
CIUTAT> L’Hospital invertirà més de 250.000€ en renovació tecnològica CIUTAT> ’Entre tots 
cuidem Amposta’, nova campanya per evitar l’incivisme en l’ús dels contenidors CULTURA> Una 
quarantena de concerts individuals i tres a l’aire lliure, al DeltaChamber Music Festival

Comencen 
les obres 
d’arranjament 
de la 
carretera del 
Poble Nou

Un cop finalitzat el pla hi haurà prop de 24 
quilòmetres de xarxa de bici i més de 25 
zones d’estacionament 
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Els ajuntaments d’Amposta i la Ràpita arranjaran set quilòmetres de carretera, amb una inversió 
total de més de 90.000 euros. És un arranjament temporal mentre el departament de Territori i 
Sostenibilitat no aprovi el darrer informe perquè aquesta carretera pugui cedir-se a la Diputació 
de Tarragona que la inclourà al Pla Zonal de Carreteres, quan es podrà fer un projecte de nova 
carretera.

Amposta ampliarà la xarxa 
bici amb 17 km més



2 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 944  ·  JUNY 2020

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

Dilluns 8 de juny van començar 
els treballs previs de les obres de 
millora de la seguretat de la car-

retera que uneix el Poble Nou del Delta 
amb la Ràpita. Una actuació que realitzen 
conjuntament els ajuntaments d’Amposta 
i la Ràpita i que, precisament, va començar 
pel tram rapitenc i continuarà els propers 
dies pel d’Amposta En total, s’arranjaran 
prop de set quilòmetres de carreta, amb un 
pressupost total de més de 90.000 euros.

Aquestes obres, al terme d’Amposta 
(que va des del Pont de l’Encanyissada 
fins al Poble Nou del Delta) suposaran 
l’arranjament d’un tram de poc de tres 
quilòmetres de carretera, que s’eixamplarà 
entre un metre i un metre i mig. També es 
renovarà el ferm del vial i la senyalització 
horitzontal de la carretera. L’Ajuntament 
d’Amposta hi invertirà, en la renovació del 
ferm, uns 30.000 euros, obra adjudicada ja 
a Construcciones 3G SA (Contregisa) i 
10.000 euros en la renovació del ferm de 
la calçada. La previsió inicial és que les 
obres del tram ampostí estiguin enllestides 
durant el mes de juliol.

Quant al terme de la Ràpita, les obres 
de millora de la seguretat de la carretera a 
Poblenou del Delta comprenen un tram 
de quatre quilòmetres aproximadament. 
Consistirà en l’asfaltatge del ferm del vial, 
el reforçament de la vora de la calçada 
amb formigó i en la inclusió de nova se-
nyalització horitzontal recordant el límit 
de velocitat. Les obres del tram rapitenc 
s’han adjudicat per un import de 48.333,85 
euros a l’empresa Construcciones 3G, SA 
i tenen un termini d’execució de 2 mesos.

Els treballs suposaran l’alteració del 
trànsit de vehicles per aquesta carretera 
durant el mes de juny. Així, al tram entre 
el pont de l’Encanyissada i el camí dels 
Tres Desaigües es donarà pas alternatiu 
entre els dies 8 i 19 de juny, mentre que al 
tram entre la cruïlla de Fortea i el camí de 
l’Anglés estarà completament tallat entre 
els dies 15 i 19 de juny. Des del pont de 

l’Encanyissada i fins al Poble Nou del 
Delta la circulació també estarà restringida 
mentre durin les obres. L’accés a Poblenou 
del Delta es farà per la carretera TV-3406 
(entre la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja).

“Davant el retard que ha anat patint el 
Pla Zonal de Carreteres, era evident que 
els ajuntaments d’Amposta i la Ràpita 
havien de donar sortida a les necessitats 
d’aquesta carretera, i per això vam incor-
porar aquesta actuació als nostres respectius 
pressupostos, per tal de dignificar-la amb la 
millora del ferm”, diu l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs. L’alcalde d’Amposta també 
aprofita per agrair la paciència a les veïnes 

i veïns de la zona davant l’afectació que 
aquesta actuació tindrà per al trànsit. “És 
una actuació molt positiva”, clou Tomàs. 

Per la seva banda, l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, ha afegit que “aquesta actu-
ació coordinada entre els dos ajuntaments 
permetrà millorar aquells punts més crítics 
fins que no arriba la carretera nova que tots 
desitgem”. Caparrós també ha reclamat al 
departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat que aprovi el darrer 
informe necessari perquè la Diputació de 
Tarragona pugui accelerar el nou Pla Zonal 
de Carreteres “i així posar fil a l’agulla a la 
nova carretera del Poble Nou”   

Els ajuntaments d’Amposta 
i la Ràpita comencen les 
obres d’arranjament de la 
carretera al Poble Nou
INFRAESTRUCTURES> S’arranjaran set quilòmetres de carretera, amb 
una inversió total de més de 90.000 euros

Ciutat

Aquesta actuació és temporal mentre s’acaben tots els tràmits perquè aquesta carre-
tera s’inclogui al pla Zonal de Carreteres de la Diputació de Tarragona. 
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Prop de 24 quilòmetres de xarxa 
de carril bici, més de 25 zones 
d’estacionament per a bicicletes i 

una campanya de foment de l’ús de la 
bicicleta. Són les principals credencials 
del “projecte ambiciós” que l’Ajuntament 
d’Amposta ha presentat per impulsar la 
mobilitat sostenible a la ciutat. “Tots els 
carrers del nucli urbà d’Amposta són, i amb 
això insistirem molt, vies d’ús compartit”, 
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs, “i per 
tant, els vehicles a motor han de conviure 
i respectar les bicicletes, que han d’utilitzar 
també la calçada en aquells espais on no 
hi haja carril bici”. Amb tot, l’Ajuntament, 
a través de la regidoria de Governació i 
Serveis al Territori, ha projectat diferents 
zones que senyalitzarà específicament 
per a ús de bicicleta. “Actualment tenim 
pintats 5,1 quilòmetres de carril bici i 1,5 
quilòmetres de vies de prioritat invertida 
(on els vianants i les bicicletes tenen pri-
oritat per sobre dels vehicles a motor); un 
cop hàgim completat aquest pla, la xarxa 
de carril bici, amb diferents formats de 
senyalització, sumarà 24 quilòmetres”. “La 
voluntat és fer diferents circuits per circular 
en bici de forma segura, accessibles els 
accessos als col•legis i als serveis públics”, 
diu l’alcalde, tot insistint que malgrat 
s’habilitaran aquests 24 quilòmetres, els 
i les conductores hem de ser conscients 
que l’espai és compartit a tot el municipi”.

El projecte inclou diferents tipus de 
senyalitzacions per a l’ús de la bicicleta. 
Es projectaran 6,5 quilòmetres de carril 
bici, 3,8 quilòmetres de vies de prioritat 

Amposta projecta més de 17 quilòmetres 
de xarxa de carril bici per fomentar la 
mobilitat sostenible a la ciutat
MOBILITAT> Un cop finalitzat el pla, hi haurà prop de 24 quilòmetres de xarxa de bici i més 
de 25 zones d’estacionament

Plànol de l ’actual xarxa de bici i de tot allò projectat dins aquest pla de foment de 
la mobilitat amb bici 

invertida, 3,7 quilòmetres de vies de pri-
oritat bicicletes i se senyalitzaran 3,1 d’ús 
compartit vehicles a motor i bicicletes. 
D’aquestes darreres, les que se senyalit-
zaran com a ús compartit seran artèries 
com el carrer Jaume Primer, l’avinguda 
de la Ràpita, l’avinguda Catalunya, el 
carrer Sant Josep, carrer del Grau, Buenos 
Aires Corsini i Jaume Primer. Pel que fa a 
carril bici, es pintaran carrers com l’Itàlia, 
l’avinguda Santa Bàrbara, el passeig del 
Riu, el carrer Cervantes o el Mestre Sunyer, 
entre d’altres, unes vies que serviran per 
unir els carrils ja senyalitzats. Pel que fa 
a la prioritat carril bici, se senyalitzaran 
els carrers Prim, Ramon Sales, Segon 
de Maig, Parra, Aparici Guijarro, Gran 
Capità i Escoles i el voltant del col•legi 
Consol Ferré.

A més de la senyalització, el pla també 
inclou la instal•lació de més de 25 zones 
d’aparcament de bicicleta. “Actualment 
hi ha molt poques zones d’aparcament i 
amb aquest pla ho reforçarem”, ha afegit 
l’alcalde, qui també ha assenyalat que el 
desenvolupament d’aquest pla anirà acom-
panyat d’una campanya de foment de l’ús 
de la bicicleta i també de conscienciació 
que l’espai és compartit.

L’increment dels carrils bici per 
propiciar la mobilitat sostenible és una 
de les actuacions incloses al Pla d’Acció 
Municipal 2019-2023. Aquest dijous 
al matí, l’equip de govern l’ha presentat 
als grups de l’oposició a la comissió 
informativa de Governació i Serveis al 
Territori 
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Mesures incloses dins el pla de xoc 

La Atraure un turisme de proximitat 
i amb un poder adquisitiu elevat 
en una temporada en què es pre-

veu que el turisme d’autocaravanes serà 
important. Aquesta és la voluntat de 
l’Ajuntament d’Amposta,  que a través 
de la regidoria de Turisme i Promoció 
Exterior, aquest estiu habilitarà un 
espai d’autocaravanes de 8.000 metres 
quadrats, amb servei d’aigua i dipòsit 
d’aigües brutes, a la pastilla ubicada 
darrera de l’auditori municipal i a la 
vora del Canal Marítim. “Ja hem viscut 

experiències prèvies amb caravanistes, 
a la Festa de la Carxofa o a la Festa del 
Mercat a la Plaça, i han estat satisfactò-
ries, tant per als i les turistes que ens han 
visitat com per als negocis de la ciutat”, 
assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, “i mentre busquem el millor 
emplaçament per a fer un espai d’au-
tocaravanes definitiu, aquest estiu hem 
decidit habilitar aquesta zona”. “L’estiu 
post-covid serà un estiu de turisme de 
proximitat; les autocaravanes s’estan 
plantejant com una bona alternativa per 

El Patronat de la Fundació de Serveis Socials del Montsià (Fussmont) que 
gestiona la Residència de Gent Gran d’Amposta, reunit de forma telemàtica 
el dimecres 10 de juny, va aprovar per unanimitat sol•licitar a l’Ajuntament 

d’Amposta un préstec de 4,3 milions d’euros per a poder refer el finançament de  la 
Residència de Gent Gran. Es tracta d’una operació financera que s’ha estat treballant 
els últims anys amb el departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya i que finalment ha pres forma de  préstec pont entre el propi Ajuntament 
i la Fussmont, tal i com ja es va preveure en l’aprovació del pressupost del 2020 de 
la corporació local, per un import de 4,6 milions d’euros a 20 anys.

“Suposarà un estalvi de 140.000 euros  respecte el préstec que ja tenia constituït 
la Fussmont perquè es millora el tipus d’interès”, explica l’alcalde d’Amposta 
i president del Patronat de la Fussmont, Adam Tomàs, tot assenyalant que, el 
préstec també donarà liquiditat a la Residència de Gent Gran. “El finançament 
actual d’aquest gran equipament feia ja temps que s’havia de solucionar”, afegeix 
Tomàs, recordant que “ja va ser un dels temes de debat quan es va construir ara fa 
gairebé sis anys, quan l’actual equip de govern estava a l’oposició i ja va advertir 
que el finançament de la Residència no era sostenible tal com es plantejava en 
aquell moment.”  

L’Hospital Comarcal d’Amposta 
invertirà, durant aquest 2020, fins a 
252.000 euros en l’adquisició de di-

ferents aparells que permetran la renovació 
tecnològica del centre. Així, en el marc 
Consell d’Administració de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta, reunit dimecres 10 
de juny de forma telemàtica,  es va donar 
compte de l’adquisició d’un ecocardiogra-
ma (amb una inversió de 33.500 euros) i es 

va presentar la licitació de la sala de radiologia (per una inversió de 185.000 euros. 
A més a més, s’està treballant en l’adquisició d’un ecògraf portàtil (10.000 euros) i 
un equip de compressió toràcica (14.000 euros) i un respirador (10.000 euros) per 
al Servei d’Urgències. “Són més de 252.000 euros en inversions que ens permetran 
seguir amb la renovació tecnològica que ha anat realitzant l’Hospital darrerament”, 
en paraules de l’alcalde d’Amposta i president del Consell d’Administració, Adam 
Tomàs. Tomàs recorda que aquests darrers anys s’han adquirit dos ecògrafs més, un 
aparell de mamografies cedit per la Fundació Amancio Ortega i una ressonància 
magnètica que ha permès recuperar aquest servei vuit anys després que es deixés 
de fer perquè es va espatllar l’aparell.

Precisament, “el 21 de maig, quan ja havíem iniciat el retorn a la normalitat a 
l’Hospital, el Servei de Diagnosi per la Imatge va començar a realitzar proves per 
a la posada a punt de la màquina; que està previst que comenci a treballar amb 
pacients a partir de dilluns 15 de juny”, assenyala l’alcalde.

El Consell d’Administració de l’Hospital també va aprovar el compte anual del 
2019 amb el vot a favor dels representants d’Esquerra Republicana, l’abstenció del 
Partit dels Socialistes i el vot en contra dels representants de Som Amposta i Junts per 
Amposta. Aquests tres grups van argumentar el seu vot en contra perquè el pressupost 
s’ha tancat amb un dèficit de 130.000 euros. Un dèficit sobrevingut per haver hagut 
de provisionar fets extraordinaris com una sentència del Tribunal Superior de Justícia 
i refrendada pel Tribunal Suprem de Madrid que obliga a les empreses sanitàries, 
per tant també a l’Hospital Comarcal d’Amposta, a pagar als i les facultatives dins 
la retribució de les vacances diversos complements com el de l’atenció continuada, 
la mitjana de guàrdies treballades o el complement de dissabtes, diumenges i festius. 
“Això va obligar a incorporar al capítol de Personal 93.800 euros no previstos d’inici”, 
explica l’alcalde. La resta, fins 130.000 euros, corresponen a factures extrajudicials que 
no han entrar al 2019, sinó a mitjans del 2020, i també es van haver de provisionar 
amb el tancament de comptes del 2019. “Per tant, aquest dèficit no es deu a l’activitat 
ordinària i habitual de l’Hospital –de fet, respecte el 2018 s’ha incrementat en 700.000 
euros la facturació–, sinó per fets sobrevinguts i extraordinaris”, clou Tomàs   

Amposta habilitarà 8.000 m2 per a 
l’estacionament d’autocaravanes per a l’estiu
TURISME> Estarà darrera de l’auditori municipal.

a viatjar, i volem situar-nos en aquest 
mercat”, afegeix l’alcalde.

Així, entre el 3 de juliol i el 31 
d’agost, a la zona darrera de l’auditori, 
l’Ajuntament hi instal•larà servei d’aigua 
i dipòsit d’aigües brutes, les demandes 
dels autocaravanistes per tal de poder 
fer nit. També es realitzaran diferents 
accions de promoció de la zona, a través 
d’associacions d’autocaravanistes, per 
donar-los a conèixer aquesta oferta, així 
com també les opcions turístiques que 
poden gaudir a la zona  

GENT GRAN> suposarà un estalvi de fins a 140.000 euros i donarà liquiditat a la residència

SALUT> Es traurà a licitació la sala de radiologia amb una inversió de 185.000 €

El Patronat de la Fussmont aprova sol·licitar a 
l’Ajuntament un préstec de 4,6€ per a la Residència d’Avis

L’Hospital Comarcal d’Amposta invertirà més de 250.000€ 
en renovació tecnològica
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Reduir els actes incívics en l’ús dels 
contenidors. Aquest és l’objectiu 
principal de la nova campanya de 

conscienciació que l’Ajuntament d’Am-
posta i el Copate, ens responsable de la 
gestió de residus a la ciutat, han iniciat 
aquesta mateixa setmana i un cop ja ha 
finalitzat la renovació de totes les illes 
de contenidors. En concret, l’acció vol 
centrar-se en traslladar a la ciutadania 
com fer un ús correcte dels contenidors. 
Els missatges seran tres: no s’ha de deixar 
res fora dels contenidors, els cartrons s’han 
de plegar i dipositar dins dels contenidors 

i per als trastos vells o voluminosos s’ha 
d’utilitzar la deixalleria o el servei de 
recollida a domicili, tres dels fets incívics 
que més es repeteixen. “Hem detectat que 
molts cops hi ha un ús incorrecte de les illes 
de contenidors per desconeixença d’allò 
que no es pot fer”, explica la regidora de 
Polítiques Ambientals, Núria Marco, tot 
afegint “que aquests són els fets incívics 
que detectem més sovint”. 

Sota l’eslògan “Entre tots cuidem Am-
posta”, la campanya s’articula amb diversos 
materials. Per una banda, la presència en 
xarxes socials, amb tres vídeos i un díptic 

divulgatius, amb què es traslladen els 
principals missatges i s’informa també a la 
ciutadania que dipositar les escombraries 
fora dels contenidors comporta una sanció 
de fins a 300 euros. Amb aquesta mateixa 
informació també s’emetran falques a 
Amposta Ràdio. D’altra banda, també 
es farà una acció a peu d’illa, amb dues 
educadores ambientals, per repartir els 
díptics i informar sobre l’ús incorrecte 
de contenidors. “Hem fet una anàlisi 
de les illes més conflictives, en les quals 
farem més incidència amb la campanya”, 
assenyala Marco.  

Reduir elsFotografia, cuina, lide-
ratge, comunicació, autodefen-
sa, lettering, anglès, fabricació 

de sabons o dinamització d’activitats. 
Aquests són els àmbits temàtics de les 
propostes d’aprenentatge adreçades a 
joves que conforma la primera edició de 
les Píndoles Alternatives, un programa 
formatiu adreçat a joves d’entre 16 i 29 
anys i que vol ser “un tastet introductori 
a diferents propostes amb l’objectiu 
d’obrir portes i crear oportunitats”, diu 
la regidora de Joventut i Participació 
Ciutadana, Carla Bonfill, qui també 
assenyala que vol ser una programació 
estable que es renovi cada any amb no-
ves propostes formatives dirigides als i 

les joves. “Es tracta d’acostar propostes 
als joves perquè puguin apropar-se a 
diferents àmbits temàtics”, afegeix, “a 
més d’obrir les portes del Casal, on es 
realitzaran la major part dels cursos, 
perquè el jovent de la nostra ciutat 
conegui i reconegui aquest espai com 
un lloc on hi trobaran recursos per a 
desenvolupar-se”.

La inscripció als cursos s’ha de fer 
a través del formulari web. Tots els 
cursos tenen un preu en funció del 
contingut i dels materials que s’utilit-
zaran i l’aforament estarà limitat a les 
recomanacions de seguretat i higiene 
establertes amb la nova normalitat  

La diversitat és riquesa. Aquest és el lema del Dia de l’Orgull LGBTI, que se 
celebrarà el 28 de juny. L’Ajuntament d’Amposta, des de la regidoria de Drets 
Socials i Ciutadania juntament amb el SAI Amposta, i la col•laboració de 

l’àrea d’Esports, el Centre d’Art lo Pati i la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó, 
ha preparat diferents activitats per a visibilitzar la diversitat afectiva i fer efectius 
els drets de tota la ciutadania. Després de la pintada del pas de vianants amb l’arc 
de Sant Martí dins la campanya ‘Fes un pas cap a la diversitat de la Xarxa Sai 
d’Atenció Integral LGBTI a tot el país, l’Ajuntament ha preparat altres activitats, 
que arrancaran el 26 de juny  

26 DE JUNY
Penjada de la Bandera al balcó de l’Ajuntament. A les 12.30h.
28 DE JUNY - DIA DE L’ORGULL LGBTI
Ara em dic Joana: Contacontes de Jessica Walton i Dougal 

MacPherson editat per Animallibres. A càrrec de Maria 
Barberà. A les 16 h. Al Facebook i Instagram de la Biblioteca
Mou-te per la diversitat. Activitat esportiva durant tot el dia.
El 28 de Juny, dia de l’Orgull LGBTI animem a tota la 

ciutadania a participar a la I Activitat esportiva Mou-te per 
la Diversitat. Aquesta activitat esportiva té com a objectiu la 
reivindicació dels drets i garantir la igualtat i el respecte a tota 
la ciutadania, ja que totes i tots “Som Diversos”.
Des de l’Ajuntament d’Amposta, concretament des del 

SAI (Servei d’Atenció Integral), treballem per transformar 
la realitat de la ciutat d’Amposta adreçant-nos al conjunt 
de la ciutadania, no exclusivament al col·lectiu LGBTI. 
Efectivament, treballar per la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere suposa entendre el conjunt de la ciutadania en sentit 
ampli, més enllà del sexe, l’orientació sexual i la identitat de 
gènere de les persones.
Aquesta activitat esportiva pretén visibilitzar la diversitat 

afectiva- sexual i eradicar l’eliminació d’estereotips. A més 
de vincular la pràctica de l’esport, que treballa valors com 

el respecte, solidaritat, igualtat, integració, col·laboració i 
tolerància amb la transformació de la ciutat, cap a una societat 
inclusiva i respectuosa.
Us podeu inscriure a l’activitat esportiva amb la modalitat 

esportiva amb la que us sentiu més còmodes. Podeu compartir 
fotos de la vostra activitat esportiva i del vostre dorsal amb el 
hastag #mouteperladiversitat #ladiversitatesriquesa #ladiver-
sitatensfamillors #femunpascapaladiversitat #amborgull2020
1 DE JULIOL
Documental EnFemme. A les 22h. A Lo pati.
El Club EnFemme, un petit refugi per a l’anonimat a la 

metròpolis de Barcelona, obre la porta al secret: “m’agrada 
vestir-me de dona”. A poc a poc descobrirà la fluïdesa del 
gènere en un món vertiginós que ens exigeix constantment 
posicionar-nos. Amb el “boom” d’internet surt a la llum 
un col·lectiu de persones que comencen a pensar-se com 
a “cross-dressers”. No els encaixava la imatge que deixà en 
herència “la travesti” en els moviments d’alliberament sexual 
durant el tardofranquisme o la Transició. “En Femme” revela 
el silenci d’una vivència que  ja no es pot mantenir oculta, 
però també la solidaritat i la importància del plaer a l’hora de 
construir la identitat. Amb aquest documental, ens convertim 
en testimonis del naixement d’una comunitat.

POLÍTIQUES AMBIENTALS> Es fa conscienciació a peu de contenidor

JOVENTUT> Fotografia, cuina o comunicació 
són alguns dels àmbits temàtics d’aquest 
programa de formació DIVERSITAT> També es fa una crida a la 

ciutadania perquè es moguin per la diversitat

’Entre tots cuidem Amposta’, nova campanya 
per evitar l’incivisme en l’ús dels contenidors

Joventut Amposta 
programa nou Píndoles 
Alternatives

Amposta celebra el Dia de 
l’Orgull amb la penjada 
de la bandera al balcó de 
l’Ajuntament 

Imatge del díptic que es reparteix a peu 
de contenidor
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Un a 
tren-
t e n a 

d ’ a l umnes 
de les dues 
llars d’infants 
municipals, la 
Sequieta i la 
Gruneta, van 
retornar el 
dilluns 8 de 

juny a les aules. Van reobrir així aquests dos equipaments 
municipals complint tots els criteris establerts pel depar-
tament d’Educació per a l’assistència dels infants: només 
alumnes matriculats abans del 12 de març, majors d’1 any 
i prioritzant sempre els fills i filles de famílies obligades a 
fer treball presencial. “S’ha ofert la possibilitat a totes les 
famílies i hem pogut donar resposta a tota la demanda que 
hem rebut”, assenyala la regidora d’Educació, Núria Marco, 
tot destacant que aquesta trentena d’alumnes representa 
un 20% de la capacitat de totes les llars.

Les llars han obert amb jornada intensiva habitual del 

mes de juliol (fins les 15:00 h.) i amb servei de menjador 
amb carmanyola, “per evitar més entrades i sortides del 
centre, ja que les mesures de protecció obligatòries per evitar 
l’acumulació de mares i pares a les entrades i sortides dels 
dos centres dificultaven l’horari de matí i tarda”, explica 
Marco. A més, el pati s’ha dividit en diferents espais perquè 
cada grup utilitzi el mateix espai i no hi haja contacte entre 
alumnes de diferents classes. Finalment, com a mesura 
de prevenció i seguretat, s’ha prioritzat l’ús d’objectes de 
plàstic, en comptes de tela o materials porosos, ja que són 
més fàcils de netejar. A partir de l’1 de juliol també hi 
podran anar alumnes no matriculats abans del 13 de març. 

Pel que fa als altres serveis educatius municipals, cal 
destacar que la Unitat d’Escolarització Compartida 
(UEC), ha establert un horari perquè tot l’alumnat pugui 
assistir-hi de manera presencial i individual, en funció de 
les necessitats de cara a l’orientació acadèmica per al curs 
següent: continuïtat a l’ESO, canvi a PFI o canvi a cicles 
d’FP. Quant a l’Escola d’Art i Disseny, Esardi, l’atenció 
es continuarà fent de forma telemàtica per acabar el curs. 
També es fa atenció individualitzada i tutories presencials 
sempre que l’alumne ho demani amb cita prèvia     

Les persones usuàries del Centre de Dia van 
tornar dimecres 10 de juny a la Residència de 
Gent Gran. S’ha recuperat així aquest servei 

que es va tancar per la pandèmia de la Covid-19. 
La recuperació del servei s’ha fet complint totes 
les mesures de protecció i higiene necessàries 
per garantir la seguretat de l’activitat, amb una 
restricció de 20 persones usuàries al mateix temps.

D’altra banda, també s’ha reactivat el transport 
adaptat per als trasllats al Centre de Dia amb la 
limitació de dos persones per vehicle per garantir 
la seguretat  

EDUCACIÓ>  Es fa horari intensiu i s’han delimitat diferents zones 
al pati perquè no coincidisquen els alumnes

SERVEIS SOCIALS> S’ha 
limitat a una vintena d’usuàries 
de forma simultània

Aigrupar en un mateix espai tota l’oferta de lleure infantil i juvenil que 
s’ofereix a Amposta aquest estiu. Aquesta és el principal objectiu del nou 
Directori de Lleure que ha publicat la regidoria de Joventut i Participació 

Ciutadana a la pàgina web de l’Ajuntament. Un espai on totes aquelles entitats i 
empreses que ofereix activitats per als i les infants i joves per passar aquest estiu 
poden ofertar les seves propostes. “Era una mancança que teníem”, assenyala la 
regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Carla Bonfill, “i que les famílies 
demandaven per tal de poder escollir la millor opció per als seus fills i filles”. “Fins 
ara, l’Ajuntament teníem les estades municipals i és això el que comunicàvem a 
les famílies, però amb el canvi de model que hem impulsat enguany, creiem vital 
poder agrupar en un mateix espai tota aquesta oferta”, afegeix Bonfill.

El directori compta amb una vintena d’activitats, entre les que hi ha casals 
d’estiu, colònies i campus esportius, “i s’anirà ampliant amb tota la oferta que 
ens facin arribar”, diu la regidora. 
“Hi ha moltes entitats i empre-
ses que encara estan treballant 
per articular la seva proposta, 
adaptant-la a les necessitats de 
protecció i seguretat davant la 
Covid-19 i per això s’aniran 
posant les ofertes a mesura que 
les anem tancant”, diu Bonfill        

Joventut crea un directori de lleure 
LLEURE> Agrupa en un mateix espai l’oferta de lleure infantil i juvenil

Ciutat

Reobren les dues llars municipals 
d’Amposta amb una trentena 
d’alumnes en total

Reobre el Centre 
de Dia de la 
Residència de 
Gent Gran 
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La Policia Local d’Amposta i els Mossos d’Esqua-
dra han detingut a LMH fins a 24 cops l’últim 
any i mig (entre l’1 de gener de 2019 i el 27 de 

maig del 2020) per robatoris amb força en interiors 
de vehicle, delictes contra el patrimoni o furts, entre 
d’altres. L’últim cop va ser el 22 de maig, per un delicte 
de robatori amb força i un delicte de danys al patrimoni. 
El jutjat d’Amposta, en tots els casos, l’ha tornat a 
deixar al carrer. Davant d’això, l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, ha enviat una carta a la Jutgessa Degana 
del Partit Judicial d’Amposta, amb un informe de la 
Prefectura de la Policia Local on a més d’aquestes 24 
detencions també recull fins a 72 actuacions d’ofici o 
bé alertats per la ciutadania en què la Policia Local ha 
requerit a aquesta persona en qüestió.

“Es tracta d’un cas d’una reincidència constant que en 
aquest moment està tensant una part de la ciutadania, 
altament indignada en veure que és detingut múltiples 
cops i que no hi ha cap ingrés a presó”, assenyala l’alcalde 
en la seva missiva. És per això que Tomàs demana a la 
Jutgessa Degana que “per evitar que la situación social 
empitjori”, es prengui en consideració l’informe remés 
i es facin les gestions oportunes. En aquest sentit, 
l’alcalde explica que aquesta carta s’ha decidit enviar 
després de veure com el “gran esforç”.

L’alcalde explica que des de la Policia Local 
d’Amposta s’ha fet i s’està fent un “gran esforç”, en 
col·laboració amb altres cossos de seguretat, per 
millorar la convivència a la ciutat i per traslladar a la 
ciutadania una sensació, real, de seguretat i de reducció 
de les actitutds delictives, així com la desaparició de 
la percepció d’impunitat d’aquells que les han portat 
a terme”. “Però amb el cas particular del señor LMH 
això no passa”, afegeix, “i tot aquest esforç que fan els 
cossos de seguretat ha estat inútil si ni passa a presó un 
cop està en disposició judicial”. “Tenim un problema i 
cal sol·lucionar-lo”, acaba l’alcalde  

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Amposta dos 
homes, veïns de la ciutat de 24 i 33 anys, amagats 
dins del pis on, suposadament, havien entrat a 

robar. La trucada d’un veí aquest passat dimarts a 
dos quarts de tres de la matinada va alertar que uns 
desconeguts havien entrat a robar al pis d’un bloc del 
carrer Europa. Quan els agents van arribar-hi, van 
trobar la porta forçada amb un tornavís que estava sobre 
la taula del menjador. Seguidament, van localitzar els 
sospitosos: un amagat darrera la porta d’una habitació 
i l’altre dins d’un sac de dormir. Tots dos van donar 
explicacions incongruents sobre la seva presència a 
l’immoble i van acabar sent detinguts per robatori 
amb força en grau de temptativa.

Van quedar en llibertat després de declarar a la 
comissaria amb l’obligació de comparèixer davant de 
l’autoritat judicial quan siguin requerits  

ACN

La Policia Local d’Amposta va rescatar, el 30 
de maig a la tarda, una tortuga de Florida de 
grans dimensions, la qual es trobava al mig 

de la via al polígon Oriola. L’animal es va entregar 
als Agents Rural. La tortuga d’orelles vermelles o 
més comuna com tortuga de Florida és una espècie 
invasora, si algú disposa de tortugues d’aquesta 
espècie i no pot seguir fent-se càrrec d’aquestes, 
el més correcte és portar-les a un centre CRAM  

SUCCESSOS> L’alcalde envia als 
jutjats d’Amposta un informe de la 
Policia Local on hi consten les 24 
detencions en l’últim any i mig

SUCCESSOS> Un estava darrera 
la porta i l’altre dins d’un sac de 
dormir

MEDI AMBIENT> Al polígon de 
l’Oriola

Ciutat

L’alcalde demana a 
la Jutgessa Degana 
d’Amposta que 
“faci les gestions 
oportunes” en el 
cas de LMH

Dos detinguts 
amagats dins 
del pis on havien 
entrat a robar 

La Policia Local 
rescata una 
tortuga de Florida
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Una nena d’un any amb una pa-
tologia pulmonar greu prèvia ha 
superat la malaltia covid-19. És 

la Noa, que té catorze mesos i pateix una 
pneumopatia intersticial, una malaltia 
genètica que afecta els pulmons. La 
petita va estar ingressada a la Unitat de 
Cures Intensives (UCI) pediàtrica de 
l’Hospital Vall d’Hebron durant dues 
setmanes i ara, després d’haver-se curat 
i rebre l’alta, ja es troba amb els pares 
a casa, a Amposta. El 16 de març va 
ingressar pel coronavirus a l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona i cinc dies 
després va ser derivada a Vall d’Hebron 
en empitjorar i presentar una afectació 
cardíaca.

“La pacient va estar amb ventilació 

mecànica, tenia pneumònia als dos 
pulmons a causa de la covid-19 i va 
fer un quadre greu poc freqüent en 
pacients pediàtrics”, explica el cap de 
l’UCI pediàtrica de Vall d’Hebron, el 
doctor Joan Balcells. Durant el temps 
que va estar ingressada a l’UCI, la 
funció de l’equip d’infermeria va ser 
crucial per acompanyar la pacient i 
informar la família de la seva evolució 
de forma diària.

“Tot i la greu afectació pulmonar 
de base, la Noa va presentar una bona 
evolució clínica, fet que diferencia als 
pacients pediàtrics dels adults, que 
malauradament acostumen a presentar 
un pronòstic molt pitjor partint de 
circumstàncies similars”, afirma el cap 

de Malalties Infeccioses i Immunodefi-
ciències de Pediatria de Vall d’Hebron, 
el doctor Pere Soler.

Després de dues setmanes a l’UCI, 
la Noa va millorar i va ser derivada de 
nou a l’Hospital Joan XXIII de Tar-
ragona, més a prop de casa seva. En 
l’actualitat ja està donada d’alta i ha 
superat la covid-19. La pacient ha fet 
rehabilitació per acabar-se de recuperar 
de l’atròfia muscular després de l’ingrés. 
Els pares han expressat l’agraïment a 
tot el personal sanitari que va atendre 
la Noa durant aquest temps, recull Vall 
d’Hebron en un comunicat publicat 
aquest dilluns.

29 infants amb covid-19 a Vall 
d’Hebron

L’Hospital Infantil Vall d’Hebron ha 
atès 29 pacients pediàtrics en aquests 
primers mesos de la pandèmia del co-
ronavirus. D’aquests, 23 han requerit 
ingrés hospitalari, amb una mitjana 
d’11 dies; 12 han necessitat suport 
respiratori i 7, ingressar a l’UCI Pedià-
trica, 4 d’ells amb ventilació mecànica. 
Tots els pacients han tingut una bona 
evolució clínica.

A l’Hospital Infantil es va crear una 
unitat específica per als pacients amb la 
covid-19 per oferir-los una atenció de 
qualitat i evitar brots intrahospitalaris 
que poguessin afectar altres pacients i 
els professionals que els atenien 

ACN

La petita heroína de la covid-19
Ciutat

La menuda amb els se

REPORTATGE> La Noa, una xiqueta d’un any amb una patologia pulmonar greu de base, 
supera la malaltia
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Gent

Després de la confirmació de la cancel·lació de 
les Festes Majors d’Amposta, les Festes Majors 
del Poble Nou i les Festes dels diferents barris, 

l’Ajuntament d’Amposta ha presentat avui dimarts 16 
de juny la programació alternativa per aquest estiu. Sota 
l’eslògan ‘Un estiu a la fresca’, les regidories de Festes, 
Cultura, Turisme i Promoció Exterior i Comerç i Mer-
cat Municipal han programat més d’una 70 d’activitats 
que persegueixen un doble objectiu: “continuar amb 
el dinamisme cultural i d’oci que des de fa uns quants 
anys té Amposta amb activitats atractives tant per a les 
ampostines i ampostins com per als visitants; i donar 
suport a tota la industria cultural i de l’oci que tenim 
al territori”, en paraules de l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, qui també ha recordat que aquest model s’ha 
implementat per esponjar en el temps les activitats i 
poder evitar també la concentració de gent.

El calendari d’activitats arrancarà l’1 de juliol i 
s’allargarà fins el 30 de setembre. A grans trets, s’ha 
programat cinema a la fresca els dimarts, activitats 
esportives els dijous i teatre, concerts, espectacles 
infantils i rutes guiades els divendres, dissabtes i 
diumenges. S’han programat actes a Amposta, Poble 
Nou del Delta i Eucaliptus. I a Amposta, les activitats 
es concentraran en cinc espais: el cinema a la fresca al 
Soriano-Montagut, les activitats esportives al Miquel 
Granell i les activitats musicals i teatrals a la plaça de 
l’Ajuntament, l’Embarcador i el pavelló 1 d’Octubre. 
“Totes les activitats seran amb seient i aforament 
controlat en funció de la normativa d’higiene i segu-
retat marcada en el moment que hi haja l’actuació”, ha 
explicat el regidor de Festes, Ramon Bel, “qui també 
ha explicat que la majoria d’activitats suposaran un 
pagament simbòlic d’un, dos o cinc euros, per tal de 
controlar l’aforament; tot el recaptat es destinarà a fins 
solidaris”. “Amb tot, hi haurà activitats que es porten 
en promotora que tindran una entrada”, afegeix.

Entre les activitats de renom hi destaquen les ac-
tuacions de Meritxell Neddermann, l’11 de juliol, i el 
de Paula Valls, el 14 d’agost, la Soul Machine (el 22 
d’agost al Poble Nou) o el Mag Lari en dos passis el 
18 de juliol a la Unió Filharmònica. A la programació 
d’estiu tampoc hi faltaran activitats estables repensades 
amb els condicionants de la Covid-19, com el Món 
Filmat (del 2 al 5 de juliol a la plaça de davant Lo 
Pati), el DeltaChamber (del 29 de juliol al 2 d’agost 
amb concerts de petit format) o DansaAmposta (el 25 
d’agost) amb la participació de Roberto Olivan. “També 
hem programat concerts amb les orquestres i grups de 
la ciutat, com els Júnior’s, l’Orquestra Cimarrón, els 

Lazaro’s o Pepa’s Duet, entre d’altres, i totes les xaran-
gues i rondalles d’Amposta també treballaran els dies 
7 i 8 d’agost en el marc del Sopar popular (divendres 
7) i l’Esmorzar de festes (dissabte 8 al matí)”, afegeix 
Bel. “El sopar i l’esmorzar són dos activitats pensades 
perquè la restauració de la ciutat també treballi”, 
afegeix Bel, qui destaca que les veïnes i veïns d’un 
carrer podran demanar instància per tallar-lo i fer el 
sopar o l’esmorzar allí i encomanar a una restaurant 
per emportar, o bé es podrà anar als bars i restaurants 
que en facin”. “Les rondalles aniran voltant pel poble 
per amenitzar aquests sopars i esmorzars”, afegeix.

Pel que fa a les activitats culturals, la regidora de 
l’àrea, Inés Martí, ha destacat que s’està treballant 
amb els i les llibreteres de la ciutat per definir quina 
activitat fer el 23 de juliol, quan el Gremi de Llibreters 
de Catalunya, ha convocat la celebració de la Diada 
de Sant Jordi. I l’endemà, el 24 de juliol, tindrà lloc 
la jornada Taulell al carrer: nit d’escàndol, perquè tots 
els comerços de la ciutat, des de la tarda i fins la nit, 
posin una parada fora al carrer amb les seves ofertes. 
Se substitueix la Nit d’Escàndol habitual, en què el 
comerç es concentrava a l’avinguda de la Ràpita per 
evitar les aglomeracions de gent   

Que els bars i restaurants d’Amposta, 
Poble Nou i Eucaliptus amb terrasses 
puguin oferir actuacions de petit 

format com una activitat per atraure clients 
i que tant grups com DJ i artistes, preferent-
ment locals, però també territorials, puguin 
actuar durant els mesos d’estiu. Tot, sempre, 
garantint les mesures sanitàries derivades de 
la pandèmia de la Covid-19. Això és el que 
pretén el programa #sonenlesterrasses, al qual 
l’Ajuntament d’Amposta hi destinarà uns 
12.000 euros. “Volem que el món cultural de 
la ciutat pugui treballar durant l’estiu”, explica 
el regidor de Turisme i Promoció Exterior, Pep 
Simó, “i que els bars, restaurants i cafeteries 
puguin fer activitats musicals en directe que 
suposin un atractiu per a la seva clientela”. 
“L’Ajuntament finançarà un màxim de 500 
euros en dues actuacions (250 euros per ac-
tuació) per a cada local, fins esgotar aquests 
12.000 euros segons l’entrada d’instàncies”, 
avança.

Els locals que vulguin fer aquestes actua-
cions en directe, que hauran de ser entre el 15 
de juliol i el 31 d’agost, hauran de presentar 
una instància a l’Ajuntament comunicant la 
data o les dues dates com a màxim en què està 
previst fer el concert i el grup o grups que hi 
actuaran, preferiblement locals. L’Ajuntament 
pagarà 250 euros per actuació amb un màxim 
de dues actuacions per local.

Els bars i restaurants poden presentar 
instàncies entre el 18 de juny i el 5 de juliol 
amb aquestes propostes  

Un estiu a la fresca omplirà 
amb prop d’una setantena 
d’activitats els mesos de 
juliol, agost i setembre
CULTURA I OCI> Cinema a la fresca, concerts, teatre, espectacles 
infantils, són algunes de les propostes de l’Ajuntament d’Amposta 
per aquest estiu

CULTURA> L’Ajuntament 
destinarà 12.000 euros 
per finançar actuacions 
d’artistes locals

El programa 
#sonenlesterrasses 
vol apropar les 
actuacions en 
directe a bars i 
restaurants
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L ’empresa Family Cash ha fet 
donació, aquest dilluns al matí, 
de fins a 24.000 litres de llet a 

Creu Roja Amposta, per tal de garantir 
el subministrament d’este producte 
de primera necessitat. Esta donació 
respon a la petició que l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, va fer a totes les 
cadenes de supermercats i hipermer-
cats amb presència a la ciutat. A través 
d’una carta, l’alcalde va apel•lar a la 
solidaritat i a la responsabilitat social 
empresarial de totes estes grans com-
panyies per “aportar una petita part de 
la facturació d’estos mesos a les ajudes 

socials que estem desenvolupant des 
del consistori o des de qualsevol de 
les entitats que col•laboren al nostre 
municipi”.

L’alcalde ha valorat molt positiva-
ment esta donació de 24.000 litres de 
llet a Creu Roja Amposta (que al seu 
torn farà arribar llet també a Càritas 
i Siloé, les altres dues entitats que 
garanteixen el dret a l’alimentació a 
la ciutat). “És una mostra d’allò que 
podem fer si sumem esforços entre 
tots”, diu l’alcalde, qui ha agraït la 
donació  

L ’Ajuntament d’Amposta i Apasa han signat un conveni de col•laboració 
segons el qual l’ens local fa una aportació extraordinària de 7.500 euros 
a l’entitat davant les “noves necessitats detectades”. En concret, aquests 

7.500 euros han servit a Apasa per a adequar la llar-residència l’Àngel per tal 
de poder assumir l’ampliació d’una plaça.    

Aquesta ajuda, de caràcter extraordinari, se suma a la subvenció ordinària 
de 8.000 euros que cada any l’Ajuntament atorga a aquesta entitat  

Family Cash dona 24.000 litres de llet a 
Creu Roja Amposta

Subvenció 
extraordinària de 
7.500€ a Apasa 

SOLIDARITAT > En resposta a la petició de l’alcalde

CIUTADANIA > Per a l’ampliació d’una plaça de 

la llar-residència de l’Àngel
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MÚSICA > Aquest festival, que se celebrarà del 28 de juliol al 2 d’agost de 2020 a Amposta, ho farà 
en l’edició Parèntesi

Una quarantena de concerts 
individuals i tres a l’aire lliure, proposta 
del DeltaChamber Music Festival

Del 28 de juliol al 2 d’agost de 2020, DeltaCham-
ber Music Festival celebrarà l’edició “Parèntesi” 
amb una programació que inclou 40 concerts 

individuals i tres concerts de música de cambra a l’aire 
lliure, sent una proposta de transició dissenyada per 
garantir les actuals recomanacions sanitàries.

En vista d’un 2020 ple de reptes, DeltaChamber 
Music Festival ha apostat per reinventar-se, adaptar-se 
i adequar-se a la situació amb l’objectiu de poder 
apropar, un any més, la cultura a la nostra societat. 
En aquest sentit, “Parèntesi” neix com una edició 
especial, trencadora, sensorial, adequada als temps que 
corren, molt diferent del format habitual d’aquesta 
cita, i que ajorna fins al 2021 la celebració del cinquè 
aniversari del festival.

Durant cinc dies, es podrà gaudir a Amposta 
d’una agenda de concerts de cambra innovadors i 
amb molta força emocional. D’una banda, hi haurà 
una quarantena de concerts individuals, un format i 
concepte que arriba en primícia a tot l’estat espanyol 
de la mà de DeltaChamber Music Festival. La idea 
es basa en un format de concert 1 a 1, de manera 
que només hi són presents un músic i un oient qui 
gaudirà de deu minuts de concert amb un instrument 
musical que no coneixerà fins al mateix moment del 
concert. Els concerts individuals tindran lloc els dies 
28, 29 i 30 de juliol.

D’altra banda, per al cap de setmana del 31 de 
juliol al 2 d’agost, es realitzaran els concerts a la 
plaça, un format atípic i innovador que portarà la 
música de cambra a l’aire lliure. Des de la mínima 
expressió musical amb un artista a l’escenari fins 
a un màxim de trio, s’explorarà música de cambra 
rarament interpretada de grans compositors, com 
ara Toldrà, Satie o Ravel, entre d’altres, i que bus-
ca transportar els oients en un viatge emocional 
a través de la música. A causa de les restriccions 
sanitàries derivades de la COVID-19, l’aforament 
serà limitat. Per aquest motiu, es realitzaran tres 
passis del mateix concert (un cada dia) per facilitar 
que més persones hi accedeixin.

A banda dels concerts a l’aire lliure amb afo-
rament limitat i del format 1 a 1 dels concerts 
individuals, una altra de les mesures que permetrà 
realitzar aquesta edició és la participació únicament 
d’artistes nacionals. Així, un total de set artistes 
donaran vida a “Parèntesi”: Laura Ruiz Ferreres, 
clarinet; Pau Rodríguez Ruiz, clarinet; Laura Pou 
Cabello, flauta; Andrés Otín Montaner, oboè; 
Marina Vidal Valle, violoncel; Oleguer Beltran 
Pallarés, violí, i Ester Lecha Jover, piano.

Des d’avui, ja es pot consultar tota la informació 
de la nova edició al renovat lloc web del festival: 
www.deltachambermusicfestival.com, on molt aviat 

també s’activarà la venda d’entrades.
DeltaChamber Music Festival compta amb 

la col•laboració de l’Ajuntament d’Amposta i 
amb el suport de la Diputació de Tarragona, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i del Consell Comarcal del Montsià. 
D’altra banda, malgrat que enguany no s’ha pogut 
realitzar el Concurs d’Arquitectura Efímera, el 
Col•legi d’Arquitectes de Catalunya Demarcació 
de l’Ebre serà l’encarregat del disseny dels espais, a 
partir d’intervencions efímeres, tant per als concerts 
individuals com per als concerts a la plaça.

Fundat pels ampostins Laura Ruiz Ferreres 
i Pau Rodríguez Ruiz, el 2016, DeltaChamber 
Music Festival s’ha establert com el Festival in-
ternacional de música de cambra a les Terres de 
l’Ebre. Gràcies a la seva programació de concerts 
d’altíssima qualitat el festival ha consolidat l’oferta 
artística i cultural del territori, convertint-se, a més, 
en un punt de trobada de músics de tot el món. A 
través de diferents branques i arts (pedagògiques, 
culinàries, visuals, del moviment, etc.) el festival 
aconsegueix crear un univers que arriba a tots els 
públics amb l’objectiu de construir una societat 
més sensibilitzada, compromesa i activa, arribant 
a les persones a través de la música  

Cultura
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Tot i l’actual situació de pan-
dèmia global per la Covid-19, 
la cultura es manté viva i amb 

més ganes de ressorgir que mai. Prova 
d’això és el Festival Internacional de 
Cinema i Paisatge mónFILMAT, 
que impulsa Lo Pati – Centre d’Art 
Terres de l’Ebre i que aquest 2020 
arriba a la cinquena edició, amb 
una proposta adaptada a la “nova 
normalitat”. A diferència d’altres 
festivals de cinema que han apostat 
únicament per la via online, des de 
mónFILMAT s’ha decidit mantenir 
les projeccions presencials, perquè són 
les que marquen l’essència del festival, 
i compaginar-les amb d’altres online. 
“Creiem que després de tant temps 
tancats a casa, hi ha més ganes que 
mai de retrobar-nos i mónFILMAT 
es presta a aquest retrobament”, as-
senyala Aida Boix, directora de Lo 
Pati, tot precisant, això sí que totes les 
projeccions presencials es faran a l’aire 
lliure, a la plaça de Lo Pati, per poder 
garantir les mesures de seguretat que 
aconsella la crisi sanitària. 
Concretament, en aquesta cinquena 
edició de mónFILMAT, que se se cele-

brarà del 2 al 5 de juliol es projectaran 
un total de nou llargmetratges, quatre 
-un al dia- presencials a la plaça de Lo 
Pati, i els cinc restants online. “Man-
tenim la nostra filosofia de festival on 
el paisatge és un element indissociable 
de l’acció i hem mantingut també la 
nostra vocació de certamen internaci-
onal que al mateix temps aposta pels 
creadors del territori ”, apunta Xavier 
Miró, programador de mónFILMAT, 
tot precisant que es podran veure, entre 
altres països, pel•lícules de Mèxic, 
Mongòlia o Equador. A banda de les 
nou pel•lícules programades, també hi 
haurà tres sessions de curtmetratges. 
Se n’han seleccionat un total de vint 
dels més de 300 presentats. 
Les projeccions online, es faran a 
través de la plataforma Festhome i 
seran d’accés limitat, amb un horari 
marcat per l’organització. “És possible 
que aquest format online, que ja han 
fet servir altres festivals a causa de la 
pandèmia, s’acabi quedant en prope-
res edicions i més tenint en compte 
que hi ha pel•lícules que es presten 
a veure’s en un espai domèstic i més 
íntim” apunta Miró. 

El moviment Kino, nascut a Canadà 
el 1999 com un projecte inter-
nacional de creació audiovisual 

col·laborativa, tindrà una nova rèplica 
aquest 2020 a les Terres de l’Ebre, on 
des de fa cinc anys ja se celebra el Kino 
Tarragonik i des de en fa dos, Lo Nostre 
Kino, tots ells amb el suport de Lo Pati 
– Centre d’Art de les Terres de l’Ebre. 
Aquesta nova versió, dirigida com les 
altres dues per Priscila Alegre, porta 
per nom Kino Living i naix totalment 
adaptada la nova normalitat generada 
per la pandèmia del coronavirus, una 
crisi sanitària que ha complicat signi-
ficativament la mobilitat de persones 
entre països. 

Així, a diferència del Kino Tarra-
gonik, que reunia durant quatre dies 
intensos a una trentena de creadors de 
diferents nacionalitats a la residència 
d’artistes que Lo Pati té a Balada, el Kino 
Living els reunirà virtualment perquè 
cadascú treballi col•laborativament 
des de casa. “Ho veiem com un repte i 

com una oportunitat, perquè permetrà 
sumar gent al nostre projecte que potser 
no podia desplaçar-se per qüestions de 
feina o econòmiques fins a les Terres 
de l’Ebre”, argumenta, Priscila Alegre, 
tot precisant que la idea és afegir el 
Kino Living de manera permanent a la 
programació anual Kino de les Terres 
de l’Ebre (Kino Tarragonik, a principis 
d’estiu i Lo Nostre Kino, al febrer). 

Aquesta primera edició Kino Living 
se celebra del 20 al 28 de juny i hi ha 
una trentena de participants, entre els 
quals ja s’hi han inscrit creadors de 
diferents països com ara Rússia, Polò-
nia, Finlàndia o Itàlia. El dia 20 es farà 
una primera trobada virtual en la qual 
cadascú es presentarà i explicarà les 
seues idees i habilitats i a partir d’aquí 
es crearan els diferents equips, cadascun 
dels quals elaborarà un curtmetratge 
per presentar-lo el 28 de juny. Amb 
l’objectiu de potenciar la connexió entre 
els participants, els organitzadors han 
preparat diferents reptes 

MónFILMAT farà 
projeccions presencials a 
l’aire lliure i online 

Naix Kino Living, un 
projecte de creació 
audiovisual col·lectiva des 
de casaCINEMA > El festival cinema i paisatge s’adapta a 

la nova normalitat LO PATI> Els treballs finals s’emetran online i 
es projectaran en façanes d’edificis de diferents 
països 
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OBITUARI> President de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta durant el període 1987-
1991, a més de vocal de diverses juntes directives de l’entitat. Tota una vida dedicada a la societat.

ART EFÍMER> El documental que recull les sis propostes artístiques 

Ens ha deixat Rogelio Royo i Noé

Un dels actes que es van organitzar durant el centenari de la Fila 
fou l’exposició sobre els 100 anys de la societat al Museu de les Terres 
de l’Ebre, per a la qual, prèviament, hi va haver un treball de recer-
ca, entre els quals la lectura de les actes de les juntes i assemblees de 
l’entitat. Va ser una tasca feixuga, però molt gratificant, perquè ens va 
permetre conèixer més profundament a l’entitat i sobretot, va servir 
per agafar consciència de la gran quantitat d’esforç, treball, tenacitat i 
compromís dipositat per totes les persones que han fet possible la Fila 
que avui coneixem.

D’entre totes aquestes persones en voldria destacar a Rogelio 
Royo. I és que el seu nom sempre apareixia a les actes i sempre ho 
feia aportant idees, propostes en positiu i, el més important, posant 
seny i concòrdia en situacions delicades. Vaig xalar llegint les cròniques 
d’aquelles assemblees intenses i fins i tot apassionades. Amb les seues 
intervencions, Rogelio donava mostra del seu enginy i és que sempre 
va destacar per ser una persona molt avançada al seu temps, emprene-
dora, tenaç i, sobretot, inquieta culturalment i socialment.

Per donar només un exemple de la seua fructífera aportació a l’en-
titat: la junta que va presidir durant els anys 1987-1991 va ser la que va 
engegar les obres a l’edifici de la Fila i la construcció de l’auditori. Cre-
ieu-me si us dic que calia ser molt valent per emprendre un projecte 
d’aquella envergadura i amb les dificultats econòmiques d’aquells anys.

Aquella època jo la vaig viure de molt lluny. De Rogelio només 
sabia que havia estat president de la Fila i que era el pare de Carlos, 
el director de la banda i de dos músics més, Jordi i Carme. Anys des-
prés, quan vaig entrar a la junta amb Àngel Obiol de president i vaig 
començar a tindre relació amb Rogelio, vaig poder copsar de prop el 
seu fort compromís i estimació per l’entitat. Rogelio es va mantindre 
fidel al seu estil, no va faltar mai a les assemblees, on va continuar 
aportant idees i propostes, sempre en positiu i sempre amb respecte. 
Hi vam mantindre una excel•lent relació personal, que es va convertir 
en una sincera estimació, no només amb ell, també amb Mari Carme, 
la seua esposa.

En aquests dies, on sembla que les nostres vides s’han tornat més 
tèrboles, voldria reivindicar els valors que van caracteritzar la trajectòria 
vital de Rogelio. Ens faran falta, més que mai, per sortir-nos d’aquests 
mesos tan greus que estem vivint i recomençar amb més força.

Descansa en pau Rogelio, enyorarem veure’t al carrer de la Fila, a 
casa teua. El meu condol a Mari Carme, fills Carlos, Jordi i Carme, 
nets i resta de família  

Núria Gómez Pujol, Presidenta de la 
Unió Filharmònica d’Amposta

L’experiència virtual dels Ports, Natura i Art, el projecte d’intervencions d’art efímer a 
la pell del massís del Port vinculat a Lo Pati – Centre d’art Terres de l’Ebre i a cura de l’ar-
tista Sergi Quiñonero, ha tingut una molt bona acollida per part del públic. Així en menys 
de sis hores, el vídeo documental estrenat diumenge 14 de juny a les 12 del migdia, a través 
de les xarxes socials de Lo Pati i de l’Associació Natura i Art, ha tingut més d’un miler 
de visitants i la xifra no para de créixer. “Estem molt contents amb el resultat perquè hem 
assolit un dels objectius que ens marcàvem amb aquesta experiència: arribar a molta més 
gent i tenir un document audiovisual que ens ajudarà a explicar el nostre projecte arreu”, 
apunta Quiñonero. “Creiem que en un moment com l’actual és vital mantenir l’activitat 
cultural i més tenint en compte que el sector de la cultura ha estat un dels més castigats per 
la crisi sanitària”, assenyala per la seua banda, la directora de Lo Pati, Aida Boix. 

Així degut a la pandèmia del coronavirus el projecte Els Ports, Natura i Art s’ha recon-
vertit aquest 2020 en una experiència virtual per evitar els riscos que hagués comportat 
la visita guiada amb els artistes al massís dels Ports. Concretament, s’ha realitzat un vídeo 
documental dirigit per Nani Blasco, també gestor cultural del projecte, que s’ha penjat de 
forma simultània a les xarxes socials de Lo Pati i de l’associació Natura i Art, i el canal de 
Vimeo del centre d’art. Es tracta d’un document audiovisual que recull part del procés de 
producció dels sis projectes d’art efímer que han format part d’aquesta cinquena edició 
dels Ports, Natura i Art, explicades pels mateixos artistes: Alfred Porres, Cristina Ferré, 
Ester Ferrando i Sebastià Martori, Jordi González, Àlvar Calvet, amb la col•laboració de 
Rosa Serrano i Sílvia Panisello. Totes les intervencions s’han dut a terme dins l’itinerari de 
la Cova de Picasso, als Ports d’Horta de Sant Joan  

Més d’un miler de visualitzacions de l’edició 
virtual dels Ports, Natura i Art, el projecte d’art 
efímer de Lo Pati 
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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
Aquest bloc del carrer/Navas amb el c/
dos de maig té un cost de 400.000euros 
de sortida. Després de parlar amb 
l´entitat bancària és negociable,per tant 
més econòmic.
El cost d´acondicionar-lo és de 
400.000euros aproximadament.
Una inversió de 800.000 euros aprox. 
per 16 pisos(2 àtics de 120m inclosos).
Amb una  mitjana de lloguer de 280 
euros per pis,en 15 anys estaria amor-
titzada la inversió aproximadament.
Un altre opció,la que més ens agrada 
seria; El lloguer en opció de compra 
de 8 dels 16 pisos.
Amb la venda d´aquests 8 pisos(2 àtics 
i 6 pisos i 8 pàrquings)recuperariem el 
80% de la inversió.
Els 8 pisos restants serien nostres.Amb 
el lloguer obtindrem beneficis,donariem 
un servei.I augmentariem el patrimoni 
de la nostre ciutat.
Des de SOM AMPOSTA ho tenim 
clar, és millor INVERTIR que no pas 
GASTAR.
A més dels 8 pisos venuts obtindriem 
ingressos I.B.I i escombraries .Uns 
5.000 euros any.Només d aquest im-
postos 50.000euros en 10 any.

UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE
Una de les prioritats que tenim com a 
equip de govern és fer d’Amposta una 
ciutat sostenible i és per això que tant al 
programa electoral primer, com al Pla 
d’Acció Municipal després una de les 
nostres actuacions preferents era dotar 
un seguit de recorreguts amb bicicleta per 
a la nostra ciutat. Amb aquesta voluntat 
d’apostar per la sostenibilitat i alhora la de 
fer d’Amposta una ciutat més agradable i 
segura per anar en bicicleta, hem preparat 
un Pla de carrils bici a la nostra ciutat 
que anirem projectant durant els propers 
mesos. Aquest Pla compta amb 17 quilò-
metres addicionals de zones senyalitzades 
per anar amb bicicleta que sumades a les 
7 existents farà que Amposta tingui prop 
de 24 quilòmetres de xarxa de carrils bici.

D’aquesta manera, amb el pas dels 7 
quilòmetres actuals als 24 que acabaran 
projectats multipliquem per 3,5 aquestes 
vies senyalitzades per a les bicicletes. A 
més, tot i no senyalitzar-se com a tal, mar-
quem tots els carrers d’Amposta d’espai 
compartit, amb la voluntat que puguin 
conviure cotxes i bicicletes per tot el casc 
urbà de la ciutat.
Aquesta actuació representa una acció 
ambiciosa que mai s’ha portat a terme 
a la nostra ciutat en mobilitat amb bi-
cicleta. Fins ara, s’havien fet carrils bici 
a zones puntuals però que no acabaven 
connectades entre si i amb aquest Pla el 
que fem és relligar totes les zones existents 
i alhora unir tots els centres educatius i 
diferents serveis públics de la ciutat. Per 
portar a terme aquesta delimitació d’espais, 
s’incorporarà tot un seguit de senyalització 
en funció de la tipologia de cada carril, ja 
sigui carrils bici, carrils a carrers de prioritat 
invertida, carrers de prioritat bici o carrers 
compartits.  
A més, aquest pla de carrils bici l’acom-
panyarem de la instal•lació de més de 
25 zones d’aparcament de bicicleta que 
permetrà als usuaris d’aquest mitjà de 
transport poder tenir un punt on poder 
deixar les bicicletes. Finalment, per tal de 
incentivar i propiciar que la gent utilitzi 
la bicicleta dissenyarem una campanya 

de foment de l’ús de la bicicleta i de 
conscienciació que l’espai és compartit. 
Tot plegat per avançar cap un model de 
mobilitat sostenible.

RENOVACIÓ 
TECNOLÒGICA A 
L’HOSPITAL
Una altra de les propostes electorals que 
portàvem al nostre programa era l’impuls 
de la renovació tecnològica de l’hospital 
que ja vam començar la legislatura passada. 
Aquesta inversió la fem en la voluntat de 
millorar el servei que presta l’Hospital Co-
marcal d’Amposta i farà que durant aquest 
2020 invertirem al voltant de 252.000 euros 
en l’adquisició de diferents aparells que       
permetran la renovació tecnològica del 
centre. El gruix de la inversió anirà destinat 
a adquir un ecocardiograma que té un cost 
de 33.500 euros i a la sala de radiologia que 
requereix d’una inversió de 185.000 euros. 
A més a més, també estem treballant en 
l’adquisició d’un ecògraf portàtil (10.000 
euros), un equip de compressió toràcica 
(14.000 euros) i un respirador (10.000 
euros) per al Servei d’Urgències. Aquestes 
inversions és sumaran als dos ecògrafs, 
l’aparell de mamografies cedit per la 
Fundació Amancio Ortega i la ressonància 
magnètica, que ha permès recuperar aquest 
servei vuit anys després

LA VIABILITAT 
ECONÒMICA DE LA 
RESIDÈNCIA
Des del primer moment vam defensar que 
s’havia de millorar la viabilitat econòmica 
de la Residència  de Gent gran, inclús a 
l’oposició ja alertàvem a l’equip de govern 
del moment que l’operació financera que 
es volia portar a terme acabaria ofegant 
econòmicament a la Fussmont, fundació 
que gestiona la Residència de Gent Gran.
La gestió que hem portat a terme i sobre-
tot l’augment de places concertades de 
residència que vam aconseguir, passant de 
77 a 165, i les 5 ens centre de dia ens ha 
permès poder tirar endavant la residèn-
cia, ara bé, igualment pensàvem que era 
necessari millorar la viabilitat econòmica 
de la residència. Per fer-ho, l’Ajuntament 
d’Amposta realitzarà un préstec pont entre 
el propi Ajuntament i la Fussmont de 4,6 
milions d’euros a 20 anys. Aquesta operació 
financera l’hem estat treballant els últims 
anys amb el departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya i 
suposarà un estalvi de 140.000 euros res-
pecte el préstec que va fer la  Fussmont al 
moment de fer la residència ja  que el tipus 
d’interès actual és millor. Per tant, aquesta 
actuació millorem la viabilitat econòmica 
anual però alhora també reduïm la quantitat 
total a pagar 

Tribuna

L’espai EA-ERC

L’espai SOM AMPOSTA A part tenim la possibilitat de poder 
comprar per 600.000 euros aquest 
edifici junt amb del carrer la Sènia.Un 
altre opció.
No ens cansarem de repetir que és millor 
invertir  que gastar.
El govern d´ERC de l´ajuntament 
d´Amposta va signar un conveni (és 
públic,encara que no va sortir a cap 
mitjà de comunicació,és curiós) amb la 
Generalitat per llogar 16 pisos a canvi de 
pagar 50.000euros a l´any. Això és gastar.
SOM AMPOSTA preferim invertir. 
La nostra opció ens donaria en 20 anys 
beneficis econòmics i pisos en propietat. 
La opció de ERC en 20 anys un milió 
d´euros llençats a la brossa.
Per això diem que és millor invertir 
que gastar. La majoria de gent davant 
l´ opció de pagar hipoteca i tenir un pis 
o pagar tota la vida lloguer i no tenir 
res,ho té clar 
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PER UN TURISME 
SEGUR I 
SOSTENIBLE AL 
DELTA DE L’EBRE. 
El PSC d’Amposta demanem al ple 
del mes de juny de l’Ajuntament 
d’Amposta, es recolzi la moció per a 
que les Terres de l’Ebre formin part de 
la Xarxa Certificada de Zones Verdes 
de la Unió Europea, que permeti la 
mobilitat dels ciutadans i, per tant, 
l’activitat turística.

L’espai PSC-AMPOSTA 

Tribuna

DEFENSEM 
LA MÀXIMA 
TRANSPARÈNCIA 
EN LA GESTIÓ 
MUNICIPAL
Este mes de juny es compleix un any des 
de que Junts per Amposta entrà a formar 
part del consistori. Durant este primer 
any hem fet una tasca que considerem 
molt satisfactòria en forma de gestió dels 
assumptes municipals i de presentació de 
mocions al ple, des la posició que ens van 
atorgar les urnes d’Amposta l’any passat. 
Tot este temps ens ha servit per aprendre 
i guanyar experiències en la gestió del 
consistori i ajudar tota la gent que ens ha 
demanat ajuda i a la vegada, servir tota la 
ciutadania d’Amposta.
Però, sembla que l’equip de govern es 
va molestar molt quan vam fer la roda 
de premsa de valoració del primer any 
del mandat, especialment quan vam 
demanar més llibertat i transparència. 

Quan l’alcalde li recriminem la falta de 
transparència, sempre treu els mateixos 
arguments: Que abans no retransmetien 
els plens i ara sí i que tenen un segell que 
acredita com elevada la transparència de 
la pàgina web municipal. I prou. 
Si per l’alcalde la transparència es redueix 
a això, la seua visió de la transparència 
no és molt àmplia. Transparència no és 
només la pàgina web municipal i veure a 
Youtube els plens. Primer que tot, la falta 
de transparència que denunciem és amb 
els grups de la oposició. La informació 
que se’ns dóna als grups massa vegades 
se’ns dóna tard i malament. Es transpa-
rència que no puguem saber quants de 
diners es dediquen a plets judicials amb 
treballadors municipals, despesa que s’ha 
multiplicat durant el mandat? Donar-nos 
la informació unes hores abans del ple 
o les comissions informatives per a que 
no tinguem temps de estudiar-la? Que 
la ciutadania presenti una instància i no 
se li contesti mai? I davant totes estes 
afirmacions, l’únic resposta enllaunada 
de l’alcalde és el retrovisor i parlar dels 28 
anys de CIU.
Aprofitem per recordar a l’equip de govern, 
que Junts per Amposta no és una formació 
successora de CIU. Junts per Catalunya no 
té companys que anteriorment haguessin 
governat Amposta, ja que Junts per Am-
posta no existia abans de l’any 2017.
L’alcalde té un espai setmanal a la ràdio 
municipal, Tu preguntes, l’alcalde respon, 

que sobre el paper és per respondre 
preguntes de la ciutadania referents a la 
gestió municipal. Però l’alcalde fa servir 
este espai per fer tertúlia política i parlar 
de la oposició, però la resta grups no tenen 
un espai per fer tertúlia i poder comentar 
també l’actualitat política cada setmana, 
per tant és un manera de coartar la llibertat 
d’expressió als mitjans públics i fer-ne un 
ús partidista.
I pel que fa a la llibertat, l’esborrany 
inicial de la modificació del ROM que es 
va presentar als grups polítics fa un any, 
incloïa entre altres mesures, la limitació 
de presentació de mocions a cada ple, i 
la limitació del temps de paraula en cada 
torn. Això que té que veure en assegurar 
el respecte i la bona educació al ple? Ens 
vam assabentar per la ràdio que havien 
estat acceptades les nostres al•legacions 
a la modificació del ROM, però quan es 
va fer la roda de premsa de valoració del 
primer any de mandat, encara no teníem 
cap notícia al respecte. Potser ha estat la 
nostra denúncia de falta de llibertat la 
que l’ha obligat a fer enrere lo seu projecte 
de ROM mordassa. Ha estat la nostra 
denúncia la que ha fet desistir l’alcalde 
de, amb l’excusa de les faltes de respecte, 
aprofitar per silenciar la oposició?
Així mateix, este mes hi hagut la presenta-
ció del pla de carrils bici municipal, que des 
de Junts per Amposta felicitem al govern 
municipal per la iniciativa. Esperem que 
es pugui implementar el més aviat possi-

ble, i també ens agradaria afegir algunes 
propostes des del nostre grup polític, per 
exemple, que la zona de velocitat limitada a 
30 s’ampliés al costat dels centres educatius 
i de la zona esportiva, que totes estes zones 
estiguessin enllaçades entre sí amb carrils 
bici o zones pacificades i millorar carrils 
bici existents, com els dels carrers Oviedo 
i Terol. Així mateix, el pla de carrils bici 
ha d’anar acompanyat necessàriament per 
un nou pla de circulació que substitueixi 
l’actual pla, ineficient i desfasat.

DEFENSEM LA LAURA 
BORRÀS
Durant estes setmanes s’ha anat covant 
gràcies a la maquinària judicial de l’Estat 
i la indiferència dels altres partits cata-
lans, la injustícia amb la Diputada del 
Congreso Laura Borràs, per treure-li 
la immunitat parlamentària. Un clar 
exemple de la judicialització de la política 
i l’eliminació d’una contrincant polític 
molt potent via el Tribunal Supremo.
Tot el suport des d’Amposta!   

Si vols contactar amb nosaltres: 
 

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

L’espai Junts  
per Amposta

El Delta de l’Ebre, donada la seva 
singularitat i riquesa, és una destina-
ció única en les seves característiques, 
amb tot el que això comporta de 
valor afegit 
La crisi de la pandèmia del CO-
VID-19 ha paralitzat l’activitat del 
sector que ara veu amb preocupació 
l’arribada de la campanya d’estiu, vital 
per als seus interessos.

L’anunci que a data 1 de juliol es 
posarà fi a la quarantena obligatòria 
per a viatgers residents a l’estranger, 
suposa crear una sèrie de mesures d’es-
tímul per reactivar el turisme al nostre 
país,  i volem posar en valor l’estudi 
de la Fundació Europea d’Educació 
Ambiental que demana la creació 
d’una xarxa de zones verdes a tota la 
Unió, certificada per les institucions 
comunitàries.

Un cop assolida l’etiqueta de zona 
verda europea, s’hauria de potenci-
ar-ne la difusió mitjançant campanyes 
promocionals, tenint present que els 
principals turistes que ens visiten cada 
estiu provenen, primer, de la resta 
del mercat espanyol i, després, dels 
mercats estrangers.

Així mateix, des del grup socialista es-
tem convençuts de que en cas d’imple-
mentar-se aquesta mesura,  permetria 
salvar la campanya turística de l’estiu, 
augmentant la xifra d’ocupació  i la  
generació  d’activitat econòmica que 
suposa per les nostres terres.

L’INGRÉS MÍNIM 
VITAL (IMV) 
BENEFICIARÀ 3.500 
FAMILIES DE LES 
TERRES DE L’EBRE. 
Segons dades del ministeri, 100.000 
llars de Catalunya es beneficiaran i  un 
terç d’aquestes llars tenen menors a 
càrrec, i afectarà a un total de 300.000 
persones.

L’Ingrés Mínim Vital dóna resposta a 
una demanda que fa anys es reclama 
des de diferents organismes internaci-
onals, com el Fons d’Europa, l’ONU, 
o el Fons Monetari Internacional, al 
Govern d’Espanya.
És una prestació vinculada a la in-
clusió laboral, i també incorpora un 
segell social per aquelles empreses 
que formin i insereixin laboralment.

Així mateix, l’IMV  serà compatible 
amb les rendes autonòmiques, i per 
tant amb la Renda Garantida de 
Ciutadania de la Generalitat, la qual 
actualment només cobreix al 6% de 
la població. 

Les i els socialistes continuarem 
lluitant per eradicar la pobresa en 
el nostre país, i sobretot aquella que 
afecta els nostres infants 
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Aleksandar Sasa Jovic seguirà, per 
segon any consecutiu, dirigint 
l’Handbol Amposta-Lagrama 

durant la temporada 2020-2021. Així 
ho va confirmar l’equip a través d’un 
comunicat a principis de juny. Sasa Jovic 
ha volgut agrair la confiança dipositada 
amb ell per seguir una temporada més al 
càrrec. “Gràcies al club per seguir confiant 
en el meu treball i sobretot gràcies a les 
jugadores, sobretot a les que aquest any 
no podran seguir amb l’equip per diverses 
circumstàncies, a les que vull donar les 

gràcies pel seu esforç i tot el que han fet per 
l’equip durant totes aquestes temporades. 
Desitjar-los sort en els seus projectes a 
partir d’ara i al mateix temps donar la 
benvinguda a les noves incorporacions 
amb les quals intentarem fer un bon paper 
i no passar les angúnies que vam passar la 
passada temporada on vam estar lluitant 
per salvar-nos tota la lliga”, ha dit. 

L’Amposta-Lagrama també ha anun-
ciat ja les renovacions de Gemma Gálvez, 
Laia Hernández, Jèssica Bertomeu Paula 
Ripoll i el fitxatxe d’Andrea Guerrero. 

Les ampostines continuaran una tem-
porada més a la Divisió d’Honor Plata 
de l’handbol estatal. Serà la dinovena 
campanya consecutiva que militaran en 
aquesta categoria el conjunt ampostí. La 
competició començarà el cap de semana 
del 26 i 27 de setembre, quan les am-
postines rebran la Fundació Handbol 
Sant Vicenç. 

Fins al moment de l’aturada forçada 
per la pandèmia de la Covid-19, el conjunt 
de la capital del Montsià estava situat en 
desè lloc a la taula classificatòria amb 14 

punts després d’haver sumat 6 victòries, 
2 empats 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 Mataró (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 

Ebredigital.cat

HANDBOL>  Per 19è any, les ampostines militaran a la Divisió d’Honor Plata

L’Amposta-Lagrama renova una temporada 
més a Sasa Jovic

Esports
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LLa tornada a la normalitat ha fet que les i els esportistes d’elit reem-
prenguen els seus entrenaments amb la mirada posada a les pròximes 
competicions. És el cas de la remera Aina Cid, del Club Nàutic Am-

posta, que juntament amb la seva companya, Virginia Díaz, ja han tornat 
als entrenaments a Banyoles. L’objectiu? Preparar amb garanties la seva 
participació als Jocs Olímpics de Tòquio 2021.

D’altra banda, també cal destacar que els companys de club de Cid, Núria 
Puig, Victòria Cid i Àlex Pagà, han estat convocats per la Federació Espanyola 
de Rem a les seves respectives categories per formar part d’una concentració 
a partir del dia 2 de juliol amb l’objectiu de preparar l’Europeu i la repesca 
olímpica que van ser aplaçats degut a la pandemia del COVID-19  

La piscina municipal d’Amposta va reobrir al públic el proper 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. 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 car-
rers 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 cinquanta 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 nete-
jar-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 

REM > L’ampostina i la seva companya es traslladen a Banyoles per reemprendre els seus 
entrenaments

PISICINA > L’aforament està limitat a una persona per carril

Aina Cid i Virginia Díaz ja es preparen Tòquio 2021

La piscina municipal reobre al públic dilluns 1 de juny
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