
CIUTAT> El front institucional de les TE es reactiva per evitar el transvasament a Cantàbria.
CIUTAT> El ROM ordena les intervencions al ple i n’elimina la limitació temporal. CULTURA> 
Teresa Ferré, nova directora del COMEBE

La celòquia del Castell 
recupera part de 
la seva memòria

David Villa ha fitxat l’entrenador de 
futbol ampostí per al seu projecte a 
Queens. 
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Els treballs arqueològics a la celòquia del Castell descobreixen estructures medievals 
d’alt valor històric com el tancament parcial del fossat al cantó del riu amb una 
estructura que dona continuïtat a l’arc gòtic

Josep Gombau entrenarà 
el Queens Boro FC, a 
Nova York
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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

Avançar en el coneixement 
dels orígens més remots 
d ’Amposta i mirar de 

conèixer quines haurien estat les se-
ves primeres manifestacions urbanes 
o protourbanes en determinats llocs 
d’interès. Aquest és el principal ob-
jectiu de l’acord al qual han arribat 
l’Ajuntament d’Amposta i la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV) per tal de 
potenciar l’estudi del municipi en les 
àrees d’història, patrimoni i arqueolo-
gia. Un acord general que es concretarà 
a través de diferents activitats, entre les 
quals la recerca arqueològica ocuparà 
un paper central. Aquestes accions es 
formalitzaran en convenis específics i 
també s’establirà la forma en què els 
resultats d’aquests treballs puguin 
formar part de cursos, seminaris, ex-
posicions i altres activitats sobre els 
orígens de la ciutat d’Amposta, que 
es considerin oportunes.

El primer d’aquests convenis es-
pecífics estarà destinat a cofinançar 
durant els propers tres anys les inter-
vencions arqueològiques al jaciment 
ibèric de l’Antic (Amposta). Uns 
treballs arqueològics que es van iniciar 
dilluns 20 de juliol i són els primers 
realitzats a l’Antic. Segons explica el 
doctor Samuel Sardà, professor del 
departament d’Història i Història 
de l’Art de la URV i investigador del 
Grup de Recerca de Protohistòria 
i Arqueologia (GRESEPIA), “es 
tractaria d’un poblat protohistòric 
ubicat en un punt molt proper del 
que seria l’antiga desembocadura de 
l’Ebre” i amb la recerca el que podrem 
és “conèixer com eren i com vivien les 
comunitats ibèriques i preibèriques de 
la zona propera a la desemcocadura 
de l’Ebre no és un tema d’interès 
estrictament local, al contrari, és una 
qüestió de gran interès històric a nivell 
molt més ampli “.

Així, el jaciment protohistòric de 
l’Antic s’ubica uns 3 quilòmetres al 
sud de la ciutat d’Amposta, en un 
dels estreps nord-orientals de la Serra 
del Montsià. Es tracta d’un punt que 
concentra un notable interès històri-
co-arqueològic i que consta tant en 
la Carta Arqueològica de la comarca 
Montsià com en el Catàleg del Patri-
moni Arqueològic Municipal d’Am-
posta. A l’indret es coneix l’existència 
d’estructures i de materials arqueo-
lògics que ens indiquen l’existència 
d’un assentament o poblat ibèric, que 
hauria pogut funcionar des del segle 
V aC fins al s. II aC; per bé que no 
hem d’excloure que hagués pogut estar 
ocupat des de moments més antics 
(alguns materials ceràmics podrien 
suggerir la seva ocupació inicial en 
els segles VII i VI aC, però aquest és 
un aspecte que caldrà confirmar amb 
els treballs arqueològics que tot just 
enguany es posaran en marxa).

En aquest sentit, la primera cam-
panya d’aquest juliol està destinada 

fonamentalment a delimitar l’extensió 
precisa del jaciment, per tal de comen-
çar a definir les futures estratègies 
arqueològiques i patrimonials que 
caldrà implementar en aquests propers 
anys, per tal d’investigar i de garantir 
la conservació d’un indret històric de 
gran interès.

L’Ajuntament d’Amposta farà una 
aportació econòmica de 12.000 euros 
anuals durant tres anys per a la realit-
zació d’aquests treballs arqueològics. 
L’alcalde, Adam Tomàs, ha refermat el 
seu compromís per poder invertir en 
la recuperació del patrimoni històric 
i cultural de la ciutat, també a través 
de la recerca arqueològica d’espais 
com l’Antic, que poden aportar llum 
a la història d’Amposta. L’alcalde ha 
agraït a la família Simó, propietària 
dels terrenys on està el jaciment, que 
permeti realitzar aquests treballs i 
també al Grup de Recerca Arqueolò-
gica d’Amposta pel seu treball des de 
la societat civil per tal de fer realitat 
aquest projecte   

L’Ajuntament i la URV 
col·laboren en la recerca 
arqueològica de l’Antic

PATRIMONI> L’Ajuntament d’Amposta aportarà 12.000 euros durant tres 
anys per fer excavacions en aquesta zona 

Ciutat
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Les excavacions arqueològi-
ques que s’han estat realitzat 
durant el mes de juny a la 

celòquia del Castell, fase primera de les 
obres de posada en valor i recuperació 
d’aquest espai històric, han servit per 
traure a la llum diferents estructures 
medievals d’un alt valor històric. Així 
ho ha explicat aquest dimecres al matí, 
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
qui ha fet una visita d’obres a la zona, 
acompanyat de l’arquitecte de l’obra, 
Carles Brull, i l’arqueòloga responsable 
de les excavacions, Judit Siurana. “La 
posada recuperació i posada en valor de 
la celòquia del Castell és una actuació 
emmarcada en el projecte de recupe-
ració de la façana fluvial d’Amposta, 
un projecte que va començar el 2016, 
amb la recuperació de l’arc gòtic”, ha 
explicat l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, “un projecte que no tenim 
cap mena d’intenció d’aturar, perquè 
ens permetrà configurar un espai d’un 
alt atractiu turístic i d’un important 
valor patrimonial i històric”. Així, 
l’alcalde ha avançat que en aquesta fase 
d’excavació arqueològica de la zona 
de la celòquia “s’ha pogut recuperar 

Els treballs arqueològics a la celòquia 
del Castell descobreixen estructures 
medievals d’alt valor històric
PATRIMONI HISTÒRIC > Ha aparegut el tancament parcial del fossat al cantó del riu amb una 
estructura que dona continuïtat a la de l’arc gòtic 

informació valuosa per conèixer la 
història de la ciutat”.

En concret, a la zona del tercer 
fossat del castell, fins ara ocupat per 
rebliments de terra i restes de murs 
d’època moderna de finals XIX i XX, ha 
aparegut el tancament parcial del fossat 
al cantó del riu amb una estructura que 
dona continuïtat a la de l’arc gòtic ja 
restaurat l’any 2017. També ha apare-
gut restes d’un arrencament d’un altre 
arc de les mateixes característiques que 
devia contribuir al tancament de la 
boca del fossat per aquella banda; i s’ha 
pogut alliberar en tota la seva extensió 
l’espai corresponent a un potent fossat 
que arriba arran d’aigua i que fins i 
tot es planteja si havia pogut servir 
d’embarcador particular del Castellà, 
ja que dintre del recinte no hi ha un 
altre accés al nivell del riu. A l’entorn 
del que ja s’intuïa com edifici d’accés 
s’han enderrocat les construccions 
modernes sobreposades que f rag-
mentaven la seva planta de soterrani 
i que ara es pot contemplar ja com un 
espai unitari. Entre aquest i el riu ha 
aparegut el que sembla ser la part baixa 
d’una prolongació d’aquest edifici del 
que fins ara no es tenia constància. A 
l’altre extrem de la celòquia, entre la 
torre del mateix nom i l’embocadura 
del segon fossat també s’han realitzat 
treballs arqueològics amb uns resultats 
potser no tant espectaculars però que 
han permès identificar unes restes de 
tàpia, probablement d’època andalusí, i 
les empremtes del traçat de la muralla 
que resseguia el segon fossat, en un 
tram del que fins ara no es coneixia 
la seva posició.

L’excavació arqueològica és la 
primera actuació del projecte que 
preveu la recuperació i recrescut de la 
muralla i la reconstrucció de l’edifici 
d’accés, parcialment conservat. Els 
treballs també contemplen l’allibera-
ment de les construccions modernes 
i rebliments de terra del tercer fossat, 
element defensiu que fins fa poc no 
s’havia identificat com a tal, ja que en 
les actuacions anteriors d’adequació 
del recinte s’havia deixat ben just a 
mig excavar.

Significativa serà la reconstrucció 

volumètrica conceptual amb una 
estructura lleugera amb un entramat 
metàl·lic i revestiment de fusta de 
la desapareguda torre de la celòquia 
situada en la part més emergent al 
riu d’aquest reducte, i que ara farà les 
funcions d’excel·lent mirador accessi-
ble al públic.

L’actuació es completa amb la re-
ordenació de tota l’esplanada interior 
del recinte i la seva adequació per a 
que pugui ser utilitzada per al desen-
volupament d’actes culturals i socials 
de índole diversa. Tot això mantenint 
en la mesura del possible els vestigis 
conservats de l’època industrial mo-
derna corresponents al molí Escrivà 
que s’instal·là a finals del segle XIX 
en aquest espai 
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Mesures incloses dins el pla de xoc 

E l f ront institucional de les 
Terres de l’Ebre, que agrupa 
alcaldes i presidents de consells 

comarcals del territori, s’ha reactivat 
davant l’amenaça que suposa el trans-
vasament previst a Cantàbria. En una 
reunió celebrada dilluns 13 al migdia 
a Amposta i convocada per l’alcalde, 
Adam Tomàs, amb la presència de repre-
sentants de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE), el front s’ha compromès a 
portar als plens municipals un manifest 
reclamant que s’apliquin les directives 
ambientals europees i la defensa de 
la supervivència del riu. La PDE, per 
la seva banda, ha alertat que la nova 
captació de 4,99 hectòmetres cúbics a 
la capçalera del riu respon a interessos 
urbanístics i polítics. La seva execució, 
afegeixen, dificulta la resolució dels 
problemes existents al tram final del riu.

Exercint de portaveu del front i 
convocador de la trobada, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, ha reclamat 
la implicació activa en la lluita contra 
aquest transvasament dels ajuntaments 
del territori que participen en iniciatives 
com la Taula de Consens del delta de 
l’Ebre, creada per fer front als problemes 
de regressió i subsidència del Delta. “No 
té sentit que, per un costat intentem 
protegir el Delta, i de l’altre es redueix 

allò que volem protegir: l’aigua i els 
sediments. No tindria sentit que no 
treballem conjuntament”, ha apuntat.

Per la seva banda, el portaveu de la 
PDE, Manolo Tomàs, ha insistit que 
el projecte, autoritzat per la CHE el 
passat 18 de juny i que ara està pendent 
d’aprovar el Consell de Ministres, no 
és només “innecessari” sinó que és un 
“acte greu que limita les possibilitats que 
es puguin solucionar els problemes de 
les Terres de l’Ebre”. “Crea un prudent 
perquè altres comunitats autònomes i 
altres partits demanin el mateix”, ha 
advertit, tot recordant la “perversió” que 
aquest projecte genera en un moment 
en el qual s’està debatent com ha de 
ser el futur Pla Hidrològic de la Conca 
de l’Ebre. 

“Demanem a la societat civil i les 
institucions que siguin part activa 
en la defensa del territori per canviar 
aquesta política i demanar al govern 
central que no aprovi el transvasament 
a Cantàbria”, ha afegit. Una aportació 
d’aigua, sosté, que té en el seu rerefons 
arguments “urbanístic i un component 
polític molt elevat”, més enllà de les 
suposades necessitat d’aigua en períodes 
de sequera que s’al·leguen. Segons To-
màs, és “moneda de canvi” en l’aprovació 
dels pròxims pressupostos generals de 

L’empresa pública Amposta 
Serveis Municipals ha fet 
balanç dels primers vuit 

mesos de funcionament. Un balanç 
“positiu” tant pel que fa a l’activitat 
realitzada com, i especialment, els 

resultats econòmics. “En vuit mesos, 
ja hem incorporat a l’empresa pública 
el servei de neteja de 37 d’edificis mu-
nicipals”, explica l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, assenyalat que això ha 
permès millorar-ne el servei i també 

l’eficiència dels recursos. “Gràcies a la 
gestió feta, hem tancat aquest període 
amb un balanç econòmic positiu de 
26.000 euros”. “Això ens demostra que, 
malgrat les crítiques que va generar la 
creació d’aquesta empresa pública, si 
es gestiona bé, l’empresa pública és un 
model d’èxit i té un llarg recorregut”, 
afegeix Tomàs. Per la seva banda, el 
regidor de Governació i Serveis al 
Territori i conseller delegat de l’em-
presa pública, Miquel Subirats, posa 
en valor el paper d’Amposta Serveis 
Municipals com a “eina que ens ha de 
servir per millorar la gestió dels serveis 
públics”. Així, assegura que “la primera 
fase de la implementació de l’empresa 
pública consistent en la neteja de les 
dependències municipals ha estat un 

èxit i ara ja estem treballant per que 
l’Ajuntament li pugui encomanar nous 
serveis i així continuar millorant la 
nostra ciutat”.

Creada al setembre de 2019, la 
plantilla d’Amposta Serveis Munici-
pals està integrada actualment per 28 
treballadors i treballadores i s’encarrega 
de la neteja de 37 edificis municipals. 
Durant els propers mesos, té previst 
ampliar el servei amb la neteja de 
dos nous edificis (el Sindicat i el nou 
pavelló d’esports) i contractar quatre 
persones més. Anualment s’invertiran 
unes 54.000 hores de neteja a edificis 
municipals. Tanmateix, en els propers 
mesos Amposta Serveis Municipals 
també assumirà la gestió de la piscina 
municipal  

El front institucional de les TE es reactiva en 
contra del transvasament a Cantàbria
MEDI AMBIENT> Els plens municipals aprovaran un manifest reclamant el compliment de les 
normatives europees i la defensa del riu

MUNICIPAL> Hi treballen 28 persones i presta el servei de neteja de 37 edificis municipals

L’empresa pública Amposta Serveis Municipals tanca els 
primers vuit mesos de funcionament amb 26.000 € de benefici

l’estat. Per això, plantegen als consistoris 
i institucions perquè actuï com a lobby 
de pressió i recentrin la discussió en 
els problemes de les Terres de l’Ebre 
i les solucions que els polítics han de 
plantejar per a la seva supervivència.

Per últim, Tomàs ha demanat als 
ajuntaments que treballin en la presen-

tació d’al·legacions al Pla de Conca. El 
front, s’ha ofert a ajudar en aquest sentit, 
amb la intenció que puguin contenir 
argumentacions “el màxim diverses 
possible perquè no siguin vistes com 
una sola”. El termini finalitza el pròxim 
mes d’octubre   

ACN
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L’Ajuntament d’Amposta ha re-
solt aquest mes de juliol les 216 
sol·licituds de petites empreses, 

comerços i persones autònomes que 
s’han presentat a la convocatòria d’ajuts 
per al teixit econòmic afectat per la crisi 
de la Covid-19. En total s’han atorgat 
76.811,87 euros a les 214 persones que 
van presentar la documentació dintre 
del termini de convocatòria. Dues han 
hagut de ser desestimades per presen-
tar-les fora de termini. Els ajuts oscil·len 
entre els 100 i els 500 euros en funció 

dels condicionants subvencionables 
establerts a les bases dels ajuts.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
s’ha mostrat molt satisfet per la resolució 
d’aquests ajuts. “Són prop de 77.000 
euros d’ajuts a 214 pimes i persones 
autònomes de la ciutat, diners que hem 
posat directament a l’abast d’aquest 
sector de la ciutadania, castigat per la 
situació derivada de l’Estat d’Alarma 
i que complementen els ajuts d’altres 
administracions superiors”, diu Tomàs, 
tot recordant, a més, que “aquest ajut 

directe se suma a altres indirectes com 
la supressió de la taxa d’ocupació de la 
via pública per a terrasses i bars mentre 
durés el tancament, l’ampliació de la 
superfície de les terrasses sense cost, la 
supressió de la quota per als paradistes 
del mercat municipal o la supressió de 
la part proporcional de al taxa d’es-
combraries als bars, restaurants i petit 
comerç mentre va durar el tancament, 
entre d’altres”.

L’Ajuntament té previst pagar 
aquests ajuts durant el mes de juliol  

La Junta de Govern Local de 
dilluns 13 de juliol va aprovar 
la convocatòria de dos ajuts 

destinades al sector de l’educació amb 
una dotació total de 40.000 euros. En 
concret, la Junta va aprovar la convoca-
tòria de subvencions a centres escolars 
per a la realització del programa de so-
cialització de llibres, llicències digitals i 
material informàtic del curs 2019-2020. 
Aquestes subvencions volen ajudar als 
centres educatius a millorar, renovar i 
ampliar els seus equipaments. 

També va aprovar la convocatòria de 
subvencions per a Associacions de mares 
i pares d’alumnes per a la realització de 
programes i activitats per al curs 2019-

2020. Aquestes ajudes són per finançar 
tant les activitats que organitzen les 
ampes durant el curs escolar, així com 
també els projectes de millora del centre 
que desenvolupen. Com en les ajudes 
als programes de socialització de llibres, 
les ampes presenten una memòria 
explicativa de totes les seves activitats.

Ambdós ajuts compten amb una 
reserva de 20.000 euros cadascun i es 
poden sol·licitar fins el 22 de juliol  

El biòleg ampostí Jesús Gómez 
ha estat nomenat nou director 
dels serveis territorials del de-

partament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació a les Terres de 
l’Ebre. Relleva en el càrrec a Ferran 
Grau, que l’ocupava des de l’any 2016 
i justament s’acaba de jubilar. Nascut a 
Amposta (Montsià) l’any 1969, Gómez 
és llicenciat en Ciències Biològiques a 
la UB i disposa d’un màster d’auditoria 
ambiental de la UPC. Des de l’any 
2006, ocupa el càrrec de responsable de 
Pesca als mateixos serveis territorials del 
Departament d’Agricultura a les Terres 
de l’Ebre. També ha impartit cursos de 
formació de l’INEM en aqüicultura a 

AJUTS PER LA COVID-19> S’han atorgat un total de 77.000 euros 

EDUCACIÓ> Són ajuts per a projectes 
impulsats als centres educatius el curs 
2019-2020

AGRICULTURA> El fins ara responsable del 
Pesca dels serveis territorials substitueix 
Ferran Grau, que deixa el càrrec per jubilació

214 negocis i persones autònomes reben l’ajuda de 
l’Ajuntament per pal·liar els efectes de la Covid-19

L’Ajuntament destina 
40.000€ a la socialització de 
llibres i a les ampes

El biòleg ampostí Jesús Gómez, 
nou director territorial 
d’Agricultura a les TE

persones a l’atur i a l’Escola de Capaci-
tació Nauticopesquera de Catalunya per 
obtenir els títols de patró d’embarcació.

Anteriorment, el nou director terri-
torial d’Agricultura també va treballar 
en diverses empreses del sector de la 
pesca i l’aqüicultura portant projectes 
relacionats amb la perca, els esturions i 
la producció de caviar  
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El ple del mes de juny, que es va 
celebrar de forma telemàtica 
dilluns 29 de juny, va aprovar 

definitivament (amb els vots a favor 
d’ERC, els Socialistes d’Amposta i 
Junts per Amposta i l’abstenció de Som 
Amposta) la modificació del Reglament 
Orgànic Municipal, el reglament que 
regula aspectes com l’organització insti-
tucional de l’Ajuntament (plenari, junta 
de govern,...), els òrgans de representació, 
assessorament i control de la institució 
(com les comissions informatives) o els 
òrgans de participació ciutadana. La 
modificació que es porta a aprovació 
definitiva se centra, fonamentalment, 
en la regulació de les intervencions al 
plenari municipal així com la creació 
de la Junta de Coordinació de l’acció de 
govern amb les regidories.

Pel que fa a les modificacions del 
funcionament del plenari, una de les 
modificacions incloses ordena els torns 
d’intervenció, fixant-los en exposició del 
punt, i dues rèpliques i contrarèpliques 

MUNICIPAL> ’El ple de juny aprova definitivament la modificació del ROM

Ciutat

L’aprovació definitiva del ROM ordena les intervencions al 
ple i n’elimina la limitació temporal

com a màxim. El punt del debat el 
tancarà el o la ponent que hagi fet 
l’exposició inicial. En el cas de les moci-
ons, també s’ordenen les intervencions. 
Serà el grup presentant qui iniciarà i 
tancarà el debat. La proposta definitiva 
elimina, però, les limitacions temporals 
establertes en la primera proposta de 
l’equip de govern, acceptant així una 
de les esmenes dels grups a l’oposició.

“Aquesta modificació no incideix 
en la durada del debat, sinó en el res-
pecte institucional al ple, a la figura del 
president del ple i a tots els regidors”, 
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs. En 
aquest sentit, la nova modificació defi-
neix clarament que l’alcalde o president 
del ple  pot cridar a l’ordre o retirar l’ús 
de paraula a un membre del plenari 
per diversos motius com no respectar 
el torn de paraula, perquè el contingut 
de les seves intervencions es desvií de 
la qüestió de debat o perquè faci servir 
expressions injurioses o calumnioses 
en relació a persones o institucions, 

o afecten a la dignitat, l’honor, la 
intimitat o el respecte de qualsevol 
persona o institució. També estableix 
que després de tres crides a l’ordre en 
la mateixa sessió, amb advertència en 
la segona de les conseqüències d’una 
tercera crida, l’alcalde podrà ordenar-li 
que abandoni el local. “Si no ho fa, 
es paralitzarà el ple fins que ho faci, 
prèvia consulta als portaveus dels de 
grups municipals”, explica l’alcalde, qui 
també assenyala que “l’alcalde podrà 
incoar un expedient sancionador al 
regidor o regidora cridat a l’ordre per 
poder imposar una sanció econòmica 
equivalent a l’import de la indemnit-
zació per assistència al Ple”.

La modificació també crea la Junta 
de Coordinació de l’acció de govern 
amb les regidories, que podrà convocar 
directament l’alcalde per tal de debatre, 
proposar accions i línies d’actuacions 
amb les diferents regidories. Aquesta 
junta està oberta a tots els membres 
de la corporació.

Les modificacions introduïdes al 
ROM també afegeixen la puntualit-
zació que els espais municipals només 
són d’ús per als grups municipals i 
deixa oberta la porta a l’elaboració d’un 
reglament específic que ho reguli.

Dues mocions
El ple de dilluns també va aprovar 

dues mocions. En primer terme, la mo-
ció ‘Per un turisme segur i sostenible. 
Moció per demanar que la demarcació 
de Tarragona forma part de la xarxa 
certificada de zones verdes de la Unió 
Europea’, presentada pel partit dels 
Socialistes i que va comptar amb el 
vot favorable de tots els grups muni-
cipals. En segon terme, es va aprovar 
la moció presentada conjuntament per 
EA-ERC, Som Amposta i JxA per a 
donar suport i ajudar a les ramaderes 
de bous braus de Catalunya, afectades 
per la situació de la Covid-19, amb 
l’abstenció del PSC 
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Sna Salut va tancar a mitjans 
juliol el centre de dia de la 
residència de gent gran de 

forma preventiva per un cas positiu 
asimptomàtic de Covid-19. Aquest 
positiu es va detectar després de realit-
zar, de forma preventiva, proves PCR 
a les 50 persones usuàries del centre 
de dia. 49 de les proves van sortir ne-
gatives. Tot i ser un cas aïllat, seguint 
les recomanacions dels departaments 
de Salut i Treball, Afers Socials, i Fa-
mílies, s’ha tancat el centre de dia fins 
rebre noves instruccions. També s’ha 
realitzat la PCR a totes les treballa-

dores i treballadors del centre de dia, 
que han sigut també negatives. S’estan 
realitzant les gestions pertinents per 
tal de poder realitzar un seguiment a 
tots els usuaris del centre de dia amb 
l’objectiu de vetllar pel seu benestar.

Afectació al curs de 
monitors

D’altra banda, l’àrea de Joventut 
també va haver de susprendre el curs 
de monitors que des de dilluns 13 de 
juliol s’estava realitzant al Casal per 
un positiu d’un dels seus alumnes. El 
curs es va suspendre el mateix dia 14 

quan aquest alumne, de la Ràpita, va 
rebre la trucada de Salut alertant-lo 
que era un contacte directe amb un 
positiu de la Ràpita i s’havia d’aillar. 
Ja en aquell moment, i malgrat que el 
curs s’havia realitzant seguint totes les 
mesures d’higiene i seguretat (mas-
careta, distància i higiene de mans) 
l’Ajuntament i l’empresa responsable 
del curs van decidir susprendre el curs 
a l’espera dels resultats, tot avisant als 
i les 24 alumnes el motiu de la sus-
pensió. Dijous 16, Salut va comunicar 
a l’alumne que era positiu. Des de la 
regidoria de Joventut i Participació 

Ciutadana es va alerta a totes les 
famílies d’aquest positiu i, seguint les 
indicacions de Salut, els va fer arribar 
una carta del Servei d’Epidemiolo-
gia de les Terres de l’Ebre on se’ls 
recomanava aïllar-se durant quinze 
dies. Tanmateix, els 24 alumnes se’ls 
ha realitzat la prova PCR dins d’una 
prova pilot de Salut. En el moment de 
tancar aquesta edició, els i les alumnes 
estaven esperant el resultat d’aquesta 
prova. No obstant, la regidoria de 
Joventut ja ha anunciat també que 
el curs de monitors es reprendrà de 
forma telemática 

S alut va confirmar dimarts 
21 de juliol un brot de 
coronavirus a l ’Hospital 

Comarcal d’Amposta. Tres de les 43 
proves PCR realitzades a pacients i 
treballadors en contacte directe amb 
el positiu detectat diumenge 19 de 
juliol han resultat també positives. 
Aquest és el primer brot de Covid-19 
detectat a la capital del Montsià. 
Ara, i seguint els protocols de salut 
pública i d’epidemiologia, els con-
tactes estrets, amb independència del 
resultat de les proves, han d’aïllar-se 
durant 14 dies. 

El mateix diumenge, quan es va 
conèixer el positiu, d’acord amb Salut 
es va decidir no fer cap nou ingrés a la 
planta ni permetre cap visita familiar 
(tret de situació de final de vida, si es 

donés el cas). A més, dilluns al matí es 
va sectorialitzar i dividir la planta en 
dos unitats, una per a la mitja estada 
polivalent i l’altra per a subaguts, 
d’acord amb les recomanacions de 
Salut. Amb la detecció del brot, la 
planta tercera de l’Hospital passa a 
ser considerada zona taronja i durant 
14 dies no hi haurà cap ingrés. Sí que 
es podrà donar l’alta amb confina-
ment a domicili durant 14 dies els 
pacients que hi ha ingressats, sempre 
que ho decideixin les famílies. Les 
altres plantes de l’Hospital Comarcal 
continuen treballant amb normalitat. 

Dilluns 27 s’havien de repetir 
totes les PCR a les 43 persones i si 
totes són negatives, la tercera planta 
tornarà a l’activitat normal dintre 
de les restriccions derivades de la 

situació de la pandèmia.
L’alcalde d’Amposta, Adam To-

màs, ha volgut traslladar un missatge 
de tranquil·litat a la ciutadania. “Es-
tem en situació covid i hem de ser 
conscients de seguir les normes de 
seguretat per evitar grans contagis, 
però també hem d’assumir que el 
risc encara existeix”, diu Tomàs. “A 
l’Hospital s’ha actuat amb agilitat i 
rapidesa per aïllar els casos detec-
tats i evitar la propagació del virus, 
sempre d’acord amb els protocols 
i recomanacions de Salut Pública 
i Epidemiologia”, afegeix. L’alcal-
de d’Amposta també ha aprofitat 
l’ocasió per recordar a la ciutadania 
la necessitat de portar mascareta, 
de netejar-se de forma freqüent les 
mans i de mantenir les distàncies 

socials. “El virus encara està entre 
nosaltres i no ens podem relaxar, 
hem de continuar sent curosos per 
evitar la seva propagació”, assenyala. 
Finalment Tomàs també ha dema-
nat prudència a l’hora de propagar 
rumors i notícies falses. “Estem en 
un entorn d’incertesa i tots hem de 
saber-la gestionar; no hem de fer cas 
dels rumors i encara menys els hem 
de propagar, des de l’Ajuntament 
donarem tota la informació amb la 
màxima transparència i si alguna ciu-
tadana o ciutadà té qualsevol dubte, 
abans de difondre un rumor per les 
xarxes socials es pot posar en contacte 
amb qualsevol membre de l’equip de 
govern i li resoldrem els dubtes”, diu, 
tot afegint que també s’informa a 
l’oposició de tota la situació 

Salut tanca el centre de dia de la residència de 
gent gran de forma preventiva per un cas positiu 
asimptomàtic de Covid-19

Tres de les 43 proves PCR realitzades als pacients i 
professionals de la tercera planta de l’Hospital, positives

Ciutat

COVID-19> Se suspén també el curs de monitors per un positiu

COVID-19> S’han fet després que diumenge es conegués que una persona treballadora 
d’aquesta planta tenia la Covid-19. Ara la tercera planta de l’Hospital Comarcal passa a ser 
zona taronja i no es podrà fer cap ingrés 

Dijous 16 de juliol
• Una personal de la tercera planta mani-

festa que no es troba bé i marxa a casa. 

Divendres 17 de juliol
• Se li realitza la prova PCR.

Diumenge 19 de juliol: 
• Es coneix el resultat positiu de la PCR. 
• Es prenen les següents decisions: 

1. S’identifiquen els contactes es-
trets se’ls realitza PCR el mateix 
diumenge

2. Es realitza prova PCR a tots els 
ingressats a la tercera planta

3. Es decideix, conjuntament amb 
Salut, no fer cap nou ingrés a la 
planta ni permetre cap visita de 
familiar (tret de situació de final 
de vida si es donés el cas)

Dilluns 20 de juliol:
• Visita de Salut Pública qui reco-

mana la sectorització de la tercera 
planta en dos parts, separades com 
si fossin plantes separades, una la 
de mitja estada polivalent i l’altra 
Subaguts.

• Es realitza la prova PCR a altres 
treballadores i treballadors tot i no 
ser contacte estret amb el positiu.

Dimarts 21 de juliol
• Tres positius entre les 43 proves 

PCR fetes.
• La planta tercera de l’Hospital passa 

a ser zona taronja.
• Es podran donar altes però no fer 

ingressos.
• Els contactes estrets han de fer 

aïllament durant 14 dies 

Cronologia
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Impulsar la titularitat, la propi-
etat i la gestió públiques de les 
xarxes de distribució elèctrica 

i desenvolupar accions per promoure 
una transició energètica cap a un mo-
del més just, democràtic i sostenible. 
Són els dos principals objectius de 
l’Associació de Municipis i Entitats 
per l ’Energia Pública (AMEP), 
que tot just acaben de constituir 47 
municipis i 2 entitats de Catalunya. 
Amposta n’és una de les ciutats sò-
cies-fundadores. És la única de les 
Terres de l’Ebre i una de les cinc de 
la demarcació de Tarragona.

“Des del municipalisme hem cre-
gut necessari promoure el canvi cap a 
la sobirania energètica i la producció 

L ’Ajuntament d ’Amposta 
inicia la redacció del Pla 
Local de Joventut 2021-

2024, a través d’un procés partici-
patiu impulsat per la regidoria de 
Joventut i Participació Ciutadana, 
qui lidera el treball transversal de 
totes les àrees de l’Ajuntament. “És 
una gran oportunitat per escoltar 
la veu dels i les joves i entendre les 
seves necessitats per poder dissenyar 
l’estratègia i les accions que han de 
definir les polítiques de joventut dels 
propers quatre anys”, diu la regidora 
de Joventut i Participació Ciutadana, 
Carla Bonfill.

La redacció del Pla es farà en 
dues fases. La primera, que tot just 
començarà el 10 de juliol, és la fase 
de validació i actualització del Pla 
2016-2019, per tal de revisar i avaluar 
les polítiques previstes en aquell pla i 
afinar el punt de partida del nou pla. 
En aquest fase es realitzaran diferents 
sessions participatives. Unes internes, 
com la de 10 de juliol, on participarà 
el personal tècnic professional de 
l’Ajuntament (joventut, educació, 
empresa, cultura, polítiques acti-
ves d’ocupació, governació, serveis 
socials, habitatge, LGTBI,...), o la 
del 13 de juliol, amb els diferents 
grups polítics amb representació 
a l’Ajuntament d’Amposta. Fetes 
aquestes dues sessions, es convocaran 
ja les sessions obertes al jovent de la 
ciutat, on es convocaran als i les joves 

que participin en alguna entitat del 
municipi (juvenil, cultural, esportiva, 
musical,...); i als joves d’entre 16 i 29 
anys.  Previstes per a mitjans juliol, 
aquestes dues sessions s’han postpo-
sat i resten pendents de nova data. 

Dins de la primera fase de valida-
ció, també es faran, entre setembre 
i desembre, diverses sessions de 
participació amb grups dels centres 
educatius de secundària de la ciutat.

La segona fase serà la fase del pla 
d’acció i s’iniciarà un cop acabada la 
de validació. En aquesta fase s’iniciarà 
el procés de devolució amb l’objectiu 
d’identificar i prioritzar conjunta-
ment els objectius d’acció a incloure 
en el nou Pla. Aquesta fase es farà a 
través de tres tallers participatius de 
propostes d’acció  

ENERGIA> És l’únic municipi de les Terres de 
l’Ebre que hi forma part 

JOVENTUT> Es farà a través d’un procés 
participat obert al jovent

Amposta, sòcia-fundadora 
de l’Associació de 
Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública 

L’Ajuntament inicia la 
redacció del Pla 
Local de Joventut 
2021-2024

Ciutat

d’energies plenament renovables”, 
explica l’alcalde, Adam Tomàs, ”en 
un moment en què la transició 
energètica s’està plantejant a escala 
global, ja que Europa ha aprovat un 
paquet normatiu per regular aquesta 
transició energètica, una normativa 
que actualment s’està desenvolupant a 
l’Estat espanyol i sobre la qual el món 
local ha de poder dir la seva”. Tomàs 
també recorda que l’energia és un dret 
fonamental que les administracions 
públiques han de garantir i per això 
cal que “promoguem un model just 
i un ús responsable de l’energia”. 
“Des de l’Ajuntament d’Amposta ens 
comprometem a treballar de forma 
intensa en aquest sentit”, afegeix 
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Gent

L’escenari d’incertesa generat per la crisi sanitària de la 
COVID-19 ha servit també per donar un major sentit 
a les escoles bosc, un model d’aprenentatge actiu basat 

en l’observació i l’experimentació directa en la natura. Fa dècades 
que existeixen i n’hi ha una desena a tot Catalunya, però el fet 
de no estar homologades com espais d’educació i aprenentatge, 
com sí que passa en d’altres països europeus, va en detriment 
de la seua visibilització.

Aquesta situació i la necessitat de posar en valor aquests 
projectes educatius vinculats a l’entorn natural es va posar da-
munt la taula en una conversa virtual impulsada per l’Ateneu 
Cooperatiu Terres de l’Ebre a través del seu canal de YouTube 
en la qual es van abordar els reptes i oportunitats per aquestes 
escoles derivats de l’actual situació. Així el fet de fer classe a l’aire 
lliure i les baixes ràtios d’alumnat que aquests projectes sostenen 
són elements clau a l’hora de garantir les mesures sanitàries que 
s’aconsellen per evitar la propagació del virus.

En aquesta conversa virtual hi van intervenir Eva Campomar, 
del Bosc Escola Tataküa (Amposta); Arantxa Luque, del Saüc 
Escola Bosc (Montgai-Lleida); Eva Orteu d’A Cau de Bosc 
(Tarrés – Lleida); i Laura Cecília d’Arrels Escola Bosc (Bellver 
de Cerdanya – Lleida), i van remarcar els beneficis que per al 
sistema immunològic dels xiquets i xiquetes té la natura tot 
assenyalant, a més a més, que hi ha i investigacions científiques 
que constaten les dificultats que té aquest virus per propagar-se 
en un entorn natural. Les quatre escoles bosc estan integrades a 
l’Associació Nacional d’Educació en la Natura (EDNA), d’àmbit 
estatal, que recentment ha donat a conèixer un protocol perquè 
aquests espais d’educació s’adaptin també a la situació actual.

L’altre gran repte que té al davant aquesta associació és el 
d’aconseguir una homologació com espais d’aprenentatge i 
educació. “La gent que estem al capdavant d’aquestes escoles 
som gent formada i aquest model pedagògic està homologat a 
molts països fins i tot amb experiències a primària i secundària”, 
assenyala Eva Campomar de Tataküa. De fet, aquest projecte 
molt vinculat a l’Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre col·labora 
en diverses escoles d’educació infantil i primària de les Terres de 
l’Ebre, on hi ha xiquets i xiquetes que segueixen una escolarit-
zació compartida: uns dies a l’escola bosc i uns altres a l’escola 
convencional.

“Des de l’Ateneu creiem que és molt important donar visibilitat 
a aquests projectes perquè també fomenten els valors de cooperació 
i de respecte a l’entorn natural”, assenyala per la seua banda, Aina 
Elies, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre  

Vaig ser dels primers a assabentar-me del 
penós comiat d’aquest món mitjançant 
la teva filla María José que, amb una veu 

trèmula, a dures penes audible a través del mòbil i 
en compliment de les teves últimes voluntats, en 
una llista que vas confeccionar en plenes facultats 
quan veies o pressenties que l’hora estava a prop, 
m’ho va comunicar. 

Un mes abans, Irene, l’altra filla, m’havia posat 
al corrent del teu greu estat. El confinament va 
impedir visitar-te.

Coneixedor des d’aquell moment del trist 
desenllaç, vaig decidir escriure quelcom a la 
Revista Amposta -amb la qual tant vas col·labo-
rar- resumint l’empremta que havies deixat a la 
teva estimada CIUTAT com pioner divulgador 
dels esdeveniments socials locals i comarcals, fins 
aleshores quasi inadvertits per manca d’una difusió 
idònia com a capital de comarca.

He llegit amb admiració i sentiment profund 
el que has fet i ha estat la teva prolífica vida: em-
presari, comerciant, músic, component i fundador 
de LOS JUNIOR’S i després, periodista, excel·lent 
comunicador, mereixedor del guardó MAIOR de 
l’any 2011 per la tasca en la difusió de l’esport a les 
Terres de l’Ebre. No cal repetir aquesta trajectòria, 
ho ha fet esplèndidament la teva filla María José i 
no cal repetir-la de “pe a pa”. També aprofito per 
donar-li les gràcies per difondre un post a una 
xarxa social adreçat a la família que va utilitzar 
com a capçalera del seu escrit a la Revista Am-
posta del passat mes d’abril: “Ha escollit la Diada 
de Sant Jordi per fer-ne una millor difusió -com es 
mereix- del seu decés.”

Pel maleït confinament, no et vaig poder visitar, 
tal com hagués desitjat fer, però tinc el record 
quan a Nadal de l’any 2019 ens vam felicitar per 
al proper any nou 2020. Vaig portar taronges per 
a tu i la família, tal com era costum des d’anys 
enrere. Pepita, la teva esposa, a les teves inces-
sants recomanacions, m’obsequiava amb cava i 
torró, com també ja era el costum, tot dient: “...
és a canvi de l ’entranyable amistat i de les taronges”. 
Impossible negar tan avantatjós intercanvi adornat 
mútuament d’aquell sentiment afectuós amb un 
somriure d’alegria.

Sento la ineludible necessitat de manifestar i 
fer pública l’admiració, no sols pel teu currículum 
vitae, descrit magistralment per María José, si no 
també per la teva professionalitat com a periodista 
divulgador, sense títol acadèmic, tan sols amb es-
tudis primaris, que no fan més que engrandir els 
teus mèrits redactant en la nostra llengua catalana 
els esdeveniments de les Terres Ebrenques amb 
una sintaxi correcta i concreta, cosa que jo no soc 

capaç de fer, cometent errades ortogràfiques a dojo.
Sempre divulgaves escrits sobre els meus 

èxits esportius de tennis, tant a nivell comarcal, 
regional com els nacionals i internacionals. En 
una crònica teva de l’any 1985, que he donat a la 
família, explicaves com vaig perdre les semifinals 
del Campionat d’Espanya de Veterans de 45 anys 
a Llafranc i vaticinaves que segur que aconseguiria 
el campionat més endavant, tal com va succeir 
l’any 1986 a Bilbao.

Amb motiu del centenari de La Unió Fil-
harmònica, l’any 2017 vas fer un recull de fotos 
històriques dels millors esdeveniments -crec que 
va ser un dels últims treballs, tan acurat com 
sempre-. En l’acte d’entrega de Guardons a la 
Qualitat Musical Ampostina de l’alumnat i per 
incloure-ho al llibre recopilatori del centenari, 
em vas fer una foto i me la vas regalar. Doncs 
aquesta foto és la que he fet servir com a portada 
propagandística en les conferències sobre la gent 
gran que he fet a l’Associació de les Mestresses 
de Casa de Benidorm (2018); a la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó (2019) i la darrera 
a la UNED a Tortosa anomenada “La Vellesa és 
la Bellesa de Vida” (2020).

Ens vam conèixer el dia 18 de maig del 1944, 
el dia de la meva Primera Comunió. La teva mare, 
“la tia Fina”, va ajudar a fer el dinar: canalons! Una 
delícia en plena època d’estraperlo i penúries de 
la Postguerra Civil i de la II Guerra Mundial. 
Vivíem al carrer Major (on està ara Foto Làzaro). 
Tu, naturalment, estaves convidat. Ara, doncs, “no 
podrem partir-nos mai més el pa...”, en al·lusió als 
versos de l’encapçalament de Martí i Pol.

Tinc tant de bo per recordar de tu, Joaquín, 
que no t’oblidaré mai!!!. La persona recordada, 
no mor. Recordat seràs també per molta gent i 
per la família, per suposat. Has viscut fins ser una 
persona gran (86) per esdevenir una gran persona.

Té mèrit tot el que has viscut i fet, en una 
vida prolífica i polifacètica. Un visionari del futur 
social, treballador, previsor, senzill i bondadós. Has 
estat en l’àmbit familiar un exemple. Bon pare, 
millor iaio, excel·lent marit de la teva estimada 
Pepita. Al costat d’un bon home sempre hi ha 
una excel·lent dona.

Entranyable amic de les innumerables 
amistats. Descanses en pau, segur. Com 
a creient, no tinc cap  dubte de que estàs 
al cel, que G.A.D. t’has guanyat; com 
també la glòria a la Terra.

El meu més sincer condol i també de 
Marina, a tota la família  

Paco Torres
Arquitecte tècnic

“No vull parlar-te amb veu melangiosa,
 la teva mort no em crema les entranyes,
 ni m’angoixa, ni em lleva el goig de viure; 
em dol saber que no podrem partir-nos
 mai més el pa, ni fer-nos companyia;
 però d’aquest dolor en trec la força
per escriure aquests mots i recordar-te.”

Les escoles bosc  
reclamen l’homologació 
com a espais d’educació
EDUCACIÓ > Tatakua, d’Amposta, 
una de les escoles participants a 
unes jornades virtuals de l’Ateneu 
Cooperatiu Terres de l’Ebre

AMPOSTA, 15 DE JUNY DEL 2020

Al polifacètic amic Joaquín Roda Fibla (86+)

Miquel Martí i Pol
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MEMÒRIA HISTÒRICA > El nomenament arriba després de l’acomiadament de l’anterior 
coordinador tècnic i la reorganització de l’ens

CINEMA > El festival de Cinema i Paisatge de Lo Pati combina projeccions presencials i en línea

La periodista ampostina Teresa Ferré, nova 
directora del Consorci Memorial Batalla de l’Ebre

El documental ‘Paradís pintat’ d’Elisenda Trilla 
obre MónFilmat

La periodista ampostina Te-
resa Ferré serà, des d’aquest 
dimarts, la nova directora 

del Consorci Memorial Batalla de 
l’Ebre (Comebe). El nomenament 
del Departament de Justícia arriba 
un mes després de l’acomiadament 
de David Tormo, l’anterior coor-
dinador tècnic de l’ens que treballa 
per preservar els espais i difondre 
la memòria de l’episodi bèl·lic. El 
consell d’administració va decidir 
llavors reorganitzar-lo internament 
per dotar-lo de “més autonomia 
administrativa”. Ferré, que ocupa un 
càrrec de lliure designació, ha treballat 
en l’àmbit del periodisme cultural i ha 
estat professora de la UAB i la URV, 

El festival de Cinema i Paisatge 
MónFilmat de Lo Pati - 
Centre d’Art Terres de l’Ebre 

va obrir l’edició 2020 dijous dos de 
juliol amb el documental d’Elisenda 
Trilla ‘Paradís Pintat’, que plasma el 
dia a dia de la pallassa Pepa Plana, 
establerta a Sant Jaume d’Enveja. 
Aquesta cinquena edició del certa-
ment, celebrada fins diumenge 5, va 
combinar les projeccions presencials, 
com la d’inauguració, amb altres en 
línia que es podran seguir des de casa 

Cultura

a través de la plataforma Festhome. El 
festival va programar deu pel·lícules 
i tres sessions de curtmetratges amb 
“la singularitat del protagonisme del 
paisatge dins de l’acció”. MónFilmat 
va ser una de les primeres activitats 
amb públic de Lo Pati després del 
confinament.

La inauguració del festival amb 
una pel·lícula nacional va permetre 
que en la primera projecció estiguin 
presents la directora, Elisenda Trilla, 
la protagonista del documental, Pepa 

Plana, i el productor, Oriol Gracià. 
El certamen ha volgut explorar la 
via de les projeccions en línia “sense 
renunciar a l’essència del festival”, 
que es caracteritza “per socialitzar 
l’experiència de veure cinema i generar 
reflexió i debat”.

Sis de les pel·lícules programades 
i tres sessions de curtmetratges es 
podien seguir des de casa a través de 
la plataforma Festhome però la resta 
es van projectar a la plaça exterior del 
Centre d’Art Lo Pati amb les mesures 
de seguretat pertinent. La mascareta 
va ser obligatòria, es va facilitar gel 
hidroalcohòlic i les cadires per als 
assistents es van separar a un metre i 
mig de distància i es van desinfectar 
després de cada sessió presencial.

El festival segueix apostant per les 
creacions del territori. A més de ‘Paradís 
pintat’, també ‘La inocencia’, de Lucia 
Alemany i ambientada a Traiguera, va 
cloure el festival. També es van veure 
presencialment la belga-francesa ‘Ado-
ration’, de Fabrice Du Welz, inèdita a les 
sales del país; i la equatoriana ‘Cuando 
ellos se fueron’, de Veronica Haro, premi 

millor llargmetratge documental en el 
Festival Kunturñawi 2019.

La programació online va comptar 
amb ‘Los lobos (Mèxic, 2019), de 
Samuel Kishi, guardonada amb el 
Gran Premi de la Secció Generation 
Kplus del Festival de Berlín; ‘Monos’ 
(Colòmbia, 2019) d’Alejandro Landes, 
premi especial del Jurat en el Festival 
de Sundance; ‘El huevo del dinosaurio’ 
(Mongòlia, 2019) de Wang Quan’an, 
Espiga d’Or a la millor pel·lícula i a 
la millor fotografia al Festival de Va-
lladolid-Seminci; ‘Niños somos todos’ 
(Catalunya, 2019) de Sergio Cameron, 
un documental que retrata l’estada del 
músic crític i provocador, Niño de 
Elche a Bolívia; ‘Lo que arde’ (Espanya, 
2019), d’Oliver Laxe, ambientada a la 
Galícia i Premi del Jurat del Festival 
de Cannes, i el de millor pel·lícula eu-
ropea als Premis Gaudí; i finalment la 
proposta per al públic juvenil i infantil 
‘Jacob, Mimi i els gossos del barri’ 
(Letònia-Polònia, 2019) d’Edmunds 
Jansons, un film d’animació sobre la 
xacra de la gentrificació 

ACN

dedicant bona part de la seva recerca 
a la fotografia i propaganda durant la 
Guerra Espanyola i l’exili.

La nova directora del Comebe té el 
repte de rellançar el paper d’un ens que 
ha viscut permanentment qüestionat 
per l’enfocament que havia de donar 
a la promoció dels espais i la memòria 
d’un episodi altament traumàtic per 
al territori –deixant 30.000 morts- i 
que va acabar de decidir definitivament 
el rumb final del conflicte bèl·lic, 
amb la derrota del bàndol republicà i 
l’exili posterior. A banda del Centre 
115 Dies de Corbera d’Ebre, de l’ens 
creat el 2001 penja la gestió de quatre 
centres d’interpretació i diversos llocs 
històrics, principalment a la Terra Alta.

Llicenciada en periodisme per la 
UAB, especialista en Història de la 
Comunicació i autora d’una tesi doc-
toral sobre el fotògraf Agustí Cente-
lles, la nova directora del Comebe ha 
exercit la seva carrera principalment 
a Barcelona, on també va treballar 
en diversos gabinets de comunicació. 
Tot i això, ha comissariat diverses 
exposicions al territori sobre el paper 
de la propaganda i les imatges durant 
la Guerra Espanyola. La més recent, 
‘El llapis: arma de guerra’ antifeixista. 
1936-1939’ encara és visitable al Mu-
seu Terres de l’Ebre d’Amposta. Ferré 
també participa com a investigadora 
independent a l’Observatori de la 
Vida Quotidiana (OVQ)  



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 945  ·  JULIOL 2020 15Cultura



16 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 945  ·  JULIOL 2020Cultura

REPORTATGE> Després de 39 anys al capdavant, el director de la Lira s’ha jubilat

A a pe Aquest any 2020 
és un any de canvis a 
La Lira Ampostina. No 

només per la situació provocada per 
la pandèmia de la COVID-19, sinó 
perquè qui haestat director de la 
banda i de l’escola de música de la 
Societat esjubila, després de 39 anys 
al capdavant d’aquest gran projecte, 
OctaviRuiz Gisbert.

Octavi Ruiz arribava a La Lira 
Ampostina l’any 1981, als 25 anys, 
perfer-se càrrec de l’escola de música 
i de la banda de l’entitat. Enaquells 
temps era habitual la figura del 
mestre-director, una personaque 
s’encarregava de formar els anome-
nats “educands” i de dirigir labanda. 
De fet, els propis estatuts de La 
Lira encara donen per fet queaixò 
sigui així. Deixeble de grans músics, 
entre altres FrancescCasanovas, Juli 
Pañella o Antoni Ros Marbà, també 
ha estat director dela banda municipal 
de música de Tortosa i professor del 
conervatori dela mateixa localitat.

La seva labor al capdavant de 

l’escola de música ha permèsmoder-
nitzar-la al llarg dels anys, fins assolir 
la concessió del grauprofessional 
de música a La Lira Ampostina, 
esdevenint l’únicconservatori privat 
de música de la província de Tar-
ragona. Aquest 2020s’ha graduat 
la primera promoció de titulats en 
grau professional demúsica. En el 
camp de la docència, la seva aula de 
clarinet haproporcionat músics amb 
carreres exitoses, i és reconeguda 
arreu delterritori.

La banda de música La Lira 
Ampostina, banda simfònica refe-
rent aCatalunya i admirada al País 
Valencià, ha aconseguit grans èxits 
ambOctavi Ruiz. A finals dels 80 
començava una trajectòria ascen-
dent, ambl’estrena a Amposta de 
Belmonte, ballet de Carles Santos, de 
la qualdesprés es gravaria la música 
per acompanyar les representacions 
delballet sense música en directe, i 
que seria representat també alfestival 
Grec de Barcelona l’any 1989. L’any 
1992 La Lira Ampostinaactuava 

a la cerimònia inaugural dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 1992, havent 
gravat també la música que sonava a 
l’Estadi Olímpic. L’any 1993la banda 
actuava al Palau Sant Jordi, ple de 
gom a gom, en el marc delconcert-ho-
menatge dels 30 anys d’Al Vent, del 
cantautor Raimon. Al llargdels anys 
la banda de música ha actuat en au-
ditoris en diferents llocsd’Espanya 
i de Catalunya, com el Palau de la 
Música, l’Auditori o elPalau de la 
Música de València. També ha visitat 
diferents països, duentel nom de La 
Lira i d’Amposta a l’estranger. La 
discografia de La Lira, sota la batuta 
d’Octavi Ruiz, es compon de 6 dis-
cos de temàtica diversa. L’any 2007 
la banda de música aconsegueix un 
primer premi al XXXVICertamen 
Internacional de Bandes de Música 
Vila d’Altea, sent la primerabanda 
de música catalana que hi participa, 
i aconseguint també laprofessora de 
violoncel de l’escola, Nai Martínez, 
el premi a la millorsolista. La Lira 
ha participat en diferents especta-

cles, dels quals elsdarrers anys és 
destacable Contr@band@, espectacle 
conjunt amb l’EsbartSant Martí de 
Barcelona, representat a Amposta, 
Barcelona, Olot i a laFira Mediterrà-
nia de Manresa, fira a la qual també 
ha actuatconjuntament amb Quico 
el Célio, lo Noi i el Mut de Ferreries.

El 2012 Òmnium Cultural Terres 
de l’Ebre atorga el premi Grifonet 
d’Or aOctavi Ruiz. L’any 2016, amb 
motiu del Centenari de La Lira 
Ampostina, Octavi Ruiz va rebre la 
medalla d’or de La Lira Ampostina, 
per la sevagran labor i per la seva 
estima a la Societat.

Són gairebé 40 anys dedicats a 
La Lira Ampostina, a més dels anys 
que vaajudar a la seva evolució com 
alumne i músic. Representa una 
etapa degran creixement i de grans 
èxits per a la Societat, podent afirmar 
queprobablement ha estat el director 
més important que ha tingut La 
LiraAmpostina 

Manel Zaera

Octavi Ruiz, una vida dedicada a La Lira
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EL DESTÍ 
D’UNA CAPSA 
DE CARTRÓ 

El destí final d’una capsa de cartró és portar felicitat. Només cal 
veure la cara que fem quan l’obrim i dintre ens trobem allò que havíem 
demanat dies (potser setmanes) enrere i que tan ansiosament estàvem 
esperant. Però una vegada oberta i buidada del seu contingut, ens sobra 
i l’acabem tirant.

Tot i que en principi sembla fàcil reciclar-la, el cert és no ho és tant. 
Cal portar-la fins una illa de contenidors i una vegada allí iniciar la 
complicada labor de plegar-la (o estripar-la) per tal de que hi pugui 
cabre al contenidor corresponent.  

I si en lloc de plegar-la la deixem fora? O millor encara: I si la tirem 
des d’un cotxe en marxa i toquem el dos com si res?

A la protagonista de la nostra història li va passar precisament això. 
La persona a qui l’ havia fet feliç va optar per desprendre’s d’ella de 
la forma més violenta i humiliant... Com si les capses no tinguessin 
sentiments...  

Menys mal que, en aquest cas algú va veure els fets i ràpidament 
es va identificar a l’autor d’aquell acte immoral i salvatge i va acabar 
sent multat.

-Tolerància zero! –Va exclamar l’alcalde que fa temps que diu buscar 
una solució per evitar  d’incivisme descontrolat que des de fa dècades 
s’ha apoderat de la nostra ciutat però que no encerta en trobar la tecla 
adequada per tal de poder-lo eradicar-.

-I si fem un vídeo explicatiu per a que la gent ho entengui?

Dit i fet! L’ajuntament encarrega un vídeo on una persona anònima 
ensenya la manera de dipositar una capsa de cartró dintre del conteni-
dor de la fracció corresponent. Ara només cal esperar que la campanya 
sigui efectiva i que els incívics deixen de ser-ho i passin a comportar-se 
correctament.    

Personalment (ho he dit diverses vegades) sóc dels que penso que 
aquesta mena de missatges no causen cap efecte a les persones que no 
tenen la més mínima voluntat en canviar d’actitud.  

Per tant, si realment s’ha d’aplicar la tolerància zero (tal com diu 
l’alcalde), si realment es vol ser efectiu a l’hora d’eradicar l’incivisme, 
s’haurà de començar a actuar amb mesures més contundents i dissu-
asòries. I no només amb els que deixen les capses de cartró fora dels 
contenidors, sinó també amb tota la resta de brossa, així com els qui no 
arrepleguen els excrements dels gossos o tiren llaunes, papers, plàstics, 
burilles i tota mena de deixalles per terra.   

De no ser així, les capses de cartró seguiran el mateix camí que la 
protagonista d’aquest relat. I vet aquí un gos i vet aquí un gat... 

Joan Ferré,
 publicat a laviaaugusta.blogspot.com 
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Editorial

El rebrot de la Covid-19 que els 
experts auguraven per a la tardor 
ha arribat més aviat. El mes de 
juliol ens ha portat rebrots a dife-
rents punts de la geografia del país, 
també a casa nostra, a Amposta. 
No ens hem d’alarmar, però sí que 
hem d’estar alerta. Si bé és cert 

que com a societat hem d’exigir a 
les administracions públiques que 
posin a l’abast del sistema sanitari 
tots els recursos necessaris per 
detectar casos de covid-19 i fer-ne 
el rastreig, també és evident que 
cadascuna de nosaltres tenim la 
responsabilitat individuals –que 

es transformarà en responsabilitat 
col·lectiva- de complir amb totes 
les mesures d’higiene i seguretat 
per evitar la transmissió del virus. 
Sense mascareta, el percentatge de 
contagi en cas de tenir la covid-19 
i no saber-ho és molt alt. Amb 
mascareta, es redueix a l’1,5%. És 

un gest tan fàcil i que ens beneficia 
a tots que pels carrers no s’hauria 
de veure ningú sense portar-la 
posada (llevat, és evident, aquells 
casos que està contraindicat). Si 
ho complim, tots en sortirem 
guanyant.    

Bústia
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1. VAM PRESENTAR UNA 
MOCIÓ DE LLUITA CON-
TRA EL FRAU:

Fa temps ja vam posar en coneixement 
d´OGT (oficina de gestió tributària) uns 
immobles al carrer Ceràmica propietat 
d´una S.L que no pagava els impostos. 
Ens devien més de 15.000 euros en I.B.I 
i escombraries. Aquesta S.L té els immo-
bles llogats. Al donar SOM AMPOSTA 
aquesta informació, BASE va poder de-
cretar l´embargament dels lloguers i així 
fer possible el cobrament dels diners que 
ens devien. També, fa temps que estem 
demanant a l´equip de govern d´ERC, 
sense èxit cal dir-ho, que es controlés tots 
els immobles que no paguen impostos 
i estan llogats. Per així poder procedir a 
embargar els lloguers. Que una S.L que 
lloga pisos i fa negoci amb això, no pagui 
impostos, no ho podem permetre. Això 
és un frau i una injustícia respecte a la 
resta del poble que sí paga els impostos. 
Si una família té problemes i no pot pagar, 
ho podem entendre. Però una S.L que 
fa negoci ha de pagar SI o SI. Aquest 
mes de juliol hem descobert un edifici 
al carrer Holanda, propietat d´un altre 
S.L que té els pisos llogats des de fa 5 
anys. Però que no volen pagar impostos 
(així fan més negoci).Ens deuen 65.000€. 

RECUPERACIÓ 
DE PATRIMONI 
HISTÒRIC

Una de les nostres prioritats com 
a grup municipal sempre ha estat la 
posada en valor de la història de la 
nostra ciutat així com la recuperació 
del patrimoni cultural i històric que té 
Amposta. La punta de llança d’aquest 
treball, que durant molts d’anys va estar 
oblidat, ha estat la recuperació de la 
façana fluvial. Però no ha estat l’única 
actuació que s’ha fet en aquest sentit. A 
aquesta recuperació de la façana fluvial 
se li sumen actuacions com la compra i 
recuperació de l’edifici del Sindicat, la 
compra de l’antic col·legi de les Monges 
i ara, la recuperació i posada en valor 

de la celòquia del Castell dels Cavallers 
de l’Orde de Sant Joan.

Aquesta darrera actuació, que suposa 
una inversió de 600.000 dels quals 
450.000 estan subvencionats, s’emmar-
ca dintre del projecte de recuperació de 
la façana fluvial d’Amposta, un projecte 
que va començar el 2016 i que no tenim 
cap mena d’intenció d’aturar ja que ens 
permetrà configurar un espai d’un alt 
atractiu turístic i d’un important valor 
patrimonial i històric. A més, aquesta 
fase d’excavació arqueològica de la 
zona de la celòquia ens està permetent 
recuperar informació valuosa per conèi-
xer la història de la ciutat i en el seu 
conjunt permetrà  recuperar i recréixer 
la muralla i la reconstrucció de l’edifici 
d’accés, parcialment conservat i alhora 
alliberar les construccions modernes i 
rebliments de terra del tercer fossat.

IMPULSEM 
LA RECERCA 
ARQUEOLÒGICA 
AL JACIMENT DE 
L’ANTIC

Seguint en la voluntat de posa en 
valor la història de la nostra ciutat 
impulsem juntament amb la URV un 
conveni per tal de potenciar l’estudi del 

municipi en les àrees d’història, patri-
moni i arqueologia. Un acord general 
que es concretarà a través de diferents 
activitats centrades principalment en 
la recerca arqueològica.

La primera actuació en aquest sentit 
estarà destinat a cofinançar durant els 
propers tres anys les intervencions 
arqueològiques al jaciment ibèric de 
l’Antic (Amposta). Uns treballs arqueo-
lògics que s’iniciaran dilluns 20 de juliol 
i seran els primers realitzats a l’Antic, 
un poblat protohistòric ubicat en un 
punt molt proper del que seria l’antiga 
desembocadura de l’Ebre. Amb aquesta 
recerca tenim la voluntat de poder com 
eren i com vivien les comunitats ibèri-
ques i preibèriques de la zona propera 
a la desembocadura de l’Ebre.

AJUDES DE LA 
COVID-19

Una de les primeres accions que vam 
portar a terme per tal de minimitzar 
les afectacions econòmiques de la crisi 
de la covid-19 va ser crear una línia de 
subvencions destinada als negocis i a les 
persones autònomes que s’han vist afec-
tades. Aquesta acció, sumada a la creació 
de l’oficina d’atenció pel covid-19 van ser 
dues accions pioneres a nivell de país. Els 

resultats que en traiem d’aquestes dues 
accions són del tot positius, per una banda 
214 petites empreses, comerços i persones 
autònomes s’han vist beneficiades dels 
ajuts que oscil·len entre els 100 i els 
500 euros en funció dels condicionants 
subvencionables establerts a les bases dels 
ajuts. La suma de totes les subvencions 
donades són prop de 77.000 euros, uns 
diners que hem posat directament a 
l’abast d’aquest sector de la ciutadania, 
castigat per la situació derivada de l’Estat 
d’Alarma i que complementen els ajuts 
d’altres administracions superiors. Tan-
mateix, a aquest ajut directe se suma a 
altres indirectes com la supressió de la 
taxa d’ocupació de la via pública per a 
terrasses i bars mentre durés el tancament, 
l’ampliació de la superfície de les terrasses 
sense cost, la supressió de la quota per 
als paradistes del mercat municipal o la 
supressió de la part proporcional de al 
taxa d’escombraries als bars, restaurants 
i petit comerç mentre va durar el tanca-
ment, entre d’altres.

Pel que fa a l’oficina de la covid-19 
entre altres coses  ha atès al voltant de 
450 consultes i ha fet d’altaveu de tota 
aquella informació rellevant que venia 
d’altres administracions en la voluntat 
de facilitar la feina als i les empresàries 
locals 

L’espai EA-ERC

L’espai SOM AMPOSTA
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Això són molts diners. Com diem ja ho 
hem notificat a OGT i a BASE perquè 
procedeixin a embargar els lloguers. Cal 
evitar aquest frau que ens costa milions 
d´euros a la ciutat d´Amposta. I és fàcil 
que és evitar-ho. Només cal que BASE 
rebi informació de tots els immobles 
que no paguen impostos, però tenen 
aquests immobles llogats, per així poder 
procedir a l’embargament dels lloguers. 
No entenem per què ERC facilita amb 
la seva deixadesa i/o incompetència que 
aquestes S.L continuen llogant pisos i 
fent negoci però sense pagar impostos. 
Acord: Crear un protocol de comunicació 
entre l’oficina d´estadística i Base per 
combatre aquest frau o entre estadística 
i cadastre i poder comunicar resultats a 
BASE. O el protocol que més convingui. 
El que és important, és que BASE rebi 
la informació de tots els immobles amb 
deutes, per si estan llogats poder procedir 
a l’embargament d’aquests.

2. DES DE SOM AMPOS-
TA HEM ESTAT DENUN-
CIANT INCIDÈNCIES I 
MALES PRAXIS DE SO-
REA...ON AVUI PER AVUI 
NOMÉS SOM AMPOSTA 
VEU NEGLIGÈNCIA...

Un error o una nova estafa de Sorea? 
El govern d´ERC ignorant o còmplice i 
beneficiari? Han vingut veïns d´Amposta 

amb rebuts d´aigua molts elevats. Un cop 
revisades les factures veiem per exemple, 
un veí al 1er trimestre només li facturen 
2 metres cúbics d´aigua. Això no és real, 
ja que han estat tot el 1 trimestre a casa. 
El seu consum aproximat és de 45 metres 
cúbics al trimestre. Però han vist que al 
2 trimestre els hi han cobrat 94metres 
cúbics i ens diuen que la despesa d´aigua 
ha estat la mateixa.

Que ha passat doncs? Creiem que la 
lectura del comptador, que per contracte 
s´ha de fer trimestralment, no es va fer.

Estàvem en ple confinament i podem 
entendre que en alguns casos no es fes. 
El que no es pot fer, és facturar tots els 
metres cúbics d´aigua consumits en 2 
trimestres en un.. Per què?

Els abonats paguem el més cúbics 
d´aigua en funció del que consumim. 
Quant més consumeixes més car és el 
metre cúbic. Així paguem el metres 
cúbics d´aigua:
• consum quota 1 bloc: 

els primers 18metres cúbics a 0,15c.
• consum quota 2 bloc: 

els següents 12 metres cúbics a 0,37c.
• consum quota 3 bloc : 

els següents 15 metres cúbics a 0,75c.
• consum quota 4 bloc : 

els següents 15 metres cúbics a 1,06c.
• consum quota 5 bloc : 

els següents metres cúbics a 1,59c.
Veiem que no costa el mateix els 

primers metres cúbics que els últims. 
Quina diferència hi ha entre pagar el 
metre cúbic d´aigua cada trimestre quan 
toca a pagar els metres cúbics de dos 
trimestres en una?
• Opció 1 (la legal): 2 trimestres fac-

turant aproximadament 45 m cúbics 
cada trimestre el total és de 120euros.

• Opció 2 (la de Sorea i ERC) 2 tri-
mestres facturant 2 metres cúbics el 
primer i 94 metres cúbics el segon és 
de 220 euros.
La primera opció és la correcta i legal, 

la segona una estafa. 100 euros cobrats 
de més a la butxaca de Sorea i del govern 
d´ERC.

Per què ERC també?
El govern d´ERC va crear una taxa 

de clavegueram que estem pagant aquest 
2020. Paguem un fixe de 3,5 euros cada 
trimestre, més els metres cúbics d´aigua 
consumits amb els preus que abans hem 
indicat. Per això, Sorea com ERC estan 
cobrant de més als veïns que han de pagar 
els metres cúbics d´aigua de 2 trimestres 
en un. Això no és correcte. Exigim que 
Sorea i el govern d’ERC retorni els 
diners dels ciutadans que han cobrat 
indegudament, per no dir un altra cosa.

Contacte:
Somamposta1@gmail.com
Josep2403@gmail.com
Facebook… Som Amposta 
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DEMANEM A 
L’AJUNTAMENT, 
QUE  INTEGRI ELS  
JOVES ESTRANGERS 
QUE MIGREN 
SOLS, DINS EL 
VOLUNTARIAT DE 
LA NOSTRA CIUTAT. 

Des del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies,  es va presen-
tar al 2019 un pla de suport, pensant en 
els menors que viuen en equipaments 

L’espai PSC-AMPOSTA 

TORNEM A 
DENUNCIAR 
LA FALTA DE 
TRANSPARÈNCIA 
EN LA GESTIÓ DE LA 
CRISI SANITÀRIA 

Portem ja 4 mesos en la crisi sanitària 
provocada pel Covid-19, i tal com vam 
constatar a l’inici de l’epidèmia, la gestió 
municipal de la informació està sent poc 
transparent, tant amb la ciutadania com 
amb els grups de l’oposició. 

En primer terme, no s’està informant 
en regularitat a la ciutadania, no hi ha 
roda de premsa o publicacions diàries 
amb les xifres d’infectats i/o sospitosos i 
això provoca que rumors no contrastats 
s’escampin causant alarma innecessària 
entre la ciutadania. Demanem si us plau, 
comunicacions diàries amb la ciutadania 
d’Amposta. 

I en segon terme, constatem que la 
comunicació en la oposició és inexistent. 

Els representants municipals, quan som 
interpel·lats per la ciutadania, massa 
vegades no tenim respostes perquè el 
govern ens nega la informació, no ens 
informa de forma proactiva, sempre 
actua de forma reactiva per fer callar la 
oposició si algun regidor o grup muni-
cipal es queixa públicament de que el 
govern no els està informant. Se’ns està 
negant la informació reiteradament, 
pareix que es vulgui tapar informació 
o desviar l’atenció de la crisi sanitària 
i posar el focus en que la oposició és 
deslleial que en la pròpia epidèmia.

UN COMITÈ DE CRISI 
UNIDA 

Junts ja vam demanar al mes d’abril 
crear un comitè de crisi amb tots els 
grups municipals per que la informa-
ció circulés en fluïdesa i la resposta de 
l’equip de govern va ser negativa. No 
pot ser que els esforços municipals 
estiguin abocats a altres assumptes que 
no siguin el benestar de les persones, 
la seguretat dels malats i treballadors 
sanitaris, i la recuperació econòmica de 
famílies i empreses. 

La gent apart de la informació sa-
nitària com primera prioritat, esperaria 
un consistori unit contra la crisi, i no 
que el govern estigui aprofitant per fer 
partidisme i carregar contínuament 
contra l’oposició, partidisme, la gent no 
vol partidisme en estos moments, tot 

càrrec electe ha de tenir el mateix dret a 
la informació que els regidors de l’equip 
de govern perquè així pugui informar la 
gent i poder dissipar rumors o informa-
cions no contrastades. Demanem també  
que el govern municipal abandoni el 
partidisme i sigui transparent amb els 
grups de l’oposició. 

LES PERSONES AL 
CENTRE DE TOT 

Junts per Amposta, com a mesura 
de protecció de la salut de les persones, 
vam demanar a el dia 9 de juliol la sus-
pensió de tots els actes, per seguretat 
i per responsabilitat i la resposta del 
govern fugint d’estudi va ser que fèiem 
partidisme i que estem contra de la 
cultura. Això se’n diu tirar pilotes fora. 

Junts per Amposta creu que la 
seguretat ha de ser lo primer i no vol 
fer demagògia amb la crisi per atacar 
el govern, totes les propostes han estat 
en positiu, vam presentar un document 
de més de 24  propostes, i la resposta 
sempre han estat atacs i intentar si-
lenciar. L’alcalde està fent un ús cada 
cop més partidista del seu espai set-
manal a Amposta Ràdio per atacar la 
oposició, especialment al portaveu de 
Junts per Amposta. L’espai de ràdio és 
un programa per respondre preguntes 
dels ciutadans, no per fer tertúlia sobre 
l’actualitat, perquè la oposició no té 
l’oportunitat de tenir un espai setmanal 

on pugui fer tertúlia i comentar les 
notícies de la setmana. 

Detectem en l’actitud  de l’alcalde 
vicis que denunciava quan EA estava 
l’oposició, que ara reprodueix quan 
ocupa l’alcaldia. Per exemple, ha decidit 
deixar de contestar les preguntes al ple 
de Junts per Amposta, de la mateixa 
manera que ha fet amb Som Amposta, 
equiparant la violència al ple amb la 
llibertat d’expressió perquè diu textu-
alment: “Com que no entén bé el que dic 
i després diu el que vol, per transparència 
no li contestarem les preguntes als plens”. 

EN 16, PITJOR 
 Sembla que hi ha més pressió a l’opo-

sició en 16 regidors que en la legislatura 
passada quan eren 11, el govern es dedica 
més a intentar silenciar els 5 regidors de 
la oposició que dedicar-se, en cos i ànima, 
a transformar Amposta amb la amplia 
majoria i l’ampli suport de que disposa. 
Seguirem denunciant estes actitud que 
degraden la institució municipal  

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

de la DGAIA i també, especialment, 
en els joves que fan 18 anys i poden 
quedar en situació de vulnerabilitat.

Els objectius d’aquest pla eren, 
d ’una banda, oferir suport per 
millorar l’acollida i la inclusió 
al territori i, de l’altra, impulsar 
l’acompanyament en l’emancipació 
dels joves majors d’edat en situació 
de vulnerabilitat, amb el focus posat 
en la inserció laboral i  fomentar 
la convivència entre els centres de 
menors i el seu entorn i el treball en 
xarxa amb la comunitat.

Aquests menors que han vingut a 
Catalunya han estat repartits per tot 
el territori. Les Terres de l’Ebre hem 
vist com aquests nois i noies s’han fet 
grans i molts d’ells i elles han complit 
la majoria d’edat. El perfil més comú 
de casos es tracta de nois, d’entre 16 
i 17 anys  i procedents del Marroc i 
l’Àfrica subsahariana.

Amposta acull  Menors que 
Migren Sols i la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia (DGAIA), té la competència en 
atenció als menors baix la tutela de 
la Generalitat de Catalunya des de el 

setembre de 2018. Davant l’existència 
d’aquesta realitat que vivim a la nostra 
ciutat i amb la capacitat d’integració 
que tenim com ampostines i am-
postins amb la gent que ve a viure 
a Amposta, hem de garantir que 
la seva convivència sigui el millor 
possible. 

Existeix l’Àrea de suport al jove 
tutelat i ex-tutelat que ajuda als jo-
ves amb aspectes com l’habitatge, la 
inserció laboral, el seguiment socio-
educatiu i psicològic, l’assessorament 
jurídic i el suport econòmic. Però 
encara hi ha molts adolescents amb 
17 anys que no saben que passarà 
quan siguin majors d’edat, ja que 
pocs tenen un treball estable o han 
trobat un lloc per viure.

És amb la col·laboració d’associa-
cions i entitats, però sobretot de les 
administracions que hem d’oferir 
programes de suport a la transició 
segons les necessitats i les deman-
des d’aquests joves, per a quan els 
menors fan la majoria d’edat i han 
d’abandonar les cases residencials.

Ajuntaments com Sant Jaume 
d’Enveja han iniciat un programa de 

col·laboració, on els joves estableixen 
un vincle amb la ciutat on viuen, un 
referent que els ajuda en temes com 
la millora de l’ idioma, l’educació 
o d’altres qüestions personals.  La 
seva integració amb els voluntaris 
de  “Protecció civil” del poble fa 
que es sentin útils i passin a formar 
part d’un projecte, on es relacionen 
amb la ciutadania, i aquests amb ells i 
elles. Amposta també ho pot fer, tenim 
aquest grup de voluntaris de Protecció 
civil, que ajuden a la ciutadania, ajuden 
en els actes festius i d’organització. Un 
programa on tothom surt guanyant  
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Destí Nova York. Aquesta 
serà la propera parada de 
l’entrenador ampostí Josep 

Gombau. I és que, després de passar per 
Hong Kong, Austràlia i la Índia, David 
Villa l’ha fitxat  per a ser l’entrenador 
i director esportiu del Queens Boro 
FC a partir de l’any 2022, projecte del 
qual l’exjugador del FC Barcelona n’és 
copropietari, juntament amb Jonathan 
Krane. Situat al barri de Queens de 
Nova York, el Queens Boro FC va rebre 
el 2019 una franquícia per jugar a la 
Segona Divisió americana de futbol, 

la USL Championship. 
Gombau, de 44 anys, compta amb 

24 anys d’experiència com a entrena-
dor, havent-se iniciat a la banqueta 
del CF Amposta. Durant aquests anys 
ha sigut observador de l’Espanyol, 
director tècnic de l’Acadèmia FCB, 
del FC Barcelona i va desenvolupar el 
sistema FCB Escola a tot el món, on va 
agafar la direcció tècnica del programa 
a Dubai. Al 2009 es va convertir en 
entrenador del Kitchee SC, de Hong 
Kong, on va aconseguir dos títols de la 
lliga nacional. El 2013 i fins el 2018 va 

marxar a Austràlia, per ser entrenador de 
l’Adelaide United, amb qui va guanyar la 
Copa Australiana, i del Western Sydney 
Wanderes. A Austràlia també va ser 
director tècnic de la sub-23 d’Austràlia 
i assistent tècnic de la selecció absoluta. 
El 2018 va marxar a la Índia per ser 
director tècnic de l’Odisha FC. 

Gombau, a través de les seves xarxes 
socials, s’ha mostrat “content de comen-
çar aquest nou repte apassionant a Nova 
York com a entrenador del Queens 
Boro FC”. “Serà molt especia treballar 
amb Villa per construir un equip del 
qual tots els aficionats de Queens se’n 
sentin orgullosos”. 

Tot i que el Queens Boro FC havia 
de començar a competir a la USL 
Championship el 2021, la situació de 
la Covid-19 ha fet replantejar aquesta 
data i els seus responsables han decidit 
ajornar-ho fins el 2022 per donar un 
marge d’un any per poder treballar el 

projecte, segons informava a principi de 
juliol Beteve.cat, qui també explicava 
que un dels projectes en el que Gombau 
ha de treballar més és el de l’acadèmia 
juvenil, que s’ha de convertir en un 
canal de captació del talent futbolístic 
local per poder nodrir el primer equip 
del Queensboro 

E l Centre de Tecnificació 
de les Terres de l’Ebre va 
recuperant la normalitat. 

Des d’aquest mes de juliol, l’equip 
estat femení, absolut i sub23, de rem, 
fan una estada d’entrenament per 
preparar les properes competicions.  
Entre les remers hi ha les ampostines 
Victòria Cid i Núria Puig, que s’estan 
preparant per al proper europeu amb 
el seu tècnic, també ampostí, David 
Morales, i l’olímpica Aina Cid, que 

s’està preparant per a Tokio 2021. 
Aquesta estada es fa complint 

totes les normes de seguretat per la 
pandèmia de la Covid-19. I és que 
abans de venir a Amposta, des de la 
Federació Espanyola de Rem se’ls va 
fer la prova PCR a les 16 remeres i 
els tres tècnics que les acompanyen, 
i totes les proves van sortir negati-
ves. A més, són considerades grup 
de convivència, ja que viuen les 24 
hores juntes com a unitat familiar 

FUTBOL> David Villa ha fitxat a l’ampostí per al seu projecte a Nova York

REM> L’ampostina Aina Cid, entre les concentrades

Gombau entrenarà el Queens Boro FC, de Queens

L’equip estatal de rem, absolut i sub23, s’entrena 
a Amposta

Esports
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La remera ampostina Aina Cid 
està d’enhorabona i continua 
recollint reconeixements 

estatals i internacionals. Aquest cop 
ha sigut la Federació Internacional de 
Rem, coneguda amb les sigles FISA; 
com la millor remera del mes de juliol, 
una distinció que només reben els i 
les remeres de major prestigi mundial. 
Aquest mes de juliol la remera ampos-
tina ha estat a Amposta, juntament 
amb Virginia Diaz, la seva companya 
del dos sense timoner, preparant-se 
per a Tokio 2021. 

Amb només 26 anys, l’ampostina 
acumula un espectacular palmarès, 
amb un diploma olímpic a Rio de 
Janeiro, el bronze mundial del 2018 

o l’or a l’Europeu de Lucerna el 2019. 
Malgrat tot, la distinció li ha agafat 
una mica de sorpresa. En declaracions 
al setmanari l’Ebre, Cid explic que 
“Mai penses que pugues guanyar 
alguna cosa així, suposo que és el 
reconeixement a la meua feina”. 

Encara que el principal objectiu de 
futur són els Jocs Olímpics de Tòquio, 
als quals ja van obtenir la classificació, 
buscarà un nou èxit a nivell con-
tinental: “el principal objectiu són els 
Jocs, això està clar, però primer hem 
d’intentar defensar el nostre títol en 
el Campionat d’Europa, si finalment 
se’n confirma la celebració” 

setmanarilebre.cat

L a Amposta ha sigut aquest 
mes de juliol l’epicentre de 
les competicions oficials 

d’atletisme en pista a Catalunya. 
I és que dimarts 13 de juliol, una 
seixantena d’atletes d’onze clubs 
del país i de l’Aragó van participar 
en un control de marques a la pista 
d’atletisme. En concret s’hi van fer 
curses de 100 a 800 metres, salt de 
llargada i llançament de pes, martell 

i javelina. Les proves van continuar 
dimarts 21 amb les proves de salt 
de pèrtiga, llançament de disc, de 
pes, les proves de 100, 200, 1.000 i 
1.500 metres i 110, 300 i 400 metres 
tanca, i el triple salt.  

Les proves van realitzar-se amb 
totes les mesures de seguretat per 
impedir contagis. Tampoc s’hi va 
deixar accedir a públic 

D inou jugadors, nou dels 
quals són locals, formats 
al planter del club. La res-

ta, de les Terres de l’Ebre. El Club 
Futbol Amposta ha configurat ja 
la seva plantilla per a la temporada 
2019-2020, posant èmfasi amb els 
jugadors formats a casa. “Estem molt 
contents”, diu el president de l’entitat, 
Carlos Gilabert, en declaracions a 
Canal Terres de l’Ebre, “a vegades no 
és fàcil comptar amb jugadors locals, 
perquè tenen projectes fora de la ciutat, 
però és una demanda que hem rebut 
molts cops”. “Creiem que tenim una 
plantilla compensada”, diu Gilabert, 
“i també tenim l’amateur que ja està 
integrat completament a l’estructura 
del club i el juvenil que continuarà a 

preferent, que creiem que serà més 
competitiu”. “això ens permet tenir 
una plantilla curta i poder estirar per 
baix quan sigui necessari”.

Entre les novetats que ha comu-
nicat el club estan els fitxatges del 
davanter Ferran Lluís, format al 
futbol base i que estava a l’Ulldecona, 
del defensa central Francesc Corella, 
també procedent de l’Ulldecona però 
format al futbol base de l’Amposta, del 
defensa central Sergi Escoda, proce-
dent de la UE Aldeana, del davanter 
Josep de la Torre, procedent de la UE 
Rapitenca o l’ascens al primer equip 
del migcampista Marc Canos. També 
ha anunciat les renovacions dels por-
ters Gerard Tomàs i Manel Vizcarro 
i dels defenses Raúl Istoc i David 

REM > Aquest mes de juliol s’ha entrenat a Ampostsa

ATLETISME > Amposta, seu dels primers controls oficials al país

FUTBOL > El club de futbol aposta per jugadors formats al planter

Aina Cid, millor remera mundial del mes de juliol 
segons la La Federació Internacional de Rem 

Torna la competició a la pista d’atletisme

L’Amposta tanca plantilla amb 9 jugadors locals

Esports
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