amb una pistola 
un Policia Local d’Amposta
SUCCESSOS> El detingut, sense antecedents, pretenia que els policies li 
disparessin i el matessin, segons va dir posteriorment Agents de paisà de la Policia 

Local d’Amposta van de-
tenir el passat diumenge 8 

de desembre de matinada un home 
quan intentava robar a l’interior d’un 
vehicle, al carrer Sant Vicent del 
barri del Grau. Es tracta d’un lladre 
reincident que la Policia Local el 
buscava per un altre robatori amb 
força només fa una setmana, en una 
finca disseminada de la població, on 
ja el van sorprendre forçant un cotxe.

El lladre havia estat detingut el 
19 de novembre pel mateix tipus 
de delicte, també al barri del Grau, 
i va tornar a ser arrestat l’endemà 
d’aquests fets per amenaçar la víctima 
del robatori amb una arma blanca 
perquè l’havia denunciat. L’home 
va passar el mateix diumenge 8 de 
desembre al matí a disposició del 
jutjat de guàrdia d’Amposta que en 
va decretar la llibertat amb càrrecs 

 ACN    

Detingut un lladre 
que intentava robar a 
l’interior d’un vehicle

SUCCESSOS> Els fets van 
tindre lloc al carrer Sant 
Vicent del barri del Grau

Ciutat

Es tracta d’un 
lladre reincident 
que la Policia Local 
el buscava per un 
altre robatori amb 
força només fa una 
setmana, en una 
finca disseminada 
de la població, on 
ja el van sorprendre 
forçant un cotxe
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La Policia Local d’Amposta ha fet un 
donatiu a Siloé de 1.400 euros. Una 
xifra que es va recaptar en el marge 

de la Fira de Mostres amb la venda de 
samarretes i galetes solidàries a l’estand 
del cos policial.

Totes les persones que van col·laborar en 
aquesta iniciativa, van entrar al sorteig de 
10 lots de la Policia Local d’Amposta, que 
incloïa una gorra, una motxilla i una tassa 
negres amb el logotip del cos policial 

Facilitar eines als comerços de 
la ciutat perquè puguin alertar 
de manera ràpida i directa a la 

Policia Local en cas de robatoris o 
situacions de seguretat. Això és el 
que permet l’aplicació DragAlert, una 
App que els comerços es poden des-
carregar a mòbils i tabletes i contactar 
directament amb la Policia Local 
solament pitjant un botó. El divendres 
20 de desembre la Policia Local va 
començar a fer difusió de l’APP als 
diversos comerços d’Amposta, que 
van començar a fer-la servir al llarg 
de les festes nadalenques.

Els comerços que vulguin es poden 
descarregar el DragAlert que, a partir 
d’un sistema d’avís silenciós, posa en 
alerta a la Policia Local. El comerciant 
pitja un botó vermell de l’aplicació i 
automàticament arriba un avís a la 

Policia Local. El cos de seguretat, en 
aquell precís moment, s’assabenta de 
quin comerç està patint una situació 
d’inseguretat i es desplaça de forma 
immediata fins al lloc per fer la cor-
responent comprovació.

Tots els comerços que es vulguin 
adherir en aquest sistema d’alerta han 
d’omplir un formulari facilitat per la 
policia d’Amposta.

SISTEMA UNIDIRECCIONAL 
D’AVISOS

L’aplicació DragAlert disposa 
d’un sistema unidireccional d’avisos. 
Aquest fet permet a la Policia Local 
fer difusió d’alerta a tots els comerços 
adherits a l’aplicació, per avisar per 
exemple, de la circulació d’un bitllet 
fals, l’activació del Ventcat o que un 
comerç ha patit un furt 

La Policia Local d’Amposta fa un 
donatiu a Siloé de 1.400 euros

 Una app permet als comerços 
alertar de situacions d’inseguretat

SOLIDARITAT> SEGURETAT> 

Cobrir els buits de formació en 
noves tecnologies a les escoles 
traslladant a l’aula l’ús de dis-

positius que ja són habituals en la vida 
quotidiana. Tres joves mestres han vist 
en aquesta necessitat un camp obert de 
possibilitats que pot donar resposta als 
seus reptes a l’hora d’accedir al mercat 
laboral. Ho han fet creant la primera 
cooperativa vinculada oficialment al 
campus de la URV que ofereix activitats 
formatives en horari d’extraescolars. 
L’Institut Escola Agustí Barberà 
d’Amposta és un dels  cinc centres 
educatius de les Terres de l’Ebre on 
s’imparteixen aquestes activitats.

Ho fan des d’un enfocament que 
s’allunya de la formació convencional 
i aposta perquè els alumnes aprenguin 
a partir d’activitats com el disseny de 
videojocs, l’ús de drons o la programació 
de robots. El projecte de la cooperativa 
‘Learn It! Education Trainers’ intenta 
omplir el buit que encara existeix en 
matèria de noves tecnologies i aposten 
perquè els alumnes aprenguin de for-
ma vivencial i experimentin. Integrar 
l’aprenentatge de les noves tecnologies a 
l’escola. A partir del concepte STEAM 
–sigles en anglès de Ciència, Tecnolo-
gia, Enginyeria, Art i Matemàtiques-, 
ja present als currículums d’infantil 
i primària, aposten per barrejar dife-
rents disciplines, impulsant el treball 
en equip i la creativitat per resoldre 
els reptes que se’ls plantegen L’ús de 
les noves tecnologies en aquestes ac-
tivitats dona peu a treballar la llengua 
anglesa, el pensament computacional, 
matemàtiques, l’art o la creació.  
Es tracta, segons resumeix el graduat en 
Educació Primària i un dels tres socis 

fundadors de l’empresa, Nil Barrera, 
de relacionar els continguts que s’im-
parteixen a l’aula amb els aparells dels 
quals disposen fora de l’escola. “Que 
l’educació no es quedi a l’escola, que es 
pugui dur a terme casa, aprendre més 
jugant, passant-ho bé. Aquesta és la 
nostra idea”, sentencia. Els alumnes 
tenen l’opció de descarregar-se a casa 
el mateix programari gratuït i seguir 
avançant. L’ús de les noves tecnolo-
gies, en aquest cas, es planteja com 
un element clau de motivació i els 
mestres controlen com adquireixen i 
executen aquests coneixements.  
Des del moment que arriben, els més 
menuts seuen formant una rotllana 
amb el docent. “Se senten més atrets 
quan estàs més a prop d’ells. Incidim 
en el treball de les noves tecnologies 
de forma interactiva. Relacionem el 
material com funciona, conceptes com 
avant, enrere, dreta o esquerra”, relata 
Francesc Sanz, graduat en Educació 
Primària i col·laborador en el projecte. 
“L’educació evoluciona i nosaltres tam-

bé. Volem adaptar l’educació actual a la 
realitat tecnològica. Ells moltes coses 
no les han vist però les tenen al seu dia 
a dia. Quan érem xiquets nosaltres no 
era igual. Algunes coses quan les veuen 
se sorprenen, els costa més començar 
però quan ho agafen ho fan molt més 
ràpid que nosaltres”, afegeix.

CLASSES PER A GENT GRAN 
La idea, però, no es vol limitar a 

l’oferta d’extraescolars, sinó que vol 
obrir-se cap a l’organització de ca-
sals de Nadal per donar continuïtat 
a aquesta formació o, fins i tot, a 
altres franges d’edat. En aquest sentit, 
Barrera remarca que estan treballant 
amb la possibilitat d’oferir formació 
per a professors de primària i secun-
dària, però també per a pares i mares 
d’alumnes o gent gran. “Hi ha una 
escletxa digital: la volem escurçar o 
fer desaparèixer i que siguem capaços 
o competents a l’hora d’utilitzar les 
noves tecnologies”, tanca 

ACN    

L’Institut Escola Agustí Barberà 
ofereix activitats formatives en 
horari d’extraescolars
EDUCACIÓ> Es tracta d’una iniciativa creada per tres joves mestres de la URV

Ciutat
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Amposta ‘vola’ amb la màgia del Nadal
NADAL> La ciutadania es bolca participant en les activitats nadalenques que han recaptat prop de 
10.000 euros

Ja finalitzades les festes nadalen-
ques amb un gran èxit de partici-
pació en els actes. La ciutadania 

d’Amposta s’ha unit, un any més, en 
cadascuna de les activitats que s’han 
celebrat al llarg del Nadal, algunes de 
vessant solidària. Durant tot el perí-
ode nadalenc es van recaptar prop de 
10.000 euros solidaris, que es destinen 
a diferents activitats. El tret de sortida 
al Nadal va ser amb l’activitat familiar 
‘Anem a buscar el tió’, on petits i grans 
van gaudir d’una meravellosa tarda 
anant a buscar el seu tió per algun 
indret amagat de la localitat. Una 
activitat solidària que va aconseguir 
recaptar 500 euros, destinats en la seva 
integritat a La Marató de TV3.  

El Festival ‘Amposta amb Cor’ 
d’enguany va comptar amb l’actuació 
d’Els Quicos. Un concert que va omplir 
de gom a gom l’Auditori de la Fila 
el dissabte 14 de desembre i on els 
diners obtinguts a partir de la venda 
de les entrades van anar a benefici de 
l’Associació de Familiars de Malalts 
Mentals de les Terres de l’Ebre. Al 
Festival Solidari de Nadal, celebrat el 
22 de desembre a l’auditori de la Unió 
Filharmònica es van recaptar prop de 
1.500 euros per a la compra de joguines.

L’arribada del Pare Noel el dia 24 
de desembre va omplir de màgia i 
il·lusió als més petits de la localitat. 
El Pare Noel va recórrer alguns dels 
carrers d’Amposta acompanyat pels 
personatges de Frozen: hi eren les 
princeses Anna i Elsa i també Olaf. 
Després de la cavalcada, el Pare Noel 
va estar present a la Caseta del Nadal, 
on va repartir regals per als més petits.

El diumenge  29 de desembre es 
va dur a terme la cursa nedant ‘Neda 
el Nadal’, on un total de setze valents 
es van llençar al riu Ebre. Una cursa 
solidària en benefici de Creu Roja 
Amposta. I per acomiadar l’any, els 

Ampostins es van sumar a la V Cursa de 
Sant Silvestre.  Entre les dues activitats 
es van recaptar més de 2.100 euros. 

D’altra banda, La Caseta del Nadal, 
situada a la plaça Ramon Berenguer 
IV, va obrir les seves portes el 21 de 
desembre fins el 5 de gener. Els més 
petits van poder gaudir de diverses ac-
tivitats que es van fer al llarg d’aquests 
dies, com per exemple els tallers de 
fanalets, maquillatge, globoflèxia i el 
de xocolata.

El darrer dia de l’any, tant petits com 
grans van poder-ho celebrar amb una 
gran diversitat d’actes al llarg de tot el 
dia. Al matí, els infants van celebrar 
l’acomiadament de l’any amb les campa-
nades infantils de les 12h del migdia a la 
Caseta del Nadal. A les 5 de la tarda, els 
més grans, van poder participar en la V 
cursa de Sant Silvestre, amb sortida des 
del pont penjant i arribada a meta a la 
plaça de l’Ajuntament. Els participants 
més atrevits es van animar a córrer pels 

carrers d’Amposta amb una disfressa 
ben original i divertida. Ja a la nit i per 
acomiadar l’any i donar la benvinguda 
al 2020,  va haver-hi dues festes de Cap 
d’any totalment diferents. Totes dues 
es van celebrar al Pavelló 1 d’Octubre: 
l’una a l’interior del recinte, on hi havia 
festa dels anys 70, 80 i 90; l’altra, a 
l’exterior del recinte, amb una carpa 
climatitzada on actuava l’orquestra 

Junior’s. Part dels diners obtinguts en 
les entrades, van anar destinats a fins 
benèfics.

Ja el 2020, el dissabte dia 4 de gener, 
els més curiosos i atrevits es van animar 
a pujar al globus aerostàtic que estava 
situat a l’Auditori Municipal. Tots els 
qui van pujar van poder contemplar 
les magnífiques vistes d’Amposta vista 
des del cel  

Gent

El Pare Noel va visitar la Caseta del Nadal on va ser rebut per una gran multitud de gent.

Com cada any, la Cursa de Sant Silvestre va ser de les activitats més multitudinàries.



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 939  ·  GENER 2020 11

Els Reis d’Orient fan volar de màgia 
i il·lusió els nens i nenes d’Amposta
CAVALCADA REIS MAGS> Els més petits de la ciutat van guiar a Ses Majestats fins l’embarcador 
amb els fanalets

Els Reis d’Orient van arribar a Ampos-
ta el diumenge 5 de gener. Els més 
petits de la ciutat van ajudar-los a 

trobar el camí per arribar fins l’embarcador 
amb uns fanalets que dies anteriors havien 
fet a mà a La Caseta del Nadal.

Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar 
a l’embarcador a les 6 de la tarda amb tres 
muletes que tripulaven els remers del Club 
Nàutic, on van ser rebuts amb un castell 
de focs artificials.  Emoció, molta alegria i 
nervis a flor de pell. Un any més, Ses Ma-
jestats van saludar als xiquets i xiquetes que 
es trobaven a l’embarcador, alguns d’ells, 
els estaven esperant impacients amb els 
fanalets. Ses Majestats van ser traslladats 
amb tres taxis fins a l’avinguda de la Ràpita, 
a l’alçada de l’avinguda Josep Tarradelles, 
on es va iniciar la cavalcada fins al carrer 
Major. Els carrers d’Amposta es van omplir 
de gom a gom esperant veure i saludar a 
Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Amb mirades d’il·lusió i innocència, els 

més petits desitjaven poder saludar al seu 
Rei Mag preferit i poder recollir algun 
que altre caramel. Un cop la cavalcada va 
arribar a la plaça de l’Ajuntament, tots els 
nens i nenes que van desitjar-ho, es van 
poder fer una foto amb els Reis.

La cavalcada va estar ambientada amb 
la temàtica ‘La volta al món en 80 dies’. 
Una cavalcada que va omplir d’il·lusió 
i màgia des dels més grans fins als més 
petits. La comitiva reial, formada per 
9 carrosses i integrada per més de 400 
voluntaris, va recórrer els carrers d’Am-
posta repartint 1.000 quilos de caramels 
sense gluten.

La desfilada també estava integrada per 
personatges animats, com eren Willy Fog 
i Romy, protagonistes principals de ‘La 
volta al món en 80 dies’,  i 14 elements 
mòbils com un globus aerostàtic, una 
bola del món o també les ja consolidades 
carrosses dintre la cavalcada dels Reis com 
són la dels xumets o la de carbó.

CAVALCADA AMB UN #BALTA-
SARDEVERITAT

Per segon any consecutiu, l’Ajun-
tament d’Amposta es va sumar a la 
campanya #BaltasardeVeritat de Casa 
Nostra, Casa Vostra. Es tracta d’una 
iniciativa que pretén eliminar l’actitud 
racista en una data tan important per 
als infants com és l’arribada dels Reis 
d’Orient.  

També enguany, i ja consolidant-se 
en aquest acte, els caramels que es van 

llençar al llarg de la cavalcada eren 
tots sense gluten. Amb aquest gest es 
vol adaptar a les necessitats de tots els 
infants i també adults perquè ningú es 
quedi sense caramels en aquest dia tan 
especial i màgic 

Gent
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Diverses entitats i organitzacions 
s’hi han sumat un any més 
amb La Marató de TV3, amb 

l’objectiu de recaptar fons per combatre 
les malalties minoritàries, la temàtica 
d’aquest any.

Amb l’activitat ‘Anem a Buscar 
el tió’, organitzat per l’Ajuntament 
d’Amposta, es va aconseguir recaptar 
500€. Uns diners obtinguts a partir de la 
venda de 100 entrades amb un preu de 
5 euros cadascuna. En aquesta activitat, 
tant petits com grans van anar a buscar 
els seus tions, que aquest any estaven 
amagats al costat del Parc del Calvari. 
D’altra banda, el CEIP Miquel Granell 
va realitzar un esmorzar solidari de pa 
amb xocolata. Amb la recaptació de la 
voluntat de les famílies dels alumnes 
van obtenir més de 1600 euros.

El Club Gimnàstica Rítmica 
d’Amposta va voler participar amb 
La Marató en el seu Festival de Na-
dal i  amb la venda de les entrades 
van aconseguir recaptar prop de 370 
euros.  El Club Twirling Bid Dream 
també va voler participar-hi amb La 
Marató i el dissabte 30 de novembre 
van organitzar una caminada per la 
vida verda, camí de Sirga fins a Balada. 
El Club va convidar als assistents a un 
pica-pica. Amb els 2 euros de cadascú 
dels assistents van aconseguir reunir un 
total de 100 euros.

L’Hospital Comarcal d’Amposta 
va participar amb La Marató amb 
la confecció d’una agulla de pit amb 
forma de flor, feta a partir de teles 
reciclades pels els usuaris de l’Àrea 
Sociosanitària  del centre i també dels 
usuaris de l’Hospital de dia de Malalties 
Neurodegeneratives de Sant Carles 
de La Ràpita. Aquesta agulla es va 
intercanviar amb el donatiu voluntari 
de la gent. En total van recaptar poc 
més de 457 euros.

D’altra banda, l’Institut Montsià 
va fer un mercat solidari el dia 12 de 
desembre al matí. En aquest mercat 
venien productes artesanals elaborats 
amb productes naturals i fabricats 
per l’alumnat IFE.  Els escolars van 
recaptar 150 euros.

Les llars d’infants municipals d’Am-
posta també van participar-hi. A La 
Gruneta, les educadores van comprar 
productes de proximitat de la terra i 
van fer una cistella, que es va sortejar el 
dia 13 de desembre entre els familiars 

que van comprar un número. A la llar 
d’infants La Sequieta, els més petits van 
preparar uns estels amb les paraules: 
live, laugh, love (viu, somriu, estima), 
i ho van entregar a totes les persones 
que van col·laborar amb la Marató.

Les ‘Jotes de l’Ebre per La Marató’ 
a càrrec de ‘Los Dimarts al Llar’ i ‘El 

grup de dansa Paracota’, van reunir 
una xifra de 1.300€. Per una altra part, 
l’alumnat del PFI PTT (Programació 
de Formació i Inserció Pla Transició al 
Treball) d’Amposta, van recollir 400€ 
amb la venda de les participacions per 
la rifa d’un dinar a un restaurant de 
renom del municipi. També l’entitat 

APASA va participar amb la Marató 
amb la venda de tires i manualitats 
nadalenques, caixes de bombons i 
amb la venda de números per a una 
rifa solidària de productes oferts per 
diferents establiments de la Federació 
de Comerç d’Amposta. APASA va 
recollir 1134€ per la Marató 

Amposta se solidaritza amb les 
malalties minoritàries

Gent

LA MARATÓ> Diverses entitats van aconseguir reunir més de 6600 euros per la Marató

Activitat ‘Anem a buscar el tió’.
Cistella sortejada a la llar d ’infants La 
Gruneta.

Festival del Club Gimnàstica Rítmica Amposta.

Apasa va organitzar una venda solidària.Estel realitzat pels alumnes de la llar 
d ’infants La Sequieta.
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Èxit en la I Trobada Maker Terres de l’Ebre

Gent

TROBADA MAKER> Els makers van poder compartir experiències, projectes i inquietuds

Èxit rotund en la I Trobada Maker 
Terres de l’Ebre, celebrada el 
passat 30 de novembre al Teatre 

del Casal d’Amposta. Assistents d’Am-
posta i també de poblacions veïnes com 
Tortosa, La Sénia i Masdenverge, van 
poder compartir inquietuds, experièn-
cies, projectes i reptes.

En la jornada es va fer una introduc-
ció històrica dels inicis del moviment 
‘maker’ a Amposta i del procés de cre-
ació del ‘Fab Lab’ que prompte obrirà 
les seves portes a l’edifici del Sindicat 
ubicat  a l’Av. de la Ràpita d’Amposta.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Cadascun dels participants van tenir 

l’oportunitat de realitzar una presentació 
personal, i una breu explicació de les mo-
tivacions que el van portar a ser ‘maker’, 
així com una presentació dels objectes o 
projectes aportats a la Trobada.  
Alguns dels objectes o projectes que es 
van presentar i exposar a la mostra van ser 
un quadre de bicicleta de fibra de carboni 
de fabricació artesana, un telescopi, una 
cadena d’àncora de dimensions reals feta 
d’una única peça, una central meteoro-
lògica, un ukelele modular fabricat amb 
maquinària digital i dotat d’electrònica 
per tal de facilitar l’ensenyament, una 
obra d’art per a la generació de música 

a partir de les constants vitals captura-
des a través de la mà, la personalització 
de joguines, rèpliques d’espases a mida 
real, una turbina d’un hidrogenerador, 
una impressora 3D, sistemes domòtic, 
sistemes de control d’enllumenat i un sis-
tema de telecontrol de fugues d’aigua.  
En finalitzar la roda de presentacions es 
va plantejar un repte al conjunt de parti-
cipants. Aquest va consistir en el disseny 
de la electrònica de control i programació 
d’un motor bruhless d’aeromodelisme, 
per tal de poder realitzar projectes 
‘makers’ com poden ser motoritzacions 
de plotters o impressores, gimbals per a 
càmeres, etc.

 MANCA DE DONES ‘MAKERS’
En la Trobada Maker, hi va haver 

manca de dones. És per aquest motiu 
que des d’Amposta Empresa, es fa una 
crida perquè en pròximes trobades les 
dones ‘makers’ s’hi animin a participar.

Aquest any 2020 serà una realitat 
el Fab Lab Terres de l’Ebre i la co-
munitat maker és una part fonamental 
en el funcionament i la dinamització 
d’aquest espai, on el principal objectiu 
serà la formació en la indústria 4.0, 
la connectivitat entre tots els usuaris 
(empreses, món educatiu, makers, 
administració i ciutadania en general) 
la transmissió i intercanvi de conei-

xement i la fabricació de prototips i 
objectes fruit d’aquest coneixement 
i talent 

E ls alumnes de segon de 
primària de l’Institut Escola 
Agustí Barberà van visitar 

l’Ajuntament d’Amposta el passat 
dijous 28 de novembre. Els nens 
van poder preguntar a l’alcalde 
de la localitat, Adam Tomàs i a la 
regidora d’educació, Núria Marco 
totes aquelles preguntes que els 
inquietaven i que anteriorment 
havien preparat a classe.

La jornada es va desenvolupar 
al Saló de Plens de l’Ajunta-
ment, on els més petits van 
resoldre tots aquells dubtes que 
els inquietaven i finalment, es 
van fer una fotografia juntament 
amb les seves respectives profes-
sors i també amb l’alcalde i la 
regidora d’educació 

L’escola ESARDI (Escola d’Art 
i Disseny d’Amposta) va estar 
present al Festival del Videojoc i 

l’Entreteniment Digital N1B, NiceOne 
Barcelona, que va tindre lloc el passat 28 
de novembre i fins l’1 de desembre a la 
Fira de Barcelona.

Per primera vegada alumnes d’ense-
nyaments professionals de tot Catalunya 

van participar en la creació d’un espai 
experiencial. Aquest interiorisme ex-
periencial es va construir simulant un 
videojoc molt popular, una recreació  
per poder tenir l’experiència de viure 
dintre de Mad of Medan. Es tracta d’un 
treball professional i detallista que recrea 
el videojoc amb el màxim rigor possible 
en tots els arranjaments. L’espai va estar 
recreat per 32 centres d’Arts plàstiques 
i disseny, Arts Escèniques i Instituts de 
Formació Professional de Catalunya.

Un total de 650 alumnes dels diversos 
centres educatius van participar en la 
recreació del vaixell fantasma. Es tracta 
d’un projecte de Talent i Empresa al 
que l’Escola ESARDI participa des del 
departament d’Art Mural amb la parti-
cipació dels seus alumnes i la professora 
Antònia Ripoll 

Els alumnes de l’Agustí Barberà 
visiten l’Ajuntament

Esardi participa al Festival del 
Videojoc NiceOne

ESCOLA> Els escolars van poder fer preguntes a 
l’alcalde i a la regidora d’educació

ESCOLA> Es tracta d’un programa de Talent i 
Empresa



14 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 939  ·  GENER 2020



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 939  ·  GENER 2020 15

El passat 16 de novembre els 
nascuts l’any 1959 i 1960 van 
celebrar la ‘Festa dels 60 anys’, 

una festa que es repeteix des de fa deu 
anys i que va tindre l’origen al Casino 
d’Amposta. Un tota de 210 persones 
nascudes aquests anys es van reunir en 

aquest acte festiu acompanyats de les 
seves respectives parelles.

Una exposició donava la benvinguda 
als assistents, qui podien contemplar 
pòsters de grups musicals ampostins 
dels anys 60 i 70, tocadiscos i aparells 
de televisió i ràdio que s’utilitzaven en 

aquella època. El que va despertar més 
interès del públic va ser l’exposició de més 
de 500 fotografies, enviades pels mateixos 
assistents, que reflectien escenes de la seva 
adolescència i joventut, com ara viatges 
de fi de curs, grups d’escolars amb els seus 
mestres, celebracions familiars i festes.

La jornada va ser molt emotiva pel 
retrobament de molts dels assistents que 
feia temps que no coincidien. També es 
va aprofitar per recordar vivències del 
passat. El sopar va anar seguit d’un ball 
amb música dels 70 i 80, que va acabar 
a les 4 de la matinada 

CELEBRACIÓ> Es van reunir un total de 210 persones nascudes aquests anys

Els nascuts l’any 1959 i 1960 celebren ‘La Festa dels 60 anys’

Gent

Un total de 57 parades van 
ocupar diversos carrers d’Am-
posta el passat diumenge 

15 de desembre en motiu de la 22a 
edició del mercat de Santa Llúcia. 
El Mercat, que es va inaugurar a 
les 10 hores  del matí, va romandre 
obert fins les 21 hores del mateix dia. 
Les parades es trobaven situades als 
carrers Major, plaça de l’Ajuntament, 
carrer Nou i Carrer Corsini. Al carrer 
Major estaven ubicades les parades 
de comerç local, on es podia trobar 
roba, moda infantil, puericultura, 
sabates i complements, bijuteria, 
material d’oficina, decoració... A la 
plaça de l’Ajuntament es trobaven 
les parades de productes alimentaris i 
gastronòmics, com llavors confitades, 
gominoles, mel i torrons, plantes aro-
màtiques.... En canvi, al carrer Nou i 
Corsini, estaven ubicades les parades 
d’artesans, i es podien trobar perfums 
i ambientadors, sabó natural, coixins 
terapèutics, pedres i ceràmica, pes-
sebres, maquetes de fusta i joguines, 
entre d’altres.

Paral·lelament, es va inaugurar la 
Fira Social de Santa Llúcia, que es 
trobava ubicada al carrer Major i que 

va comptar amb la presència d’una 
desena d’entitats que donaven suport 
a les persones més vulnerables.

La inauguració de ‘Les cortines de 
Santa Llúcia’, va ser el mateix diumen-
ge a les 11 hores. Unes cortines amb 
temàtica de globus aerostàtics que van 
ser confeccionades amb la col·labo-
ració del Club Social, La Residència 
d’Avis d’Amposta i APASA 

Prop de 60 parades han participat 
en el 22è Mercat de Santa Llúcia
SANTA LLÚCIA> El mateix diumenge es va inaugurar la Fira Social al carrer Major
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Imatge: Cedida IGUALTAT> 

Rap contra 
la violència 
masclista L’ampostí Josep Manel Ferré ha estat 

escollit com a nou president de la 
Comunitat de Regants del Canal 

de la Dreta de l’Ebre. Així ho ha fet la 
junta de l’entitat, per tal de substituir a 
Manel Masià.

Josep Manel exercirà el càrrec durant 
el mandat de quatre anys i també compa-
ginarà aquesta feina amb la presidència 
de Deltamed, l’Associació de Deltes del 
Mediterrani. L’ampostí també represen-
tarà els regants de la dreta a la Federació 
de Comunitats de Regants de la Conca 
de l’Ebre i a la Federació Espanyola de 
Comunitat de Regants 

Ebredigital.cat

Josep Manel Ferré, 
nou president dels 
regants de la Dreta
ECONOMIA>  
Substitueix Manel Masià

Un grup de joves del Centre 
Residencial d’Acció Edu-
cativa (CRAE) d’Amposta 

han participat en un dels tallers de 
rima de la cooperativa Versembrant 
contra la desigualtat, la discrimina-
ció i la violència masclista. Els joves 
han escrit i enregistrat un rap per 
fomentar la igualtat de gènere, basat 
en experiències personals i també 

d’inventades.
“Ha estat una forma de comuni-

car-me millor i no quedar-m’ho tot a 
dins”, ha explicat l’Iris Andrade, una 
de les participants a la proposta. “Més 
enllà de les habilitats comunicatives 
i la tècnica del rap, desenvolupen 
el seu esperit crític, es qüestionen 
coses, coneixements que tenen sobre 
masclisme afloren i queden plasmats 

amb contundència”, ha destacat Joel 
Prieto, tallerista de Versembrant.

Els joves no confien que el seu rap 
es faci “viral” i es mostren espantats 
d’imaginar que això pogués passar 
però s’emporten l’aprenentatge de tot 
el procés de producció i creació d’una 
peça musical. Fins i tot en gravaran 
un vídeo 

ACN

Gent
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Dues dissenyadores ampostines 
van ser guardonades al Concurs 
Nacional de Vestits de Paper de 

Mollerussa dissabte 14 de desembre. 
Candida Pelegrín va guanyar el tercer 
premi en moda actual amb el vestit 
‘Urban’ i Mireia Panisello va fer-se 
amb el premi als millors complements 
amb el vestit ‘Fusion’, presentat a la 
modalitat de fantasia. Es tracta de les 
dos úniques ampostines que van ser 
guardonades.

Aquest any, que era la 59a edició del 
Concurs, van desfilar una setantena 
de vestits en tres modalitats: moda 
actual, fantasia, i època. Uns vestits 
procedents de Múrcia, Astúries, País 
Basc, Catalunya i d’altres indrets que 
opten a un premi de 15.000 euros en 
metàl·lic.

Al concurs van assistir-hi la conse-
llera de Cultura, Mariàngela Villalon-
ga, el president del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, Rafel Panadés i el 
vicepresident de la Diputació de Lleida, 
Jordi Latorre, entre d’altres.

En la categoria d’Època i Fantasia, 
el primer premi el va obtenir la Llar de 
Jubilats Joan Bañeres i Cateura d’Al-
guaire. En la tercera de les categories, 
dedicada a la moda actual, el primer 
premi va recaure en la modista Anna 
Bonals de Balsareny, amb el seu vestit 
‘Albada’. El segon premi l’aconseguia 
una modista habitual del certamen, 
Josefina Xufré, de Cerdanyola de Vallés.

Estudiants de l’Escola Epyco d’Ovi-
edo van fer-se amb un segon premi 
en la modalitat de Fantasia, amb un 
increïble disseny que van anomenar 
‘La Torre de la Galatea’, amb inspira-
ció ‘Dalidiana’ creativa i fresca. En la 
modalitat d’època, un segon premi pel 
Pla d’Urgell, que la modista dels Arcs, 
Natalia Ermakova, sumava al seu llarg 
palmarès de creacions guanyadores del 
certamen mollerussenc.

El certamen també va fer un reco-
neixement als joves menors de 30 anys, 
amb l’objectiu de premiar la creativitat 
de les noves generacions. Aquest any 
el premi, anomenat ‘‘Emergent’s’’ se’l 
van emportar Maria Menéndez i Juncal 

Martínez, unes joves que es presenta-
ven en la categoria de moda actual amb 
una proposta fresca i creativa anome-
nada ‘Lulita Pompon’. Dues estudiants 
de moda que també van col·locar una 
de les seves obres en el segon lloc de 
la modalitat de vestits de fantasia.   
‘’Emergent ’s’’ també premiava als 
millors complements, en aquest cas 
presentats en la modalitat de vestits 
de fantasia, que acompanyaven la 
creació que amb el nom de ‘Fusión’, 
presentava la modista d’Amposta 
Mireia Panisello 

Cultura

Dos modistes ampostines, 
guardonades al Concurs de Vestits 
de Paper de Mollerusa
 VESTITS DE PAPER> Candida Pelegrín i Mireia Panisello són les dues dissenyadores guardonades
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L ’obra de l’escultor Innocenci 
Soriano-Montagut serà la 
protagonista de la portada 

de l’agenda cultural del 2020. 
Cada mes, l ’agenda cultural 
presentarà una de les escultures 
de l’artista ampostí, nascut l’any 
1893. És una de les accions pre-
vistes aquest 2020 per recordar 
la figura de l’escultor i on també 
hi ha previstes activitats amb els 
centres educatius.

Durant el 2019, i coincidint 
amb l’any del Turisme Cultural, 
l’agenda cultural d’Amposta s’ha 
il·lustrat cada mes amb un ele-
ment del patrimoni arquitectònic 
de la ciutat. La façana fluvial i el 
pont penjant inauguraven l’agen-
da el mes de gener del darrer 
any i el passat mes de desembre 
l’agenda 2019 finalitzava amb 
la portada dels cinemes Oscar 
Palace 

L’obra de Soriano-
Montagut, protagonista 
de l’agenda del 2020

Arrenca la VIII 
edició de Biografies 
Ampostines

Arrenca nou any, i en conseqüència, 
nova edició de ‘Biografies Am-
postines’. Enguany, en la vuitena 

edició, els diversos investigadors locals des-
vetllaran històries personals, aspectes poc 
coneguts dels biografiats i fets col·lectius 
que ajudaran en el procés de construcció 
de la història contemporània de la ciutat.

L’edició d’enguany de ‘Biografies 
Ampostines’ constarà de 4 biografies i 
inclourà personatges del passat que han 
destacat en la història més recent d’Am-
posta i també personatges del present 
que han esdevingut una referència per 
a les generacions actuals.

Les personalitats escollides en aquesta 
edició són representats de diversos camps 
professionals: la música, la restauració i 
la gastronomia, la cultura i les arts de tot 
el segle XX i inicis del XXI i que han 
contribuït amb les seves aportacions a 
conformar la ciutat dinàmica i oberta 
que tots coneixem avui. Així doncs, les 
personalitats de les quals se’n parlarà 
serà: Antonio Solé Gordo, Antonia P. 
Ripoll,  Manola Forcadell García i Toni 
Costes Rodriguez.

El cicle de conferències ‘Biografies 
Ampostines’ té com a objectiu recuperar i 
divulgar les vivències i els treballs realitzats 
per personatges vinculats amb la ciutat 
d’Amposta 

CONFERÈNCIES> Les 
conferències tindran lloc del 23 
de gener al 13 de febrer de 2020

PATRIMONI> Serà una de les activitats previstes enguany per recordar la 
figura d’aquest artista ampostí

Els Pastorets d’Amposta tornen al 
Nadal. Una obra tradicional de 
caràcter nadalenc on l’argument 

combina el naixement de Jesús, la lluita 
del bé i del mal entre àngels i dimonis, di-
verses històries centrades amb els pastors, 
de caràcter còmic i costumista. Aquest 
any, com a novetat, la direcció del teatre 
ha anat a càrrec de l’Espai Piquerol, amb 
la intervenció d’una quinzena d’actors. 

Els Pastorets s’han representat enguany 
al Casal, el punt d’origen d’on des de fa 
50 anys es va començar a interpretar 
aquesta obra de Josep Maria Folch i 
Torres. Teatre i música han ambientat 
el Casal, una tradició catalana apta per 
a tota la família, des dels més petits fins 
als més grans 

CEDIDA

Èxit rotund en la recol·lecció de 
llibres en la segona edició de Sopa 
de Contes, celebrat el passat mes de 

desembre. Un gran nombre de familiars 
d’Amposta s’hi van sumar en aquesta 
iniciativa que tenia l’objectiu de recollir 
contes nous per a infants i joves a favor de 

Càritas i Creu Roja. Una jornada que va 
comptar amb la presència de Josep Bordes, 
cantant de Pepet i Marieta, qui va oferir un 
concert per a tots els familiars que estaven 
presents. Al llarg del matí, els més petits 
també van poder gaudir de diversos jocs 
i també de contacontes 

Els Pastorets tornen al Casal d’Amposta

TEATRE>

Èxit en la recollida de contes a la 
segona edició de Sopa de Contes

SOPA DE CONTES> La jornada va comptar amb la presència de 
Pepet i Marieta
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La Lira Ampostina ha estat l’es-
cenari del concert benèfic del 
‘Cor Gòspel Living Water’. Un 

cor format per més de 70 veus i 10 
músics que va actuar el passat 12 de 
gener per una bona causa. I és que 
el benefici obtingut a partir de les 
entrades es destinarà a la Fundació 
Noelia ‘Nens contra la Distròfia 
Muscular Cognitiva per Dèficit de 
Col·làgen VI’ 

Concert benèfic 
Cor Gòspel Living 
Water

GÒSPEL> 

El grup català Txarango torna als es-
cenaris a Amposta ho farà amb dos 
concerts els dies 28 i 29 d’agost. Una 

actuació que serà única a les Terres de l’Ebre.
Després de més d’un any fora dels 

escenaris, Txarango ha començat a gravar 
el que serà el seu quart disc, que veurà la 
llum a la primavera. I donarà pas a ‘El gran 
circ’. Per celebrar una dècada d’actuacions, 
recorreran el territori sota la carpa del seu 
propi circ. Una gira autogestionada, plena 
de sorpreses i companys de viatge, basada 

en un espai itinerant propi i transforma-
dor, basat en l’economia social i solidària.

I una gira que serà la darrera etapa de 
Txarango. “Sentim que després de més 
de 10 anys recorrent el món i posant 
tota l’energia de les nostres vides en 
aquest projecte, arriba el moment de 
tancar el viatge”, van desvetllar en un 
comunicat publicat el passat mes de 
desembre. “Per nosaltres, acomiadar 
Txarango és una decisió important i 
ho volem fer de la millor manera que 

sabem, cantant i ballant per celebrar la 
vida compartida al costat de totes les 
persones que han fet possible aquest 
somni”, van explicar.
ENTRADES  
ESGOTADES  
EN MENYS DE 48H

El grup va anunciar el dilluns 16 
de desembre que aquesta seria la seva 
última gira. Aquella mateixa setma-
na, les entrades per als dos concerts 
d’Amposta es van exhaurir 

Txarango actuarà a Amposta els  
dies 28 i 29 d’agost de 2020
CONCERT> El grup oferirà dues actuacions que seran  
úniques a les Terres de l’Ebre

Aquell matí, mentre posava ta-
ronges a la liquadora, va fixar-se que 
les mans li feien fent pudor d’acer i 
que el pijama estava suat i brut com 
si encara portés la granota posada... 
Feia cinc mesos que havia desistit 
d’anar a treballar Els senyals horaris 
d’una ràdio llunyana, emperò, van 
entestar-se a despertar-lo del somni 
dels beneïts. La imatge reflectida 
a l’espill de l’excusat no era la seua. 
Darrerament el sorprenia la presència 
d’un home massa vell i mal afaitat 
cada vegada que s’hi mirava. De fet, 

d’un temps ençà, s’havia imposat la 
norma d’ignorar-lo, per què trobava 
que el fet de veure’l no li feia cap bé. 
I just per això mateix, va optar per 
tornar-se’n al llit... 

Quan va alçar-se, ja era de nit. Però 
estava esgotat de mandrejar entre uns 
llençols on es fustigava remenant 
antics armaris neuronals que feia mas-
sa temps que devien restar oblidats. 
Baix d’aquells abrigalls es limitava 
a deixar passar les hores i escoltar 
banalitats radiofòniques... Almenys 
mentre taral·lejava les enganxoses i 

supèrflues melodies a la moda, gaudia 
de la trista lletania del seu agònic 
murmuri i oblidava les múltiples 
ferides que aquella vertiginosa i uni-
lateral separació havia deixat pendents 
d’inventariar... Darrerament la rutina 
diària li feia fàstic.

Acuitat per una urgència urinària, 
s’incorporà per dirigir-se al bany per 
enèsima vegada (coses de l’edat). Els 
pixats li pudien a ranci escumós de 
lot nadalenc. I mentre pixava va tor-
nar a repassar el seu recent naufragi 
matrimonial mirant d’asserenar totes 
i cadascuna de les múltiples cabòries 
que encara l’acuitaven... 

Al carrer, plovia, dintre també, i 
aquella eterna pluja d’interior sem-
blava haver-li fet oblidar el fet de 
somriure. La seua mirada romania 

absent i els seus ulls volien tocar el 
fons de la tassa de l’inodor. Mentre se 
l’aguantava, va fitar-se-la de reüll. I en 
fer-ho, una inexplicable i sorpresiva 
excitació l’engrescà a satisfer uns 
eventuals afectes mesquins. La palla 
va ser breu. Cascar-se-la d’aquella 
manera va semblar-li com sortir de 
manilla sense as ni rei... I aquella 
efímera escorreguda va fer-li recor-
dar –sense saber el perquè– les festes 
nadalenques al poble, els torrons, els 
bous de massapà de  Casa Panxetes, 
les bandes de música, les borraines i 
els canelons de la mare, els caps d’any 
al ball del Casino... En definitiva, va 
adonar-se que moria d’enyor per una 
vida perduda quan encara no coneixia 
a aquella barcelonina saberuda que va 
prometre-li una vida molt millor...  

Històries per pensar Jesús Serrano

Barcelonina saberuda
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El divendres 29 de novembre de 
2019, ens van  visitar: Salvador 
Capdevila acompanyat de la seva 

esposa Teresa López, Òscar Ubide, i 
Albert Ortas, President, Gerent i Cap 
de comunicació, respectivament, de 
l’Associació de Comerciants del Mercat 
de la Boqueria-Sant Josep, de Barcelona.

Fou Tere Porres Castell, qui concertà 
amb aquestes persones la visita al seu 
mercat i el dia 9 de juliol de 2018, un 
grup de 25 ampostines i ampostins el 
visitaren. Ara els representants de la 
Boqueria han vingut a conèixer el nostre 
mercat, en resposta a aquella visita que 
els hi van fer. 

Quan el 29 de novembre els repre-
sentants del Mercat de la Boqueria 
van arribar al Mercat d’Amposta, foren 
rebuts per Tere Porres i la presidenta de 
l’Associació de Venedors, Dolors Car-
mona, la qual els acompanyà a saludar 
a tots i a cadascun dels venedors del 
Mercat. En acabar es traslladaren a la sala 
de reunions que hi ha a les oficines del 
propi edifici, on hi va haver un intercanvi 
d’impressions entre: els representants 
de la Boqueria, la regidora de comerç 
Susana Sancho i venedors del Mercat 
d’Amposta. 

El diàleg entre representants dels 
diferents mercats sempre és positiu, a 
la vegada que  una excel·lent manera 
exposar opinions i apropar criteris. En 
els darrers temps s’han produït grans 
canvis en els hàbits de comprar, molta 
gent al moment d’adquirir els productes 
frescos de consum diari no va als mercats 
tradicionals, això fa que aquests tinguin 
que analitzar el perquè d’aquesta situació. 
Cal revisar els màrquetings que utilitzen, 
adaptar-se a les noves tecnologies i fer 
front als nous reptes que la globalització 
ens marca. 

Trobar el camí per aconseguir que 
els mercats tradicionals continuïn sent 
atractius per als venedors i els compradors, 
és un repte que han d’afrontar per igual 
els mercats gran i als petits. És treballant 
plegats com s’aconseguirà trobar la solució 
idònia, per garantir que aquests  es man-
tinguin com a peça central, al voltant dels 
quals transcorre bona part de la vida de 
la població, a la vegada que són un punt 
de referència i de trobava per a la gent. 

En finalitzar la conversa van anar ple-
gats a dinar. Als postres Tere, en agraïment 
al seu interès en visitar-nos, els entregà un 
dossier, en el qual es parla del Delta; del 
conreu de l’arròs; de l’Amposta d’ahir i la 
d’avui; del Mercat i de la transformació 

que amb el pas del temps ha experimentat; 
dels esplèndids vitralls de les finestres 
i per sobre de tot parla de la gent, dels 
homes i les dones que al llarg dels anys 
han estat vinculats als diferents Mercats 
d’Amposta: el de la plaça de la Vila, el de 
la plaça de l’Aube i l’actual.      

La Boqueria és un Mercat emblemàtic 
i un referent històric, social, cultural i 
turístic. Els seus orígens venen de lluny, 
els primers documents trobats són del 
segle XIII, en ells ja es descriu un mercat 
ambulant en l’actual zona de la Boqueria. 
En aquella època eren comerciants dels 
afores de Barcelona, els que venien a la 
ciutat a vendre els seus productes, cosa 
que va tenir una bona acceptació entre 

la gent del barri. Amb el pas dels segles 
i degut a la demanda tant dels venedors 
com dels compradors, va ser necessari 
donar-li una ubicació estable. 

Fou al 1836, quan l’ajuntament 
destinà els terrenys de l’antic convent 
dels Carmelites de Sant Josep, que un 
incendi l’havia destruït, com a seu fixa 
del mercat. El 1840 obrí les portes si bé, 
durant uns anys, continuà sent un mercat 
a l’aire lliure i els comerciants havien de 
posar uns envelats, per protegir-se de les 
inclemències meteorològiques.

Va ser al 1913 quan es construí la façana 
d’inspiració gaudiniana i la coberta, que 
s’han mantingut inalterables i li donen 
un aspecte molt característic. 

En aquest 2020 es compliran 180 
anys que, el Mercat de la Boqueria, està 
en la ubicació que ara tots coneixem i, 
actualment, continua sent un referent 
social. Situat al costa d’una de les artèries 
més concorregudes de Barcelona, com són 
les Rambles, és un dels lloc més visitat 
de la ciutat 

Montse Soriano-Montagut

Diversos representants del Mercat de la Boqueria 
de Barcelona, han visitat el Mercat d’Amposta

L’interior del Mercat de la Boqueria actualment.  

Visita dels representants del Mercat de la Boqueria a Amposta.

Foto de finals del segle XIX, compradores davant la façana principal.

Lliurament del dossier del Mercat 
d ’Amposta, als representants del Mer-
cat de la Boqueria.

Cultura
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No anem bé
No anem bé quan ens omplim la boca 

amb paraules que les nostres pròpies ac-
cions les desvirtuen. Això ens ho podem 
aplicar cada u de nosaltres en particular 
i té els seus efectes, però, quan ho fan els 
polítics, que les seves decisions determinen 
el camí que pren la societat, esdevé un 
fet de conseqüències molt greus i al que 
malauradament ens anem acostumant.

No van bé, els polítics, quan no surten 
a condemnar les actituds violentes de 
manera immediata i no reprenen aquells 
discursos que només fan servir en cam-
panyes electorals. És urgent i necessari 
actuar d’acord amb els discursos i idearis 
que professen perquè les actituds violentes 
solen néixer a poc a poc, envalentides per 
la permissivitat de l’entorn social que les 
envolta. Quan s’instal·len en el tarannà de 
les persones més joves a part de comportar 

un gran desordre i una imatge del tot 
denigrant, denoten que alguna cosa està 
fallant. Quan entre els joves i adolescents, 
que són el futur de tota societat, impera 
el crit, l’atac, la violència per defensar un 
divertiment malsà vol dir que no anem bé, 
que estem en el camí totalment oposat al 
que ens pot portar una societat basada en 
el coneixement, la justícia i el respecte, i 
d’això, l’acció política en té molta res-
ponsabilitat.

El que acabem de dir té relació amb els 
fets ocorreguts el passat dia 7 de desembre 
a Camarles en un espectacle de “Bou 
Embolat” on un grup de cinc persones van 
ser agredides tirant‐los pedres, insultades 
i amenaçades després de gravar imatges 
de l’acte. Aquestes cinc persones són una 
mostra de tot un seguit de gent que vetlla 
i treballa perquè la nostra societat tingui 
una actitud respectuosa i curosa amb tots 

els animals, les persones i amb tot el que 
ens envolta. Que davant d’aquests fets no 
s’hagi donat una resposta ràpida i contun-
dent de denúncia per part d’alcaldes, de 
polítics influents i de les mateixes entitats 
organitzadores dels actes fa pensar molt. 

Des de l’Associació Tots Som Poble 
hem estat esperant hora a hora, dia a dia 
aquesta resposta sense veure‐la enlloc. És 
paradoxal que fa tres mesos aproximada-
ment els alcaldes de poblacions on es fan 
bous van demostrar una ràpida, sobtada 
i espectacular capacitat de reacció oposi-
tora en poques hores a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució al Parlament de 
Catalunya, que instava a estudiar canvis 
en la legislació actual que regula els actes 
taurins. Sigui dit de passada que aquesta 
proposta va estar avalada per una part 
important de la ciutadania d’aquests 
pobles a la qui els esmentats alcaldes no 

van escoltar en cap moment.
Voldrà dir això que als nostres repre-

sentants polítics els fa mobilitzar més el 
populisme i les pressions del lobby taurí 
que el compromís per aconseguir una 
societat guiada pels valors humanístics i 
de respecte?

Caldrà molta dosi de consciència 
política, que els nostres representants se 
n’adonin que ser permissiu, no condemnar 
aquests fets i deixar d’establir les lleis i les 
normes que els evitin, deixa el camí lliure 
perquè la barbàrie, els actes d’incivisme i 
de crueltat arrelin en diferents persones. 
Quan aquestes persones són joves, fins 
i tot adolescents, la nostra societat té un 
problema gros i cadascú haurà d’assumir 
la part de responsabilitat que li pertoca 

Amposta, 12 desembre 2019

ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE
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Editorial

EL COMBATE

LA PREMSA  HISTÒRICA 
D’AMPOSTA

El setmanari El Combate, d’efímera 
existència, es va publicar el 1916. Va sorgir 
en temps de l’alcalde monàrquic Juan 
Palau Miralles, en uns anys de manifest 
enfrontament entre els republicans, encap-
çalats per Alfred Escrivà, i els palauistes. 
Les pàgines de la premsa d’aquella època 
reflecteixen una enorme rivalitat política 
entre diversos col·lectius de la població 
ampostina. El Combate n’és un exemple. 
La finalitat de la publicació era criticar, 
sovint amb menyspreu, el marcel·linisme, 
sobretot a qui seria alcalde en temps de la 
Segona República, el propietari benestant 
Alfred Escrivà, i a Marcel·lí Domingo i el 
republicanisme que liderava. 

El Combate es definia com a Sema-
nario defensor del obrero i el seu direc-
tor-propietari era Ramón Vaquer Ciurana. 
La redacció i administració del periòdic 

estava domiciliada al carrer Major, número 
32. El preu de subscripció era d’una pesseta 
per trimestre i constava de quatre pàgines 
de 28 x 38 cm. La Biblioteca Nacional de 
Catalunya conserva des del número 6 (22-
06-1916) fins al número 13 (10-08-1916). 
En aquells exemplars no hi ha publicitat 
i la impressió es va fer a l’anomenada 
“Imprenta de El Combate”. El setmanari 
no apareix citat a la coneguda “Història de 
la premsa catalana”  de J.Torrent i R.Tasis 
editada el 1966.  

Ramón Vaquer Ciurana, 26 anys, 
solter, havia nascut a Coves de Vinromà 
(Castelló). Quan residia a Amposta 
s’establí com a “marmolista y lapidario” i 
tingué un taller al carrer Major. Sembla 
que es vincularia al PSUC i en temps de 
la Guerra Civil va ocupar diversos càrrecs, 
com el de fiscal del Tribunal Popular de 
Tarragona. A Amposta havia dirigit també 
el periòdic republicà El Faro, però arribaria 
a mostrar una profunda animadversió 
contra Alfred Escrivà i els seus seguidors, 
sobretot quan el jutge va decretar el seu 

processament per injúries arran d’una 
denúncia de l’alcalde Palau per un article 
aparegut a la publicació republicana. Va-
quer defensava la seua innocència i feia 
responsable (i autor) de l’escrit al mateix 
Escrivà. La relació amb Palau va acabar 
sent molt bona. Els republicans deien que 
l’alcalde era l’inspirador de El Combate, 
qui veritablement el dirigia, però Vaquer 
negava qualsevol participació de Palau, 
encara que reconeixia el respecte i l’afecte 
que li professava, a la vegada que l’admirava 
i l’elogiava per la seua gestió.    

La campanya que contra el marce-
l·linisme dugué a terme El Combate 
va ser beneïda pels grups opositors. 
Els tradicionalistes de La Tradición 
escrigueren: “Felicitamos y damos un 
abrazo al nuevo colega de Amposta 
El Combate por su loable tarea de 
desenmascarar «pillets y granujes» en 
bien del pueblo obrero”. Contrària-
ment, per a la premsa republicana el 
nou setmanari, on es llegien insults i 
mentides, mostrava la maldat de Palau. 

Només una secció, amb el títol “La-
tigazos”, es repeteix a les pàgines dels 
exemplars consultats, que servia per 
malparlar dels dirigents i els periòdics 
marcel·linistes.  El Faro (Amposta), El 
Pueblo (Tortosa) i La Voz de Ulldecona, 
que tenia com a redactor-cap José Nofre, 
a qui Ramón Vaquer anomenava “no-
frito”, sofriren la ira de El Combate. El 
setmanari palauista era un conglomerat 
d’articles, la majoria anònims o firmats 
amb pseudònims, que criticaven amb 
duresa les actuacions dels republicans 
i les notícies o opinions que difonien a 
les seues publicacions. També hi havia 
alguns textos que lloaven l’adminis-
tració de l’alcalde o tractaven temes 
diversos, com el moviment obrer. Pel 
que fa a l’obrerisme, el periòdic enaltia 
les actuacions a favor dels treballadors 
per part de Palau i qüestionava l’actitud 
de l’oposició envers les classes humils. 

JOSEP FERRAN BEL QUEROL         

FE D’ERRADES
A la pàgina número 5 del número 938 (mes de desembre de 2019) de la Revista 

Amposta,  a la notícia ‘Retirat el mural de Soriano-Montagut per passar-lo a bronze’ 
on posa: ‘’La retirada del mural ha coincidit amb el quarantè aniversari del  mort de 
l’escultor, el 22 de novembre de 1975, i el 125è del seu naixement’’, hauria de posar: 
‘’La retirada del mural ha coincidit amb el quarantè aniversari de la mort de l’escultor, 
el 22 de novembre de 1979, i el 126è del seu naixement, ja que va nàixer el 1893’’.

Hem començat any i dècada. I la Revista Amposta l’arranca amb nova imatge. 
Estrenem disseny, simplificat i més adequat per a les tendències actuals. Esperem 
que els hi agradi i disfrutin de la seva lectura. Nosaltres continuarem oferint-los la 
informació d’Amposta i descobrint-los projectes i persones que fan gran la nostra 
ciutat. Que tinguin uns feliços any vint! 
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LA MILLOR CIUTAT 
PER VIURE

Gestionar de la manera més eficient 
els recursos públics. Fer al màxim amb 
els recursos disponibles. Aquest sempre 
ha estat l’objectiu principal de la gestió 
d’Esquerra d’Amposta, sempre tenint clar 
el model de ciutat que volem. 

Quina ciutat ens mereixem?
Amposta és i ha de ser la millor ciutat 

per viure, una ciutat moderna, sostenible, 
accessible i amable amb tothom, una ciutat 
amb igualtat d’oportunitats i solidària. En 
definitiva, una ciutat on tothom pugui 
viure, treballar i gaudir.

 
Com l’aconseguirem?

Aquesta visió és la base de qualsevol 
de les decisions que prenem com a equip 
de Govern de l’Ajuntament. Un dels 
moments en què es visualitza és en el pres-
supost, que no deixa de ser un document 
que fixa les línies mestres de l’activitat 
que tindrà l’Ajuntament durant l’any. 
El pressupost del 2020 així ho reflecteix. 

Què defineix el pressupost 
del 2020?

Malgrat ser uns comptes que ens ha 
costat ajustar, hem aprovat un pressupost 
que ens permetrà consolidar molts projectes 
de ciutat importants, sense oblidar tampoc 
les ajudes als diferents sectors de la nostra 
societat. 

Quins projectes hi destaquen?
El pressupost del 2020 reserva 80.000 

euros per al desenvolupament del pro-
jecte d’habitatge públic a Amposta, per 
donar cobertura als convenis signats amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
Hàbitat3, i 36.000 euros per a l’arranjament 
d’habitatges socials. 

Tampoc oblida les Polítiques Actives 
d’Ocupació, que generen ocupació a 
Amposta i al conjunt del territori, unes 
polítiques de les quals ens hem convertit 
en referents no només a les Terres de l’Ebre, 
sinó també al conjunt del territori. Com a 
novetat en aquesta àrea, enguany es desti-
naran 190.000 euros a un projecte d’impuls 
a la inserció laboral a nivell comarcal amb 
un conveni amb IDFO; Fussmont i la 
Fundació Ulldecona. 

Encara que no per la quantitat, és 
rellevant el pla pilot amb Creu Roja per 
donar servei d’odontologia a persones 

necessitades. L’Ajuntament n’aporta 6.000 
euros, mentre que Creu Roja en posarà 
6.000 més per començar a realitzar aquest 
projecte, que confiem que puguem ampliar 
amb la col·laboració d’alguna altra entitat. 

El pressupost del 2020 crea una 
línia  d’ajuts per a entitats juvenils, amb 
10.000 euros, i l’increment en 15.000 
euros per al suport de les entitats i activitats 
culturals (es passa dels 303.000 euros de 
l’any 2019 als 318.200 de l’any 2020) i 
no oblida les principals partides que han 
crescut els últims quatre anys com els beques 
a l’excel·lència (50.000 euros), les subvenci-
ons a centres i entitats educatives (40.600 
euros), a les entitats esportives (248.500 
euros), a entitats socials (126.100 euros), 
els ajuts a la contractació i l’emprenedoria 
(40.000 euros) o al comerç (5.000 euros), 
entre d’altres. 

Quant a inversions, hi destaquen els 
515.000 euros de la quarta fase de l’enllu-
menat, que rebran una subvenció del fons 
Feder; els 200.000 euros de substitució 
i millora clavegueram vinculats al Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la 
Generalitat, o els 96.000 euros per a la 
construcció d’un nou bloc de 130 nínxols 
al cementeri municipal.

També són destacables els 30.000 euros 
d’arranjament de la carretera al Poble Nou, 

per dignificar aquesta via mentre la Diputa-
ció de Tarragona no tingui la titularitat i pu-
gui desenvolupar un arranjament complet. 

Què és el préstec pont per a 
Fussmont?

El pressupost del 2020 inclou un 
pressupost de cinc milions d’euros que 
l’Ajuntament constitueix amb un interès 
molt baix per poder-li després traslladar 
a Fussmont per a gestionar la residència 
d’avis. Amb el beneplàcit d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament farà un prèstc, que no pujarà 
l’endeutament de l’Ajuntament, però sí que 
permetrà esponjar la situació econòmica 
de la residència. Suposarà una reducció 
de quota d’uns 200.000 euros anuals i 
suposarà un estalvi total de 50.000 euros 
respecte al préstec que tenia constituït 
la Fussmont perquè es millora el tipus 
d’interès. 

N’hi ha qui ens acusa d’improvisar o 
de no saber gestionar. El pressupost que 
aprovem cada any i que executem amb la 
màxima diligència demostra que no és així. 
Aboquem recursos al carrer sempre amb 
la visió que volem per a Amposta: fer-ne 
una ciutat moderna, sostenible, accessible 
i amable amb tothom, una ciutat amb 
igualtat d’oportunitats i solidària   

UN PRÉSTEC IDEA 
NOSTRA

Els pressupostos que té l’Ajunta-
ment d’Amposta per aquest 2020 seran 
un copia i pega del dels altres anys. Ja 
ho vam dir al ple. El més rellevant que 
hi ha és el préstec de 5 milions d’euros 
per a refinançar la Residència d’Avis, 
una proposta que feia anys que ho 
havíem proposat. 

Quan ho vam proposar?
Fa any i mig que vam presentar una 

moció. És molt fàcil de comprovar. Ens 
semblava inconcebible que l’Ajunta-
ment fes un préstec a Euríbor + 0,60 
i en canvi a la residència el teníem a 
un interès d’Euríbor + 2,25. Era una 
vergonya. Calia refinançar-ho de forma 
immediata. Ho vam dir llavors i no 
ens van escoltar. Esquerra ha tardat 
gairebé dos anys en fer-ho. Més val 
tard que mai.

Què han comportat aquests 
dos anys?

Un dèficit de mig milió d’euros anual 
a la residència.

Què aconseguim ara?
Gràcies a la nostra proposta, encara 

que tard, l’amortització del préstec 
suposarà 200.000 euros menys, una 
xifra mol més assumible per a l’eco-
nomia de la Residència d’Avis. Fins 
i tot, allargant el termini, es generarà 
un estalvi mínim de 140.000 euro, una 
xifra que podria acabar sent superior.

És Som Amposta 
productiva?

Sí. La ciutadania s’estalviarà 140.000 
euros gràcies a la gestió de Som Am-
posta. Nosaltres no estem de cara a 
la galeria, fem gestió, i això és el més 
important. La bona gestió comporta 
no llençar diners dels ciutadans a la 
paperera, característica del govern 
d’Esquerra Republicana. En llença 
tants que al final ha de pujar els im-
postos. 

Davant aquesta 
incompetència que hi ha?

La bona gestió de Som Amposta. 
Ens hagués agradat que ens fes cas 
més aviat, però més val tard que mai. 
Almenys ens han acabat fent cas i es 
més important, La residència podrà 

respirar econòmicament. La gestió 
de Som Amposta suposa un estalvi de 
diners. En canvi, el model d’Esquerra 
és sinònim d’incompetència i de llençar 
diners a les escombraries. 

Nosaltres compraríem 
habitatge

Els pressupostos del 2020 inclouen 
80.000 euros habitatge públic. Fins 
aquí, podríem estar d’acord en invertir 
en la creació d’un parc d’habitatge 
públic.

En què s’inverteixen 
aquests 80.000 euros?

Aquests 80.000 euros són, bàsica-
ment, del lloguer de 33 pisos. Sabeu 
aquells 16 pisos que gestionava 
l’Ajuntament? Només 16 pisos ens 
costen 50.000 euros anuals, és a dir 
260 euros al mes cada pis. D’alguns 
estem cobrant, pel lloguer, només uns 
40 o 50 euros. És a dir, hi ha gent de 
la ciutat que per un pis amb pàrquing 
només paga 50 euros. Aquesta no és 
la nostra política. La política de Som 
Amposta és que qui no pot pagar en 
diners pagui ho pagui amb feina, però 
tothom ha de pagar d’alguna forma. És 

una falta de respecte en vers tothom 
qui paga. 

Quin és el model d’EA?
El model d’EA es gastar-nos 80.000 

euros en lloguers de 33 pisos. Així, 
ens deixarem amb la legislatura més 
de 300.0000 euros, diners que aniran 
directament a les escombraries. 

Quin és el model de Som?
Amb la situació actual, on els pisos 

mai han estan tan barats, i amb unes 
condicions Euríbor + gairebé 0 d´interès 
a l’hora de constituir una hipoteca; enlloc 
de pagar lloguers, volem comprar pisos. 
Preferim pagar hipoteques, perquè la 
hipoteca s’acaba i llavors el pis és teu. Ge-
neres patrimoni i després pots generar un 
benefici amb els lloguers. Quina persona 
coneixeu que podent triar entre comprar 
i tenir patrimoni o pagar sempre lloguer 
i no tenir res en propietat, optaria per la 
segona opció. No coneixíem a ningú fins 
ara, Esquerra Republicana. 

Pagament loteria
Fins el 21 de març, en horari de 10.30 

a 12.30, a l’oficina de Som Amposta es 
farà el pagament de la loteria 

Tribuna

L’espai Som Amposta

L’espai EA-ERC
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L’ABSTENCIÓ 
DELS SOCIALISTES 
D’AMPOSTA   
ALS PRESSUPOSTOS 
DEL 2020

EL PLE DE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA del passat mes de de-
sembre va aprovar els pressupostos per 
aquest any 2020 amb l’abstenció del vot 
dels socialistes, una abstenció justificada 
perquè tot i que el pressupost contempla 
partides justes i necessàries, també al 
nostre entendre no reflecteixen altres 
temes prioritaris per al nostre grup. 
Un pressupost té que ser un projecte de 
ciutat i intentar tirar entre tots endavant 
una ciutat plural, per l’interès general 
d’Amposta.

HI HA CIUTADANS I CIUTA-
DANES QUE BUSQUEN FEINA, i 
des d’aquesta casa s’estan ficant les eines 
necessàries per poder-la trobar, però 
hem d’ampliar i consolidar partides, per 
exemple, la que vam proposar el nostre 
grup per ajudar als autònoms. Hem de 
garantir el progrés econòmic i la creació 
de llocs de treball dignes i estables.

EL TEIXIT COMERCIAL I EM-
PRESARIAL té que ser potent, que doni 
sortida laboral a gent treballadora que s’es-
força cada dia, emprenedors i emprenedores 
amb projectes de futur, empresaris i empre-
sàries disposats a arriscar. Però també volem 
una Amposta amb un comerç innovador, 
modernitzat i al dia en les necessitats dels 
compradors. Perquè el comerç fa ciutat, i la 
clau és que el sector impulsi la seua trans-
formació digital, però sempre conservant el 
model de comerç de proximitat. 

CUIDAR I MIMAR LES ENTI-
TATS D’AMPOSTA culturals, socials, 
esportives, musicals, entitats de barris de 
la nostra ciutat... perquè elles arriben a un 
teixit social que de vegades l’administració 
no pot accedir. Aquestes entitats s’ocupen 
de cohesionar un conjunt de gent en un 
mateix propòsit. Organitzar, preparar i tirar 
endavant moltes activitats, coneixent de prop 
les necessitats reals.

HEM D’APOSTAR PEL TALENT, 
EL CONEIXEMENT I LA MOTI-
VACIÓ a la gent més jove i creativa, per 
estudiar, per innovar i per cooperar entre 
ells. Un exemple és el FabLab de les Terres 
de l’Ebre que estarà a l’edifici del sindicat, 
el qual el nostre grup vam apostar per la 
compra i recuperació d’aquest edifici històric 
de la nostra ciutat. 

EXIGIM PROMOURE LA IGUAL-
TAT DE GÈNERE DE FORMA 
REAL, efectiva i transversal; per aquest 
motiu han d’haver partides específiques. 
Volem que els valors feministes impregnin 
totes les polítiques públiques. Els drets, les 
llibertats i les oportunitats de les dones no 
són negociables, com tampoc és negociable 
no lluitar contra la violència masclista. Co-
neixem el bon resultat de la col·locació del 
punt lila en centres educatius, doncs hem 
d’augmentar la seua visibilitat. Les partides 
socials han d’estar presents, i molt, en els 
pressupostos dels ajuntaments d’esquerres. 
La necessitat d’ajudar a la gent més vulne-
rable té que formar part de la política dels 
governants. 

HA D’HAVER UNA CLARA APOS-
TA PEL TURISME, perquè tenim la 
immensa sort de viure en un espai privilegiat, 
el qual moltes La gent que forma l’equip de 
govern a de treballar pensant que tot no es 
soluciona amb més diners a les seves àrees, 
sinó en encertar les prioritats. Este ha de 
ser l’objectiu. altres ciutats voldrien gaudir. 
Tenim mar i muntanya i ho hem d’aprofitar.

L’àrea de turisme d’Amposta ha d’estar 
atenta a les exigències de la gent que ens 
visita. Tenim que estar presents en les xar-
xes socials per a oferir el nostre producte i 
mantenir-lo viu.

S’HA DE TREBALLAR MÉS EN 
L’ELIMINACIÓ DE LES BARRE-
RES ARQUITECTÒNIQUES molt 
necessàries per millorar la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans. No és suficient 
en augmentar la partida, també s’ha de 
conèixer la problemàtica real que té la 
nostra ciutat.

RECLAMEM AJUSTAR I ABAI-
XAR EN LO POSSIBLE ELS IM-
POSTOS, cosa que no es veu en els 
pressupostos del 2020, tot al contrari. La 
gran carrega econòmica que suposa per 
al ciutadà el pagament d’algun d’aquests 
impostos, implica a molts d’ells tenir que 
aplaçar o fraccionar el pagament per no 
poder fer front a aquesta despesa. Dema-
nem conscienciació de l’equip de govern 
en aquest aspecte. El pagament d’impostos 
és un retorn de serveis per al ciutadà, però 
s’ha de tenir una exigència extrema en la 
despesa municipal. 

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
DE 28 MILIONS I MIG es nodreix 
bàsicament amb recursos propis, que són 
els diners del ciutadà. L’equip de govern ha 
de treballar pensant que tot no se soluciona 
amb més diners a les seves regidories, sinó 
en encertar les prioritats. Aquest ha de 
ser l’objectiu per aconseguir fer uns bons 
pressupostos 

L’espai PSC 

Tribuna

2020

Acabem l’any 2019, un any electoral i 
també l’any de les sentències, totalment 
desmesurades, i que han suposat penes 
de presó indignes i desmesurades. Quan 
s’acaba l’any s’ha de preparar el següent i a 
l’Ajuntament fem el Ple de pressupostos que 
segurament és el més important de l’any.

És important perquè sabrem si ens 
augmenten els impostos. És important 
perquè sabrem com es gastaran els nostres 
diners. És important perquè sabrem com 
s’invertiran els nostres impostos.

PUJADA D’IMPOSTOS D’UN 21% 
EN CINC ANYS

Esta gràfica ensenya que la pressió fiscal 
(impostos + taxes/nombre d’habitants) 
que any rera any ha augmentat la recap-
tació des de 2015. Es veu el moment de 
quan hi va haver l’augment de recaptació 
de l’IBI al 2017, i si, és va baixar un 10% 
l’IBI l’any següent, però a 2020 l’augment 
de recaptació per habitant és un 21% més 
gran que el 2015.

Com que se gasta sense mesura s’ha 
de recaptar més. No es proporcionen més 
serveis que fa 5 anys. No s’arreglen més 

carrers que fa 5 anys. És preocupant que 
l’única fórmula, l’única política que sap 
aplicar el govern d’ERC, per millorar la 
ciutat, és augmentar impostos. I augmen-
tar-los desmesuradament.

INVERSIÓ I MANTENIMENT 
INSUFICIENT

Per tenir una ciutat com cal s’ha de 
crear una base sòlida. Una ciutat és com 
una persona. Té unes necessitats bàsi-
ques (menjar, beure, respirar), seguretat 
(feina, família, salut, propietat privada), 
pertinença (amistat), reconeixement i 
autorealització.

Estes necessitats normalment es repre-
senten en una piràmide, la piràmide de 
Maslow. Una ciutat ha de fer el mateix, 
primer ha de tenir totes les necessitats 
bàsiques cobertes (enllumenat, pavimen-
tació, cementiri, recollida de residus     ). 
Un cop això està cobert, i en estat impe-
cable, podem anar a parcs públics, espais 
públics, tractaments de residus,    A partir 
de que tot això funciona, ja podem tenir 
instal·lacions esportives de primera, serveis 
socials de referència,    I quan tot això està 
cobert ja podem fer circo.

Lo dolent de tota la política d’ERC es 
que està piràmide la té invertida. I fent circo 
són los millors. Però, potser no és lo necessari 
per tenir una ciutat endreçada i com cal.

La inversió a Amposta serà el 4,5% del 
pressupost. Per que tingueu una referència 

a Deltebre és d’un 6% i a Tortosa, la inversió 
prevista era del 12%. Si vols ser un poble 
has d’invertir com a poble. Però si vols 
tenir una ciutat has d’invertir com una 
ciutat. Natros tenim clar que per fer una 
ciutat com cal, almenys has d’invertir com 
a mínim un 10% del pressupost cada any. 
Per millorar la ciutat. Per millorar la vida 
dels ampostins. I això no ho pots fer si no 
tens un apartat de nòmines desmesurat, 
unes despeses poc productives i plenes de 
contractes menors, S’han de canviar les 
prioritats i redreçar la piràmide.

PRESSUPOSTOS DESEQUILI-
BRATS

Ho intentarem explicar de manera 
senzilla. En 5 anys els salaris de l’Ajunta-
ment han crescut 3M€, s’han internalitzat 
serveis i existeixen plans d’ocupació però 
és un augment significatiu. Estem en un 
nivell de sous que supera el 50% de tota la 
despesa corrent. Si passa això, com en qual-
sevol organització, es descompensa tot.

Mireu esta gràfica. Lo verd són los 
impostos directes. Allò que cobrem per 
ser ciutat (IBI, impost de vehicles,...) i lo 
roig són les nòmines. Mireu com sempre 
el nivell dels ingressos era sempre més alt 
que el nivell de nòmines. Però al 2019, i 
sobretot al 2020, el nivell de nòmines passa 
per molt lo recaptat. Passa per 1M€ més. 
És este fet, allò que farà que els pressu-
postos siguin desequilibrats. I tornem a 

preguntar el mateix tenim més serveis? 
No, rotundament no. El que si que estem 
fent es que l’Ajuntament sigui l’empresa 
més gran d’Amposta. Una empresa que 
paguem entre tots.

AMPOSTA CREIX EN HABI-
TANTS PERÒ ULL AMB ELS FAKE 
NEWS

I es que quan arriba l’octubre, l’Adam 
Tomàs, per tots els mitjans de comunicació 
repeteix que Amposta creix en habitants de 
manera desorbitada, però al final l’Idescat 
sempre li para els peus. La notícia va ser 
que Amposta creixia molt per damunt de 
la mitjana de les Terres de l’Ebre i evitava 
el despoblament generalitzat. L’alcalde va 
dir que Amposta estava a punt de superar 
el rècord de 21.900 habitants quan al 
final, Amposta, ha tancat l’any en 20.738 
empadronats.

I es un fet menor, sí. Però és un fet que 
demostra que la política de comunicació 
del govern d’ERC és generar fake news o 
notícies falses per mostrar i demostrar que 
“Amposta va bé”. I es un fet que va repetir 
l’any passat. I com que no ens agrada esta 
forma de funcionar, ni el personatge que la 
va inventar, creiem necessari denunciar-ho 
públicament.

I estes fake news o anuncis ens ho fan o 
ens intenten colar en tot. En les inversions, 
en les despeses socials, en els sous dels polí-
tics,... Per tant compte, que no te la colin! 

L’espai de Junts  
per Amposta
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El Centre de Tecnificació d’Am-
posta va rebre la visita de Gladys 
Stephen, atleta nigeriana finalista 

olímpica en 4x400m als Jocs Olímpics 
de Pekín i Londres. L’atleta va anar 
acompanyada juntament amb l’empresa 
britànica Soccer Music Xperience 
International.

Gladys Stephen, que es la repre-
sentant de la Federació de futbol de 
Nigèria, de l’estat de Lagos i Níger, 
va realitzar la visita al Centre de Tec-
nificació amb l’objectiu de promoure 
el futbol i futbol sala a Nigèria, tot 
organitzant concentracions, campus, 
tornejos internacionals i formacions 

per a esportistes , tècnics i àrbitres 
nigerians a Amposta.

El Centre de Tecnificació Esportiva 
de les Terres de l’Ebre a Amposta i el 
conjunt d’instal·lacions esportives mu-
nicipals s’han convertit en un atractiu 
per a moltes federacions per realitzar 
les seves estades  

Una finalista olímpica de Nigèria 
visita el Centre de Tecnificació

El passat diumenge dia 1 de desem-
bre es va celebrar el campionat Ironman 
Argentina, a Mar del Plata, Argentina. 
La prova era campionat sud-americà 
de l’especialitat i donava places classi-
ficatòries per al Campionat del Món 
Ironman 2020 a Kona (Hawaii).

David Gas Paniselló, del Montbike 
Amposta, va participar al campionat 
fent 3,8 km nadant, 180 km en bici-
cleta i 42 km en una marató corrent. 
L’esportista trepitjava línia de meta amb 
un temps de 9h34’19’’, una xifra que el 
va portar directament al Campionat del 
Món Ironman 2020 a Hawaii  

La presidenta del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD), María José 
Rienda, després de valorar historials 
esportius i professionals, ha concedit 
l’ingrés en la Reial Ordre del Mèrit 
Esportiu a les esportistes Aina Cid 
Centelles i Anna Boada Peiró, que 
el 2018, van ser les primeres dones 
a aconseguir una medalla en una 
modalitat olímpica en un Campionat 
del Món.

Anna Boada i Aina Cid van 
aconseguir la medalla de bronze al 

Mundial disputat a la ciutat búlgara 
de Plovdiv, en una jornada històrica 
per al rem espanyol, en la modalitat 
del dos sense timoner, després d’una 
disputada regata, on el Canadà va 
aconseguir la medalla d’or, i Nova 
Zelanda la de plata. 

Aina Cid segueix la seua trajectòria 
en clara línia ascendent, actualment 
formant parella amb Virgínia Díaz, 
després de la retirada de la barcelonina 
Anna Boada  

EBREDIGITAL.CAT

 El Club Amposta Quickdance va participar al Campionat d’Espanya de 
10 balls, el més dur d’aquest esport a la ciutat de Guadalajara.

La parella formada per Roger i Anabel van aconseguir pujar al podi em-
portant-se el tercer lloc i quedant així els tercers d’Espanya en la modalitat 
Juvenil 1.  La parella formada per Guillem i Laia també van participar en 
la competició i van quedar sisens en la categoria Junior 1  

El Club Natació Amposta va participar 
en la 3a lliga alevina de Tarragona, celebrada 
la darrera setmana de novembre. Els neda-
dors participants del Club Natació Amposta 
van ser: Marc Jordà, Pau Nikita, Blai Escriba, 
Anna Bertomeu, Julia Lor, Iker Romero i 
Marc Gonzalvez. Tots ells van nedar 200 
estils, 200 lliures i 50 papallona.

La prova 200 estils era classificadora 
per al Campionat de Catalunya d’Hivern i 
els nedadors van demostrar gran competi-
tivitat millorant totes les seves marques. 
El nedador Marc Jordà va fer-se lloc en 
la segona posició amb un temps de 31’’ 
als 50 papallona. També va destacar als 
200 estils en un temps de 2’:33’’  

Esports

CENTRE DE TECNIFICACIÓ> L’atleta anava acompanyada amb 
l’empresa britànica Soccer Music Xperience International

TRIATLÓ>

Aina Cid i Anna Boada ingressen a la Reial Ordre del 
Mèrit Esportiu
REM> Van ser les primeres remeres a aconseguir una medalla en una modalitat olímpica en un 
Campionat del Món

El Club Amposta Quickdance participa 
al campionat d’Espanya 10 Balls
BALL> Es tracta de la competició més dura d’aquest esport

Marc Jordà aconsegueix la segona 
posició en 50 papallona
NATACIÓ> 

 CEDIDES.

David Gas, classificat 
per al Campionat del 
Món d’Ironman 2020
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L’Escola Futsal Experience ja ha 
presentat el seu equip.  Ho va fer 
el passat diumenge 8 de desembre  

al Pavelló Municipal d’Amposta, on 
van presentar els 56 nens que formen 
part de l’escola, així com també els 
entrenadors i els membres de la junta 
directiva 

L’Escola Futsal Experience 
presenta el seu equip

Esports

FUTBOL SALA> 

El passat desembre Amposta va acollir 
la Lliga Catalana M-17 on els  tiradors 
de la Sala Esgrima Amposta (SEA) van 
aconseguir després d’unes semi finals 
d’infart i una gran final entre dos tiradors 
de la mateixa sala, fer podi i endur-se 

medalla d’or per a Josep Sabaté Tomàs, 
2n. lloc per a Àlex Porres i 3r. per a Genís 
Pinyol. En les categories M-13, també 
es va aconseguir les segones posicions 
d’Alexandra Borodina i Biel Jiménez.

Cal destacar també l’or guanyat per 

Paula Vidal en categoria absoluta i Da-
niela Pinyol en M-15 a Barcelona. Un 
cop més el podi Català era guanyat per 
tiradors i tiradores d’Amposta.

D’altra banda, a la prova del Circuit 
Cadet Europeu que es va fer a Dina-

marca, la Sala Esgrima Amposta va ser 
present amb Guillem Martínez, que va 
ocupar la 55ª posició masculina i  Anaïs 
Pujol, que va ser 67ª en categoria feme-
nina. Va ser present l’ampostí Fidel Font 
com a tècnic de la Federació Espanyola 

 La Sala Esgrima Amposta s’enduu el podi de la Lliga Catalana
ESGRIMA> 

El Club Natació Amposta participa al 
Trofeu Castalia de Castelló

El Club Bàsquet Amposta compleix 70 
anys amb més de 100 jugadors
BÀSQUET> 

Els nedadors absoluts del Club Nata-
ció Amposta van participar en el Trofeu 
Castalia Castelló Ticc2019. La nedadora 
Helena Arenys va competir en 50, 100 i 
200 esquena, Didac Silva va fer-ho en 50 
i 100 braça, 50 i 100 lliures i Marc Marti 
en 100 braça.

Didac Silva va arribar amb un temps 
de 30:85 als 50 braça, moment en que es 
classificava en 15a posició, a portes de la 
final. El nedador Marc Martí amb 1:07 li 
donava el pas a la final. Helena també va 
estar molt prop de les seves millors marques.

Al campionat Trofeu Castilla Castelló 
hi van participar 900 nedadors, pro-

vinents de 10 nacionalitats diferents i hi 
participaven nedadors de nivells olímpic 
i mundial  

El Club Bàsquet Amposta segueix amb 
els actes de celebració del setanta aniver-
sari de la fundació de l’entitat. El pavelló 
municipal va ser escenari de la presentació 
dels seus vuit equips federats amb els seus 
respectius cossos tècnics, i dels quatre amb 
què compten en diferents col·legis on es 
promociona el bàsquet en horari escolar, 
intervenint en competicions organitzades 
pel Consell Comarcal del Montsià.

A l’acte van estar presents el president de 
club Pere Picot, l’alcalde de la ciutat Adam 
Tomàs i el regidor d’Esports, Marc Fornós, 
i també es va fer la presentació de la nova 
samarreta que lluiran els equips, idèntica a 

la part davantera a la primera que portava 
el primer equip fa setanta anys, i per darrere 
amb els colors de l’entitat i el número 23 
en record a un històric jugador. Al mateix 
temps es van fer els habituals reconeixe-
ments institucionals, a la Representació 
Territorial de la Federació Catalana de 
Bàsquet, alcaldes, personal del pavelló i 
a Pere Torres, tota una institució de club.

L’acte va comptar amb la presència de 
molt públic, enmig d’un gran ambient, 
amb espectaculars imatges, llum i una 
gran implicació per part dels jugadors i 
jugadores de les plantilles 

SETMANARI L’EBRE

NATACIÓ> 
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El TKD Alfaro Amposta va par-
ticipar al Campionat d’Europa 
júnior de pesos olímpics que 

es va celebrar a Irlanda. L’esportista 
Andreu Pérez es va proclamar sots-
campió d’Europa i els seus companys, 
Cheyenne Brito i Arnau Fumadó, 
van acabar cinquena i vuitena posició 
respectivament.

L’entitat ampostina també va pren-
dre part en el Campionat de Catalunya 
sènior absolut en el que Genís Gisbert 
va proclamar-se campió; Gerard Do-
mínguez va ser sotscampió; Cristian 
Ferré va guanyar el bronze i el TKD 
Alfaro va ser segon a la general mas-
culina sènior 

Andreu Pérez, sotscampió de 
l’Europeu júnior de taekwondo
TAEKWONDO> 

Esports

Carlos Gilabert és el nou president del 
CF Amposta
FUTBOL> 

El Club Nàutic Amposta, plata a Castelldefels
REM> 

Aina Cid, finalista 
dels premis 
Admiral de l’Esport
REM> 

Tres runners del Montbike d’Amposta, 
premiats a la gala de curses de 
muntanya de la FEEC
CURSA DE MUNTANYA> Van recollir el seu reconeixement a la 
feina feta durant la temporadaEl Club de Futbol Amposta té nou 

president i és el senyor Carlos Gilabert 
Arasa. Després de gairebé vuit anys com 
a màxim mandatari, l’expresident Jordi 
Pérez va renunciar al seu càrrec i a la 
Junta Directiva, d’acord amb els estats 
del club i es va aprovar per unanimitat 
a la Junta que aquest càrrec passés en 
mans de Carlos Gilabert.

‘’Ha arribat el moment de deixar 
pas a altra gent. Seguiré col·laborant 
amb el club’’, declarava l’expresident 
de l’entitat, Jordi Pérez.

El mandat de l’actual junta directiva 
finalitzarà al 2024 

 SETMANARI L’EBRE

El Club Nàutic Amposta amb els 
joves remers Pau Recio, Nil Gol-
dero, Ferran Beltran i Unai Rangel 
va fer-se amb la segona posició a la 
regata de promoció + màsters amb 
la categoria 4xAleví Masculí 500M. 
Una competició que es va celebrar a 
Castelldefels el passat 1 de desembre.

En la categoria 2x Aleví Masculí 
500M també obtenien la sisena 
posició els remers Pau Recio i Nil 
Goldero 

 La remera Aina Cid ha estat escollida 
guanyadora de la segona edició dels Premis 
Admiral a l’Esport Espanyol. Un premi 
creat per reconèixer i encoratjar l’esforç de 
l’esportista pel seu èxit professional.

La medalla d’or en el Campionat 
d’Europa i la cinquena posició al mundial 
ha servit perquè la remera hagi estat reco-
neguda com a Millor Esportista Femenina 
2019 per davant de les finalistes Bea Ortiz 
i Fátima Gálvez 

Tres membres del club Montbike 
Amposta van assistir a l’entrega de trofeus 
de les diferents curses de muntanya de la 
FEEC, celebrat a la localitat de Capella-
des. Durant l’acte, els tres esportistes van 
recollir el seu reconeixement a la feina feta 
durant la temporada.

L’esportista Eva Cris Llobat es va pro-
clamar subcampiona de la Copa Catalana 
de Curses per Muntanya en la línia de la 
FEEC 2019 i també es va proclamar sub-
campiona de la Copa Catalana de Curses 
Verticals de la FEEC 2019. L’esportista 
Eva Cris també va quedar segona al Circuit 

de Cuses de Muntanya de les Terres de 
l’Ebre 2019.

Al podi també va muntar Andreu 
Moya, que es va proclamar subcampió del 
Premi FEEC de Canicròs. Andreu Moya 
també va quedar segona en la categoria 
sènior del Circuit Canicròs Terres de 
l’Ebre 2018-2019.

L’esportista Lluisma Mas també va 
recollir el seu premi per haver quedat 4t 
classificat a la Copa Catalana de Curses per 
muntanya 2019 i 5è de la Copa Catalana 
de Curses Verticals 2019 

EBREDIGITAL.CAT
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Els representants del TKD Alfaro 
d’Amposta van tenir un destacat 
protagonisme amb la primera posi-

ció per equips al Campionat de Catalunya 
júnior masculí i femení de taekwondo, 
disputat al poliesportiu de la Mar Bella, 
amb participació d’un total de 40 clubs.

Del TDK Alfaro van aconseguir el 
primer lloc Andreu Pérez en pes pesant 
+78 quilos, Cheyenne Brito, en semi mig 

de 55-59 quilos, i Arnau Fumador pes 
mitjà, 68-73 quilos.

També es va disputar la Copa Fede-
ració júnior, qui va aconseguir l’or Janira 
Rodriguez, amb pes lleuger 57-62 quilos, 
plata de Juan David València, pes mini 
mosca -54 quilos; Lara Pérez, pes lleuger 
57-62, Josep Sanz, lleuger 68-74 i Isabel 
Forés, mig, 67-73  

EBREDIGITAL.CAT

El TDK Alfaro campió al Campionat de 
Catalunya
TAEKWONDO> El TDK Alfaro campió al Campionat de Catalunya

Esports

Les remeres Aina Cid i Virgínia Díaz 
guardonades amb la medalla del COE
REM> 

El CN Amposta mostra un gran nivell al 
Campionat de Catalunya de Barcelona
NATACIÓ> Van participar en les categories júnior i infantil

El Club Natació Amposta va mostrar 
un gran nivell al Campionat de Catalunya 
júnior i infantil disputat a Barcelona.

Pol Conesa va nedar 50 i 100 lliures, 
50 i 100 papallona i 100 esquena. Pol 
va entrar a la final de 50 lliures en la 
que va quedar quart de Catalunya amb 
un temps de 24”6, que quasi va igualar 
el crono de les preliminars, on va fer la 
seua millor marca. També va entrar a la 
final de 50 papallona on va obtenir el seu 
millor registre de 25”9; a la final de 100 
lliures va fer 54”33, obtenint les mínimes 
per al Campionat d’Espanya, i també va 
classificar per a la final del 100 esquena, 
on va concloure el campionat amb un 
temps de 1’02”.

Finalment, Alba Silva va nedar les 
proves de 50 i 100 braça. Als 50, va ser 
quarta de Catalunya amb un temps de 
35”9, i als 100 va fer un temps de 1’20, a 
un pas de la millor marca personal que 
va fer a les preliminars amb un temps de 
1”19. Tambe va nedar els 50, 100 i 400 
lliures, on a la final va fer un magnífic 
temps de 29”3.

Per la seua part, Carla Martí va nedar 
50, 100 i 200 braça i 50 i 100 esquena, i 
es va classificar per a les finals de 50 braça, 
on va quedar cinquena de Catalunya de 
la seva edat; 100 braça, prova en la que va 
marcar un temps de 1’20”29; i 200 braça, 
on a la final va fer 2’58”, molt a prop del 
seu millor registre.

Marc Duch en aquest campionat va 
disputar les proves de 50, 100 i 200 braça, 
classificant-se per a les finals de 100 braça 
amb un temps de 1’12”, i millorant el seu 

registre més destacat. Marc també es va 
classificar per a les finals de 200 braça, 
acabant amb un magnífic registre de 2’38”.

D’altra banda, Fiona Vizcarro va com-
petir a les proves de 50 i 100 braça i 50 
lliures. Fiona es va classificar a les finals de 
50 braça amb un temps de 37”1, després 
de que a les preliminars hagués fet 36”30 
(MMP). Fiona també es va classificar a 
les finals de 100 braça marcant 1’22”, el 
seu millor temps.

El seu company Aaron Gargallo va 
nedar les proves de 50 i 100 lliures, 50 i 
100 esquena i 200 estils. Aaron va rebai-
xar les seves marques, però cal remarcar 
la classificació per a les finals de 100 
esquena, en la que va fer millor marca 
personal amb 1’03”.

Laura Piñana va prendre part en les 
proves de 50 100 i 200 lliures, i 50 100 
i 200 esquena i va estar a un gran nivell, 
rebaixant les seues millors marques i 
quedant-se a un pas de la final de 200 
esquena.

Per la seua part, Pau Rosselló va nedar 
50, 100, 200 i 400 lliures. Pau no va nedar 
la seva millor prova que és el 1500, però 
va millorar moltes de les seues millors 
marques personals.

Albert Tomas va nedar 50 lliures i 50 
braça, on va estar molt a prop de la classi-
ficació per a les finals, ja que va competir 
a un grandíssim nivell.

El Club Natació Amposta ha arribat 
a quinze finals dels Campionats de Ca-
talunya, fet que mai havia succeït en un 
mateix campionat 

CANAL 21

Les remeres Aina Cid Centelles i 
Virgínia Díaz Rivas han estat guardona-
des en la sessió que van realitzar XI-19 
de novembre. El Comitè Executiu del 
Comitè Olímpic Espanyol, va acordar 
per unanimitat concedir la Medalla del 
COE (Comitè Olímpic Espanyol) a les 
esportistes pel seu esforç extraordinari, 
motiu pel qual la Federació Espanyola 
de Rem farà lliurament d’aquest guardó 
durant la Gala de Premis anuals que es 
convocarà en breu.

A més, Aina Cid estarà als Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020, un fet que van 
aconseguir en classificar-se per a la Final A 
dels Mundials de rem que es disputaven a 
la població austríaca de Linz-Ottensheim.

Díaz i Cid han marcat un crono 
de 7.03.16, per darrere les australianes 
(6.58.00), que han dominat la cursa, i les 
canadenques amb un registre de 7.00.45.

Les remeres catalanes van rebre l’ingrés 
en la Reial Ordre del Mèrit Esportiu 
recentment després de ser les primeres 

dones a aconseguir una medalla en una 
modalitat olímpica en un Campionat 
del Món.

Aina Cid formant embarcació amb 
Anna Boada, van aconseguir la medalla 
de bronze al Mundial disputat a la ciutat 
búlgara de Plovdiv, en una jornada històri-
ca per al rem espanyol, en la modalitat del 
dos sense timoner, després d’una disputada 
regata, on el Canadà va aconseguir la 
medalla d’or, i Nova Zelanda la de plata. 
L’embarcació de les dues samarretes cata-
lanes amb el tercer lloc, es van convertir a 
més en les primeres classificades europees.

Unes medalles que li van valer el premi 
d’esports d’Amposta 2019. 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 

EBREDIGITAL.CAT



Núria Arias és una ebrenca amant 
de la seva terra. Va estudiar Be-
lles Arts però també li agradava 
el món de l’educació, així que va 
aconseguir unir les seves dues 
passions: és artista i professora 
d’educació secundària. Ha realit-
zat diverses obres, la més recent, 
‘Cartografia Íntima’  que va ser ex-
posada al Centre d’Art ‘Lo Pati’ en 
el marc del Festival Femme in Arts. 

Com es barregen aquestes 
dues passions?

L’educació també forma part de la meva 
carrera artística. És molt important per a 
mi. Diversos dels projectes artístics que he 
fet han tingut arrel en el món de l’educació. 
Les dos vessants es complementen.

I com sorgeix ‘Cartografia Íntima’?
El projecte va sorgir d’un anterior que 

vaig fer. Tot va començar a partir d’un con-
curs que vaig participar a Dinamarca, que 
tenia el lema del cos humà, el pensament, 
el moviment i l’acció. A partir d’aquí, vaig 
començar a dibuixar un cos femení i llavors 
em va sorgir la idea de fer un mapa.

Què intentes transmetre?
El que considero totalment necessari és 

que la nostra societat incorpori els valors 
femenins, que són: tenir cura, cooperar i 
estimar. Si apliquem aquests valors, la vida 
al planeta la tindrem garantida. Són valors 
que la terra dóna i no demana.

Què hi ha reflectit a la peça?
Hi ha part dels meus interessos, senti-

ments i també informació que m’ha arribat 
per altres parts, com per exemple del Taitxí. 
Crec que estem molt desvinculats del nostre 
interior, perquè fins que algun òrgan no 

ens fa mal, no ens adonem que el tenim i 
jo veig que la medicina xinesa és molt més 
conscient d’aquest interior.

Quin és el propòsit d’aquesta 
obra?

Indagar sobre els espais misteriosos que 
no sempre són visibles als ulls. Jo incorporo 
cosmologies d’altres cultures per trobar 
noves relacions. Les cultures ameríndies 
tenien una connexió amb la terra que 
nosaltres gairebé hem perdut i els maies 
consideraven que la terra era antropomò-
rfica i l’ésser humà, còsmic.

Quina relació hi ha entre el cos 
i la terra?

‘Sospir’. Estem fets dels mateixos 
materials. De fet, el món indígena diu 

que la terra no ens pertany, que nosaltres 
pertanyem a ella. Aquesta és una idea molt 
important, però hi ha una altra que diu: 
‘Els humans són diferents de la resta de 
la creació’. Quan comences a investigar, 
t’adones que els animals, les plantes... 
tots estem fets dels mateixos materials. 
Realment no hi ha tanta diferència com la 
que nosaltres sentim amb la resta d’éssers 
vius. És a dir, nosaltres estem aquí gràcies 
a la terra, a la vinculació amb ella i amb tot 
l’altre que existeix.

Com t’interesses per aquesta 
relació?

Diria que des de sempre. No sé realment 
en quin moment comença aquesta con-
nexió... Sóc molt conscient que els estius 
que jo passo a l’aire lliure, em sento més 
alimentada. M’agrada el mar, la muntanya... 
I aquí on vivim tenim totes dues coses. 
Aquí al Delta tenim una relació real amb 
la naturalesa, perquè quan et banyes a la 
platja, els peixos estan a la teva vora. I si 
vas entre setmana a la platja, hi ha estones 
que estàs tot sol, sense necessitat de veure 
a ningú... És l’espai que jo em sento amb 
més llibertat.

Pintar et serveix per canalitzar 
les emocions?

Sí. L’art és un gran transmutador. De 
vegades canalitzo les emocions en l’escrip-
tura, el moviment i en l’expressió plàstica. 
També moltes vegades són camins per 

gaudir, per connectar amb l’alegria de 
viure, perquè estem en un planeta que, pel 
nostre model, està malalt i si no entenem 
que hi ha un gaudir de la vida... perquè el 
vull salvar, o perquè em vull salvar?

Amb quins materials està feta  
l’obra?

Normalment faig servir pintura a 
l’aigua. Però l’exposició de ‘Cartografia 
Íntima’ està feta amb acrílic i pintura 
magnètica. Vaig creure interessant que 
el públic interactués d’alguna forma amb 
l’obra, i per això vaig posar una capa de 
pintura magnètica. També vaig comprar 
lletres magnètiques perquè la gent pogués 
plasmar les seves emocions, interessos, 
sentiments...

Com et sents de poder exposar 
aquesta obra a ‘Lo Pati’?

La veritat és que estic molt emocionada. 
A l’exposició va vindre molta gent, més de 
la que em pensava... no hi havia suficients 
cadires per poder asseure a tothom. Em 
sento molt agraïda, la veritat.

Tens en marxa algun altre pro-
jecte?

En tinc diversos, però estan paralitzats 
de moment, perquè estic pendent que 
em confirmen. Un d’ells és el bitllet Lynn 
Margulis, que es tracta d’un bitllet de 5 
ebres, equivalent a 5 euros i és una edició 
limitada a 500 exemplars 

Entrevista per Selene Navarro Fàbrega

Núria Arias, artista i autora de l’exposició ‘Cartografia Íntima’
‘’El Delta és l’espai on jo em sento amb més 
llibertat’’

CEDIDA.


