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CIUTAT> L’Ajuntament amplia en 2.000€ el conveni amb Fecoam CIUTAT> Cancel·lades les festes 
majors ESPORTS > Betalú fa la Ruta dels Conqueridors en menys d’un dia

Arranquen els pressupostos 
participatius 2020-2021
La ciutadania podrà escollir on invertir 150.000€ del 2021 i per 
primer cop podrà proposar també ajuts o subvencions

Les demandes d’ajuda 
social pugen un 15% 
Per la crisi de la Covid-19, les entitats socials 
com Creu Roja detecten un increment de 
demandes d’usuaris no habituals dels seus 
serveis. 

Comencen les obres 
de la celòquia del Castell
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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

Amb l’entrada amb la Fase 1 del 
Pla de Desescalada i davant la 
possibilitat de celebrar mercats 

ambulants a l’aire lliure amb un 25% de 
l’ocupació, l’Ajuntament d’Amposta ha 
creat el MercaCovid, un mercat ambulant 
extraordinari, amb diferents parades de 
productes diversos, que es repartiran entre a 
la plaça del Mercat, a la plaça Constitució i a 
la plaça Cecília Carvalho per tal de garantir 
totes les mesures de seguretat i prevenció.
Entre la plaça Cecília Carvallho i els carrers 
paral·lels a la plaça Constitució i s’instal·len 
les parades de productes frescos, mentre 
que a la plaça del Mercat s’ubiquen les 
d’altres sectors com la roba o el parament 
de la llarg.

La regidora de Comerç i Mercat 
Municipal destaca que no es tracta del 
mercat dels dimarts, sinó que es tracta 
d’una “autorització extraordinària de venda 
ambulant”   

Aquesta setmana s’han iniciat les 
obres d’arranjament del clave-
gueram del carrer Tarragona. 

Es tracta de la darrera fase d’aquesta 
actuació, inclosa dins el Pla Director de 
la Xarxa de Pluvials, i que preveu posar 
remei als problemes d’inundabilitat 
de la ciutat. “És una actuació cabdal”, 
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs, tot 
destacant que hi ha obres entre el carrer 
Tarragona, en el tram comprès enter els 
carrers Primer de Maig i Grau.

Aquestes obres també s’aprofitaran 
per un tram del clavegueram, per 
soterrar l’enllumenat públic en els 
encreuaments i per adaptar de nivell 
els paviments. “Així s’evitaran també 
els bassals d’aigua que es produien 
quan plovia”, afegeix.

Les obres han obligat a tallar la 
circulació del carrer Tarragona entre el 
Primer de Maig i el Grau i també ha 
quedat afectat l’accés al carre Palau i 
Quer des de l’avinguda Alcalde Palau   

Els dimarts i els dissabtes hi 
haurà mercat extraordinari 
a la Plaça del Mercat 

Comencen les obres de 
connexió dels pluvials al 
carrer Tarragona 

COMERÇ> Els productes frescos tornen a la plaça Cecília Carvalho i els 
carrers paral·lels a la plaça Constitució

Ciutat

A la plaça del Mercat s’han instal·lat les parades de roba, parament de la llar,... 

COMERÇ> Amb aquestes obres es connectarà la primera fase, feta 
al 2017, se substitueix un tram de clavegueram i es soterraran els 
encreuaments de l’enllumenat públic
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Garantir al màxim de places oferta-
des davant la situació d’incertesa 
generada per la pandèmia de la 

Covid-19, ajudar i donar suport a les em-
preses de lleure i a les entitats i associacions 
de la ciutat, garantir que els i les joves de la 
borsa de monitors i monitores de lleure pu-
guin treballar aquest estiu i que les famílies 
d’Amposta disposin d’una oferta de lleure 
variada. Aquests són els objectius que s’ha 
fixat la regidoria de Joventut i Participació 
Ciutadana per definir un nou model de 
lleure a la ciutat. “Si bé fins ara, l’Ajunta-
ment impulsava unes estades municipals 
i les empreses de lleure ofertaven activitat 
privades, amb les mesures de seguretat i 
salut que caldrà implementar en aquest 
tipus d’activitats, es fa molt difícil mantenir 
aquest model d’oferta pública i privada, ja 
que si l’Ajuntament impulsés les estades en 
espais municipals, no podria cedir-los a les 
empreses i entitats privades”, assenyala la 
regidora de Joventut i Participació Ciutada-
na, Carla Bonfill, tot afegint: “És per aquest 
motiu que hem decidit implementar un nou 
model, en què l’Ajuntament ens posarem 
al servei de les entitats i les empreses del 
sector per donar-los-hi tot el nostre suport, 
tant econòmic com en la cessió d’espais, per 
poder fer realitat aquesta oferta d’estades 
d’estiu, seguint sempre les recomanacions 
en salut i seguretat”.

Així, l’Ajuntament destinarà 80.000 
euros a les subvencions per a associacions 
culturals, esportives i socials i empreses de 
lleure que desenvolupen un projecte de 
lleure per aquest estiu a Amposta. Malgrat 
que la convocatòria de les ajudes s’està 
acabant de redactar i l’Ajuntament preveu 
aprovar-les per Junta de Govern Local el 
proper 1 de juny, el ple de dilluns 25 de 
maig va aprovar unes bases genèriques 
que serviran per estructurar la convocatòria 
d’aquests ajuts i que fixen els condicionats 
que han de tenir les estades d’aquest estiu. 
Entre altres coses, per poder optar a aques-
tes subvencions, es demanarà a les entitats 
i empreses que tinguin la seva activitat 
principal al terme d’Amposta, ofereixin 
lleure per a infants de 3 a 17 anys amb 
un mínim de 20 places, que un 10% dels 

Destinades 80.000€ per subvencionar 
activitats de lleure per a l’estiu
JOVENTUT> El nou model d’estades d’estiu impulsades per les empreses i entitats amb el 
suport econòmic i d’espais de l’Ajuntament substituirà les estades d’estiu municipals

infants que vagin a les estades no estiguin 
associats, que un 10% siguin derivats de 
serveis socials, que les facin des que acaba 
el curs escolar (i ja estiguem en fase 3), cap a 
finals de juny fins al 10 de setembre per un 
mínim de 10 dies laborables i quatre hores 
al dia. Cada entitat rebrà una quantia fixa 
per projecte, que s’estima sobre els 2.000 
euros, i una quantia variable segons criteris 
com qualitat de l’oferta, contractació de 
monitores i monitoris, número d’infants 
inscrits, percentatge d’infants de fora 
l’entitat,...

D’altra banda, l’Ajuntament també 
posarà a disposició d’aquestes entitats 
tots els equipaments municipals i públics 

dels quals disposa la ciutat, com els patis 
de les escoles o els equipaments esportius, 
i “també posarà en contacte les empreses 
i associacions amb la borsa de monitores i 
monitors i de directores i directors de lleure 
que té l’Ajuntament perquè tots aquests 
i aquestes joves puguin també treballar 
aquest estiu”, assenyala la regidora.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
vol posar en valor aquest model “que no 
s’utilitza a cap altre municipi de les Terres 
de l’Ebre”, però que sí que té recorregut 
en municipis d’altres indrets de Catalunya. 
“No és externalitzar l’organització de les 
estades d’estiu, sinó posar-nos al costat de 
les entitats i empreses del sector, que també 

viuen amb incertesa la situació actual, i fer 
viable un projecte de lleure per als infants 
i joves de la nostra ciutat”, afegeix Tomàs, 
“esperant tenir al màxim número possible 
de places amb la situació actual”.

 UNES 30 ENTITATS, 
INTERESSADES
Dimecres 20, l’Ajuntament va fer una 

reunió telemàtica amb totes les entitats i 
empreses interessades, on es van explicar 
els criteris generals per a l’organització 
d’activitats de lleure aquest estiu, les sub-
vencions i també la creació d’un directori 
que inclourà tota l’oferta de lleure d’aquest 
estiu a Amposta   
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Mesures incloses dins el pla de xoc 

La Junta de Govern Local de dimecres 
20 de maig, reunida de forma tele-
màtica, ha aprovat la convocatòria 

de les subvencions a unitats econòmiques 
afectades per la crisi sanitària, social i 
econòmica conseqüència de la Covid-19. 
Es tracta d’unes subvencions a les quals 
l’Ajuntament destinarà un total de 200.000 
euros i que preveu un ajut d’un màxim de 
500 euros per cobrir una part de conceptes 
com les quotes d’autònom, la nòmina dels 
treballadors, el lloguer dels immobles, els 
préstecs o rèntings o les despeses d’assesso-
rament vinculades a la crisi de la Covid-19 
dels mesos de març i abril.

“Amb aquestes ajudes volem posar el 
nostre granet d’arena per reactivar l’econo-
mia de les persones treballadores autònomes 
o pimes i entitats sense ànim de lucre que 
han vist afectada la seva activitat econòmica 
durant els mesos de març i abril, de forma 
indirecta o indirecta, per la declaració de 
l’Estat d’Alarma”, assenyala l’alcalde, Adam 
Tomàs, que es mostra satisfet per una 
convocatòria de subvencions “ambiciosa”. 

L’alcalde també posa èmfasi amb el fet que 
amb aquests 200.000 euros, l’Ajuntament 
ja suma al milions d’euros en la gestió de 
la pandèmia de la Covid19 i la reactivació 
econòmica. 

RREQUISITS DE LES 
SUBVENCIONS 
Les subvencions van dirigides a persones 
autònomes, pimes, professionals liberals 
i entitats sense ànim de lucre que tenen 
al seva activitat i el seu centre de treball 
establert a Amposta en anterioritat al 13 
de març de 2020.

Els requisits per poder ser beneficiària 
dels ajuts són:

•  No tenir més de 25 treballadors afiliats 
al règim general de la Seguretat Social.

•  No disposar de fons alternatius 
d’ingressos.

•  La base imposable de la darrera de-
claració de la renda ha de ser igual o 
inferior a 50.000 euros.

•  Haver-se vist afectat, de forma directa 
o indirecta per l’estat d’alarma, ja 

Amb la voluntat de dinamitzar el 
comerç i facilitar la mobilitat de 
la seva clientela, l’Ajuntament 

d’Amposta ha decidit repartir 20.000 
tiquets de 30 minuts d’aparcament gra-
tuït a la zona blava entre els comerços i 
serveis que al davant tenen aquest tipus 
d’estacionament perquè aquests puguin 
regalar-los a la seva clientela. 

“La zona blava és una eina de dinamit-
zació comercial, ja que la seva voluntat és 
facilitar la rotació de vehicles en aquelles 
zones d’implantació comercial”, recorda 
l’alcalde, Adam Tomàs, “per això hem 
cregut més interessant aquest sistema 
que no pas establir minuts gratuïts per a 
tothom qui estacione”. “El que volem és 
que la gent que vagi al comerç a comprar 
pugui estacionar més fàcilment”, clou.

L’alcalde també recorda que aquesta 
mesura se suma als primers 30 minuts 

gratuïts a l’aparcament soterrat de la 
plaça del Mercat que fa més de 4 anys 
que existeix. 

Aquesta mesura es va donar a conèixer 
en el marc del ple extraordinari del mes 
de maig, dilluns 25, celebrat de forma 
telemàtica, quan es va portar a ratificació 
la represa del servei de zona blava  

L ’Ajuntament ha decidit suspen-
dre les Festes Majors d’Am-
posta, previstes del 7 al 16 

d’agost, i també del Poble Nou, i 
programar activitats alternatives a 
Amposta, Poble Nou, i Eucaliptus 
que s’allargaran durant els mesos de 
juliol, agost i setembre amb la voluntat 
d’evitar aglomeracions de gent durant 
pocs dies però poder realitzar, a la 
vegada, activitats que siguin motor 
econòmic per a la ciutat. «Quan fem 
festes durant deu dies, concentrem 
a molta gent en pocs espais durant 
pocs dies», diu l’alcalde, «i el que 
volem ara és fer un esponjament de 
les activitats al llarg de tot l’estiu per 
evitar aquesta concentració». Així, 
l’Ajuntament ja treballa amb una 
programació d’activitats culturals, 
lúdiques, gastronòmiques i festi-

ves que començaran l’1 de juliol i 
s’allargaran fins al 30 de setembre. 
La voluntat d’aquesta programació és 
dinamitzar econòmicament la ciutat. 
Així, les regidories de Festes, Cultura, 
Turisme, Joventut i Comerç i Mercat 
Municipal estan ja treballant amb 
aquesta programació que inclourà 
activitats com cinema a la fresca, 
rutes de tapes, foraestocs, i música en 
directe, entre d’altres. «Optimitzarem 
al màxim els recursos econòmics i 
realitzarem activitats que,revertiran 
econòmicament sobre la ciutat», ha 
afegit Tomàs. La suspensió de les Fes-
tes Majors suposa cancel·lar activitats 
com el pregó de festes, el Concert de 
Bandes a la plaça de l’Ajuntament, la 
proclamació dels i les representants 
de les entitats, els actes taurins o el 
castell de focs artificials   

Oberta la convocatòria per a les 
subvencions per al teixit econòmic
AJUTS> L’Ajuntament destinarà 200.000 euros a aquestes ajudes per la crisi de la Covid19, que 
podran ser d’un màxim de 500 euros per sol·licitud. 

sigui per haver suspès la seva activitat 
econòmica o haver patit una reducció 
involuntària d’almenys el 50% de la 
seva facturació en els períodes de març 
i abril de 2020,en comparació amb el 
mateix període de l’any anterior i, en 
el cas de ser una activitat econòmica 
que tingui menys d’un any d’existència, 
en comparació a la mitjana del darrer 
trimestre

•  Que l’activitat econòmica requereixi 
d’una reactivació econòmica per tal de 
poder recuperar la situació que tenia 
en el moment anterior a l’aparició de 
la Covid19.

La quantia de l’ajut pot ser fins a un 
import màxim de 500 euros i pel total de 
conceptes subvencionables que són aquests:

•  El 50% de les quotes d’autònom o les 
quotes de la mútua de previsió social 
dels mesos de març i abril de 2020 
fins un màxim 150 euros per persona 
autònoma que conformi l’activitat eco-
nòmica i fins un màxim de 300 euros 
de la quota de la totalitat d’autònoms 

que conformen l’activitat empresarial.
•  100 euros per cada nòmina de treba-

lladors del mesos de març i abril de 
2020 fins a un màxim de 300 euros.

•  El 50% del lloguer d’immobles afectats 
a l’activitat dels mesos de març i abril 
de 2020 fins un màxim de 300 euros.

•  El 50% dels préstecs hipotecaris 
afectats a l’activitat dels mesos de 
març i abril de 2020 fins un màxim 
de 300 euros.

•  El 25% dels préstecs d’immobilitzat 
afectats a l’activitat dels mesos de 
març i abril de 2020 fins un màxim 
de 150 euros.

•  El 25% dels rèntings de bens afectats 
a l’activitat dels mesos de març i abril 
de 2020 fins un màxim de 100 euros.

•  El 25% de les despeses d’assessorament 
vinculades al COVID-19, fins a un 
màxim de 50 euros.

En el cas que la totalitat de sol·licituds 
d’aquesta convocatòria superi la partida 
pressupostària disponible, aquesta serà pror-
ratejada pel número total de sol·licitants  

COVID-19> L’Ajuntament donarà 20.000 tiquets 
de 30 minuts d’aparcament als comerços i serveis 
que tenen davant aquestes zones de pagament

FESTES> La voluntat és evitar aglomeracions però 
a la vegada realitzar un programa d’activitats que 
afavoreixi la dinamització econòmica de la ciutat

Els comerços regalaran 
minuts a la zona blava

Cancel·lades les Festes 
Majors
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Les demandes d’ajut als serveis 
socials municipals o les entitats 
d’Amposta han pujat al voltant 

d’un 15% amb l’actual crisi del coro-
navirus. Les peticions, principalment, 
estan destinades a cobrir necessitats 
com el pagament del lloguer de 
l’habitatge així com la compra de 
productes d’alimentació i higiene. La 
principal novetat d’aquesta situació, 
coincideixen tant l’Ajuntament com 
les organitzacions, és que molts dels 
demandants no són usuaris habituals 
d’aquests serveis. El consistori, que va 
destinar inicialment 60.000 euros en 
ajuts al lloguer i els preveu ampliar 
en 50.000 més, ja ha anunciat també 
que ampliarà enguany els recursos 
que aporta a entitats com Creu Roja, 
Càritas o Siloé.

L’anomenat “tiquet fresc”, un dels 
programes d’ajut social de l’admi-
nistració local per garantir l’accés a 
aliments frescos i amb una mínima 
qualitat a unitat familiars amb pocs 
recursos, acumulava 27 famílies usu-
aris fins el passat 13 de març. Entre 
el 14 de març i el passat 14 d’abril, 
s’hi van incorporar unes 60 famílies 

més, la major part de les quals “no són 
usuaris habituals dels serveis socials”, 
segons precisa l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs. Aquest és només un 
dels indicadors que permet intuir 
l’abast de la crisi social provocada per 
la pandèmia i la seva gestió. Tomàs 
xifra el creixement total de demandes 
a les entitats entre un 10 i un 15%.

Però qui millor coneix allò que 
passa al carrer, a banda dels serveis 
socials municipals, són les entitats 
que treballen a primera línia. Creu 
Roja, per exemple, atén unes 5.000 
persones a la ciutat, moltes d’elles nens 
i nenes de famílies amb pocs recursos. 
La presidenta local de l’entitat, Tere 
Reche, confirma que el creixement de 
la demanda d’ajuda se situa entre un 
15 i un 20% més amb la pandèmia 
del coronavirus.

“Fa un any, amb la crisi, les famílies 
s’empobrien en molts aspectes: salut, 
higiene dental o mental i i creixien 
patologies addiccions que en un altre 
moment no passarien. Arribats aquí, i 
en els últims mes i mig o dos mesos, 
s’ha accentuat tant per als serveis soci-
als com per nosaltres”, assumeix. Ara, 

ELS EFECTES DE LA COVID-19> Detecten usuaris no habituals que sol·liciten suport econòmic 

assegura, no hi ha dia que voluntaris 
o treballadors socials es trobin en un 
cas de gravetat. En molts casos, són 
famílies que depenien dels ingressos 
d’activitats de l’economia submergida, 
que es troben al llindar de la pobresa, 
i que l’aturada per la crisi del corona-
virus ha deixat del tot sense recursos.

Amb tot, bona part d’elles, precisa, 
coincidint amb el que apunta l’alcalde, 
mai s’havien vist obligades anterior-
ment a recórrer a aquest tipus de ser-
veis. “Tot i que tenen certa prudència 
a l’hora de fer aquestes demandes i 
tots creiem que no ens passarà mai, 
tens una família, has d’emplenar una 
nevera, comprar una bombona de butà, 
anar a la farmàcia a buscar medicació, 
tens nadons que necessiten llet i bol-
quers... Per tant, han hagut de baixar a 
la situació i fer la demanda”, assegura. 
“I de la manera que van les coses no 
crec que baixi: s’accentuarà una mica 
més, tot i que tots estem fent molts 
esforços”, afegeix.

 ALIMENTS I PRODUCTES 
D’HIGIENE
Això afecta, especialment, per als 

productes més bàsics: “des d’un roll 
de paper higiènic al plat d’espaguetis”. 
Els voluntaris reparteixen també, des 
del seu local, bolquers i productes per 
a nadons. Per poder dispensar aquesta 
ajuda, Creu Roja d’Amposta disposa 
de 30.000 euros anuals provinents del 
conveni amb l’Ajuntament –als quals 
se sumen uns 6.000 d’un programa de 
tractaments d’higiene dental-. A més, 
subratlla Reche que la coordinació 
amb els serveis socials municipals 
és fonamental, en aquest sentit, per 
donar resposta adequadament a les 
múltiples necessitats. “La primera 
vegada que venen a nosaltres ho 
cobrim, però després els derivem a 
serveis socials i, així, podem repartir 
millor els recursos i ens no solapem”, 
apunta. 

 MOBILITZACIÓ DE 
RECURSOS  
MUNICIPALS
Davant d’aquest escenari, el go-

vern municipal ampostí va decidir 
ampliar els seus programes en marxa 
per donar resposta a l’elevada deman-
da. Dels 7.000 euros que es destinaven 
a alimentació es va passar als 15.000. 
Els ajuts d’urgència, que cobreixen el 
pagament de lloguers, per exemple, 
van pujar de 40.000 a 60.000, amb 
la voluntat d’ampliar-los de forma 
imminent amb uns 50.000 euros més, 
movent recursos de partides destina-
des a actes com la Festa del Mercat 
a la Plaça –uns 150.000 euros-, que 
enguany s’ha hagut de suspendre. 
Tomàs estudia també ampliar els 
prop de 50.000 euros que el consistori 
destina a les entitats socials per unes 
necessitats molt majors respecte les 
dels últims anys.

“Podem ampliar les partides en 
funció de les necessitats”, apunta 
Tomàs, tot recordant que en aquests 
casos no és necessari que aquest 
tràmit relacionat amb la crisi per 
la Covid-19 hagi de passar pel ple. 
Aquesta setmana, per exemple, està 
previst que la Junta de Govern Local 
aprovi habilitar 200.000 euros en 
ajuts directes per als autònoms de la 
ciutat que acreditin una reducció de 
la facturació per cobrir –amb un ajuts 
lineal d’uns 500 euros- el pagament 
de rebuts, hipoteques o contractació 
de treballadors 

Les demandes d’ajuda social pugen 
un 15% per la crisi de la Covid-19

Crec que la v de voluntaris està en minúscula. ha d ’anar en Majúscula
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Sis dotacions dels Bombers de la 
Generalitat van haver d’intervindre 
a Amposta per apagar un incendi 

que es va declarar dilluns 11 de maig en un 
pis situat a la quarta planta d’un immoble 
del número 98 del carrer Josep Tarradelles 
cantonda amb el carrer Holanda. No es 

va registrar cap ferit, però una dona ha 
hagut de ser atesa per inhalació de fums.  
El sinistre ha obligat a reallotjar dues 
famílies, la dels pis sinistrat, integrada 
per tres persones, i la de l’habitatge del 
costat, pis que també ha patit danys 
estructurals     

Agents dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria d’Amposta van 
detenir el passat 14 de maig dos 

homes de 44 i 49 anys, veïns de Deltebre i 
de nacionalitat espanyola, com a presumptes 
autors d’un delicte de robatori amb força en 
una segona residència d’Amposta. Els fets 
van ocórrer durant el matí del mateix dia 
14 quan els agents van tenir coneixement 
que s’havia produït un robatori en una casa 
de camp de segona residència ubicada en 
zona rústica de la localitat d’Amposta . 
L’habitatge presentava la porta principal 
forçada i de l’interior havien sostret gran 
quantitat d’objectes, entre els quals eines 
del camp, petits electrodomèstics i tot tipus 
d’objectes de la llar.

Davant aquests fets es va iniciar una in-
vestigació que va portar els agents a controlar 
diferents deixalleries de la zona davant la 
sospita que aquestes poguessin ser el destí 
d’alguns dels objectes sostrets en el robatori.

Al voltant de les 16 hores una furgoneta 

ocupada per dos homes va ser observada al 
davant d’una deixalleria de la localitat de 
Santa Bàrbara. Aquestes persones estaven 
esperant l’obertura de l’establiment per tal de 
vendre diversos estris i objectes per la qual 
cosa els agents van iniciar comprovacions 
respecte a la procedència del material.

Entre els materials que transportaven 
els dos homes van ser localitzats diversos 
objectes que havien estat denunciats com 
a sostrets en el robatori ocorregut durant 
el matí, per la qual cosa tos dos van quedar 
detinguts com a presumptes autors dels fets.

Els objectes reconeguts per la víctima del 
robatori li van ser retornats i es continuen 
les gestions policials per tal d’esbrinar la 
procedència de la resta d’estris intervinguts. 
Els dos detinguts van quedar en llibertat 
després de declarar en seu policial i resten 
a l’espera de comparèixer davant l’autoritat 
judicial quan siguin requerits. Els dos homes 
també van ser denunciats per incomplir les 
restriccions de l’estat d’alarma     

SUCCESSOS> No provoca ferits però obliga a 
reallotjar a dues famílies

SUCCESSOS> Els sopitosos són de Deltebre

Divendres 1 de maig, va morir als 67 anys 
Francesca Valldepérez. Mestra de pro-
fessió i activista social, va ser un referent 

territorial en l’àmbit educatiu, compromesa amb 
l’escola catalana, feminista i defensora de la 
igualtat social i les noves tecnologies.
Va ser una de les principals impulsores en la 

creació d’una nova escola a d’Amposta, l’Escola 
Consol Ferré, de la que en fou directora fins a la 
seva jubilació l’any 2015. De la seva trajectòria 
política, cal destacar que va ser regidora d’Inici-
ativa per Catalunya Verds (ICV) de l’any 1999 
al 2003 a la capital de Montsià i que va arribar a 
Presidir aquesta formació a les Terres de l’Ebre        

Mor Francesca Valldepérez als 67 
anys, antiga regidora d’Amposta
DEFUNCIONS> Va ser directora de l’escola Consol Ferré 
fins l’any 2015

Ciutat

Incendi en un pis del 
carrer Josep Tarradelles 

Detinguts per un robatori 
en una segona residència 

Foto cedida per aguaita.cat

Signatura text: ebredigital.cat
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Presentar propostes d’inversió 
amb equipaments o infraes-
tructures, però també pro-

postes en despesa corrent com ajuts 
o subvencions. Aquesta és una de 
les principals novetats del procés 
de pressupostos participatius Tu 
fas Amposta! 2020-2021 a través 
del qual la ciutadania decidirà on 
invertir 150.000 euros del pressupost 
del 2021. “La situació generada per 
la pandèmia de la Covid-19 ens ha 
obligat a reformular el procés”, as-
senyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot destacant: “Si bé, habitu-
alment els processos de pressupostos 
participatius solen servir per decidir 
inversions, que computen al capítol 
6, enguany hem volgut obrir a la 
ciutadania la possibilitat de proposar 
actuacions que computin al capítol 
2 del pressupost, és a dir al destinat 
a despesa corrent”. Així, en la fase 
de presentació de propostes, que 
arrancarà l’1 de juny i s’allargarà 
fins al 31 de juliol, la ciutadania i 
les entitats podran proposar tant 
actuacions d’inversió en equipaments, 
inf raestructures o l’espai públic, 
però també podran proposar ajudes 
o subvencions. “Sempre tenint en 
compte que han de ser propostes 
d’interès general i que ens serveixin 
per afrontar els reptes col·lectius que 
tindrem com a societat”, afegeix la 
regidora de Joventut i Participació 
Ciutadana, Carla Bonfill.

Una altra de les novetats d’aquest 
procés respecte el del 2018-2019 és 
la via a través de la qual es formu-
laran propostes. “És cert que creiem 
que perquè surtin bones propostes 
el que cal es fer debats on poder 
decidir entre un grup de gent què és 
allò que necessita la nostra ciutat”, 
diu la regidora, “però en la situació 
d’incertesa generada per la Covid-19, 
en el moment de dissenyar el proce-
diment desconeixíem si es podrien 
fer trobades i com es podrien fer i 
per això hem decidit apostar per un 
procés telemàtic”. “Això sí, volem que 
la majoria de propostes siguin fruit 
d’un debat, o bé entre els membres 
d’una pròpia família o bé entre els 
membres d’una entitat”, destaca. Així, 
a més de poder presentar propostes 

de forma individual, a la web tufas.
amposta.cat hi haurà un formulari per 
a famílies en què es proposarà una 
dinàmica participativa per realitzar 
a casa i un altre formulari dirigit a 
entitats en què es proposarà com 
decidir les propostes a presentar per 
les entitats.

Els mesos de setembre i octubre, 
una comissió tècnica municipal re-
visarà una a una totes les propostes 
presentades, valorarà la seva viabilitat 
i en calcularà el cost econòmic apro-
ximat, fent-se públics els resultats de 

la validació amb total transparència. 
Totes les propostes validades aniran 
a la votació, que es realitzarà entre el 
13 de novembre i el 13 de desembre. 
Podran votar els majors de 16 empa-
dronats a Amposta durant els últims 
cinc anys. Es farà de forma telemàtica 
a través de la web tufas.amposta.cat 
i també presencialment en diferents 
punts de la ciutat. El desembre serà el 
mes de tancament, quan també es farà 
l’avaluació dels procés participatiu.

Com en l’edició anterior, el procés 
s’ha dissenyat de forma biennal. Així, 

el 2020 serà any d’elecció, mentre que 
el 2021 serà any d’execució. En cas 
que la proposta guanyadora fos d’un 
import inferior als 150.000 euros, es 
realitzaria la següent proposta, i així 
successivament. “La resta de propos-
tes també serviran a l’Ajuntament per 
disposar d’una informació amb la que 
puguem prioritzar les nostres actua-
cions”, afegeix l’alcalde, tot destacant 
que hi ha actuacions que van sortir 
de les sessions participatives de Tu 
fas Amposta! 2019-2021que s’han 
incorporat al PAM d’aquest mandat   

Ciutat

La ciutadania decidirà on invertir 
150.000 euros del pressupost del 2021
TU FAS AMPOSTA!> L’Ajuntament obre el procés participatiu i també es podran escollir 
actuacions en despesa ordinària com inversions o subvencions
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Tu fas Amposta!

Pressupostos 
participatius 
2020-2021

juny i jul.

LA VALIDACIÓ

02
ETAPA

Una comissió tècnica municipal revisarà una a una totes 
les propostes, valorarà la seva viabilitat i en calcularà el 
cost econòmic aproximat, fent-se públics els resultats de 
la validació amb total transparència.

EL TANCAMENT

04
ETAPA

Es faran públics els resultats de la votació i podrem 
avaluar el procés participatiu.

LA VOTACIÓ

03
ETAPA

Qui podrà votar?
Els majors de 16 anys empadronats a Amposta.

On podrem votar?
A tufas.amposta.cat i també presencialment en diferents 
punts.

Quan podrem votar?
Del 13 de novembre al 13 de desembre.

LES PROPOSTES

01
ETAPA

Qui pot fer propostes?
Persones a títol individual, famílies i entitats.

Com les podem fer?
A través del formulari que trobareu a la web: 
tufas.amposta.cat

Qui tipus de propostes podem fer?
Poden ser projectes d’inversió, però també i com a 
NOVETAT, projectes de despesa ordinària (ajuts, 
subvencions) i de serveis.

Totes han de seguir els criteris que trobareu a les bases 
del procés disponibles al web.

Què necessitem Amposta i les seves veïnes i veïns per 
afrontar els reptes col·lectius? 
Decidim, entre totes i tots, en què invertim 150.000 € 
del pressupost del 2021

Aquesta és la teva!
Entre totes i tots fem Amposta!

nov. i des.

ag. i set.

des.
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A partir del dilluns 25, el Servei 
de Diagnòstic per la Imatge va 
posar en marxa de forma interna 

per després començar a realitzar proves 
als usuaris

L’Hospital Comarcal d’Amposta ja 
disposa del nou aparell de ressonància 
magnètica, que va entrar en funcionament 
en fase de proves el proper 25 de maig. 
L’entrada en funcionament, la instal·lació 
del qual es va iniciar dies abans de l’esclat 
de la pandèmia de la covid19, s’havia deixat 
suspesa per la gestió de la crisi, i ara, amb 
l’inici del retorn de l’activitat habitual, 
l’Hospital ha decidit començar la fase 
de proves de l’aparell. Està previst que 
durant 15 dies s’activin les aplicacions de 

l’aparell i que després d’aquest període de 
proves s’inicien ja el servei de diagnòstic 
per a pacients.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha recordat que l’Hospital ha invertit 
500.000 euros en aquest aparell d’última 
tecnologia i que permetrà recuperar un 
servei que l’Hospital va perdre l’any 2012. 
“Anualment es realitzaven entre 1.300 
i 1.500 ressonàncies cada any”, explica 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, “i es 
van deixar de fer perquè l’equipament 
que hi havia es va trencar”. “Quan vam 
assumir la gestió de l’Hospital, vam saber 
que era un servei que havíem de recuperar, 
per millorar les prestacions que ofereix 
l’Hospital Comarcal d’Amposta”, afegeix 

Comença a funcionar en fase de proves 
la nova ressonància magnètica 
HOSPITAL COMARCAL> L’Ajuntament obre el procés participatiu i també es podran escollir 
actuacions en despesa ordinària com inversions o subvencions

L’equip del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l ’Hospital Comarcal d ’Amposta 
amb el nou aparel

L’Ajuntament d’Amposta i l’empresa 
Sorea han renovat el conveni de 
col·laboració segons el qual l’empresa 

que gestiona el subministrament d’aigua a 
la ciutat destinarà enguany 5.000 euros per 
poder fer front al rebut d’aigua d’aquelles 
famílies amb dificultats econòmiques.
El mateix document preveu que és la 
comissió tècnica de Serveis Socials qui 
valora les famílies que necessiten aquest 
ajut i ho trasllada a Sorea perquè aboni la 
quanitat de les factures d’aquest Fons de 
Solidaritat. A més d’aspectes econòmics, 
també es valora el consum responsable 

i adequat a les persones que conviuen a 
l’habitatge.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha recordat que aquest conveni s’emmarca 
en la política de Responsabilitat Social 
Empresarial de l’empresa concessionària, 
“un tipus de polítiques empresarials que 
l’Ajuntament d’Amposta demana a totes 
les empreses que opten a treballar amb 
l’Ajuntament”. En aquest sentit, l’alcal-
de també ha volgut recordar els 50.000 
euros que, per contracte, Sorea destina 
anualment a diferents entitats culturals i 
esportives de la ciutat 

L’Ajuntament d’Amposta i la Federa-
ció de Comerç d’Amposta (Fecoam) 
han signat el conveni de col·laboració 

anual per a l’impuls del teixit comercial 
de la ciutat. Enguany, davant la situació 
excepcional generada per la pandèmia de 
la Covid-19 i la crisi econòmica que se’n 
deriva, l’Ajuntament ha ampliat en 2.000 
euros aquest conveni, que els darrers anys 
havia estat de 6.000 euros. Així, en total, 
Fecoam disposarà de 8.000 euros per a 
l’organització de campanyes comercials i 

accions per revertir l’efecte de la situació 
generada per la pandèmia.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
acompanyat de la regidora de Comerç i 
Mercat Municipal, Susanna Sancho, i la 
presidenta de Fecoam, Júlia Sáez, van signar 
divendres 22, aquest document que preveu 
accions com campanyes promocionals, 
formació per als comerciants de la ciutat o 
accions o l’adaptació dels locals comercials 
a les mesures de seguretat i higiene a causa 
de la Covid-19     

SERVEIS> L’empresa que gestiona el 
subministrament d’aigua destina 5.000 euros per 
pagar el rebut a famílies que no tenen recursos

COMERÇ> Ajuntament i Fecoam signen el 
conveni de col·laboració del 2020 per un import 
total de 8.000 euros

L’Ajuntament amplia en 2.000€ 
el conveni amb Fecoam

El conveni s’ha ampliat en 2.000 euros per donar suport a Fecoam en la reactivació 
econòmica del comerç de la ciutat

Renoven el conveni per pagar 
l’aigua de les famílies desafavorides
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SisEn plena fase 1 del desconfi-
nament a les Terres de l’Ebre, 
l’empresa valenciana Family 

Cash va obrir dimecres 13 de maig a 
Amposta el seu primer hipermercat 
en territori català. La posada en marxa 
estava prevista, de fet, a finals de març, 
però la crisi del coronavirus va forçar un 
canvi de plans. L’empresa assegura que 

les tasques per acabar de posar a punt 
l’espai, que va ocupar Carrefour anys 
enrere, ha estat “molt complicada” per 
les restriccions de mobilitat i mesures 
de seguretat imposades arran de la 
pandèmia. L’obertura en el moment 
actual, permesa per la legislació, ha estat 
també motivada perquè Family Cash 
havia ja contractat 35 treballadors de 

COMERÇ> La crisi del coronavirus va obligar a ajornar l’obertura prevista a finals de març i ha 
complicat la posada a punt

Amb la instal·lació d’una gran 
grua a la zona del Castell a 
mitjans maig, s’han iniciat les 

obres de recuperació i posada en valor 
de la celòquia del Castell, el mirador 
que hi ha a la vora del riu, després que 
dimecres 6 de maig, garantint totes les 
mesures de seguretat i prevenció, es 
signés l’acta de replanteig i inici d’obres, 
l’últim escull administratiu.

Aquesta actuació, que porta per títol 
Recuperació i posada en valor de la 
celòquia del Castell dels Cavallers de 
l’Orde de Sant Joan, suposa una inversió 
de 600.000 euros, 450.000 dels quals es 
financien amb una subvenció de l’15% 
Cultural.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
s’ha mostrat satisfet amb l’inici de les 
obres. “És un pas més per a la recuperació 
de la normalitat i la reactivació econòmi-
ca de la ciutat”, assenyala, tot recordant 

que les obres les executarà l’empresa 
ampostina Adolfo Constructors.

Es tracta d’una actuació que preveu el 
Pla Director de la Façana Fluvial i que 
vol recuperar els elements medievals de 
la zona del Castell per tal de facilitar-ne 
la seva lectura històrica i posar en valor 
aquest patrimoni.

Entre altres actuacions, el projecte 
preveu actuacions al tercer fossat, 
eliminant, per exemple, el mur que ac-
tualment tanca el fossat al riu i deixant 
al descobert un mur medieval i fent-ne 
excavacions arqueològiques. Pel que fa 
a la zona on hi ha la base de l’antiga 
xemeneia del molí Escrivá, el projecte 
preveu demolir les construccions més 
modernes per reconstruir la morfologia 
original dels murs i la volta. Quant 
a la torre de la celòquia, es pretén 
fer la reconstrucció parcial de la seva 
volumetria 

Comença la recuperació i posada en 
valor de la celòquia del Castell
PATRIMONI> Compta amb un pressupost total de 600.000 euros, subvencionat un 85% per l’Estat

Ciutat

Family Cash obre a Amposta el seu primer 
hipermercat a Catalunya 

Les obres de recuperació i posada en valor de la celòquia tenen un pressupost de 
600.000 euros. 

l’hipermercat Eroski que va tancar a la 
ciutat fa uns mesos.

“Ha estat una mica dramàtic”, as-
segura José Canet, director general de 
Family Cash, a les portes del nou esta-
bliment que suposa el desembarcament 
a Catalunya de la cadena d’hipermercats 
nascuda i fortament arrelada al País 
Valencià. Segons el mateix responsable 
de l’empresa, bona part dels maldecaps 
han estat fruit de la necessitat d’acabar 
les obres per posar a punt una superfície 
comercial de 3.500 metres quadrats 
durant el confinament. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha reiterat que l’empresa ja feia temps 
que estava en condicions d’obrir, tant 
des del punt de vista dels recursos com 
del compliment dels canvis normatius 
imposats amb la crisi del coronavirus. 
Segons va constatar el mateix consistori, 
la normativa permetia posar en marxa 
l’hipermercat ja durant el confinament 
imposat durant l’estat d’alarma, trac-
tant-se d’un establiment dedicat a la 
venda d’aliments i productes de primera 

necessitat, entre d’altres. El nou establi-
ment ocupa unes 80 persones i la compra 
dels espais així com la rehabilitació ha 
costat uns 3,5 milions d’euros.

Conscient que durant aquests dos úl-
tims mesos de restriccions les superfícies 
comercials s’han vista afavorides per la 
situació i han vist com incrementaven 
les seves vendes, Tomàs va anunciar que 
trametria una carta a les direccions de les 
grans superfícies comercials establertes 
a la ciutat instant-los a contribuir amb 
un petit percentatge de la facturació 
dels dos últims mesos de confinament 
a “línies d’ajuda al petit comerç, als 
autònoms i a les famílies” que s’han vist 
afectats amb la crisi del coronavirus. 
“Han fet l’agost amb la facturació que 
han tingut i volem demanar-los-hi”, ha 
reiterat l’alcalde, convençut que l’ober-
tura d’un hipermercat no repercutirà 
negativament en el teixit comercial de 
la ciutat sinó que entrarà a competir 
directament amb la resta de grans 
superfícies     

ACN
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Llibres, roses, dracs, i música. Tot, 
des del balcó o la terrassa de 
casa. El Sant Jordi del 2020 el 

recordarem com el Sant Jordi del con-
finament, sense poder tocar i olorar els 
llibres ni poder comprar la rosa a una 
parada del carrer. Però malgrat tot, sí 
recordarem que aquell Sant Jordi, que 
va ser diferent, també com un Sant Jordi 
que vam celebrar amb la família i amb 
els veïns del bloc del davant i que vam 
demanar els llibres per telèfon i ens els 

van portar a casa amb mascareta.  el vam 
poder celebrar, amb la família i amb els 
veïns de davant. 

Així, malgrat el confinament, el 23 
d’abril es va respirar Sant Jordi a Am-
posta. Moltes veïnes i veïns van sumar-se 
a la crida per decorar els balcons amb 
roses, dracs, llibres i tots aquells símbols 
d’aquesta jornada. A més, a les 19 hores, 
els músics de les dues bandes, la Lira i la 
Fila, van sortir a tocar una peça especial 
en motiu de Sant Jordi   

Llibres, roses i dracs als balcons
SANT JORDI> Malgrat el confinament, la crida a celebrar el Sant Jordi des de casa va convertir 
omplir els balcons d’Amposta de celebració

Gent
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REPORTATGE> 

la-
b o -
reu en 
la logística de 
l’entitat i aquelles tasques on es necessita 
més que l’equip de monitors. Gràcies per 
fer que tot això funcioni. 

Ens agradaria que poguéssiu veure per 
un forat la cara de felicitat i el somriure que 
ens regalen amb cada activitat els vostres 
fills i filles. Una vegada més, la màgia de les 
colònies s’apodera de tots nosaltres.  I per 
als que encara no ens coneixeu, us volem 
animar a que ho feu. Els vostres fills i filles 
podran viure grans experiències que recor-
daran tota la vida. I per als coneguts i no 
coneguts, podeu trobar més informació a les 
nostres xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Instagram), WhatsApp, correu electrònic 
i web www.agrupaciomontsianell.cat. So-
bretot, estigueu atents a la informació del 
nostre 40è aniversari que celebrem aquest 
any 2.020: presentació de pubilla i pubilleta, 
trobades… I també les informacions de les 
colònies d’enguany, programades pels 9 dies 
compresos entre el dissabte 25 de juliol i 
el diumenge 2 d’agost, prop de Girona.

Finalment, dir-vos que, per a nosaltres, 
no hi ha millor recompensa que la que ens 
donen els xiquets i xiquetes l’últim dia de 
colònies quan diuen allò de: “L’any que 
ve, tornaré!” 

Agrupació Montsianell

AmCap a l’any 1980, un grup de nois 
i noies de confirmació, animats 
per mossèn Rafel Prades i Antolí 

i pels grups de matrimonis que estaven 
dins la parròquia, van decidir muntar un 
campament d’estiu per als nens i nenes de 
postcomunió, cobrint així, la inexistència 
d’activitats d’estiu per als seus fills/es. Així 
doncs, aprofitant la disposició del vicari que 
hi havia en aquell moment en la parròquia, 
es van preparar uns primers campaments 
d’estiu. Aquell mes de juliol van anar durant 
deu dies a la Fontcalda (Gandesa). Com 
“l’experiment” va sortir força bé, es va decidir 
continuar aquest campament en els dos 
anys següents. Però, vet aquí que la demanda 
d’acampats va anar augmentant, i llavors 
va ser el moment de donar-li nom i forma. 
Així doncs, l’any 1984, “Els campaments 
de les Parròquies” passen a ser “l’Agrupació 
Montsianell d’Amposta” (AMA). Neix 
així, una entitat ampostina pionera en les 
activitats de lleure i, tot i estar vinculada a 
les parròquies, oberta a tothom. Durant 
aquests anys han estat milers els xiquets i 

xiquetes, monis i dires, cuineres i mossens 
que han passat per l’Agrupació Montsianell 
i, esperem, seran molts més els qui vindran. 
Són moltes les activitats que hem dut a 
terme i, en totes elles, només hi havia un 
objectiu: EDUCAR EN EL LLEURE.

Des del començament, quan s’anava en 
tendes de campanya fins a l’actualitat que 
anem a cases de colònies, són moltíssimes 
les anècdotes que podríem escriure. No 
acabaríem  mai. Però us volem parlar de 
la nostra mascota, el Panxudet, que ens 
identifica i ens acompanya en cadascun 
d’aquests viatges. I també del nostre himne, 
que ens uneix i mai no passa de moda.

Hem de dir que no és fàcil arribar als 40 
anys mantenint la mateixa essència amb la 
qual es va constituir l’entitat. Però  l’AMA 
manté el voluntariat de tot el personal que 
hi col·labora i  ofereix unes colònies de lleure 
de qualitat per als infants i joves.  Seguim 
essent itinerants i cada any busquem nous 
indrets per descobrir. També es manté l’es-
perit solidari de l’entitat, oferint beques per 
a fer més assumible el cost de les colònies, i 

Agrupació Montsianell, 40 anys de camí

Gent

les ganes d’aprendre 
i millorar any rere 
any. 

En aquest 
moment, l’equip 
de responsables 
està format per 
21 monitors i mo-
nitores, que són els 
que estan en contacte 
directe amb els infants, 3 
cuineres, que s’encarreguen de proporcio-
nar-nos un menjar casolà deliciós, i, per aca-
bar, però no menys important, el mossèn, 
que s’encarrega de ser el guia espiritual. I, 
si cal, tots 25 realitzem qualsevol altra tasca 
necessària per tirar endavant les colònies.

Actualment, les colònies duren nou 
dies. Són dies molt intensos ja que tenim 
un horari atapeït d’activitats on els infants, 
a més a més de divertir-se, aprenen. Tot 
ho fem entre tots, així doncs, grans i petits 
aprenem cooperació i ‘companyerisme’; 
depenem de nosaltres mateixos, per tant, 
aprenem a tenir autonomia; aprenem a 
conviure amb altres persones, en conse-
qüència, aprenem tolerància i respecte… 
Les activitats proposades, de vegades, són 
un repte per les nostres capacitats físiques, 
intel·lectuals o emocionals i això ens obliga 
a superar-nos.  A més a més, cal esmentar 
que els joves de 16 anys que ho desitgen 
es poden incorporar a l’equip de monitors. 
Aquests joves assoleixen capacitats de 
treball en equip, d’organització, de sentit 
crític, de creativitat, d’estalvi (ja que som una 
entitat sense ànim de lucre)... Capacitats 
que els enriqueixen com a persones i que 
els ajudaran a progressar en la seva vida 
personal i professional.

Per als qui ens coneixeu, us volem agrair 
tot el que feu per nosaltres. No només la 
confiança que dipositeu en nosaltres en 
deixar-nos els vostres fills i filles,  sinó també 
a tots els familiars d’aquests infants que col-
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Davant la situació d’incertesa 
generada per la pandèmia de 
la Covid19 i per la manca de 

concreció del pla de desescalada del 
govern espanyol en referència a la rea-
lització de concerts i festivals de música, 
l’organització de Lo Riu Sona Festival 
ha decidit cancel·lar l’edició prevista 
per enguany i posposar-la per al 29 de 
maig del 2021.

A través d’un comunicat emès a les 
xarxes socials del Festival, que estava 
previst per al proper 30 de maig, l’or-

ganització assenyala que totes aquelles 
persones que ja disposin de l’entrada po-
dran utilitzar-la per a l’edició del 2021. 
Els que no, poden recuperar els diners 
de les entrades, descomptant l’euro de 
gestió de cadascuna, enviantun e-mail 
a jorge@exits.cat, indicant el numero 
de comanda.

“És una decisió duríssima”, assenya-
len, “però per responsabilitat i davant la 
incertesa, l’haviem de prendre. Esperem 
que aquest malson acabi aviat i ens 
puguem tornar a abraçar”, conclouen 

Les entitats veïnals i l’Ajuntament 
d’Amposta, després d’una reunió 
mantinguda telemàticament 

dijous 14 de maig a la tarda, acorden 
suspendre les festes dels barris aquest 
2020 per la incertesa de la situació ge-
nerada per la pandèmia de la covid19. 
Les entitats veïnals ha proposat que els 
recursos econòmics que l’Ajuntament 
destinava a cada festa de barri es destini 
ara ajuts socials de suport a la crisi del 
coronavirus.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 

ha agraït la voluntat d’aquestes entitats 
veïnals que els recursos facin cap a la 
gent que més ho necessitarà. “És una de-
mostració d’actitud cívica i solidària de 
les entitats, que ens permetrà disposar 
de més recursos per complementar totes 
les ajudes que des del propi ajuntament 
ja s’està tirant endavant per paliar els 
efectes de la crisi post-covid19”, ha dit.

Les entitats veïnals que van parti-
cipar la reunió van ser les associacions 
de veïns del Centre, la Vila, el Grau, 
l’Acollidora i les Quintanes 

Cancel·lat lo Riu 
Sona Festival

Es suspenen les festes dels barris i 
destinen els recursos a ajuts socials 

MÚSICA> La propera edició se celebrarà el 29 
de maig de 2021

MÚSICA> Per iniciativa de les associacions de veïns, els recursos es destinaran a les persones més 
afectades per la crisi i a cobrir necessitats socials
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FESTA DEL MERCAT > El sopar a les fosques a casa va ser una de les activitats més destacades

Amposta celebra una Festa del 
Mercat Confinada

La pandèmia de la covid-19 va 
obligar a l’Ajuntament d’Amposta 
a suspendre la dotzena edició de la 

Festa del mercat a la Plaça, que s’havia 
de celebrar a la capital del Montsià del 
12 al 15 de maig. Això, no obstant, no 
va ser impediment perquè Amposta 
retornés, durant les dues primeres 
setmanes de maig, a principis de segle 
XX. I és que la regidoria de Cultura, 
en col·laboració amb les regidories de 
Festes, Comerç i Mercat Municipal i 
Turisme, van preparar un programa 
d’activitats virtuals amb la voluntat 
d’apropar la festa a totes les llars de 
la ciutat. “No podrem viure la Festa al 
carrer, però tot i així, no volem deixar 
passar l’oportunitat de rememorar 
els nostres avantpassats”, assenyala 
l’alcalde, Adam Tomàs, “i hem pensat 
un programa amb diferents activitats 
per poder fer a casa, però també per 
compartir a través de les xarxes socials i 
Amposta Ràdio, i a la vegada també per 
dinamitzar la restauració del municipi”.

Un dels plats destacats d’aquesta Festa 
del Mercat Confinada, i que va comptar 
amb més participació, va ser el Sopar a 
les Fosques a Casa. “Els bars i restaurants 
col·laboradors van oferir menús especials 
per emportar per a la nit de divendres 15 
de maig i la gent fer el seu Sopar a les 
Fosques a Casa, abillats amb les vesti-
mentes de principis de segle XX”, explica 

l’alcalde. Es va posar un incentiu. Els 10 
primers en fer una reserva es van empor-
tar una bossa de la Festa, un davantal de la 
Festa i una entrada per al teatre. També es 
va animar als restaurants a preparar pacs 
de vermuts per emportar per fer el Ver-
mut als balcons de casa el dissabte 16 i el 
diumenge 17. “I tant el divendres la nit, 
com el dissabte al migdia i el diumenge, 
es va emetre, per Amposta Ràdio, músi-
ca de l’època per amenitzar el sopar i el 
vermout”.

Per la seva banda, la regidora de Cul-
tura, Inés Martí, assenyala que les activi-
tats prèvies a les xarxes socials van comen-
çar el dia 6 de maig. A partir de llavors 
es van anar penjant diferents vídeos amb 
diferents tallers com un per a fer coquetes 
de sagí i de panoli, un de jocs tradicionals 
o un del ball del punxonet. “A més, es va 
animar a la gent perquè decori els balcons 
amb llençols, bànues, estovalles, camises 
de dormir i altres peces de roba de l’èpo-
ca”, assenyala Martí, i “i pengi fotos del 
resultat a les xarxes socials”. “També vam 
animar q que ens compartissin fotos de 
principis de segle XX amb la seva histò-
ria i que ens comparteixin una recepta de 
plats o de dolços de primers de segle XX”, 
afegeix. Des del 15 i fins el 17, a través 
del canal de YouTube de l’Ajuntament 
s’emetran diferents espectacles, des del 
toc d’inici de la Festa divendres 15 a les 
19 h. fins a Lo Passeig i el Piromusical  

Cultura
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DavEl Concurs Nacional de Ves-
tits de Paper d’Amposta havia 
d’arribar aquest 2020 a la seva 

cinquantena edició. És per això que des 
de la regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Amposta s’estava preparant una edició 
especial, traslladant el certamen fora de 
les Festes Majors i programant diverses 
activitats amb els centres educatius, el 
Museu Terres de l’Ebre i la Biblioteca 
Sebastià J. Arbó que s’havien d’allargar 
durant un parell de mesos.

Tot això, però, haurà d’esperar fins 
l’any 2021. L’Ajuntament d’Amposta 
ha decidit ajornar la celebració de les 
noces d’or d’aquest certamen fins l’any 
que ve. Així, segons ha explicat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, “ens hauríem 
pogut plantejar fer els vestits de paper 
un cop passades totes les fases de la 
desescalonada, però per a una efemèride 
tant important considerem important 
poder fer totes les activitats paral·leles 
que teníem previstes; és per això que 
hem decidit ajornar aquesta celebració 
per a l’any que ve”.

Per la seva banda, el regidor de Festes 
de l’Ajuntament, Ramon Bel, ha explicat 
que es continuarà treballant per fer re-

alitat les activitats previstes. En aquest 
sentit ha assenyalat que s’ha preparat 
una nova imatge dels vestits de paper, 
així com una exposició al Museu Terres 
de l’Ebre que expliqui la història dels 
vestits de paper i on es puguin mostrar 
alguns dels guanyadors d’aquests anys, 
xerrades divulgatives o activitats als 
centres educatius. “De fet hi ha centres 
d’educació que han treballat amb els 
seus alumnes i de manera confinada 
els vestits de paper com a una activitat 
educativa”, destaca el regidor.

Des de l’Ajuntament es programaran 
les noves dates dels vestits de paper, “que 
seran al juny de l’any vinent”, un cop es 
planifiqui el calendari del 2021 

El 5 de maig de 1995 obria per primer 
cop la Biblioteca Comarcal Sebastià 
J. Arbó. La fins llavors Biblioteca 

Municipal, situada a la segona planta de 
l’edifici de l’ajuntament, es convertia en 
la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó i 
es traslladava a l’enclavament del Castell, 
concretament a l’edifici del molí de Cer-
cós. Enguany es compleixen vint-i-cinc 
anys d’aquella efemèride i l’Ajuntament i 
la Biblioteca ho van celebrar amb diferents 
activitats. En ple confinament van ser, 
però, activitats virtuals, que es realitzaran a 
través de les xarxes socials de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià J. Arbó, així com també 
un programa especial a Amposta Ràdio.

Una de les activitats destacades va ser la 
presentació del logotip dels 25 anys de la 
Biblioteca Comarcal, obra de l’il·lustrador 

ebrenc Ignasi Blanch, que es va presentar 
dimarts 5 de maig al matí a través del 
Facebook i l’Instagram de la Biblioteca. 
També el programa especial a Amposta 
Ràdio amb entrevistes amb responsables 
de l’Ajuntament d’Amposta, el Servei de 
Biblioteques i el departament de Cultura, 
així com alguns dels protagonistes de fa 25 
anys. També amb el concurs ‘Endevina el 
conte o el llibre’ o ‘Explica’ns un record o 
vivència que hagis viscut a la Biblioteca. La 
celebració també va comptar amb música, 
ja que a través del Canal de Youtube de 
l’Ajuntament, a les 19h., es va emetre un 
petit concert de celebració.

A més, les setmanes posteriors 
d’aquesta efemèride, també a través de les 
xarxes socials, amigues i amics d’aquest 
equipament cultural de referènci .

Amb l’entrada a la Fase 2 a 
partir del dilluns 25 de maig, 
els equipaments culturals de 

la ciutat s’han estat preparant per 
reobrir les seves portes, després que 
tanquessin el passat 13 de març dins 
les mesures preventives i de protecció 
dictades per fer front a la Covid19.
Així, a partir de dijous 21 de maig, 
el Museu de les Terres de l’Ebre ha 
reobert les sales d’exposició permanent 
‘Les Terres de l’Ebre, de la prehistòria 
a l’edat mitjana’ i ‘L’Ebre, camí d’aigua’, 
i l’exposició temporal ‘El llapis, arma 
de guerra antifeixista, 1936-1939’. Ho 
ha fet en horari habitual, de dimarts a 
dissabte d’11 h a 11 h i de 17.30 h a 
20, i diumenges i festius d’11.30 h a 
14 h. Entre les mesures incloses dins 
del Pla de contingència per a la seva 

reobertura, el Museu limitarà l’accés 
a 10 persones per a cadascuna de les 
tres sales visitables, facilitarà gel hi-
droalcohòlic als visitants i a més, ha 
habilitat una nova sortida des de la 
sala ‘L’Ebre, camí d’aigua’ per tal de 
disposar d’un circuit de visita en una 
sola direcció.

Pel que fa a la Biblioteca comarcal 
Sebastià J. Arbó, la reobertura es va fer 
el  25 de maig. Es va fer, però, amb unes 
condicions específiques. Els usuaris 
no podran entrar a cap de les sales 
de la Biblioteca. El servei de préstec 
es fa sota comanda, als correu bcsja@
amposta.cat o al telèfon 977704821 
i els documents es recullen a la porta 
del primer pis de la Biblioteca. Per als 
retorns, els llibres s’hauran de deixar a 
les caixes de cartró que estaran també 

situades a la porta de la primera planta 
de la Biblioteca. Per accedir a l’edifici 
de la Biblioteca serà obligatòria l’ús 

de la mascareta. L’horari d’atenció 
serà dilluns, dimecres i divendres de 
10 h. a 13 h 

El 50è aniversari dels 
vestits de paper, per al 2021

25 anys de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià J. Arbó

Reobren els equipaments culturals 

FESTES> L’Ajuntament,  amb les modistes 
d’Amposta i els centres educatius, estava 
preparant una edició especial  per a finals de juny

LITERATURA> El 5 de maig es van complir des de 
l’obertura de la Biblioteca al Castell 

EQUIPAMENTS CULTURALS> El Museu Terres de l’Ebre reobre al públic el dijous 21 de maig en horari 
habitual, mentre que la Biblioteca Sebastià J. Arbó ho farà dilluns 25 amb servei de préstec sota comanda
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CONSTRUCCIÓ I ENDERREOCAMENT DEL 
CASTELL D’AMPOSTA
El Castell es citat documentalment l’any 1097 fen referencia a la infeudació del terme 
d’Amposta feta per Ramon Berenguer III,que el cedí a Artal de Pallars  el 1149 i  Ra-
mon Berrenguer IV el cedir a l’Orde del Hospital de S. Joan de Jerusalem i 
li donà el nom de Castellania d’Amposta.
Joan II anomenat  també com el Sense Fé o el Gran ,fill de  Ferran I d’Aragó , es casà 
amb Blanca de Navarra ,el seu 
primer fill i primogènit  va ser Carles de Viana amb el qual no tenien bones relacions. 
En segones núpcies es va casar amb Joana Enríquez, un dels seus fills va ser Ferran. 
En mori als 70 anys el 1479 a Joan II el succeir Ferran ,  anomenat després  Ferran el 
Catòlic, que va estar sempre ajudant al seu pare.
En el Castell es conserven unes Sitges Iberes, muralles Andalusí i  la part baixa de un 
fumeral arrosser,que es va construir al segle XX , era la base de la Torre de S. Joan . El 
fossar intern sec que té forma d’ U s’estenia pel que  avui és el canal de rec fins al riu, 
molt a prop de la pilastra del pont penjant, l’extern era el mateix canal passant pel que 
avui es el carrer del “ Fosso “ fins al riu.

GUERRA CIVIL CATALANA

Va començar entre Joan II, pare de Ferran el Catolic contra la Diputació General de 
Catalunya,i durà 10 anys.
L‘aixecament armat va començar entre altres motius pels tribut. A la Diputació Ge-
neral de Catalunya l’ajudaven els estaments nobles i l’Església, i ha Joan II els jornalers 
i petits productors.  Els de la Diputació estaven confinats dintre del Castell,l’envestida  
de JOAN II va ser brutal, pel riu amb barcos i per terra amb soldats, el setge va durar 
mesos i a la fi es van rendir a Joan II. El Castell va quedar molt mal parat i abandonat  
(no es va recuperar mai )

P.D. Joan II  va ser ajudat per Lluís XXI de França a canvi de les comarques del Ros-
selló i La Cerdanya.

 De les pedres del Castell es va construir anys més tard l’actual Església de l’Assumpció.

TREBALL RECOPILAT I RESUMIT PER J 
ORDI TALARN I MORALES

Tastets d’història

En record de Joaquim Roda i Alberto Martí

Cada dia semblen millorar les 
dades sobre la pandèmia que 
estem vivint. Des d’un punt de 

vista global ens toca alegrar-nos, anem 
a millor, de moment, però sovint veiem 
de prop els danys que a nivell humà -no 
parlo econòmicament,  tot lo econòmic 
és barat- s’estan donant. Parlo del dolor 
que la malaltia ha deixat a molta gent, 
desconsolada per pèrdues d’aquelles 
que “no tocava”, i si en tot això no hi 
ha prou, hem d’afegir les que d’alguna 
forma “sí que tocava” i que han quedat 
diluïdes en un oceà de dolors, notícies, 
crítiques i confinaments.

Una cosa comú a tots els qui ens han 
deixat ha estat la solitud. Un sempre 
mor sol, ningú t’acompanya en el pas 
definitiu, però almenys ho fas envoltat 
dels teus, i els qui t’acompanyen es 
reconforten estan al teu costat, fins i tot 
després, els teus amics, veïns i tot aquell 
qui et va estimar, pot fer un trajecte al teu 
costat en la cerimònia d’acomiadament. 
Però aquests dies ni tan sols això.

En poc temps han marxat dos homes 
que han fet gran el nom d’Amposta grà-
cies a la música, dos persones a qui ens 
hagués agradat acompanyar per últim 
cop, reconfortant la família i recordant 
les nostres vivències al seu costat. Però 
evidentment, tampoc hem pogut fer-ho.

Aquesta setmana traspassava Jo-
aquim Roda i Alberto Martí, dos 
persones sensibles a l’art musical, que 
van dedicar el seu mestratge a la festa 

de la gent. Tots dos, i alguns que fa uns 
mesos els han precedit, formen part 
d’una generació que va créixer en una 
postguerra i que malgrat tot, van saber 
combinar les necessitats per sobreviure 
amb la vocació artística.

Són tots ells una generació admira-
ble, de la qual pocs en queden i de la 
què tenim molt a aprendre en aquest 
moments.

Alberto i Joaquim van començar a 
les dos entitats musicals d’aquesta ciutat 
-oasis culturals d’un territori sovint 
abandonat- i des d’aquí van portar el 
nom d’Amposta arreu d’altres territoris. 
L’orquestra Junior’s va ser el trampolí 
per a Joaquim, Alberto ho va fer amb 
la Blue’s.

Les bandes de música que els van 
criar, van veure com, igual que els fills 
grans marxen de casa, tots dos s’anaven 
dedicant cada cop més a altres públics.

Joaquim va seguir en la música. So-
vint quan parlava amb ell me recordava 
l’actuació dels Junior’s a TVE, una cosa 
que el feia sentir molt orgullós.

Amb els pas dels anys, quan a aquesta 
etapa d’anar amunt i avall, tocant, des-
muntant i viatjant a centenars de quilo-
mètres decideixes posar-li un punt final, 
Joaquim va retornar a La Fila, entitat 
a la qual sempre es va sentir vinculat. 
No va tornar per tocar, ell havia estat 
saxòfon a la banda de música, però sí que 
va estar per informar de les activitats que 
portàvem a terme, per acompanyar-nos 

en els primers concerts al Palau de la 
Música o sortides a l’estranger, volent 
viure tot allò com un més i deixant 
testimoni.

Alberto, a finals del mandat del 
mestre Arasa, es va incorporar a la 
banda de música de la Fila i des de 
la seva opinió, sovint àcida, va estar a 
l’altura dels difícils moments que vam 
viure, donant exemple a molt del jovent 
quan feia música, o essent del primers 
en seure per assajar.

Aquestes actituds, que he compartit 
amb ells dos, són també les que he vis-
cut amb altres músics com Juan Vidal 
( Juanin), Carlos Valldepérez, Carlos 
Conde, Santiago Obradós, Reginaldo 
del Salvador, Pepito Canes, Mero Bar-
berà o Pepe Ferré (Pitxolí), entre d’altres.

Són tots ells fills d’una època com-
plicada, però que malgrat les seves 
adversitats, van sortir endavant i van 
fer gran la música que des d’Amposta 
sorgia. Ara que el moment futur s’hi 
assembla prou, cal prendre el seu exem-
ple i no deixar que les adversitats aturin 
aquesta cultura que ells i molt altres 
abans han mimat i fet gran 

Gràcies als dos.
Gràcies a tots.
Gràcies per tot.

Carles Royo Baiges

Director de La Unió Filharmònica

Alberto Martí, 

Joaquim Roda
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CERTÀMEN > Per aquesta 16a edició s’han seleccionat 15 propostes finalistes

La BIAM 2020 rep més de 200 propostes

HLa setzena edició de La Bienal d’Art 
Ciutat d’Amposta BIAM 2020 ha rebut 
més de 200 propostes, sumant així un rè-
cord de participació. D’aquestes, el jurat 
n’ha seleccionat 15 propostes finalistes, que 
conformaran l’exposició de la BIAM 2020 
i entre les quals s’escollirà l’obra guanyado-
ra. 

Els treballs seleccionats com a finalistes 
són:

• Abel Jaramillo. Sintra. Nota al pie 
(2019).

•  Alan Carrasco. El jefe de Estado en la 
época de la reproductibilidad técnica 
(2020).

• Aldo Urbano.  Calmar las aguas 
(2019).

• Ariadna Parreu. Bha Phanein (2018).
•  Cristina Moreno i Laia Ventayol. 

MUNDUS VULT DECIPI (2020).
•  Daniel De La Barra. Ruta de los Indi-

anos - Consideraciones de la Ciudad 
Moderna (2019).

• David Ortiz. Mañana niebla (2020). 
•  Eulàlia Garcia.  Jornada laboral 

(2020).  
•  Francisco Ladrón de Guevara. Re-

gálame un barco (2020).
•  Gian Cruz. [ (séro)TROPICAL(e) ] 

(2018).
•  Jone Loizaga i Taxio Ardanaz. La si-

metria de los tontos (2018).
•  Mario Santamaría. Unfixed Infras-

tructures And Rabbit Holes (2020).

“Cérvols i pandèmies”

El dia que feia vint-i-nou, prompte farà una setmana, em vaig adormir amb les ulleres 
posades i, gairebé sense voler, vaig ataüllar els somnis d’una manera d’allò més diàfana... 
La vida no viscuda és una malaltia imperceptible que t’escanya subtilment i t’embruta 
les cordes vocals tot impedint-te abonar algunes de les factures emocionals que et que-
daven pendents d’inventariar.

Expliquen les iaies més grans que els anys de traspàs no porten més que desgràcies. 
I a fe de Déu que, esta vegada, sembla que l’han ben encertada. Les coses passen per 
alguna cosa. Gairebé tot té un motiu per esdevindre malgrat que la raó sigue un moble 
vell massa cops deixat de banda. Sempre, que jo recorde, he fruït de relligar plecs de 
paraules harmonioses en papers diminuts que defallien a les butxaques de les jaquetes 
d’entretemps de la meua efímera memòria de peix de riu. Es veu que, per segons qui, 
existeix un “Deu-nostre-sinyor” qui, com jo, també escriu amb tinta simpàtica i que, a 
més, tracta de fer-ho amb bona lletra. Però, a vegades, sense saber ben bé el perquè, els 
renglons tendeixen a torçar-se-li una miqueta massa... I qui som natros per qüestionar 
la seua generosa magnificència si l’interior del costellam és el lloc perfecte per contindre 
la covardia dels eterns perdedors?

Darrerament, si mires pel balcó per copsar el pols del poble, fa la impressió que sempre 
sigue diumenge..., i ara mateix no tinc massa clara la bondat d’esta percepció descon-
certant i absurda. La solitud i la desesperança no arriba per no tindre persones al teu 

voltant. Els murs invisibles sempre són els pitjors per què tenen uns fonaments arrelats 
als nostres subconscients més insondables.... 

No soc allò que va passar-me. Voldria ser allò que el xiquet menut que algun dia vaig ser 
escollí somiar. I què vas fer-ne de les teues il•lusions? Vaig bescanviar-les per una faena 
estable pactada amb el matalàs on passo aquesta quarantena infame i amb l’escuma del 
qual vaig resoldre entapissar el meu cor eternament esquarterat.

Del mòbil al llit, del jaç a la televisió, de la “caixa tonta” al menjador, del lloc comú al 
frigorífic i de la nevera, un altra vegada a furgar els calaixos virtuals on malbaratem la 
resta del nostre fútil temps. I els quilos van pujant..., com la desesperança endolcida que 
ens serveixen uns governants lladregots i carregats de cobdícia. Les penes i les pandè-
mies generacionals es passen a casa i el primer és la faena! Deixem-nos d’impostar un 
optimisme d’operereta i, quan tot això acabe, sortim a buscar la sorra d’una platja del tot 
efímera sota les llambordes dels carrers de les nostres ciutats. Mirem d’aturar aquells ta-
xis que sempre s’havien negat a recollir-nos i fem realitat els nostres raquítics somnis de 
membres de l’Europa del Benestar. Fem Pasqua abans de Rams! Casem-nos sense cap 
mena de fanfàrria i busquem els cérvols i els senglars que ens prometien aquells enig-
màtics senyals de tràfic que mai ningú va entendre! Juguem a pirates! Embrutem les 
parets! Deslliurem-nos dels telèfons! Cridem i xalem! Fumem i bevem pels descosits! 
Per què diuen que hi ha una lluna d’aigua que viu dintre una llibreta infinita carregada 
de somnis d’un xiquet menut encara pendents d’esberlar...  

JESÚS SERRANO

Històries per pensar  

•  Mònica Planes. Arquetips esquelètics 
(2019-2020) 

•  Olga Olivera. Monuments i altres ta-
ques insubmises (2020).

• Paco Chanivet. Crisis (2019).
La inauguració de l’exposició amb els 

finalistes està per determinar a causa de 
l’actual situació del COVID-19.

El jurat de la BIAM 2020 està format 
per Rosa Lleó, comissària independent i 
directora de The Green Parrot, Barcelona; 
Hiuwai Chu, conservadora d’exposicions i 
curadora adjunta al MACBA; Miguel An-
gel Sánchez, fundador de ADN Galeria a 
Barcelona; Oier Etxeberria, responsable 
d’arts visuals del CICC Tabakalera; i Marc 
Navarro, comissari independent i escriptor. 

Convocat per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Amposta, el Premi Biennal 
d’Art Ciutat d’Amposta 2020 (BIAM) 
està vinculat al Centre d’Art Lo Pati des 
del 2012 i enguany compleix 31 anys d’his-
tòria. Es tracta d’una de les convocatòries 
artístiques més veteranes de les que es con-
voquen arreu del país i que s’ha consolidat 
com a aparador de la creació emergent del 
país i a l’hora com un termòstat de l’acti-
vitat artística contemporània gestada arreu 
de l’Estat. Així a través de la BIAM es po-
den copsar quines són les tendències artís-
tiques i conceptuals del moment i quina ha 
estat la seua evolució, ja que s’hi presenten 
obres tant de creadors emergents com d’ar-
tistes ja consolidats 
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L’afició, la passió i el sentiment que 
tenim en vers el món taurí, ha fet que 
16 dones d’arreu del territori ebrenc 
i, alguna de la Comunitat Valenciana, 
ens haguem unit per formar una 
quadrilla d’Emboladores a Catalunya, 
l’única en tota la comunitat autònoma. 
Som dones de diferents edats, de 
diferents professions, de diferents 
pobles, però, hi ha alguna cosa que 
ens uneix i és l’estima per aquesta 
tradició i les ganes de viure la festa 
des de dintre, des de primera fila, 
volem aprendre totes juntes aquest 
art, l’art d’embolar i contribuir, amb el 
nostre granet d’arena, a la continuïtat 
d’aquesta festa. 

Aquest estiu havia de ser un estiu 
molt especial per a nosaltres, degut 
a la situació actual en la que ens tro-
bem, ens haurem d’esperar per poder 
començar la nostra trajectòria com a 
Emboladores. Però, aquest entrebanc 
no ens ha tret la il·lusió i les ganes de 
seguir endavant fent realitat aquest 
somni. Així que dintre del malestar 
d’aquests dies hem posat totes les 
nostres forces en seguir endavant 
amb la creació d’aquest grup, pensem 
que no em de defallir ni deixar-nos 
enfonsar, sino, al contrari, seguir amb 
més ganes que mai 

Emboladores Delta de l ’Ebre
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Editorial

Poc a poc, sembla que anem tornat 
a la normalitat, encara que sigui amb 
mascareta i amb distanciament social. 
Ja hem pogut quedar amb la família 
i els amics, hem anat a comprar al 

petit comerç i hem pogut fer el cafè 
a una terrassa. La piscina obre portes, 
la Biblioteca comença a fer servei i el 
Museu ja es pot visitar. Però ara, amb 
aquests retrobaments, també se’ns 

presenten grans reptes com a socie-
tat. Hem de ser capaços de reactivar 
l’economia de la nostra ciutat, però 
fer-ho des del respecte, la solidaritat 
i la sostenibilitat. Tenim l’oportunitat 

d’assentar unes noves bases perquè 
la pandèmia mundial i la crisi post 
Covid19 ens transformin en una so-
cietat més sostenible, més justa, més 
igualitària i més moderna.   

Bústia

Constituïda 
una quadrilla 
d’emboladores a 
Catalunya
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SOM AMPOSTA 

1. Des de SOM AMPOSTA sempre hem 
dit que l´empresa més important del món 
és el nostre ajuntament. Perquè el nostre 
present i futur depèn de la seva gestió.
Per això eficiència, control, productivitat, 
optimització de recursos.... Han de ser els 
motors de la nostra gestió.
Hem fet la següent proposta:
Volem que el manteniment tan dels 
edificis públics com de la via pública, que 
faríem durant aquesta legislatura. Fer-ho 
en el que queda d’any. I si pot ser una 
mica més i tot.

Per què?
Perquè així els comerços de la ciutat re-
brien els diners de les compres de 3 anys 
en pocs mesos. Això tindria un impacte 
econòmic molt beneficiós pel nostre co-
merç. L’ajuntament igualment hauria de 
fer aquestes compres. No gastaríem més 
diners i les despeses en pintura, ciment... 
Són quantitats més que assumibles.

Qui faria aquesta feina de manteni-
ment?
Hi ha gent que degut a la crisi està en una 
situació econòmica molt dolenta i neces-
sita un cop de mà. El que fa l´ajuntament 

és donar diners des de serveis socials per 
pagar lloguer, llum,aigua....a canvi de res.

Què proposa SOM AMPOSTA?
En comptes dels 600 euros que hem 
donat fa poc a un home per pagar fac-
tures, li donarem feina i que es guanyi 
treballant aquests diners, fent les feines 
de manteniment.
Per exemple hem donat 1000 euros per 
anar el dentista a canvi de res. No seria 
millor contractar-lo un mes per exemple 
i amb els 1000 euros de sou aproximada-
ment que faci front a les seves despeses.A 
més cotitzaria i tot, molt millor per tots.

Tots ho podrien fer?
La majoria de gent que va a serveis socials 
i rep ajuts pot treballar pel poble. De fet 
molts d´ells s ´han presentat als plans 
d´ocupació de l´ajuntament i a causa de 
la gran demanda alguns s´han quedat fora. 
Però estarien encantats de treballar. No 
volen caritat, sinó treballar i poder cotitzar. 
Això també els facilitaria poder obtenir 
altres ajuts d´altres administracions.

Qui els contractaria?
La nostra idea és mirar la via de l´empresa 
pública. On és molt més fàcil la contrac-
tació que no pas des de l´ajuntament.Si 
cal afegir als objectes de l´empresa pública 
el manteniment dels edificis i via pública 
es fa, és simple.

En definitiva que volem?
Creiem que la política de l´ajuntament en 
comptes de regalar diners, sempre que el 
pugui seria millor contractar la persona i 
que els diners que rebi se’ls guanyi treba-
llant. Tots sortiríem guanyant.
Clar està que aquelles persones que per 
problemes físics o psíquics no puguin 
treballar tot continuaria igual.  

2. Des de Som Amposta i en concret 
des del nostre Departament de Comerç 
volem presentar el següent projecte.
 Volem incentivar i promoure un acord 
amb totes les grans superfícies i supermer-
cats d´Amposta perquè totes puguin ven-
dre 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 be-
nefici molt gran per als productors. Tenim 
molts productes frescos, per exemple, que 
es queden 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 
mengen tot… els grans han d´ajudar 
als petits 

UN NOU MODEL 
D’ESTADES PER 
FER FRONT A LES 
RESTRICCIONS DEL 
COVID-19

Davant la voluntat de poder donar 
resposta a les necessitats de les xi-
quetes i xiquets de la ciutat de poder 
gaudir d’unes estades d’estiu tot i les 
restriccions derivades del Covid-19, 
des de l’Ajuntament hem desenvolupat 
un nou model d’estades que permetrà 
garantir tot un seguit d’oferta de places. 

A més, aquest nou model permetrà 
donar suport a les empreses de lleure i 
a les entitats i associacions de la ciutat 
i alhora garantir que els i les joves de la 
borsa de monitors i monitores de lleure 
puguin treballar aquest estiu.
Fins ara, hi havia dos tipus d’estades 
diferenciades: les municipals i les de 
les empreses de lleure ofertaven acti-
vitat privades. Ara bé, les mesures de 
seguretat i salut actuals fan molt difícil 
mantenir aquest model d’oferta pública 
i privada. És per aquest motiu que hem 
decidit implementar un nou model, 
en què l’Ajuntament ens posarem al 
servei de les entitats i les empreses del 
sector per donar-los-hi tot el nostre 

suport, tant econòmic com en la cessió 
d’espais, per poder fer realitat aquesta 
oferta d’estades d’estiu, seguint sempre 
les recomanacions en salut i seguretat. 
Per desenvolupar aquest projecte d’es-
tades, l’Ajuntament destinarà 80.000 
euros a les  associacions culturals, 
esportives i socials i empreses de 
lleure que desenvolupen un projecte 
de lleure per aquest estiu a Amposta.  
Aquestes estades van dirigides a infants 
de 3 a 17 anys i cada projecte ha de 
comptar amb un mínim de 20 places. 
Tanmateix  també serà necessari que 
un 10% dels infants que vagin a les 
estades no estiguin associats, que un 
10% siguin derivats de serveis socials,  
i que tinguin una durada mínima de 10 
dies laborables i de quatre hores al dia. 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
ADAPTATS AL 
COVID-19

Al juny ha començat el procés per elegir 
en que es destinaran 150.000 euros del 
pressupost municipal de l’any 2021. 
Ara bé, aquest cop el procés participatiu 
també s’ha hagut d’adaptar a la situació 
de crisi sanitària derivada del Covid-19. 

Per una banda, el procés de debat previ a 
la votació s’ha desenvolupat per poder-se 
fer en format telemàtic i per l’altra en 
aquest procés participatiu a més de poder 
elegir projectes d’inversió, també es po-
dran  proposar actuacions que computin 
a la partida de  despesa corrent.  

AJUTS PER AL TEIXIT 
ECONÒMIC 

Després de passar tots els tràmits ad-
ministratius, el divendres 29 de maig 
els autònoms de la ciutat van poder 
començar a sol·licitar l’ajut de reacti-
vació per la crisi derivada del Covid-19.
Aquest sistema de subvenció de fins a 
500 euros per activitat econòmica  ha 
posicionat a Amposta com l’Ajunta-
ment que més s’ha avançat a l’hora de 
proporcionar recursos a aquells qui més 
s’han vist afectats per la crisi sanitària. 
Tanmateix, a aquest ajuda se li’n poden 
sumar altres de complementaries com 
pugui ser ajudes de serveis socials, 
la vinculada a la realització d’estades 
d’estiu, les bonificacions tributàries que 
hi ha hagut durant aquest període o els 
tiquets de gratuïtat de la zona blava per 
als comerços afectats per aquest sistema 
d’estacionament en front del seu local 

Tribuna

L’espai EA-ERC

L’espai SOM AMPOSTA
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COSTES  DE  
L’ESTAT RESTAURA  
LA  BARRA DEL  
TRABUCADOR.

A l’espera del Pla Estratègic que pre-
para l’Estat i que vol acordar amb la 
Generalitat i el territori (a través de 
la Taula de Consens pel Delta) amb 
mesures a mitjà i llarg termini per 
protegir aquest entorn i garantir la seva 
supervivència, el nostre company Toni 
Espanya,  Cap de Costes a Tarragona, 
juntament amb l’assessorament de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, estan executant per part 
del servei de Costes de l’Estat l’obra 

d’emergència per restaurar la barra 
del Trabucador afectada pel temporal 
Glòria. 
El primer objectiu passa per unir les 
dues parts de la barra i tancar la badia, 
per permetre la sortida dels vehicles que 
es van quedar atrapats divendres 8 de 
maig pels efectes de la llevantada i la 
pujada sobtada d’uns 40 centímetres 
del nivell del mar. Posteriorment es 
procedirà a eixamplar el braç fins una 
amplada mitjana de 50 metres, al llarg 
d’uns 3 quilòmetres.
Els treballs tenen un termini de dos 
mesos i un pressupost de 700.000 
euros, esdevenint la principal actuació 
en marxa per reparar els danys del 
Glòria al Delta de l’Ebre. L’objectiu és 
aportar de 150.000 a 200.000 metres 
cúbics de sorra per refer la barra des-
apareguda sota l’aigua, el que suposa 
només un terç del total de la sorra 
que es va desplaçar arran del temporal 
Glòria, i permetre així accelerar el 
procés que portaria al restabliment de 
la barra de forma natural.  La sorra es 
porta des de punts de l’interior de la 
badia dels Alfacs on es va acumular, a 
una distància màxima d’un quilòmetre, 
prèvia realització d’una batimetria.
L’actual situació de connexió directa 

amb el mar obert suposa perjudicis 
per a diverses espècies, com ara les 
Nacres mediterrànies (espècie en forta 
reducció i protegida), per la possible 
arribada de patògens des de mar obert. 
Més enllà de l’àmbit ambiental, l’obra 
també permetrà refer el camí que dona 
accés a les salines de la Trinitat, a la 
Punta de la Banya, i que l’empresa 
Infosa ha renunciat a executar després 
que s’hagi trencat fins a en tres ocasions 
des de finals de gener. 
La previsió és que a finals de juny 
estiguin les obres executades. Durant 
els treballs es restringirà l’accés a la 
zona de treball per motius de segure-
tat. Al conjunt del delta s’invertiran 2 
milions d’euros en obres d’emergència. 

Cal destacar que ja s’ha pogut tancar 
novament la gola oberta als Calaixos de 
Buda, que, com en el cas del Trabucador, 
ha patit diversos trencaments des del 
gener; s’ha arranjat el camí de servei de 
la badia del Fangar, i s’ha dut a terme 
un apantallament en un tram de litoral 
de Deltebre, entre Riumar i la península 
del Fangar, per protegir els arrossars 
de possibles intrusions marines per 
un temporal tardà de llevant. A més, 
s’estan executant obres de retranqueig 
del passeig a la platja de l’Arenal, afectat 
de forma important durant el Glòria.
Esperem tornar a gaudir tots plegats 
d’aquestes meravelloses platges i 
poder tornar a veure recuperat aquest 
indret tant nostre 

L’espai PSC-AMPOSTA 

Tribuna

UN ANY AL VOSTRE 
COSTAT

Tot just aquests dies s’acompleix un any 
des que Junts per Amposta va començar a 
formar part de ple municipal. Un any en 
el que la nostra aspiració ha estat fer una 
tasca de servei públic per tota la ciutada-
nia, sigui quina sigui la seva ideologia, i 
no només per les 753 persones que ens 
van fer confiança en les eleccions.

Aquesta aspiració de servei públic per 
tothom no ha estat senzilla, ni ho és 
encara avui en dia. Des d’un primer 
moment se’ns ha intentat caricaturitzar 
com a successors/hereus d’anteriors go-
verns, en un intent mesquí de manipular 
el nostre missatge i menysprear la nostra 
feina com a grup municipal.

En el ple d’investidura vam demanar 
dues coses ben senzilles i bàsiques: 

llibertat i transparència. Llibertat 
per poder exercir el nostre treball 
d’oposició constructiva sense limita-
cions, i transparència per obtenir la 
màxima informació sobre cadascun 
dels assumptes i poder així avaluar 
correctament la gestió de l’equip de 
govern municipal.

Malauradament, cap de les dues de-
mandes s’ha acomplert. Des de l’inici, 
un Reglament Orgànic Municipal, 
ROM, sobrevola el ple com una es-
pasa de Damòcles i retallarà la nostra 
llibertat d’expressió dins els òrgans 
municipals. S’ha volgut criminalitzar 
TOTA l’oposició per les actituds con-
demnables d’alguns membres del ple 
municipal, i s’ha titllat sempre la nostra 
tasca de supèrflua i poc important. 

A banda, la transparència, una de les 
banderes de l’actual equip de govern, és 
una expressió buida, no pas una realitat. 
La informació arriba tard i malament, 
sense temps per als que no son membres 
de l’equip de govern d’estudiar-la, de 
preparar-la, amb evidents signes de 
deixadesa i que demostra un menys-
preu de la majoria absoluta de govern 
envers tota l’oposició, a més, se li suma, 
desgraciadament, un ús partidista de les 
institucions municipals i dels mitjans 
de comunicació del municipi.

Seguirem treballant i lluitant per a de-
nunciar-ho i canviar aquesta dinàmica, 
que degrada la institució municipal.

Pel que fa a la tasca de control del 
govern, hem presentat en cada ple mo-
cions sobre temes ben diversos, fruit del 
nostre treball d’equip. Sobre com ima-
ginem Amposta a llarg termini, sobre 
la creació de la figura dels ambaixadors 
i aprofitar el talent de la ciutadania per 
potenciar el municipi, sobre la creació 
d’un espai de vivers d’arbres planificat 
dins un municipi més verd, mocions 
sobre problemes reals que afecten i 
empitjoren la ciutat i la qualitat de vida 
de la ciutadania (degradació dels barris 
del Grau i la Vila, p.e.), problemes en 
la recollida d’escombreries i la dificultat 
de reciclar correctament a Amposta, ..., 
i tantes altres. L’actual majoria esclafant, 
però, impossibilita en la pràctica poder 
negociar o executar cap aspecte de les 
mocions esmentades. Igualment passa 
amb les de l’equip de govern, que sen-
zillament s’aproven i ja està. 

Cal destacar que encara estem immersos 
dins de la crisi del COVID-19. Hem 
demanat per activa i per passiva crear un 
espai de coordinació de tot el consistori 
i agents socials. Un comité de crisi plural 
per sortir millor de la crisi. La resposta 
sempre ha estat la mateixa: NO. 

Constatem que les dos majories absolutes 
d’ERC han esdevingut un mal negoci 
per a Amposta ja que s’han convertit en 
majories en majories absolutistes, que 
empitjoren la gestió pública i degraden 
el debat públic. Com més majoria ab-
soluta, menys transparència, més apatia 
de l’equip de govern i més menyspreu 
per l’oposició.

Malgrat tots aquests entrebancs, Junts 
per Amposta no s’arronsa sinó que 
s’arremanga i tracta de treure sempre el 
millor per afavorir el poble. Aquest és el 
motiu que ens va empènyer a participar 
de la gestió municipal i representar la 
ciutadania. Seguirem millorant, des de la 
nostra humil posició dins la corporació 
municipal, seguirem escoltant els proble-
mes de la ciutadania i farem el que estigui 
al nostre abast per millorar-ho. Conti-
nuarem treballant i bastint un projecte 
engrescador, pràctic, lògic, innovador i 
eficaç per la gent d’Amposta  

 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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La piscina municipal d’Amposta 
reobre al públic del dilluns 1 de 
juny. Ho farà, però, amb totes 

les condicions de seguretat i higiene 
que exigeix Sanitat per a la reobertura 
dels equipaments esportius. Així, de 
moment, només obrirà la piscina mu-
nicipal i els i les nadadores que vulguin 
anar hauran de reservar cita prèvia al 
977704480. L’aforament estarà limitat 

a un nadador o nadadora per carril. 
Només es podran fer dos reserves 
setmanals per persona i amb dos dies 
d’antelació com a mínim. L’aforament 
estarà limitat a 1 persona per carrer, 
podent fer servir els carrers de les dues 
piscines cobertes (la gran i la petita) i 
els carrers de la piscina descoberta. En 
cap cas es podrà utilitzar la piscina amb 
finalitat recreativa.

El preu d’entrada serà de dos euros 
i permetrà estar dins les instal·lacions 
municipals només una hora (uns cin-
quanta minuts nedant i deu minuts per 
a vestir-se). Els i les usuàries disposaran 
dels vestidors per canviar-se, però no 
es podrà fer ús de la dutxa ni tampoc 
dels armariets. Totes les pertinències 
personals s’hauran de posar en una bossa 
i s’hauran d’entrar a la zona de la piscina 

mentre s’està nadant.
Per accedir a les instal·lacions s’haurà 

de fer ús de la mascareta i netejar-se 
les mans amb gel hidroalcohòlic que 
hi haurà a l’entrada. S’haurà de portar 
emplenat el full de declaració de salut 
que es pot trobar a la web de la piscina o 
a la pròpia instal·lació i els usuaris hauran 
d’esperar baix de les escales exteriors del 
recinte a que sigui el seu torn 

Albert Bel serà l’entrenador del 
primer equip del CF Amposta, 
després que el club haja arribat 

a un acord amb Xavi Cid per tal de no 
seugir amb la vinculació que els lligava 
de cara al proper exercici. Així, Bel a la 
banqueta del CF Amposta torna tres 
temporades després, on va debutar en 
la seva primera etapa com a tècnic com 
a segon d’Albert Company i es va fer 
càrrec de l’equip quan aquest va marxar 
amb molt bons guarismes i quedant-se 
a les portes de l’ascens a preferent 
després de perdre la promoció davant 
el Tona, la temporada 2017-2018. Ho 
ha comunicat el club del Montsià en 
un missatge a través de les seves xarxes 
socials, després d’haver anunciat a finals 

de la setmana passada que havia existit 
entesa entre el club i Xavi Cid per tal 
de no seguir amb la vinculació que els 
lligava de cara al proper exercici.

La temporada passada Bel va estar al 
capdavant d’un altre club del Montsià 
de la categoria, el CF Ulldecona, amb 
qui fins al moment de l’aturada a causa 
de la Covid-19 havia sumat 34 punts 
en vint-i-una jornades de lliga i amb 
l’objectiu de la permanència més que 
assolit amb una sisena plaça més que 
còmoda.

El CF Amposta també ha anunciat 
que ha arribat a un acord de renovació 
per a la propera temporada amb el segon 
entrenador, Mario Javaloyes i Felipe 
Fumadó entrenador de porters 

El Club Natació Amposta (CNA), 
en comú acord amb els organismes 
oficials, ha decidit cancel·lar la 22a 

edició de la Travessia d’Amposta nedant 
l’Ebre V memorial Manel Ayxendri, 
ateses les circumstàncies excepcionals 
provocades per la pandèmia originada 
pel Covid-19. Així ho ha explicat a través 
d’un comunicat públic en què recorda que 
el dilluns 25 de maig la Federació Cata-

lana de Natació va donar per finalitzades 
les competicions esportives i donava per 
cancel·lat definitivament el calendari de 
la temporada 2019/2020. 

La Travessia estava prevista, com ja es 
tradicional, per al diumenge 2 d’agost, 
però la crisi de la Còvid-19 ha obligat els 
organitzadors a suspendre-la, seguint les 
recomanacions de la Federació Catalana 
de Natacio 

EQUIPAMENTS >  L’aforament estarà limitat a una persona per carril i s’haurà de demanar 
cita prèvia al 977704480

FUTBOL>  Bel va ser entrenador de 
l’Amposta la temporada 2017-2018 com a 
segon d’Albert Company NATACIÓ > La Federació Catalana de 

Natació ha donat per finalitzades ja totes les 
competicions

La piscina municipal reobre al públic l’1 de juny

Albert Bel torna a la 
banqueta del CF Amposta

Cancel·lada la 22a 
Travessia d’Amposta 
nedant l’Ebre

Esports

Ebredigital.cat
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La junta directiva presidida per Javier 
Simón, ja treballa amb la tranquil-
litat de saber-se equip de divisió 

d’honor plata d’handbol la temporada 
vinent. Ara és l’hora de reforçar i apuntalar 
una plantilla. Serà la dinovena temporada 
consecutiva que militen a la categoria de 
plata de l’handbol estatal. 
En el moment de l’aturada forçada per 
la pandèmia de la Covid-19, l’Handbol 
Amposta-Lagrama estava situat en desè 
lloc a la taula classificatòria amb 14 punts 
després d’haver sumat 6 victòries, 2 em-
pats i haver encaixat 14 derrotes. A falta 
de disputar quatre jornades per acabar el 
campionat, tres més el partit pendent de 
recuperar a la pista del Sant Quirze, dels 
quals tan sols li restava un per disputar al 
pavelló municipal ampostí davant el Ma-
taró (cinquè classificat del grup) i havent 
de visitar les pistes de l’Elda i el Leganés, 
tenia un coixí de dos punts respecte a la 

zona de descens.

YAIZA FERRÉ, UN REFORÇ MI-
RANT AL FUTUR

En aquest aspecte ja es coneix el primer 
reforç de cara al proper exercici. És el de 
Yaiza Ferré que torna al club ampostí 
després d’haver militat dues temporades al 
Sant Joan Despí, rival de l’Amposta dintre 
la categoria. Es tracta d’una jove jugadora 
de 19 anys, que en la darrera campanya 
va anotar 25 gols en els 20 partits de lliga 
disputats.

Yaiza, és una de les més fermes promeses 
sorgides en els darrers anys del planter del 
club del Montsià. Al principi compaginava 
l’handbol amb el taekwondo, modalitat en 
la qual en dues ocasions va ser subcampiona 
d’Espanya. Va iniciar-se a l’handbol a l’equip 
de la capital del Montsià amb l’equip aleví 
de mini handbol la temporada 2011/12, i 
amb tan sols setze anys ja va debutar amb 

el primer equip, i ha format part de les 
seleccions catalanes de base als Campionats 
d’Espanya per Autonomies.

Simón, el president del club ampostí es 
manifestava que “és massa aviat per parlar 

de moviments a la plantilla. Estem a l’espera 
de saber com evoluciona tot i coneixem 
millor quan podrem iniciar la temporada“.

Ebredigital.cat

Yaiza Ferré, primer reforç de l’any 
vinent de l’Amposta-Lagrama

Josep Betalú aconsegueix fer la Ruta 
dels Conqueridors en menys d’un dia

Esports

HANDBOL> Quan es va susprendre la lliga, l’Amposta-Lagrama estava en desè lloc de la taula

L’ampostí Josep Betalú torna a fer 
història. Aquest cop s’ha convertit 
en el primer ciclista que completa 

la Ruta dels Conqueridors a Costa Rica, 
de 300 quilòmetres i 9.000 metres de 
desnivell, sense fer cap parada, en 17 
hores i 34 minuts. Aquesta prova, la més 
famosa de la Costa Rica, normalment es 
fa en tres etapes. Betalú, però, va voler 
enfrontar-s’hi en solitari i fer-la en només 
un dia, convertint-se així en el primer 
ciclista en completar aquesta prova d’una 
sola tacada. 

En declaracions a TV3, Betalú ha 
explicat que la pluja ha complicat encara 
més la prova: “Començàvem el repte d’una 
manera molt positiva, molt optimista, 
però només sortir va començar a ploure 
i el terreny es va complicar molt. Ha estat 
molt impactant passar el Parc Nacional 
de Carrara així, he gastat moltes forçes, i 
això passa factura. He gestionat una mica 
diferent el repte per arribar el més fresc 
possible a la línia de meta.”, deia. 

L’ampostí ja ha guanyat quatre cops 
la Titan Desert, al Marroc, una de les 
proves més dures del món, i tres vegades 
la Ruta dels Conqueridors  

CICLISME> És el primer ciclista que completa aquesta cursa de Costa Rica d’una tacada, en 17h i 34 min.

No tengo
la foto
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