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CIUTAT> L’Ajuntament posa en funcionament l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i l’Empresariat 

La primavera 
de la Covid-19

La gestió de la pandèmia de la Covid-19 i el confinament 
continuen centrant l’actualitat del mes d’abril.
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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

L’Ajuntament d’Amposta va posar 
en funcionament el passat 15 
d’abril l’Oficina d’Atenció a la 

Ciutadania creada per poder donar 
assessorament a la ciutadania i el teixit 
empresarial de la ciutat en la sol·licitud 
d’ajuts per fer front a la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia de la covid19 
del propi ajuntament i també altres 
administracions superiors. El mateix 
dimarts es va fer visible l’espai de 
l’Oficina, que estarà gestionada per un 

advocat contractat amb aquesta finali-
tat, a la pàgina web de l’Ajuntament.
“Obrim aquesta finestra directa perquè 
qualsevol persona, sigui com a persona 
física, com a autònom o com a em-
presari o empresària, que hagi estat 
afectada per la crisi econòmica derivada 
de la pandèmia sanitària pugui rebre 
assessorament sobre a quines ajudes es 
pot acollir per fer front a la situació”, 
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs. A 
partir d’ara, el professional contractat 

per assessorar ja pot rebre consultes 
a través d’un formulari de sol·licitud 
instal·lat l’espai web de l’Oficina, per 
poder acompanyar a totes aquestes 
persones.
A més d’aquest formulari, a la pàgina 
web de l’Ajuntament també s’hi poden 
trobar resums de totes les ajudes que 
existeixen, tant de les de l’Ajuntament 
com des d’administracions superiors, 
així com tots els tràmits necessaris 
per poder sol·licitar aquestes ajudes   

En marxa l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania i 
l’Empresariat  
SERVEI> Assessora a la ciutadania sobre tots els ajuts que existeixen per 
fer front a la crisi de la covid19 

Ciutat

La Oficina d ’Atenció a la Ciutadania i l ’Empresariat té un espai a la web municipal (amposta.cat/oficina-covid-19) des d ’on 
es poden consultar totes les ajudes de totes les administracions per fer front a la crisi de la covid-19
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La Junta de Govern Local de 
diluns 20 d’abril, celebrada de 
forma telemàtica, va aprovar el 

nou calendari fiscal de l’Ajuntament 
d’Amposta, que amplia tots els termi-
nis de pagament voluntari e tots els 
impostos i taxes. 
Malgrat que mentre duri l’Estat 
d’Alarma ha quedat suspès el cobra-
ment dels impostos des de l’Ajunta-
ment, aquelles ciutadanes i ciutadans 
que ho desitgen poden fer efectiu el 
pagament de forma voluntària durant 
aquests períodes, que ara s’han ampliat 
entre dos i tres mesos. Així tots els 
impostos i taxes que s’havien de pagar 
abans de finals d’abril o finals de maig, 
es podran pagar fins final de juliol, 
els que s’havien de pagar abans de 
finals de juny i juliol es podran pagar 
fins el 31 d’agost, els que acabaven a 
l’agost, fins el 30 de setembre, els que 
acabaven entre setembre i octubre, fins 
el 2 de novembre i per als que tenene 

L’Ajuntament d’Amposta ha 
agilitzat, aquestes dues darreres 
setmanes, el pagament de fac-

tures amb proveïdors i convenis amb 
entitats, “amb l’objectiu de fer arribar 
al màxim de recursos a la ciutadania 
d’Amposta davant la situació que 
pateixen per la crisi de la Covid19”, 
assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs. Així, durant aquestes darreres 
setmanes, la Junta de Govern Local 
ha autoritzat el pagament de factures 
a proveïdors vinculades als capítols 2 
i 6 del pressupost i al pagament als 
convenis en entitats cultura i esportives 
i des de la regidoria d’Hisenda s’ha 
agilitzat el pagament de totes aquestes. 
En concret, segons explica l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, ja s’han 
pagat o es pagaran en els propers dies 
un total d’1,8 milions en factures, al-
gunes d’elles vinculades a obres com el 
pavelló poliesportiu, del Sindicat o la 
restauració de l’Església del Poble Nou. 

El ple de l’Ajuntament d’Amposta, 
reunit de forma extraordinària 
telemàticament el 30 de març a les 

10 del matí, va aprovar, per unanimitat, 
les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts al teixit econòmic de la ciutat, 
afectat per la crisi del Covid-19. “Es 
tracta d’unes bases genèriques que es 
desenvoluparan després en la convoca-
tòria dels ajuts que donarem autònoms, 
pimes o entitats sense ànim de lucre 
titulars d’una activitat econòmica 
establerta a la ciutat”, va assenyalar 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs 
“basant-se en el tancament o la dava-
llada de l’activitat econòmica d’aquestes 
empreses o entitats”. “Estem treballant 
per tenir-ho tot enllestit al més aviat 
possible perquè som conscients que 
el comerç, la restauració i les pimes 
de la ciutat s’ho estan passant molt 

La Junta de Govern local aprova 
el nou calendari fiscal

Activat el pagament de factures 
i convenis amb entitats 

Aprovades les bases per als ajuts 
al teixit econòmic de la ciutat

LA CRISI DEL COVID-19> Adam Tomàs: ‘’Estem 
prioritzant per poder fer arribar recursos 
econòmics a les empreses i entitats del municipi’’

LA CRISI DEL COVID-19> També s’accepta una modificació de pressupost per dotar amb 
100.000 euros aquestes ajudes

el fi de termini al finals de novembre 
es mantenen les dates. 
Així, els períodes voluntaris de paga-
ment són: 

També es faran efectius els pagaments 
dels convenis de les entitats culturals, 
per un valor total de 129.400 euros, i 
de les entitats esportives, per un valor 
de 182.800 euros, a través de bestretes. 
“Ara més que mai hem de prioritzar 
que el màxim de recursos de l’Ajun-
tament ajudin a les nostres empreses i 
entitats, sempre ha sigut una prioritat 
del govern que ara, amb la situació 
d’excepcionalitat, és converteix en 
una obligació moral. No ho podrem 
fer tot, però farem tot el que podrem 
per ajudar als ampostins i ampos-
tines”, diu l’alcalde, Adam Tomàs, 
“i és per això que des de la regidoria 
d’Hisenda s’ha prioritzat el pagament 
d’aquestes factures, per assegurar que 
els proveïdors de l’Ajuntament i les 
entitats de la ciutat, molts dels quals 
s’han visc obligats a tancar la seva 
activitat, puguin disposar d’aquests 
recursos econòmics en un moment 
tan delicat”   

malament”, va afegir Tomàs. L’alcalde 
també va recordar que els ajuts a les 
famílies que pateixen es faran a través 
dels ajuts d’urgència social, amb criteris 
de serveis socials. Tomàs també va avan-
çar que en els propers dies es donarà ja 
informació sobre l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania i l’Empresariat, perquè 
les famílies i el teixit econòmic pugui 
començar a tramitar ajudes, també amb 
les administracions superiors, i a rebre 
assessorament”.
El mateix Ple també va aprovar una 
modificació de pressupost de més de 
370.000 euros entre els quals hi figura 
la partida inicial de 100.000 euros per 
aquests ajuts. Aquesta modificació 
també inclou l’ampliació en 20.000 
euros dels ajuts d’urgència social 
(incrementant fins als 60.000 euros 
aquesta partida), o la creació, amb 

100.000 euros, de la partida de fons 
de contingència. També hi ha 30.000 
euros per a l’acondicionament de la 
residència de la gent gran davant la 
crisi de la Covid-10. Tanmateix, la 
modificació de pressupost aprovada 

pel ple també preveu 8.000 euros per 
a subvencions a entitats socials, prop 
d’11.000 euros per a l’adequació de 
l’edifici del Sindicat o prop de 31.000 
euros per a la reparació del sostre i el 
parquet del pavelló   

•  IBI Urbana i de característi-
ques especials: Primer rebut del 
30 d’abril al 31 d’agost i segon 
rebut del 30 de setembre al 30 
de novembre

•  IBI rústica: del 30 de juny al 
30 de setembre

•  IVTM: Del 27 de març al 31 
de juliol

•  IAE: Del 30 de juliol al 2 de 
novembre

•  Escombraries: del 30 de juliol 
al 2 de novembre

•  OVP bars: del 30 d’abril al 
31 d’agost

• Guals: Fins el 31 de juliol   

IMPOSTOS> Amplia els terminis de pagament 
d’impostos i taxes com l’IBI, l’impost de circulació 
o els guals
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Des del passat divendres 13 
de març que els ampostins i 
ampostines romanem tancats 

a casa a causa del Coronavirus, un con-
finament que va ser decretat pel govern 
de la Generalitat. Però en tot aquest 
temps de confinament, els ciutadans 
d’Amposta han demostrat que són molt 
solidaris i que ara, romanen més units 
que mai. És el cas, per exemple, dels 
concerts als balcons que ofereixen els i 
les músics de la Lira i la Fira als balcons 
tots els dilluns, dimecres i divendres a 
les 19 hores de la tarda, cada dia amb 
una cançó diferent. Es tracta d’un 
petit gest que alegra als veïns i veïnes 
i, al mateix temps, ens fa sentir a tots 
i totes més a prop. I és que en aquests 
temps tant difícils, és quan es demostra 
que Amposta està més unida que mai.
SUSPESIÓ DEL PAGAMENT 

DE BUS URBÀ
Des del passat dijous 2 d’abril que 
l’Ajuntament d’Amposta va decidir 
suspendre el pagament del bitllet del 
bus urbà, seguint així les directrius 
que va fer la Generalitat de Catalunya 
de suspendre el preu del transport 
interurbà. Així doncs, i mentre duri 
l’estat d’alarma, totes aquelles perso-
nes que necessiten agafar el bus urbà 
d’Amposta no hauran de pagar.

SUSPESA LA FESTA DEL 
MERCAT
Davant la prorroga de l’estat d’alarma 
fins el 26 d’abril i la incertesa de com 
ens anirem incorporant a la normalitat, 
el comitè d’emergències municipal de 
l’Ajuntament d’Amposta, constituït 
arran de les mesures extraordinàri-
es en relació amb la prevenció del 

Ciutat

Amposta continua confinada 
a causa del coronavirus
COVID-19> La Crisi del Covid-19

Mesures incloses dins el pla de xoc 

SARS-CoV2 (Coronavirus), va decidir 
suspendre la propera edició de la Festa 
del Mercat a la Plaça, prevista del 15 al 
17 de maig de 2020. Segons va explicar 
l’alcalde, Adam Tomàs, “encara que a 
partir del dia 26 d’abril fos permès 
sortir al carrer amb normalitat, cosa que 
no serà, la Festa del Mercat no és pot 
preparar en 20 dies i per tant, havíem 
de prendre una decisió”. “La Festa del 
Mercat comporta un treball previ per 
part de l’organització però també per 
part de totes les entitats i empreses que 
hi col·laboren que han de assajar els 
espectacles i preparar material durant 
aquestes darreres setmanes, des que 
va declarar-se l’estat d’alarma, tot això 
s’ha hagut de paralitzar”, afegeix, “i per 
això ens veiem obligats a suspendre 
l’edició d’enguany perquè, encara que 
ja haguem tornat a la normalitat, no 
hauríem pogut fer una edició de qualitat 
com es mereix la ciutat”. 
“La nostra voluntat, un cop passi la 
situació, és realitzar activitats que dina-
mitzin la ciutat, en especial, l’empresa-
riat local”, va afegir l’alcalde, “però som 
conscients que això no passarà al maig”. 
“Ara hem d’estar centrats en gestionar 
la situació actual i preparar polítiques 
perquè el retorn a la normalitat sigui 
al més ràpid possible”.

COMERÇOS QUE FAN SERVEI 
A DOMICILI

El Mercat Municipal, el mercat exterior 
de productes frescos i el petit comerç 
ofereixen productes de quilòmetre zero 
i molts d’ells ho porten a domicili. No 
obstant, des de l’Ajuntament d’Am-
posta s’ha habilitat un espai a la pàgina 
web per tal de recollir aquells negocis 
de la localitat que ofereixen productes i 
serveis de primera necessitat que poden 
fer repartiments a domicili. Aquest 
directori es pot visualitzar al següent 
enllaç: https://www.amposta.cat/ca/
n3/la-ciutat/salut/covid-19. 

LA POLICIA LOCAL FELICITA 
ALS MÉS PETITS
Tots aquells ampostins i ampostines que 
tinguin fins a 12 anys i compleixin anys 
durant aquests dies de confinament, 
podran ser felicitats per part de la Policia 
Local d’Amposta. Per tal que els agents 
puguin fer-ho, és necessari que els pares 
i mares d’aquests nens, enviïn un correu 
electrònic a policia@amposta.cat amb 
el nom, el dia d’aniversari del nen/a, 
l’adreça i un telèfon de contacte. Aquell 
dia, la Policia li donarà una sorpresa 
molt sonora!

MÉS DE 100 VOLUNTARIS 
INSCRITS
Fins a 104 persones s’han inscrit, des que 
va començar l’estat d’alarma per la crisi 
de la Covid-19, a la borsa del volunta-
riat de l’Ajuntament d’Amposta, que 
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fill, qui agraeix la tasca realitzada per tots 
ells i assenyala que totes les tasques es 
fan complint les mesures de seguretat 
i higiene per evitar el contagi. “A tots 
els i les voluntàries se’ls ha donat una 
mascareta”, diu Bonfill. De fet, les 
mascartes -fetes de tela i que serveixen 
perquè els voluntaris i voluntàries no 
puguin contagiar a ningú- també les 
va fabricar una persona voluntària, a 
qui Bonfill també agraeix la tasca feta. 

“Ens va cosir un centenar de mas-
caretes, que va cedir a l’Ajuntament 
per protegir el voluntariat”, clou la 
regidora de Participació Ciutadana. 

I CONCURS DE MEMES
Des de la regidoria de Joventut i 
Educació d’Amposta, s’ha proposat 
a la ciutadania d’Amposta un nou 
repte per gaudir d’un confinament ple 
de creativitat i diversió. És per aquest 
motiu que s’ha organitzat el I Concurs 
de Memes. Un concurs que consisteix 
en crear un fotomuntatge divertit tot 
explicant de com s’està vivint aquest 
confinament. Aquest fotomuntatge 
s’ha de penjar a les xarxes socials amb 
el hastag #memesdelconfinamentAm-
posta. El meme més original i amb més 
m’agrada serà premiat amb un val de 
50€ per a l’Amposta Market i també 
s’obtindrà la matricula gratuïta a un 
dels concursos alternatius de Joventut 
Amposta.
Les condicions que s’han de complir 
per poder participar en aquest concurs 
són: Tindre entre 14 i 29 anys, tindre 
compte d’Instagram i seguir els perfils 
d’Instagram de Joventut Amposta 
i de l’Ajuntament d’Amposta. Les 
bases completes del concurs es poden 
consultar al web de l’Ajuntament 
d’Amposta.  La data límit per poder-hi 
participar és el 12 d’abril    

realitzen tasques de suport a persones 
vulnerables que no poden sortir de casa 
bé perquè tenen la mobilitat reduïda bé 
perquè són població de risc. Anar a fer 
la compra, traure el gos a passejar, anar 
a buscar medicaments a la farmàcia o 
fer acompanyament telefònic a persones 
que estan soles durant el confinament 
són alguens de les tasques que estan 
realitzant les persones d’aquesta borsa, 
creada per les àrees de Participació 

Ciutadana i Serveis Socials. Aquestes 
persones voluntàries també col·laboren 
amb el grup de Makers de les Terres de 
l’Ebre que estan fabricant viseres homo-
logades per Salut, recollint el material 
per a fabricar-les i després portant les 
viseres ja fabricades als seus destinataris.
 “Actualment, de les 93 persones inscri-
tes hi ha una seixantena de voluntàries i 
voluntaris activats”, explica la regidora 
de Participació Ciutadana, Carla Bon-



6 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 942  ·  ABRIL 2020

La Junta de Govern Local del 17 
de febrer va aprovar atorgar poc 
més de 16.000 euros en ajuts a 

projectes municipals d’autoocupació 
a 10 persones emprenedores que van 
emprendre el seu negoci a Amposta. 
Aquestes ajudes, que poden ascendir un 
màxim de 2.000 euros per sol·licitud i 
a les quals l’Ajuntament hi destina un 
total de 20.000 euros.

Aquesta ajuda es pot fer servir per 
pagar les quotes de la Seguretat Social 
del primer any, les despeses de gestoria 
i/o assessorament per la posada en mar-
xa de la nova activitat, la tramitació de 
l’alta i pel compliment de les obligaci-
ons fiscals o socials de la forma jurídica 

i les despeses d’arrendament associades 
als locals o despatxos del primer any 
afectes fiscalment a l’activitat.

Les ajudes a projectes municipals 
d’autoocupació les impulsa la regidoria 
de Polítiques d’Ocupació i Empresa de 
l’Ajuntament amb l’objectiu que les 
persones  emprenedores i autònomes 
puguin fer front a despeses diverses 
per la implantació d’un negoci com 
la gestoria, les quotes d’autònom o 
els rebuts del lloguer, entre d’altres. 
L’alcalde i regidor de l’àrea, Adam To-
màs, ha posat de relleu l’increment de 
sol·licituds que hi hagut des del 2017, 
quan es van posar en funcionament 
aquests ajuts     

L Policia Local d’Amposta va dete-
nir el passat dilluns 23 de març un 
veí d’Amposta  per no respectar 

les mesures de restricció de circulació 
establertes a causa de l’Estat d’Alarma 
i per desobeir als agents policials. Pocs 
dies després la Policia Local va procedir 
a detenir una segona persona, un veí de 

33 anys al qual se l’acusa d’un delicte 
de Desobediència a l’Autoritat. El 
detingut era la quarta vegada, en sis 
dies, que se’l localitzava i denunciava 
per incompliment de les mesures de 
restricció de la circulació acordades pel 
RD 463/2020 de declaració de l’Estat 
d’Alarma     

El La brigada municipal, el personal 
de manteniment de l’Hospital 
Comarcal del Montsià i profes-

sionals autònoms han estat treballant a 
contrarellotge en els darrers dies de març 
per habilitar l’antiga residència d’avis 
d’Amposta com hospital en cas de neces-
sitar incrementar la capacitat hospitalària 
de les Terres de l’Ebre. L’Ajuntament 
d’Amposta i el departament de Salut 
de la Generalitat han estat treballant de 
forma intensiva per poder tenir dispo-

nible aquest equipament dilluns 30 de 
març. L’actuació suposa una inversió de 
prop de 25.000 euros i habilitarà fins a 
76 llits hospitalaris.
D’altra banda, el departament de Salut 
ha assenyalat que l’Hospital Comarcal 
d’Amposta assumirà l’atenció intermè-
dia de casos de Covid aguts i de baixa 
complexitat. L’HCA seguirà atenent tot 
tipus d’urgència i derivarà a l’HTVC 
els pacients que no compleixin criteris 
d’intermedi     

COVID-19> L’Ajuntament d’Amposta i Càritas, 
Creu Roja i Siloé incrementen el suport a les 
famílies per garantir el dret a l’alimentació

SUCCESSOS> 

RESIDÈNCIA> 

“La crisi del COVID-19 ens ha de-
mostrat que la venda per Internet ha 
de ser una gran aliada del comerç de 

proximitat”, assenyala la regidora de Co-
merç i Mercat Municipal, Susanna Sanc-
ho. “El comerç on-line, en l’estat d’alarma 
i la situació de confinament, està permés 
i cal que el comerç de proximitat faci el 
salt també a aquesta plataforma de venda”, 

diu, “a Amposta ja tenim el MarketPlace, 
que funciona des de fa un any, i hem vist 
com aquests darrers dies molts comerços 
de la ciutat s’hi han interessat”. 
És per això que des de la regidoria de 
Comerç i Mercat Municipal, a través del 
Pla de Dinamització Comercial A la Vora 
s’oferiran, des de dilluns 30 de març i fins 
dimecres 8 fins a 8 càpsules gratuïtes (una 

al dia) amb l’objectiu que els comerços que 
ja estan inscrits al MarketPlace o aquells 
que vulguin fer-ho, puguin formar-se en 
aspectes com la creació de contingut de 
qualitat o la promoció de la botiga online. 
Els comerços que vulguin seguir les for-
macions només han d’inscriure’s a www.
pymeralia.com/cursos-gratuitos-market-
place-webinars. Tots els cursos són gra-

tuïts i es faran de 10 a 10.30 a través de 
pymeralia.com
El MarketPlace d’Amposta (amposta.
market) es va posar en funcionament tot 
just fa un any, coincidint amb la Setmana 
del Comerç. Actualment ja hi ha 23 co-
merços oferint productes i, segons explica 
Sancho, aquests darrers dies s’han rebut 
moltes peticions d’informació       

L’Ajuntament posa en marxa càpsules 
formatives de comerç online
COMERÇ> 

Ciutat

S’incrementa el suport a 
les famílies

Dos detinguts per incompliment 
a les restriccions de circulació 

L’Ajuntament i Salut preparen 
l’antiga residencia d’avis amb 76 
places hospitalàries
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de carrers”. “Aquests últims quatre anys 
i mig hem invertit molt en l’arranjament 
del clavegueram de la ciutat i ens hem 
proposat avançar-hi”, diu, “però per a 
això calen recursos econòmics”. “Davant 
aquesta necessitat, recordem que vam 
crear la taxa de clavegueram, que s’ha 
incorporat aquest primer trimestrals de 
l’any al rebut de l’aigua, i que suposa 
entre 3-5 euros trimestrals  en funció 
del consum d’aigua”, recorda l’alcalde, “i 
amb aquesta aportació de 20 euros anu-
als per família, podrem seguir millorant 
una de les infraestructures més deixades 
de la nostra ciutat, el clavegueram” 

Uns 6.700 escolars d’Amposta 
reprenen avui el tercer tri-
mestre de forma telemàtica, 

davant la impossibilitat de reobrir 
els centres educatius per l’alerta 
sanitària de la covid-19. La voluntat 
del departament d’Educació és que 
els centres educatius puguin fer un 
acompanyament personalitzat a tot 
l’alumnat per ajudar-los a mantenir 
l’activitat formativa des de casa en 
funció de l’etapa educativa. 
“Des de l’Ajuntament d’Amposta 
estem treballant per poder fer arribar 
connexió, dades i dispositius a totes 
les cases en què no s’arribi amb les 
mesures del Departament, que preveu 
arribar a 52.000 famílies a tot Catalu-
nya”, assenyala la regidora d’Educació, 
Núria Marco. 
Com a primera mesura, molts dels 
edificis municipals tindran la wifi 
pública. Així, les famílies que visquin 
prop de l’Ajuntament, la Biblioteca 

Comarcal Sebastià J. Arbó, Esardi, el 
Casal, l’Oficina de Turisme, el pavelló 
esporitu, el pavelló Firal 1 d’Octubre, 
la residència d’esportistes del Centre 
de Tecnificació, l’espai la Brúixola, la 
llar d’infants la Gruneta o la Unitat 
d’Escolarització Compartida (UEC) 
podran accedir a la wifi amb la con-
trassenya Amposta públic. 
D’altra banda, també s’anima els 
establiments que romanen tancats i 
les llars que disposen de connexió 
wifi que puguin compartir la wifi 
amb el veïnat per tal de garantir que 
totes les xiquetes i xiquets disposin 
de connexió per poder anar seguint 
les activitats lectives. 
Recordem que el procés de preinscrip-
ció ha quedat ajornat sense data fixada 
encara. Us mantindrem informats   

Ciutat

Uns 6.700 escolars reprenen el curs 
de forma telemàtica
ENSENYAMENT> L’Ajuntament obre la wifi dels edificis municipals 

Des del dilluns 20 d’abril, el gimnàs 
municipal d’Amposta ofereix un 
horari fixat de classes virtuals a 

través del canal de YouTube de la Pisci-
na i Gimnàs municipal. Hi pot accedir 
tothom qui ho vulgui i seguir la classe en 
directe des de casa. Així, s’ha preparat un 
horari amb set sessions diàries de dilluns 
a divendres i tres sessions els dissabtes al 
matí  amb les modalitats que habitual-
ment s’ofereixen al gimnàs com pilates, 
pump, zumba, step, localitzats, gap o cx 
entre d’altres. Les classes són d’accés 
gratuït per a tothom i es poden recupe-
rar després, també a través del Canal de 
Youtube de la piscina.

“Les classes que hem anat penjant al 
YouTube de l’Ajuntament des que va co-
mençar el confinament han tingut molta 
acceptació”, assenyala el regidor d’Esports, 
Marc Fornós, “i ara hem pensat en oferir 
un plus als i les usuàries del gimnàs i la 
piscina fent les sessions en directe”. El 
regidor d’Esports anima a tothom, no 
només a les persones usuàries habituals 
del gimnàs i la piscina, a fer ús d’aquest 
servei públic. “Cal mantindre’ns actius, 
tant per la nostra salud física com mental, 
i aquestes classes volen oferir a tothom la 
possibilitat de fer-ho”, clou.
Les classes es poden veure al canal de 
YouTube de la piscina municipal 

La Junta de Govern Local d’aquest 
del passat dilluns 20 d’abril, ce-
lebrada de forma telemàtica, va 

aprobar l’expedient de contractació de 
les obres ‘Substitució i millora del cla-
veugeram a diversos carrers d’Amposta’, 
a través de les quals s’invertiran 100.000 
euros a la renovació del clavegueram 
de la ciutat. 
Tal i com recorda l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, “hi ha diferents carrers 
que presenten deficiències quant a cla-
vegueram i un dels nostres compromisos 
és anar-hi posant sol·lució per poder 
avançar, també, amb la reurbanització 

El gimnàs municipal comença clases en 
directe a través de YouTube

A licitació 100.000 euros per millorar el 
clavegueram de la ciutat

ESPORTS> Es poden seguir pel canal de 
Youtube de la piscina

OBRES> La Junta de Govern Local aprova 
l’expedient de contractació de les obres de  
millora del clavegueram
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Músic, periodista, reporter, em-
presari, mànager...Ens tenia 
acostumats a estar present en el 

dia a dia de la nostra petita societat. D’una 
banda, com a membre de l’orquestra Los 
Junior’s de Amposta (1958-1976), amb 
la qual van aconseguir grans èxits a nivell 
nacional i internacional. L’èxit més desta-
cat va ser La Perla Preciosa, considerada 
patrimoni immaterial de les Terres de 
l’Ebre. D’altra banda, com a músic, Jo-
aquín era el saxo tenor i la guitarra baixa 
però, a més, la seva tasca com a mànager 
del grup fou impecable. Així, Los Junior’s 
d’aquella època van aconseguir contrac-
tes arreu de Catalunya, Espanya, a més 
d’Andorra i Suïssa. Tal era el seu èxit que 
van haver de rebutjar contractes perquè 
no disposaven de més dies per a realitzar 
les seves actuacions. També van aparèixer 
en els millors programes musicals de TV 
i ràdio conduïts per professionals de la 
talla de Luís del Olmo, María Matilde 
Almendros, entre altres.
Emprenedor de mena, Joaquín i la seva 
esposa Pepita Sanz, van endinsar-se en 

el món empresarial muntant dos negocis 
(Frankfurt Kung Fu i Pub Carnaby 
Street) on van forjar llaços d’amistat molt 
sòlids i van conèixer gent que ocuparien 
un lloc important al llarg de la seva vida. 
Alternativament, va desenvolupar la 
tasca de promotor artístic de les Festes 
Majors d’Amposta, aconseguint ac-
tuacions musicals de primera línia en 
aquella època com Pablo Abraira, Dani 
Daniel, Mike Kenedy, Tony Ronald, Los 
Diablos, Fórmula V, Anna y Jhonny, Pipi 
Calzaslargas, Lorenzo Santamaría, etc. 
al local del Sindicat, el bar del qual era 
regentat pel sr. Joan, gran amic de Roda.
Joaquín i Pepita van estar a La Fila, on 
Pepita se n’encarregava de la consergeria 
i Joaquín engegaria la seva activitat de 
caire periodístic amb el seu apartat 
d’esports a la revista Migjorn  i editant 
després la seva pròpia revista esportiva 
anomenada L’Esportiu de les Terres 
de l’Ebre fins l’any 1995. Roda també 
emetia un programa radiofònic dedicat 
a l’esport juntament amb Marta Cid.
Més endavant, la parella deixa la con-

sergeria de l’entitat musical La Unió 
Filharmònica per crear i difondre les 
seves pròpies revistes.
L’any 1995 neix Amposta Viva, un 
rotatiu d’àmbit local. L’empresa Publi-
citat Roda amplia el seu radi d’acció 
amb Montsià viu, d’àmbit comarcal i 
per últim, apareix la revista A Pols que 
abastava tota la informació de les Terres 
de l’Ebre.
A nivell personal, Joaquín va realitzar 
reportatges gràfics i monogràfics com 
Amposta 2000, Amposta des de l’aire, 
Los Junior’s (4 volums dels 18 primers 
anys), Centenari de La Fila, Les dè-
cades musicals dels anys 60-70 dels 
grups ampostins, Festa del mercat a 
la plaça, 50 anys Penya Barcelonista 
Joan Gàmper, La Lira 1r premi 36è 
Certamen internacional de Bandes de 
Música Vila d’Altea, etc... 

Degut a la seva trajectòria professional 
des de les seves diferents vessants, tant 
musical com periodística, Joaquín Roda 
va rebre el Reconeixement a la Difusió 

SENSE OBLIT, JOAQUÍN RODA
Dimecres dia 23 d’abril, Joaquín Roda va deixar-nos. No em sorprèn que escollís la Diada de Sant 
Jordi perquè tal com ha dit el seu amic Paco Torres, ho va fer “per fer-ne una més bona difusió”.

de l’Esport de l’any 2010 (l’any 2011) i va 
ser guanyador dels Premis Ebre Líders 
2011 en la modalitat Maior de l’any.
Persona amb inquietuds, amb visió de 
futur, transgressor, lluitador i tenaç, amic 
dels seus amics, honest i generós, espòs, 
pare i iaio excepcional. La teva petjada 
perdurarà en el temps i la teva llum bri-
llarà des d’allà on siguis i de ben segur 
que et sentirem molt prop, Joaquín   

María José Roda

Gent
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ENTREVISTA > 

Manel Margalef, director del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
“ He passat de tindre una mirada introspectiva a 
actuar com espectador’’

Manel Margalef (Amposta, 1963) 
és director del Museu d’Art Mo-
dern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) des del passat mes de gener 
d’aquest any. És doctorat en Belles 
Arts pel departament d’escultura i 
llicenciat en Història de l’Art, ha es-
tat artista i professor a l’Escola d’Art 
i Disseny de la Diputació a Tarrago-
na i també professor associat al de-
partament de pedagogia de la URV. 
Del seu llarg llistat d’exposicions en 
podem destacar ‘Sinfonia de los adi-
oses’, ‘Sub-versió’ i ‘En venda’.

El passat 29 de febrer la Banda 
Simfònica va actuar a Ampos-
ta, en el marc del 19è cicle ‘’De 
Banda a Banda’’. Què ens des-
taques d’aquesta actuació. 
D’artista a director del Museu 
d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona... com succeeix 
tot plegat?
Ha estat tot un procés que es va iniciar fa 
un any, amb la jubilació de l’anterior di-
rectora, Rosa Ricomà. Vaig estar preparant 
uns estudis de postgrau en Direcció d’Art 
i Museus i, després, dibuixant i dissenyant 
un projecte per defensar-lo en el concurs 
públic per cobrir la plaça de cap de secció 
en el MAMT. En aquest procés, he passat 
de tindre una mirada introspectiva a actuar 
com a espectador d’aquesta realitat i tindre 

una mirada que permeti manifestar totes 
aquelles peculiaritats de l’art del segle XX 
de les comarques de Tarragona i dels can-
vis que hi ha hagut dels anys 50 i 60 fins la 
contemporaneïtat. 

La teva trajectòria artística et 
porta al MAMT?
 Bé, jo he treballat artísticament 
des de la pintura, la instal·lació, l’escultura i 
la fotografia, en fi, em considero un artista 
interdisciplinari en aquest àmbit. És a dir, 
no estic condicionat en una tècnica ni en 
una manera de mirar... sinó que sempre he 
tingut un treball molt obert que s’ha anat 
reinventant en forma de temàtiques i ex-
posicions. Paral·lelament he treballat sem-
pre en l’àmbit de la docència i he intentat 
tirar endavant amb un projecte pedagògic 
que jo considerava interessant perquè no-
dria tota la meva experiència amb la for-
mació en els alumnes i, al mateix temps, 
ells m’aportaven noves mirades. Tot aquest 
bagatge m’ha aportat a conèixer la realitat 
a nivell artístic i social i també a adoptar 
uns punts de vista i un criteri per poder 
defensar el projecte del Museu d’Art Mo-
dern de la Diputació de Tarragona.

Com et sents de ser el director 
del MAMT?
És molt gratificant formar part d’una ma-
nera més activa, directa i participativa en 
les actuacions capdavanteres de la nostra 

realitat artística. Si bé el principal objec-
tiu del Museu d’Art Modern de la Di-
putació de Tarragona se situa en l’estudi, 
la conservació i la difusió de l’obra i dels 
artistes del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre, en un futur pròxim, haurà 
d’aprofundir en el desenvolupament d’una 
mirada renovada que li permeti continu-
ar treballant per l’excel·lència en les seves 
funcions i en el desenvolupament actiu 
de totes les tasques que li pertoca realitzar 
com a servei públic. Estic convençut de 
poder aportar una nova mirada als nous 
projectes que es duran a terme en aquesta 
etapa que tot just comencem.

I com et vas iniciar en el món de 
l’art?
Jo vaig iniciar els meus estudis amb arqui-
tectura, era una carrera que m’apassionava 
pel disseny i la creació de l’espai però em 
vaig veure molt limitat i no em vaig sen-
tir còmode. Per això em vaig declinar cap 
als estudis d’art, Història de l’Art i Belles 
Arts. Això va ser el detonant per conèixer 
de més a prop el món de l’Art.

Creus que el mon artístic és vo-
cacional?
Tinc els meus dubtes. Jo crec que l’artista 
ha de tindre inquietud, ganes d’explicar les 
coses, ganes d’aprendre a mirar i percebre 
l’entorn, perquè aquest està canviant cons-
tantment i s’està regenerant amb el pas del 
temps i ara s’està començant a mirar cap 
a altres indrets[...] Si bé en nàixer pots 
tenir aquesta vocació, avui en dia la figura 
de l’artista ha canviat. Avui en dia l’artista 
és una persona que analitza constantment 
l’entorn i evidencia i denuncia socialment 
el que succeeix. Penso que els temps d’ara 
hi ha molta interdisciplinarietat, és a dir, 
gent que ha estudiat econòmiques i des-
prés s’ha passat al món de l’Art o gent que 
ha estudiat investigació i després ha estu-
diat Belles Arts... perquè busquen aquestes 
sinèrgies que els ho permeten expressar la 
seva inquietud o creativitat des de diversos 
punts de vista 

SELENE NAVARRO FÀBREGA

Amics

-Hola! Em dic Rigo. Tinc sis anys. M’agrada fer sumes i també pescar... Aaaah! I soc el 
millor del món lluitant fins a la mort per defensar els meus amics!
I amb esta singular presentació va guanyar-me per sempre més... 
Rigoberto o Rigo o Berto, segons on i quan hagueres tingut la sort de tenir-ne notícia, 
en nàixer, va trobar d’un gust del tot pèssim el fet indecorós que els seus pares l’hague-
ren batejat amb el mateix nom que son germà mort... A tota hora va abjurar d’aquell 
apelatiu malaït per la malastrugança. Massa noms repetits només porten al caos i l’em-
bolic... deia. Si allò que els seus progenitors havien  desitjat en optar per batejar-lo així 
era perpetuar el record d’aquell qui mai no va conèixer, que li haguessen posat un altaret 
al menjador de casa! 
Sa mare, qui sempre va expressar els seus afectes a còpia d’ironies i sarcasmes, mai no va 
saber-lo estimar. De fet, sempre va trobar mil excuses per no fer-ho. Els murs invisibles 
són els pitjors per què tenen uns fonaments ben arrelats als nostres subconscients. La 
vida no viscuda és una malatia de la qual podem morir. I sense cap moixaina ni carícia 
ni tampoc cap besada que trossegés l’eterna separació entre aquelles dos generacions 
de la mateixa família, la infància del meu amic va resultar-li excessívament dolorosa. 
“Culpa teua” li deien en mirar-lo uns ulls de mare que mai van permetre-li cap abraça-

da absolutòria... Hi ha històries amb el sostre tan baix que t’esclafen sota una allau de 
la tristor més absoluta, que t’escanyen, t’ofeguen i t’asfixien els ventricles. Tirar-se del 
balcó més alt dels “Pisos de Merín” va resultar-li més fàcil que no es pensava... No va 
dubtar gens ni mica.
Ens deixaren enterrar-lo després de discutir un parell d’hores amb un retó que li negava 
el descans etern. Sort que era un dels escolanets i, just per això mateix, finalment, el 
capellà va accedir a buscar-li un reclauet al cementeri municipal. Només entrar. En un 
nínxol segellat amb el guix més barat... Vam fer una colecta entre tots els amics. A sa 
mare encara l’esperem. Pobret, només tenia catorze anys!
L’ordre dels comiats no pot elegir-se, però en pensar-hi i que jo recorde, els anys an-
teriors a la volada de Rigo, van ser els més preats de ma vida... Els més importants, els 
millors, aquells quan encara podia escriure de les ferides de l’ànima sense haver-ne patit 
mai; sense haver notat la carn esberlant-se’m enterament amb aquell dolor metàl·lic i 
del tot desconcertant de les pèrdues quan són de veritat. 
Quan les persones que apreciem es moren, s’emporten el millor de natros. Passa però, 
que els morts tendeixen a llegar una reverberació estranya al bell mig la nostra existèn-
cia mundana, una mena de peculiar resonància eterna que els deixa marxar però, a la 
vegada, els manté vius dintre nostre record. I, que jo recorde, aquell va ser l’últim dia de 
la meua primera vida 

JESÚS SERRANO

Manel Margalef. Fotografia: Àngel Ullate.

Cultura

Històries per pensar  



12 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 942  ·  ABRIL 2020

Antonia P. Ripoll actualment viu a 
Bítem, tot i que la majoria del seu 
temps el passa a Amposta a l’Escola 
d’Art i Disseny, on exerceix de pro-
fessora. Antonia va nàixer a Barce-
lona l’any 1961. Filla de mare lleida-
tana i de pare aragonès, l’any 1984 
va deixar les terres barcelonines 
per posar-se a viure a les Terres de 
l’Ebre.

Antonia P. Ripoll no va nàixer a Am-
posta, però és molt coneguda pels 
ampostins per ser la fundadora de 

l’Escola d’Art i Disseny (ESARDI), amb 
confiança i empenta de Marisa Lajunta, 
Galdiri, Vicent Monfort, Teresa Reche, 
JM. Simó i Joan Roig, entre d’altres 
personalitats que en van ser promotors. 
Antònia va estudiar Belles Arts a l’Es-
cola Massana de Barcelona, una escola 
capdavantera i ‘trencadora’. Les relacions 
establertes a la Massana li van fer deixar 
Barcelona i marxar a viure a les Terres de 
l’Ebre. En el temps de trasllat, va conèixer 
a Marisa Lajunta a les  classes de ceràmica 
a que es feien a l’escola d’Art de Tortosa. 
‘’Hi anava algunes tardes acompanyant 
al meu exmarit a les seves classes,  perquè 

per mi suposava un contrast molt gran 
el canvi de viure de Barcelona a Tivenys, 
on vaig residir durant uns anys. Conèixer 
i tenir contacte amb persones, que amb 
inquietuds creatives, pròximes d’actituds, 
assistien a les classes de ceràmica, m’aju-
dava a desconnectar alhora que establir 
noves coneixences i relacions”, argumenta 
Antonia. Aquelles tardes en les classes, 
s’establien converses sobre l’art, i Antònia 
resolia els dubtes que anaven sorgint. Va 
ser en aquell moment quan Marisa va 
proposar-li fer classes d’art a Amposta, ja 
que en aquells temps, concretament abans 
del 1984, la gent havia de desplaçar-se per 
aprendre art a Tortosa. 
Així, al juliol del 1984, recent establerta a 
les terres ebrenques, Antonia va impartir 
a Amposta un curset de dibuix i pintura, 
al que, el mateix estiu,  van seguir dos 
cursets més de ceràmica i tapís, impartits 
per altres especialistes. Degut a la gran 
acollida que van tindre aquests cursets, 
des de l’Ajuntament d’Amposta es va 
decidir donar-li continuïtat i el dia 5 de 
novembre de 1984 es va obrir l’Escola 
d’Art ‘normalitzada’, situada a l’espai que 
avui ocupa el Centre Obert,  i Antònia 

va estar al front de les classes i la direcció. 
“Per mi, l’Escola és la meva filla”, afirma 
Antònia Ripoll, al mateix temps que 
afegeix: “És filla compartida i construïda 
amb complicitats, primer de Marisa i 
l’Ajuntament, després amb l’ajut i el treball 
compartit dels companys”. 
Amb el temps, a l’Escola d’Art es va co-
mençar a impartir disciplines de disseny i 
també a atorgar títols oficials tant en Art 
com en Disseny. Mentrestant, l’Ajunta-
ment va comprar el recinte del Castell, 
i es va decidir d’utilitzar un dels edificis 
del recinte per situar-hi l’Escola d’Art, on  
ESARDI hi te la seu des del 1996.
Antònia va ‘construir’ l’Escola d’Art, 
la va dirigir els primers 20 anys, i des 
d’aleshores i fins aquest mateix moment 
no ha parat d’impartir classes d’especia-
litats artístiques, dibuix, pintura, gravat, 
mural i intervenció, entre altres, a totes 
les persones apassionades i interessades 
en aquestes branques, fent difusió, obrint 
noves mirades i actuant de catalitzador 
entre persones i activitat artística en totes 
les seves formes. ‘‘Catalitzador perquè, fent 
tàndem amb Teresa Reche de l’Ajunta-
ment i Àlex Farnòs, vam estar impulsors 

de la Biennal d’Art’’, argumenta Antonia.
Antònia es defineix com una persona 
activa també com a artista i creadora, ja 
que creu fermament en l’acció i el fet de 
tenir compromís en allò que apassiona, en 
el seu cas és “l’artivisme” de l’experiència 
humana,  del pensament i l’emoció. “Hi ha 
molta gent que diu que l’art no serveix per 
a res, ja que no és “útil”, però  l’art, és allò 
que, positivament, mou el món; l’art és allò  
que ens fa humans”, conclou Antònia 

SELENE NAVARRO FÀBREGA

‘’Antonia P. Ripoll. Mentre tant TOT’’
BIOGRAFIES AMPOSTINES> 

Cultura
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L’hora de la 
solidaritat 

Feia molt que no escrivia, massa. 
Escriure ens ajuda a organitzar les 
idees, i suposo que amb la crisi de la 
Covid-19, he hagut de fer un gran 
esforç per reorganitzar algunes idees 
i plantejaments, com tothom. A més 
a més, em feia respecte donar alguna 
opinió pública en un context que 
varia a cada segon i que, per molt que 
diguem, fins que no tinguem perspec-
tiva del que ens ha passat no podrem 
realitzar una anàlisi exhaustiva de 
què vivim, esbrinar quines han estat 
les causes i avaluar les conseqüències.

Però mentre vivim aquesta pan-
dèmia el món no s’ha parat per a 

res, en són mostra les actuacions 
comunitàries com ho és el voluntariat 
per ajudar a la nostra gent gran, les 
dones que han cosit mascaretes i les 
han fet arribar a aquella ciutadania 
que no en tenia. Dic dones, perquè 
sí: els rols de gènere tampoc s’han 
aturat i segueixen presents. També 
els makers han aglutinat esforços i 
han fabricat més de 12.000 viseres a 
Terres de l’Ebre. Tota aquesta feinada 
ens demostra que si hi ha voluntat 
podem tindre una gran adaptabilitat 
al canvi, i intentar fer front aquesta 
crisi sanitària, i estic completament 
segura, que podem fer front a molts al-
tres reptes que se’ns puguin plantejar. 
Sempre amb la voluntat contribuïdora 
i constructiva de millorar el conjunt 
de la nostra societat.

Diuen que la vida és la suma cons-
tant d’oportunitats que marquen els 
temps del nostre destí. En aquesta 
crisi tenim l’oportunitat perfecta per 
poder sembrar els canvis estructurals 
necessaris i millorar així la situació 
econòmica i social del nostre territori. 
N’és una prova l’actuació coordinada 
des de la Delegació Territorial de 
Salut, que si més no, de moment, està 
donant un gran exemple de com és 
de necessari actuar coordinats com a 
territori, donat que les quatre comar-
ques de Terres de l’Ebre compartim 
característiques com ho són la cultura 
i la història, i també dades poblaci-
onals o econòmiques, que si més no 
condicionen la nostra qualitat de vida.

Actuar com a territori significa 
que els governs locals i supramu-

nicipals, com ho són els Consells 
Comarcals, vagin tots a una, sí. Però 
també és responsabilitat nostra, de la 
ciutadania, actuar d’aquesta manera: 
fer comerç de proximitat tot creant 
cadenes econòmiques que beneficiï 
els nostres veïns i veïnes, comprar al 
poble vaja! També és imprescindible 
buscar mecanismes de solidaritat 
que vagin més enllà de l’economia i 
impliquin apostar en aspectes com 
l’educació, la cultura i un llarg etcètera 
amb mirada de territori. Perquè no 
us enganyeu: si Móra la Nova pateix, 
Amposta també pateix, i així amb tots 
els pobles i ciutats del nostre racó.

No pretenc descobrir res de nou, 
aquests plantejaments fa molts anys 
que s’estan debatent al territori. La 
diferència essencial recau en el fet 
que aquestes idees ja no solament es 
debaten sinó que es duen a terme, 
s’ha posat fil a l’agulla i a poc a poc 
anirem veient com cada dia serà més 
la nostra realitat.

Però no tot és voluntat, també són 
necessaris recursos i mecanismes, i 
si una cosa ens ha ensenyat aquesta 
crisi, és que si posem la tecnologia 
al costat de la humanitat, podem fer 
veritables fites que ens beneficien a 
tothom. Per exemple, la Diàspora 
Ebrenca que és un col·lectiu de recent 
creació on persones que no viuen al 
territori volen mantenir l’arrelament, 
ja ha fet dues trobades online amb la 
voluntat de contribuir i crear un debat 
que aporti diferents perspectives (dels 
que hem marxat i dels que han tornat 
o els que no han marxat mai...), i que 
desencadeni en fets 

Daniela Gil Gamboa,  
estudiant de sociologia.
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Editorial

Quan escrivim aquestes línies ja 
fa més de cinc setmanes que estem 
confinades a casa, intentant sortir al 
menys temps possible al carrer, només 
quan és estrictament necessari. Ja fa 
més de cinc setmanes que els professi-
onals sanitaris, els cossos de seguretat 

i d’emergències estan deixant-se la 
pell per lluitar contra el coronavirus. 
Ja fa més de cinc setmanes que tenim 
el petit comerç i la restauració locals 
tancat i aquell que pot obrir, fent mans i 
mànigues per poder portar el seu servei 
a domicili. Ja fa més de cinc setmanes 

que les famílies compaginen teletreball 
i família. Estan sent setmanes difícils i  
ara cal, més que mai, la responsabilitat 
de tothom, perquè ara que comença 
el desconfinament gradual, tot l’esforç 
individual que cadascú de nosaltres 
està fent per aturar la covid-19 no hagi 

sigut en va. Ara, cal més que mai, que 
siguem prudents i responsables, perquè 
la tornada a la normalitat sigui al més 
fàcil possible. I també cal ser responsable 
quan puguem anar a comprar i a passejar. 
El petit comerç local ens necessitarà 
més que mai  

Tribuna
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SOM AMPOSTA, ARA 
MÉS QUE MAI 

1.. Des de Som Amposta volem recor-
dar, tal com vam dir a un comunicat, 
que durant el temps que duri la pandè-
mia del COVI-19   no farem política 
utilitzant aquesta situació. No farem 
critiques, només farem propostes o 
suggeriments que puguin ser benefi-
cioses per la nostra ciutat i ciutadans.

Volem felicitar i donar les gràcies a tots els 
professionals que estan al peu del canó fent 
uns serveis que sense ells tot això no seria 
possible. També volem donar molt ànims 
a tota la ciutadania, ja  que  està  fent  tot  
el  possible  perquè  tot  això  pugui  acabar  
el  més prompte aviat.

Des de Som Amposta també creiem que és 
hora d´estar tothom units deixant de costat 
ideologies i postures partidistes. Per això 
Som Amposta des del primer moment ens 
vam posar al costat de l´equip de Govern i 
continuarem estan fins que tot això acabi.

MIL GRÀCIES PER SER AQUÍ!!!
2..Des  de  Som  Amposta  i  en  con-
cret  des  del  nostre  departament  de 
Comerç volem presentar el següent 

projecte.

Volem incentivar i promoure  un acord amb 
totes les grans  superfícies  i  supermercats  
d´Amposta  perquè totes puguin vendre 
productes locals i de proximitat. Un  acord  
amb  un  conveni     perquè  s´implanti  un
percentatge  de productes locals o de 
proximitat depenent superfície de venda.

Volem incentivar o promoure la venda 
d´aquests productes, ja que com més llocs 
estiguin implantats millor i més possibilitats 
hi haurà de venda.
 
Volem incentivar  o promoure la venda 
d´aquests productes, ja que seria un benefici 
molt gran per als productors. Tenim molts 
productes frescos, per exemple, que es que-
den als arbres i als camps. Li donem sortida 
a tots aquests productes que per diferents 
problemes no tenen sortida.

Tenim una   terra molt rica en productes 
fets a les nostres terres i que molta gent 
de les nostres terres, inclòs sent d´aquí, no 
coneixen. Hem de donar a conèixer tota la 
nostra riquesa i compartir-la.

Aquí guanyem tots!!! Hem de treure del cap 
aquesta idea  que els grans seu menjen tot… 
els grans han d´ajudar als petits.

3.. Des de Som Amposta volem dema-

nar l´equip de Govern una comissió 
permanent amb tots els portaveus i 
totes les portaveus de les diferents 
forces polítiques per fer el seguiment 
d´aqueta crisi i posar en pràctica entre 
tots els esforços per tirar endavant 

la nostra ciutat i estar al costat dels 
ciutadans tots
units tal com demana la ciutadania.

Hem d´estar units i demostrar que de tot 
això podem sortir tots junts 

MESURES 
EXTRAORDINÀRIES 
PER A UNA SITUACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA

Des del 13 de març estem vivint, com a 
societat, una situació extraordinària. La 
pandèmia ens ha obligat a tancar-nos a 
casa i en el millor dels casos, a teletreballar 
mentre tenim cura dels i les menudes de 
casa. Hi ha, però, realitats desencoratja-
dores. S’ha hagut de baixar la reixa dels 
petits negocis locals, les llistes de l’atur han 
crescut i moltes famílies s’estan enfrontant 
a una situació de vulnerabilitat. I els que 
ja eren vulnerables abans de la pandèmia, 
han vist com s’agreujava encara més la 
seva situació. 

Des del primer moment, com a govern 
municipal, hem esmersat tots els nostres 
esforços a poder donar resposta, a vega-
des de manera imaginativa, a totes les 
necessitats detectades. I en molts casos 
ho hem fet gràcies a la col·laboració de 
persones a títol individual, però també 
d’empreses i entitats, que a través d’actes 
de gran solidaritat, ens han ajudat a poder 

arribar a tothom, ens han dondat material 
de protecció per a les persones que ho han 
necessitat i ens han ofert els seus serveis i 
productes per a qualsevol necessitat.

Com a societat ens enfrontem i ens 
enfrontarem a molts reptes. Amb la 
tornada a la normalitat, que serà gradual, 
i segurament serà una normalitat diferent 
a la que coneixíem abans del 13 de març, 
seran necessàries polítiques posant sempre 
la ciutadania al centre. Tot i que és un tret 
que ens ha distingit sempre com a govern 
municipal, ara més que mai, caldrà abocar 
al màxim de recursos possible al carrer. Per 
tot això, hem emprés algunes accions, per 
ajudar a la ciutadania a poder sortir de la 
situació que vivim al més aviat possible. 
Hem creat l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania.

 Hem posat a disposició de la ciutadania 
una Oficina d’Atenció creada específica-
ment per poder donar assessorament a la 
ciutadania i el teixit empresarial de la ciutat 
en la sol·licitud d’ajuts per fer front a la 
crisi econòmica derivada de la pandèmia 
de la covid19 del propi ajuntament i 
també altres administracions superiors. 
La creació d’aquesta oficina ha permés 
obrir un canal de comunicació directe amb  

qualsevol persona, sigui com a persona 
física, com a autònom o com a empresari 
o empresària, que hagi estat afectada per 
la crisi econòmica derivada de la pandèmia 
sanitària pugui rebre assessorament. A la 
pàgina web amposta.cat/oficina-covid-19 
s’hi van penjant informació de totes les 
ajudes així com també els enllaços de 
tots els tràmits. A més, hem intensificat 
els esforços de la comunicació a través de 
tots els canals al nostre abast. A més, hi 
ha atenció personalitzada per a tothom 
qui ho desitge. 

 Hem creat una línia de subven-
ció pròpia

D’altra banda, també tenim la voluntat 
de minimitzar el greuge que estan patint 
diferents sectors econòmics de la ciutat i és 
per això que com a equip de govern hem 
cregut pertinent treure una línia d’ajuts 
destinats a reactivar l’economia d’aquells 
qui s’han vist afectats econòmicament per 
la crisi sanitària puguin.

La convocatòria de la subvenció sortirà 
durant el mes de maig i permetrà als 
sol·licitants rebre fins un màxim de 500 
euros. Aquest ajut té com a voluntat poder 
ser un complement a les subvencions que 

fixades per altres administracions. Amb la 
creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania i la línia de subvencions pròpies ens 
posicionem com un dels Ajuntaments que 
més esforços estem destinant a minimitzar 
la crisi derivada del COVID-19, posant 
tota la informació a l’abast de la ciutadania 
i oferint un assessorament personalitzat. 

Mantenim estructura i paralit-
zem els pagaments

La crisi sanitària ha fet trontollar els serveis 
que estàvem prestant com Ajuntament i 
algun d’ells s’han deixat de pensar. Per 
aquest motiu, com a equip de govern 
vam decidir deixar de cobrar les quotes 
d’aquells serveis que no es presten com 
són les llars d’infants, el gimnàs i la pis-
cina municipal, les quotes de les terrasses, 
les quotes dels paradistes del mercat 
ambulant del dimarts o les quotes de les 
concessions administratives afectades pel 
tancament. Ara bé aquesta minoració dels 
ingressos val a dir que no va acompanyada 
d’un estalvi pel fet de tenir alguns serveis 
tancats ja que els treballadors de les llars 
d’infants, el gimnàs municipal o la piscina 
continuen treballant en diferents tasques 
i per tant no s’ha vist disminuït el capítol 
de personal 
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LA LA CIUTADANIA 
D’AMPOSTA 
NECESSITA UNITAT 
POLÍTICA EN 
AQUESTS MOMENTS 
I EN EL FUTUR, 
ÉS CLARAMENT 
IMPRESCINDIBLE.

La pandèmia del coronavirus posa 
la ciutat d’Amposta davant la urgència 
de com hem d’afrontar un repte global 
de primera magnitud. La manera de 
respondre els polítics diu molt de 
nosaltres mateixos.

El coronavirus ens ha posat davant 
del mirall, no només d’una crisi sani-
tària, sinó una crisi social i universal. 
És el col·lapse del sistema per no haver 
afrontat canvis estructurals. Estem 
pagant anys de retallades i austeritat 
en àmbits tan decisius com la sanitat. 
A  Catalunya es van perdre 2.400 
professionals sanitaris i més de 1.100 
llits. Malgrat tot, la reacció d’aquests 
professionals, ha estat exemplar per 
tal de donar la resposta necessària en 

tot moment.
Davant nostre tenim molts reptes 

per resoldre i hem d’actuar incan-
sablement per millorar la situació 
en general, mantenir-se de la banda 
de les famílies, dels col·lectius més 
vulnerables, de les empreses, de les 
pimes i de les treballadores i tre-
balladors autònoms que per motiu 
de l’estat d’alarma no poden obrir 
els seus negocis i estan patint les 
conseqüències més dures d’aquest 
virus. Cal establir uns mecanismes 
de col·laboració entre tots per tirar 
endavant d’aquesta situació.

L’ajuntament d’Amposta està 
actuant en benefici de la ciutadania 
per a la reconstrucció econòmica i 
social de la nostra ciutat amb totes 
les forces polítiques. La ciutadania 
es mereix per part dels representants 
polítics grans consensos i acords per 
a moments excepcionals. No hi ha 
altra que remar tots junts, govern i 
oposició, sense excloure a ningú. En 
aquests moments la responsabilitat és 
compartida i la ciutadania no perdo-
narà a cap força política que vulgui 
traure rèdit de la situació actual per 
damunt dels interessos i el benestar 

comú de la societat. Tot s’aconsegueix 
des de l’esforç, la unitat política, el 
consens i la responsabilitat.

El Govern d’Espanya ha actuat 
amb responsabilitat en tot moment, 
abordant les dificultats que han anat 
sorgint, en els àmbits econòmic, social 
i sanitari. El desconfinament iniciat 
amb els infants, ens mostrarà com 

estem de preparats per enfrontar una 
tornada a la possible «normalitat» que 
mai tornarà a ser la mateixa. Hem 
de ser conscients de que la primera 
responsabilitat, que de vegades es 
demana als polítics, és la nostra com 
a ciutadans. Fer cas de les advertències 
i del sentit comú seran també unes 
bones eines per poder sortir abans 
d’aquest malson 

L’espai PSC-AMPOSTA 
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PREPAREM-NOS 
PER A LA CRISI DE 
DESPRÉS 
DE LA PANDÈMIA 

Mentre llegiu estes línies, estem encara 
en plena crisi sanitària i portem més de 40 
dies de confinament. L’epidèmia arreu de 
Catalunya ha provocat milers de morts, 
però per sort al Montsià, l’afectació ha 
estat molt menor. Paral·lelament a la crisi 
sanitària brutal, hi ha també la crisi eco-
nòmica. Junts per Amposta hem proposat 
una sèrie de mesures immediates per estos 
primers mesos, per ajudar la ciutadania 
que patirà més les conseqüències a curt 
termini, sobretot famílies i comerços, 
apart de mesures per garantir l’equilibri 
pressupostari de l’Ajuntament a llarg 
termini i així poder emprendre més 
mesures durant lo temps que s’allargui 
la crisi econòmica. 

Una primera mesura ha estat demanar 

la congelació del cobrament de l’aigua i 
una rebaixa immediata del rebut per a 
comerços, rebut que costa a un autònom 
lo triple que a una família. Esta mesura 
va ser rebutjada per l’equip de govern al 
ple d’este mes d’abril 

Una segona mesura ha estat la creació 
d’un fons municipal que ha de servir per 
crear un tiquet comerç per un important 
al voltant d’uns 100 euros per a gastar en 
el sector comercial d’Amposta i entre-
gar-lo a totes les famílies d’Amposta i així 
poder proporcionar liquidesa immediata 
al comerç. 

A llarg tenim força dubtes sobre l’estat 
pressupostari de l’Ajuntament per 
poder afrontar un canvi de polítiques 
per pal·liar la crisi. Es per això que hem 
demanat a l’equip de govern que elabori 
uns nous pressupostos municipals per 
a l’any 2020, ja que les previsions de 
despeses i ingressos s’alteraran subs-
tancialment. La suspensió de la Festa 
Major i la Festa del Mercat a la Plaça i 
la majoria d’esdeveniments suposen un 
estalvi de més mig milió d’euros que 
ha de ser invertit en ajudar autònoms, 
comerç i famílies. L’equip de govern no 
ens ha donat una resposta clara a esta 
petició, és probable que seguiran en la 
seua pràctica de modificar el pressupost 
aprovat pràcticament cada mes, enlloc 
de fer uns pressupostos realistes. 

CAL REENFOCAR LES 
POLÍTIQUES ENVERS 
COMERÇ I 
EMPRESES  

A Amposta cal reenfocar les polítiques 
envers comerç i empreses, canviar el 
model de dinamització econòmica, 
invertint per aturar la desaparició del 
comerç. Es per això que com a Grup 
Municipal activarem l’opció, via mo-
ció, de fer un registre de proveïdors 
d’Amposta, tal com va fer Deltebre i 
l’Aldea més recentment. Aquest registre 
és un llistat per fer més transparent la 
contractació de contractes menors, que 
són els contractes menys transparents 
perquè normalment són adjudicats a 
dit o sempre als mateixos proveïdors. 
Volem potenciar la contractació de ser-
veis i productes d’empreses d’Amposta, 
i aquesta es la manera de fer-ho.  
Així mateix, cal una racionalització de la 
despesa municipal. No podem dependre 
tant de subvencions d’altres administra-
cions per fer inversions i malbaratar los 
recursos propis en despesa supèrflua ja 
que en època de crisi com la que esta a 
punt de començar, llavors esclatat tot i 
es disparen les xifres d’atur i la pèrdua 
de població.  
Per exemple, vam veure en bons ulls que 
l’equip de govern es paguessin els diners 
de les subvencions a les entitats, 300.000 

euros. Però desprès ens n’assabenten que 
algunes li havien dit a l’Ajuntament que 
no calia, que no tenien despeses per pagar 
i que ara la seva activitat havia quedat 
reduïda a zero. Tot i així l’Ajuntament va 
fer el pagament. Sense mirar necessitats 
específiques. Lo correcte hagués estat, 
revisar les necessitats de les entitats en el 
moment del confinament, que calcules-
sin quant devien i quant deurien en uns 
tres, quatre mesos, i pagar la xifra. Pot 
ser segurament no serien 300.000 euros 
i en serien uns quants milers menys, 
que ara es podrien afegir a la bossa per 
famílies i empreses.  
Lo nostre grup tenim clar que esta crisi 
no té res a veure amb aquella que vam 
patir fa 10 anys. Esta es una crisi de baix 
cap a dalt, on qui pateix, d’entrada, són els 
autònoms i els petits empresaris, molts 
d’ells obligats a obrir sense facturar un 
euro de calaix al final del dia, i la resta, 
tancats a pany i forrellat, veient com 
els seus comptes corrents disminueixen 
sense poder treballar. Esperem donar-los 
la millor resposta possible 

 hola@juntsxamposta.cat  
 t.me/juntsxamposta
 juntsxamposta.cat
 fb.com/juntsxamposta 
 twitter.com/JuntsxAmposta 
 instagr.am/juntsxamposta

L’espai Junts  
per Amposta
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Joana Roig (Amposta, 1992) és juga-
dora de futbol femení al Riudoms, a 
Preferent, i també entrenadora d’un 
equip infantil de nenes al mateix club. 
Des de ben petita sentia passió pel 
futbol, era aquella nena que jugava 
amb els nois a pilota al pati de l’escola 
i que destacava per sobre de la resta 
per la seva velocitat.  ‘Joaneta’ és el 
mot amb el qual la van començar a 
cridar i així s’ha quedat fins ara.

T’ha agradat des de ben petita 
el futbol? 

El futbol sempre m’ha agradat, i crec 
que, tal com em vaig fent gran, cada cop 
m’agrada més. És per aquest motiu que 
actualment estic estudiant el nivell 2 
d’entrenadora de futbol, i estic fascinada. 
Quan era més petita vaig estar jugant de 
portera d’handbol amb l’Amposta, i vaig 
arribar fins i tot a les finals de Catalunya, 
i tot i que només vaig estar jugant un any 
perquè els faltava una portera, crec que se’m 
donava prou bé.

Tens una llarga trajectòria es-
portiva...

Vaig començar jugant a futbol sala, 
llavors tenia 10 anys i jugava per a l’Am-
posta. En aquells temps no s’estilava molt 
que les nenes juguessin a futbol, la veritat. 
De l’Amposta vaig decidir passar a jugar 
a futbol 11 perquè el futbol 7 em quedava 
petit i volia continuar creixent com a ju-
gadora i explotar el meu potencial. Llavors 
és quan vaig jugar per al Reus Deportiu, 
després per al Tortosa Ebre, La Cava, per 
a Camp Clar, Cambrils Unió, fins ara que 
estic al Riudoms. 

Sempre has jugat en la matei-
xa posició?

Ara mateix estic jugant d’extrem dret, 
però sempre he jugat de davantera,  sigui 
per banda o en punta.

Quants gols vas marcar el 2019 
i quants portes enguany?

L’any passat vaig marcar un total de 45 

gols. Aquest any, tenint en compte que estic 
a una categoria superior, porto 23 gols amb 
el que va de temporada, i encara queda la 
meitat de lliga per jugar.
Et pots guanyar la vida jugant 
a futbol?

 Jo no guanyava diners abans, i ara 
tampoc. Jo jugo per passió i per estima a 
aquest esport. Una jugadora amateur quasi 
mai cobra diners per jugar, ho fa més bé per 
la passió que té per aquest esport, excepte 
al Reto Iberdrola i a la lliga Iberdrola, que 
ja és semiprofessional i professional i es 
comença a cobrar i a tindre contractes. Però 
tot s’ha de dir, guanyar-se la vida amb això 
i a Espanya és molt complicat.

És difícil ascendir de nivell?
Sí, com més categoria, més es complica 

la cosa.

Hi ha diferències entre el fut-
bol masculí i el femení, quant 
a facilitats?

Moltíssimes, començant pels nens, que 

els vénen a buscar amb taxi o els hi faciliten 
transports per poder anar a jugar a un Barça/
Espanyol.... A les nenes, en canvi, no els 
hi faciliten res, s’han de pagar els desplaça-
ments si volen anar-hi, encara que després 
no facin pagar altres quotes. A banda de tot 
això, ells cobren sous excessius i, en canvi, 
les jugadores professionals cobren molt poc.

Quin és el teu objectiu?
El meu objectiu és poder pujar a un 

equip a la província de Tarragona que 
estigui bastant alta, com la Nacional o Reto 
Iberdrola, perquè totes les jugadores que hi 
ha als voltants no hagin de marxar a jugar a 
Barcelona, Lleida o altres parts d’Espanya.

Com s’entrena per ser tan pro-
fessional?

La veritat és que professionals no som, 
de totes maneres, la majoria de jugadores 
que estim a l’equip ens ho prenem molt 
seriosament i, a banda d’anar a passar-ho 
bé, el que volem és aprendre i continuar 
creixent com a jugadores.

Jugar a futbol té caducitat?
Per desgràcia, sí. Quan tens una edat ja 

no pots jugar, perquè no estàs en forma ni 
pots fer les mateixes coses que abans. Però 
si fos per mi, jugaria tota la vida a futbol. 

Què t’ha aportat el futbol a la 
vida? 

El futbol t’aporta poder tenir un com-
promís amb tu mateix i, sobretot, amb la 
gent que forma l’equip, a ser humil i tenir 
els peus a terra i no voler anar de superior 
amb ningú. Segurament, també t’aporta ser 
millor persona, a valorar la gent que t’estima 
i que s’esforça per venir cada cap de setmana 
a veure’t o quasi cada cap de setmana. Això 
quan ets petit no ho valores, però quan et 
vas fent gran, probablement és el que més, 
perquè després, quan aquestes persones no 
estan i no les tens allí a la grada animant-te 
les trobes molt en falta 

SELENE NAVARRO FÀBREGA

Joana Roig, durant un partit.

ENTREVISTA > 

‘’Jugo per passió i per estima a aquest esport’’
JOANA ROIG, FUTBOLISTA I ENTRENADORA AL RIUDOMS

Esports
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El Club Natació Amposta va realitzar 
una gran actuació en el Campionat 
Provincial de Natació Delegació 

de Tarragona. Una competició que es va 
celebrar el passat dissabte 7 de març a les 
instal·lacions del Complex Esportiu Win 
Tortosa. Del Club ampostí hi van parti-
cipar les categories Benjamins, Alevins, 
Infantils i Juniors. 

Una jornada molt tensa i molt intensa 
on els nedadors del Club es van esforçar 
al màxim i això es va veure reflectit en els 
resultats, ja que van baixar les seves marques. 
Els nedadors de la categoria Alevina: Nikita 
Pau Poparcea i Marc Jordà van aconseguir 

mínima per als campionats d’Espanya que 
se celebraran aquest estiu a Barcelona. D’al-
tra banda, els nedadors Helena, Fiona, Júlia, 
Sara, Pol, Pau, Marc i Arnau, van fer-se amb 
la tercera posició en Relleus, aconseguint 
així la medalla de bronze.

PARTICIPACIÓ EN LA 5A JOR-
NADA LLIGA CATALANA

El dissabte 29 de febrer es va celebrar a 
les instal·lacions del Complex Esportiu de 
Tortosa la 5a lliga catalana en la categoria 
alevina. L’equip ampostí va estar compo-
sat per: Iker Romero, Xavier Nadal, Blai 
Escribà, Marc Jordà, Nikita Pau Poparcea, 

Marc Gonçalves, Genta Shabanaj, Alma 
Shabanaj, Júlia Lor i Anna Bertomeu. 

En la jornada es van disputar les proves 
de 400m estils, 400m lliure, 100m lliure, 
100m papallona i les proves de relleu de 
4x200 lliure en categoria femenina i mas-
culina. El nedador Marc Jordà va fer un 
temps de 57:96, fent així la mínima per al 
Campionat d’Espanya d’estiu que aquest 
any tindrà lloc a la ciutat de Barcelona. 

3ª JORNADA LLIGA PREBEN-
JAMINA

A finals de mes de febrer els més petits 
del Club es van desplaçar fins a la piscina 

municipal de Cambrils per disputar la 
3ª Jornada prebenjamina i 5ª jornada 
benjamina. La participant més petita del 
Club, Janet Sanz, va arribar a meta amb un 
temps de 23’’ amb la prova de 25m esquena. 
D’altra banda, els nedadors i nedadores 
Laia, Esther, Jan, Marc i Malek van nedar 
millorant la técnica en les proves de 50m 
braça i 50m lliures. Aquests prebenjamins 
van formar un equip de relleu integrat per 
Marc, Laia, Malek i Jan. 

Pel que fa a la categoria Benjamí, van 
participar: Martina, Sara, Eva, Ian, Erick, 
Arnau i Iu amb les proves de 50m i 100m 
papallona i amb 100m esquena. 

El Club Natació Amposta, present 
al Campionat Provincial

Aina Cid varia la seva preparació a 
causa de COVID-19

Daniela Pinyol, tercera 
al Torneig de Ranking 
Nacional M’15

El Club Rítmica Amposta participa a 
la II fase dels JEE

Esports

NATACIÓ> Hi van participar les categories alevins, infantils i júniors

REM> La remera ampostina es troba confinada i entrenant a casa seva

ESGRIMA>  

El Club Rítmica Amposta va participar 
en la segona Jornada de la Lliga Ter-
ritorial de Gimnàstica Rítmica dels 

Jocs Esportius Escolars. Una competició 
que es va celebrar el passat 29 de febrer a 
les instal·lacions del pavelló poliesportiu 
d’Alcanar.

Les gimnastes del Club ampostí van 

demostrar el seu gran nivell en cadascun 
dels exercicis. Així, en la categoria Aleví C, 
la gimnasta Lídia Gutiérrez es va proclamar 
campiona. En la categoria Benjamí Duo/
Trio/Quartet, el Rítmica Amposta Duo 
A es va fer amb el triomf i, en la categoria 
Open Infantil Masculí, Antonio Lopez va 
ser el guanyador 

Els nedadors ampostins en el  
Campionat Provincial.

Integrants del conjunt Duo A del Club Rítmica Amposta.

Els nedadors ampostins en la 5ª Jornada Lliga 
Prebenjamina i Benjamina.

Participants del Club en la 5ª Lliga  
Catalana Alevina.

GIMNÀSTICA RÍTMICA> 

La situació provocada pel coronavi-
rus va provocar l’ajornament dels 
Jocs Olímpics de Tòquio fins al 

2021, fet que ha variat la preparació 
que estava seguint Aina Cid, compo-
nent del Club Nàutic Amposta, per 
a la cita olímpica. Aina, que es troba 
actualment confinada i entrenant a casa 
seua, a Amposta, creu que la decisió de 
postposar els Jocs ha estat encertada. I 

és que una vegada es va saber que els 
Jocs de Tòquio es celebrarien al 2021, 
el ritme dels entrenaments van baixar. 
Les ampositnes Aina Cid i Virginia 
Díaz són les integrants del dos sense 
timoner español que van aconseguir 
el bitllet olímpic al Mundial de rem 
d’Àustria 

CANAL 21

La Sala Esgrima va estar present en 
el Torneig de Ranking Nacional 
M’15 del Circuit Europeu celebrat 

a Barcelona el darrer mes de març. La 
tiradora Daniela Pinyol va acabar amb 
una merescuda tercera posició 
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Josep Becerra (Amposta, 1987) ha reprès 
els seus estudis de CAFE (Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport) a Euses 

Terres de l’Ebre (Amposta) desprès d’un 
parèntesi de tres anys a Puerto Rico, on 
va jugar a l’equip de futbol Bayamón i es 
va convertir en el millor jugador de la lliga 
d’aquest país de la temporada 2018/2019.
 La seva trajectòria esportiva va co-
mençar quan tant sols tenia 7 anys, moment 
que es va iniciar a jugar a futbol amb els equips 
de base de l’Amposta. Quan tenia 17 anys va 
marxar al Nàstic per jugar a divisió d’honor 
juvenil. També va jugar amb l’Amposta a 
tercera i primer catalana i va fitxar pel Lleida 
abans de tornar amb l’equip de la localitat 
ampostina i va emprendre l’aventura de 
marxar a Puerto Rico l’any 2016, per jugar 
al Bayamón, lloc on es va convertir en tot 
un referent i un exemple de domini de la 
pilota. Ara, està jugant a segona catalana a 
la Rapitenca i ho compagina amb la tasca de 
segon entrenador i preparador físic al Cadet 
de Preferent a la UE Rapitenca.
I és que Josep no ha parat de moure’s allà 
on ha vist oportunitats de créixer de manera 
personal i també professional. Aquest mateix 
impuls de voler millorar constantment és el 
que li va portar fins a Puerto Rico l’any 2016. 
Allí va exercir d’entrenador als equips benjamí 
i aleví del Bayamón FC i coordinador de Fut-
bol 7, al mateix temps, de jugador de futbol 

del primer equip. ‘’Tenia molta feina però 
l’important és que estava treballant en el món 
del futbol, que és el que a mi m’apassiona’’, 
confessa Josep Becerra. Una oportunitat que 
li va valdre per proclamar-se millor futbolista 
de la lliga d’aquell país durant la temporada 
2018-2019 després d’haver marcat 52 gols 
en una sola temporada. Josep Becerra va ser 
el primer futbolista no nacional nominat 
a aquesta gala dels premis FBNET. ‘’Vaig 
estar nominat dos cops en aquest premi. 
La primera vegada, va ser l’any 2016 i jo ja 
pensava que no guanyaria el premi perquè ja 
hi havia jugadors que jo els veia rivals forts. 
La segona vegada que vaig estar nominat, 
que va ser quan vaig sortir guanyador, em 
vaig emocionar molt’’, declara Josep.
Tornar a marxar
L’experiència de Josep a Puerto Rico va 
ser molt positiva. Fins i tot tant que s’està 
plantejant tornar a marxar a algun indret. 
‘’No tinc clar encara on vull anar, però 
m’agradaria anar-me’n fora d’Europa i allà 
treballar d’alguna cosa vinculada al món del 
futbol’’, argumenta Becerra. I és que Josep té 
molt clar que el seu objectiu és no separar-se 
del futbol vaigue on vaigue. ‘’El futbol m’ha 
aportat molts de valors, compromís, sacrifici, 
experiències, amistat i molta disciplina’’, 
declara el futbolista 

SELENE NAVARRO FÀBREGA

Josep Becerra, referent a Puerto Rico

JOSEP BECERRA, ESTUDIANT DE CAFE A AMPOSTA I MILLOR FUTBOLISTA DE PUERTO 
RICO LA TEMPORADA 2018/2019

REPORTATGE> 
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Josep Becerra durant un partit.

els primers 30 minuts al pàrquing subterrani són gratis

No donis més voltes

&
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ARIADNA GONZÀLEZ, ENTRENADORA DEL CLUB NATACIÓ AMPOSTA

L’eeAriadna Gonzàlez Garriga, lli-
cenciada en Magisteri Educació 
Especial, Monitora de lleure i entre-
nadora de natació. Gran amant del 
mar. Des de ben petita, va iniciar-se 
en el món de la natació i des d’ales-
hores fins ara l’ha estat acompa-
nyant al llarg de les etapes. 
Actualment, treballa dins del sector 
de l’educació en una escola Educa-
ció Especial on ho combina amb la 
tasca d’entrenadora al Club Nata-
ció Amposta, en l’àmbit federatiu i 
escolar.  
Des dels 5 anys fins als 12, va estar 
competint a nivell escolar, on des-
prés va donar pas a provar el viure 
l’experiència  a nivell federatiu fins 
els 18 anys, on ho va deixar per do-
nar pas als estudis de Batxillerat, 
tot i que no es va desvincular per 
complet, ja que va començar a im-
partir classes de natació als més 
petits. 
Ariadna va continuar estant vincu-
lada amb la natació, però sols com-
petia als estius a nivell de travesses  
a mar oberta, passió que la conti-
nua acompanyant a dia avui, on 
participa en travessies, curses de 
córrer, maratons, triatlons...
L’experiència dels anys de la compe-
tició, li han fet aprendre que tot ho 
feia des d’un únic objectiu: gaudir 
de l’esport que tanta passió l’apor-
tava i l’aporta i li enriqueix a créixer 
personalment.

Des de quin any ets entrenado-
ra al Club Natació Amposta? 
Al Club Natació Amposta, vaig començar 
al final de la temporada 2017-2018, per 
donar-me a conèixer i poder conèixer a 
l’equip de cara al setembre i a l’inici de la 
nova temporada. 

Des que vas començar que en-
trenes als prebenjamins i ben-
jamins? 
Sí. Vaig començar ja amb els grups dels més 
petits, ja que el lloc que havia de substituir 
era aquest. I estic encantada, com també 
hagués estat amb un altre grup. 

Abans de ser entrenadora, ja 
formaves part del Club?
No, no formava part del Club Natació 
Amposta. Tot i que ja estava vinculada 
amb la disciplina de la natació. Competia 
amb el club de la població d’on visc, el Club 
Nàutic Sant Carles de la Ràpita, el qual he 
de donar les gràcies per fer-me créixer com 
a persona i com a professional.  

Quina és la filosofia o requisit 
que han de complir els nens i 
nenes per poder guanyar les 
competicions?
No et sabria dir si la paraula “guanyar” 
m’agrada o sé definir-la. Poques vegades 
la pronuncio i surt de la meva boca. Com 
a Club tenim una filosofia ben diferent, i 
és que no anem amb l’objectiu de guanyar, 
sinó a estimar el què fem, i amb l’essencial, 
que és el perfeccionament d’aquest esport. 
Som un equip i tots i totes som talentosos 
amb el que fem El que sí que et puc dir és 
que, una de les claus principals és confiar 
amb els entrenadors. 

Què és el que intentes trans-
metre als teus nedadors abans 
de començar les competicions?
Calma (rialla). Una competició, podria 
comparar-ho amb una olla bullint.  La 
competició, sobretot per als nedadors i 
nedadores de categories més petites, és un 
moment molt important, perquè demostren 
l’esforç, el sacrifici i la dedicació que han estat 
treballant durant els entrenaments, llavors 
els nervis els tenen a flor de pell. 
És molt important el paper meu, com a 
entrenadora, ja que en una competició 
som un equip, una pinya, i anem tots junts 
a passar-ho bé i a seguir aprenent de la 
disciplina que els agrada i practiquen. Per 
tant, intento transmetre respecte, compren-
sió, companyerisme, i que demostren tot el 
que saben fer i que tan bé ho fan.

Creus que guanyar una meda-
lla és l’important?
D’alguna manera per mi, tots i totes guanyen 
medalles. Cada esportista es guanya la me-

dalla amb l’esforç que li dedica i amb el seu 
coneixement i aprenentatge que transmet. 
Tot i que és ben cert, que el fet de poder 
guanyar una medalla els resulta motivador 
per seguir treballant, ja que d’alguna manera 
es pot considerar una recompensa a tot allò 
que han estat treballant. 

Com et sents de ser una de les 
tècniques del club?
He de dir que des del primer dia em vaig 
sentir molt ‘agust’ dintre del Club. Per 
tant, he de donar les gràcies primer que 
res a Eric Beltri, ja que ell va ser el que 
va dedicar moltes hores del seu temps 
per ensenyar-me tot el funcionament i la 
dinàmica d’entrenaments i de club. Tampoc 
vull oblidar a cadascun dels membres de la 
junta directiva actual,  perquè sense ànim de 
lucre, desenvolupen un paper fonamental 
dintre de la secció. També, a tots els familiars 
dels nedadors i nedadores del club, ja sigui 
des dels més petits fins als més grans, i com 
no,  al meu  company actual,  Albert Astor, 
que els dos fem un bon tàndem i lluitem al 
màxim per tirar endavant aquest projecte 
esportiu. Crec que amb aquestes línies queda 
molt clar com em sento: AFORTUNADA.

Tots els nens que venen a en-
trenar també competeixen?
Des de la línia del club s’intenta que s’inicien 
dintre del món de la competició federada. 
Però també he de dir, que fins ara hem 
estat participant en competicions esportives 
escolars que es realitzen a nivell comarcal i 
que estan adreçades a tots els nivells. 

Quin és el requisit per ser un 
bon nedador?
Podria dir que el treball tècnic i la constància 
et porten a ser un bon nedador o nedadora. 

Creus que per ser un bon neda-
dor s’ha de començar a entre-
nar des de ben petit?
Per ser un bon nedador, no hi ha edat. Tots 
som i podem ser bons nedadors i nedadores. 
Tot i que és cert i important començar en 
una base i en uns mínims, ja que en edats 
primerenques és més fàcil assimilar les 
habilitats aquàtiques. 

Amb la situació del COVID19 
que estem vivint…els neda-
dors i nedadores han hagut de 
deixar d’entrenar… 
Com sabem és una situació excepcional i 
nova per tothom, ja que no ens esperàvem 
haver de viure aquests moments. Els nostres 
esportistes han deixat evidentment d’entre-
nar dins de l’àmbit aquàtic, però tot i això, els 
facilitem un pla d’entrenament físic i estem 
en contacte mitjançant videotrucades per 
poder veure’ns i explicar com estem, què 
fem...A més a més, ens van enviant fotos i 
vídeos amb les evidències que desenvolupen. 
És a dir, fem un acompanyament de suport 
socioafectiu 

SELENE NAVARRO FÀBREGA

Una de els claus principals és 
confiar amb els entrenadors
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Ariadna junt al grup benjamí federat. 

Ariadna junt al grup prebenjamí federat.




