
CIUTAT> Fer de la Val de Zafán una via verda, guanyadora dels pressupostos participatius 
CIUTAT> ’Per tu, per mi, vine!’, la campanya de suport al comerç, la restauració i la cultura d’Amposta

Aina Cid, escollida 
millor esportista 
catalana del 2020

S’està pendent que es col·loquen les 
llambordes amb els 10 deportats 
ampostins a camps de concentració 
nazis
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La remera ampostina es va penjar la medalla de plata en els Campionats d’Europa 
de rem, medalla que li ha valgut aquest reconeixement. L’empresa pública Amposta 
Serveis Municipals patrocina la participació d’Aina Cid als Jocs Olímpics de Tokio 2021. 

Amposta treballa 
per eliminar tota la 
simbologia franquista
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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

La Policia Local d’Amposta va perse-
guir dilluns 14 de desembre al vespre 
fins al municipi veí de Masdenverge 

(Montsià) un conductor que s’havia donar 
a la fuga quan va detectar una patrulla. Els 
fets van tenir lloc cap a dos quarts de vuit 
del vespre, quan un cotxe va efectuar una 
maniobra evasiva i va fugir pel polígon de 
Tosses en el moment de veure el vehicle 

La Policia Local d’Amposta ha 
denunciat vuit joves, entre els quals 
hi ha menors, per reunir-se en un 

local de matinada a la localitat, segons 

han informat fonts policials a l’ACN. Els 
nois es trobaven reunits en el seu club 
al voltant de les dues de la matinada, i 
han estat denunciats per infringir el toc 

de queda establert a partir de les deu de 
la nit a tot Catalunya, i per excedir el 
límit màxim de sis persones que poden 
participar en una mateixa reunió social  

L’empresa responsable de la fase 
primera de les obres de posada en 
valor i recuperació de la Celòquia 

del Castell ha fet arribar a l’Ajuntament 
d’Amposta l’informe preliminar complet 
de les excavacions arqueològiques que 
es van realitzar aquest estiu (del 9 de 
juny al 10 de juliol i del 13 de juliol al 
17 d’agost) en aquesta zona i que han 
permès descobrir troballes d’un alt valor 

La Policia Local persegueix 
fins a Masdenverge un jove 
que conduïa sense carnet

Denuncien vuit joves per reunir-se en un local de 
matinada a Amposta

SUCCESSOS> El conductor es va donar a la fuga després de trobar una 
patrulla al polígon de Tosses

SUCCESSOS > Els identificats infringien el toc de queda i excedien el 
nombre màxim de persones en una mateixa reunió social

Ciutat

policial. Posteriorment, i després d’una 
maniobra evasiva, va incorporar-se a la 
carretera T-344, circulant a gran velocitat i 
de forma temerària, segons el relat policial, 
obligant diversos vehicles a esquivar-lo 
en l’accés al nucli urbà de Masdenverge.

Un cop aturat en aquest punt, dos 
persones que l’acompanyaven, possible-
ment menors, van fugir. Els agents van 

comprovar que el conductor, veí de Santa 
Bàrbara, no tenia el carnet de conduir i 
el vehicle no disposava de l’assegurança 
obligatòria. Va ser denunciat per un delicte 
contra la seguretat del trànsit i també 
per causar danys al cotxe policial, que 
hauria intentant envestir en el moment 
de ser aturat  

ACN

L’informe preliminar de les excavacions arqueològiques 
al Castell confirmen les troballes d’alt valor històric

històric. Entre altres coses, les conclusi-
ons a les quals arriba l’informe confirmen 
l’existència d’un tercer fossat, que fins 
ara havia estat ocupat per rebliments de 
terra i restes de murs d’època moderna 
de finals XIX i XX, i l’existència d’un arc 
que devia contribuir al tancament de la 
boca del fossat. També ha permès docu-
mentar la continuïtat del mur d’escarpa 
del segon fossat que envoltava el recinte 

de la celòquia. L’informe complet es pot 
consultar a amposta.cat 
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Netejar i habilitar la via Val de 
Zafán (l’antiga via del tren) 
per ser utilitzada per la ciuta-

dania com una Via Verda, des del Pla 
d’Empúries i fins l’altura de la Torre 
de la Carrova amb un pressupost de 
150.000 euros. És l’opció guanyadora 
dels pressupostos participatius Tu fas 
Amposta! 2020-2021. Amb 456 vots, 
un 7,36% del total, s’ha imposat a les 
altres 33 propostes presentades per la 
ciutadania i que van passar també la 
fase de validació. Així, el pressupost 
de sortida de l’Ajuntament d’Amposta 
ja contemplarà invertir fins a 150.000 
euros en aquest projecte, a través de 
les diferents actuacions que han de 
permetre recuperar aquest espai per 
convertir-lo en una via verda. 

També una proposta en entorn 
natural, la de Recuperar el barranc de 
la Mina, el jardí del Bou i el roquer 
d ’Amposta com a zones de passeig/parc 
urbà, ha quedat en segona posició, 
amb 409 vots (un 6,60% dels vots). La 
tercera proposta més votada ha estat 
Arreglar el paviment dels carrers (amb 
378 vots i un 6,10%). “Un dels punts 
positius del procés de pressupostos 
participatius és que ens ofereix també 
informació sobre les prioritats de les 

nostres veïnes i veïns”, asseny     ala 
l’alcalde, Adam Tomàs, A través de 
la pàgina web tufas.Amposta.cat es 
poden consultar al detall els resultats 
de les 33 propostes, “una informació 
molt valuosa a l’hora de definir també 
les nostres prioritats”, afegeix l’alcalde. 
“Precisament, un procés de participa-
ció ciutadana com els pressupostos 
participatius no serveix només per a 
decidir on invertir aquests 150.000 
euros, sinó que ens permet escoltar 
a la ciutadania què és allò que pensa 
que necessita la nostra ciutat, gràcies 
a la fase de presentació de propostes 
per part de la ciutadania”, afegeix la 
regidora de Joventut i Participació 
Ciutadana, Carla Bonfill.

Un 11,5% de participació
Quant a la participació en la fase 
de votació, fins a 2.066 ciutadanes 
i ciutadans d’Amposta majors de 
16 anys han votat, entre el 13 de 
novembre i el 13 de desembre, als 
pressupostos participatius Tu fas 
Amposta. Això representa un 11,49% 
dels 17.985 persones majors de 16 
anys empadronades actualment a 
la ciutat. “Revalidem, més o menys, 
les xifres de participació assolides 

fa dos anys en el primer procés de 
pressupostos participatius”, assenyala 
l’alcalde, Adam Tomàs, “una xifra 
que malgrat que pot semblar baixa, 
és alta si es compara processos parti-
cipatius de característiques similars i 
en poblacions similars, que se situen 
en el 5% de “. Per la seva banda, la 
regidora de Joventut i Participació 
Ciutadana, Carla Bonfill, també ha 
valorat positivament la mobilització 
registrada durant la fase de votació 
i ha apuntat la necessitat de seguir 
creant cultura de participació entre 
la ciutadania, perquè aquesta xifra 
pugi en el pròxim procés.

La participació ha sigut més 
elevada en dones (56,73%) que en 
homes (43,27%). Quant a edats, les 
que més s’han mobilitzat han sigut 
les persones de 36  45 anys (25,51%), 
de 46 a 55 anys (20,18%) i de 16 a 25 
anys (17,86%). Dels 26 als 35 anys 
ha participat un 14,91%; de més de 
65 anys un 10,99% i dels 56 als 65 
anys un 10,55%. La regidora de Par-
ticipació també recorda que, com en 
l’anterior edició també es va permetre 
que votessin les persones majors de 16 
anys que havien estat empadronades 
a Amposta en els últims cinc anys, 

això representa 2.908 persones amb 
dret a vot.

Recordem que els pressupostos 
participatius de l’Ajuntament d’Am-
posta estan dissenyats de manera 
biennal. Enguany s’ha fet el procés 
participatiu per a decidir on s’inver-
tiran els 150.000 euros del pressupost 
de l’any vinent per al 2021 executar 
l’obra. El procés va arrancar el maig 
del 2020 amb la difusió del procés. 
Entre juny i juliol, les famílies, en-
titats i persones a títol individual 
van presentar més d’una vuitantena 
de propostes i a l’agost i setembre es 
van validar. Finalment, l’octubre es va 
fer difusió de l’informe de validació 
i entre els mesos de novembre i de-
sembre s’ha votat 

Fer de la Val de Zafán una via verda, 
guanyadora dels pressupostos participatius
TU FAS AMPOSTA > Ha obtingut 456 vots, un 7,36% del total. La participació en la votació 
s’ha situat prop de l’11,5%

Podeu veure un vídeo resum de tot 
el procés aquí:

La participació 
en la votació ha 
sigut més ele-
vada en dones 
(56,73%)
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Mesures incloses dins el pla de xoc 

L ’Agència de Salut Pública de 
Catalunya ha comunicat a 
l’Ajuntament d’Amposta i a 

Sorea que ha detectat nivells elevats de 
clorurs i sodi a la xarxa d’aigua potable 
d’Amposta des de fa un temps, una 
anomalia que qualifica de “greu” per a la 
població que pateix hipertensió arterial, 
les que han de seguir una dieta pobra 
en sodi i en la preparació de biberons 
en la població infantil. És per això que 
l’Ajuntament d’Amposta recomana que 
aquestes persones no consumeixin aigua 
de l’aixeta mentre durin aquests nivells 
elevats de clorurs i sodi. Per a la resta 
de població no existeix cap restricció 
ni contraindicació.

L’Ajuntament d ’Amposta està 
analitzant totes aquelles accions a 
implementar a curt i mitjà termini per 
revertir aquest problema. Entre elles, 

L’ La Policia Local d’Amposta va 
detenir aquest dimarts un home 
de 38 anys per un delicte d’odi 

i discriminació. Els fets van succeir 
quan l’arrestat va vexar i insultar una 
dona a l’exterior d’un supermercat en 
presència de la seva filla, totes dues 
són d’origen sud-americà. El detingut 
la va insultar diverses vegades per la 
seva condició de dona i la va acusar 
de prendre-li la feina  

ACN

L’Agència de Salut Pública de Catalunya 
detecta nivells elevats de clorurs i sodi a la 
xarxa d’aigua potable 
SERVIS PÚBLICS> Persones amb hipertensió o infants no han de beure aigua de l’aixeta

POLICIA> L’arrestat la 
va insultar i la va acusar 
de prendre-li la feina

Detingut un 
home per 
delicte d’odi 
en vexa una 
dona d’origen 
sud-americà

La Policia Local d’Amposta ha 
detingut un home aquest mes 
de desembre, amb nombrosos 

antecedents policials per fets similar, 
com a presumpte autor del robatori 
amb força a l’interior d’un vehicle, 
forçar la porta d’un supermercat i 
causar danys. Un agent va observar 
com l’arrestat intentava obrir la porta 
d’un establiment a l’avinguda de la 
Ràpita amb una palanca. Quan va 
detectar la presència d’una patrulla 
que arribava al lloc, va deixar caure 
a terra els objectes que portava i va 
començar a córrer amb un tornavís 
de grans dimensions a les mans , 
segons el relat policial. Els agents el 
van enxampar després d’haver saltat a 
l’interior del jardí d’un habitatge, on 

va accedir saltant un mur i s’hauria 
resistit a la detenció intentant-los 
punxar amb el tornavís.

Després de ser reduït i haver-li 
retirat el tornavís, els agents van com-
provar els objectes que s’havia deixat al 
terra al moment de començar a córrer: 
una mordassa del tipus bec de lloro, 
una llanterna i un maletí amb eines. 
Amb aquests instruments va trencar 
parcialment el vidre del supermercat, 
que presentava esquerdes, i la tanca 
metàl•lica, així com el bastiment del 
vidre forçat.

El detingut va reconèixer que havia 
sostret els objectes d’una furgoneta 
estacionada al carrer Sebastià Juan 
Arbó, que tenia la porta posterior 
oberta, el pany de la porta del 

conductor forçat i presentava amb 
l’interior, on també hi havia eines de 
treball, regirat.

Segons han recordat fonts polici-
als, l’arrestat acumula 47 detencions 
per fets similars, 43 de les quals 
entre 2019 i aquest 2020, però mai 
ha ingressat a la presó. Fins al punt 
que l’alcalde d’Amposta va arribar 
a trametre un informe als jutjats 
d’Amposta fa uns mesos demanant 
una solució al respecte i les seves 
activitats són objecte de seguiment 
gairebé permanent per part dels cos-
sos de seguretat. En aquesta ocasió, 
passarà a disposició judicial al llarg 
de les pròximes hores, quan finalitzin 
les diligències policials  

ACN

SUCCESSOS> Agents de la Policia Local van sorprendre l’home 
intentant forçar la porta d’entrada d’un supermercat

Detingut un lladre reincident per robar 
d’un vehicle i forçar la porta d’un 
supermercat

es valora la possibilitat d’augmentar 
la concessió d’aigua del CAT per tal 
d’augmentar la quantitat d’aigua a 
la barreja que es fa procedent amb el 
pou propi i també la instal·lació d’una 
estació de tractament d’òsmosi de l’ai-
gua actualment subministrada. Es farà 
seguiment de l’evolució dels paràmetres 
per tal d’avaluar que aquestes mesures 
tenen efectivitat. 

L’augment de la presència d’aquests 
elements a l’aigua del pou està causada, 
principalment, per la pujada de la falca 
salina a causa de la regressió. “Un pro-
blema que es podria solucionar amb el 
pou contemplat al Pla de Restitució que 
ha de fer l’Estat espanyol”, ha recordat 
l’alcalde, Adam Tomàs, “i que hem 
d’exigir a l’Estat que el construeixi al 
més aviat possible”   

ACN
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L’Ajuntament d’Amposta ha fet 
una aportació extraordinària de 
10.000 euros perquè els comerços, 

bars i restaurants d’Amposta puguin fer 
transport a domicili a través de l’apli-
cació mòbil Teuporto, desenvolupada 
per joves de l’Ebre, un ells d’Amposta 
per a Android i IOS i a través del qual 
els comerços, bars i restaurants podran 
oferir el servei a domicili. L’Ajuntament 
ha fet una aportació de 7.000 euros a la 
Federació de Comerç d’Amposta (FE-
COAM), 2.000 euros a l’Associació de 
Restauradors d’Amposta, i 1.000 euros a 
l’Associació de Venedors del Mercat per 

DINAMITZACIÓ COMERCIAL> a  través de 
l’aplicació de telèfon mòbil Teuporto, desenvolupada 
per dos joves de l’Ebre, un d’ells d’Amposta

Ciutat

L’Ajuntament aporta 10.000 euros 
a restauració i comerç perquè 
instaurin el servei a domicili

L a Diputació de Tarragona ha 
enllestit el condicionament 
de la carretera TV-3408 entre 

Amposta i la Ràpita (Montsià). 
Els treballs, amb una inversió de 
2,57 milions d’euros, han permès 
eixamplar la calçada fins als sis 
metres, habilitar vorals d’un metre 
d’amplada a cada banda i construir 
una rotonda a la intersecció amb la 

carretera TV-3406. A més, s’ha col-
locat una barrera de seguretat a tot el 
costat dret de la carretera per tal de 
protegir el trànsit de possibles cai-
gudes al canal i s’han condicionat els 
accessos a les finques confrontants. 
L’actuació també permès renovar el 
paviment i fer modificacions en la 
rasant per tal de millorar el perfil 
de la calçada  

La Junta de Govern de la Diputació 
de Tarragona ha aprovat l’expedient 
de contractació per redactar el 

projecte constructiu i l’estudi d’impacte 
ambiental de la nova carretera de Sant 
Carles de la Ràpita a Poble Nou del 
Delta (Amposta). La institució “vol 
guanyar temps” i avançar els tràmits per 

executar l’obra quan el tram sigui de la 
seva titularitat. Cal que la Generalitat 
aprovi el Pla Zonal de Carreteres que 
contempla el traspàs perquè la carretera, 
que és dels ajuntaments de Sant Carles 
de la Ràpita i Amposta, s’incorpori a la 
xarxa de carreteres de la Diputació. El 
pressupost de contractació dels estudis és 
de 125.841,51 euros. L’obra ha de refer 
i millorar gairebé 10 quilòmetres de via 
fins a Poble Nou del Delta.

Els alcaldes d’Amposta i la Ràpita 
han valorat positivament la notícia. “Cal 
posar en valor totes les actuacions i passos 
que s’han fet durant enguany a la carre-
tera al Poble Nou”, ha apuntat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, “des els prop 
de 100.000 euros que hem invertit entre 
els dos ajuntaments per fer unes certes 
millores ràpides fins a l’anunci de la licita-

ció de la redacció del projecte de millora 
per part de la Diputació de Tarragona, 
malgrat no ser encara una via de la seva 
titularitat”. “L’ens provincial compleix 
així amb el compromís que va adquirir 
de destinar un mínim de 100.000 euros, 
al final en seran 125.000, per redactar 
el projecte de millores”, ha assenyalat 
l’alcalde d’Amposta i també diputat pro-
vincial del Servei d’Atenció al Territori. 
“Així, al 2021 si tot va bé i el departa-
ment de Territori i Sostenibilitat acaba 
confirmant l’aprovació del Pla Zonal de 
Carreteres i el retorna a la Diputació, els 
dos ajuntaments signarem el conveni de 
cessió perquè la via acabi de ser de l’ens 
provincial”, ha acabat assenyalat Tomàs. 
“El 2021 ha de ser l’any en què es redacti 
el projecte i el 2022 l’any que es puguin 
iniciar les obres”, ha afegit.

Marxa lenta
Una quarantena de vehicles van marxar 
dissabte 14 de novembre per reclamar 
millores en la carretera que uneix Poble 
Nou del Delta i Sant Carles de la Ràpita. 
Per no saltar-se el confinament perime-
tral dels caps de setmana, els manifestants 
van organitzar dos recorreguts que van 
confluïr al pont de l’Encanyissada, límit 
entre els dos municipis. La via, de titu-
laritat municipal, fa onze anys que està 
pendent de l’aprovació del Pla Zonal que 
permetrà que la carretera entri a la xarxa 
de la Diputació de Tarragona. Josep Juan 
Segarra, membre de la plataforma de ‘La 
carretera de la Vergonya’, va denunciar 
l’estat precari de la via: “Cada any ens 
trobem amb un nombre d’accidents 
exagerat i és una vergonya que no s’hagi 
fet pràcticament res fins avui”  

INFRAESTRUCTURES> Els treballs permeten 
eixamplar i millorar la seguretat 

CARRETERES > La institució aprova l’expedient per contractar la redacció del projecte i l’estudi ambiental

La Diputació de Tarragona 
enllesteix la millora de la carretera 
TV-3408 entre Amposta i la Ràpita

La Diputació de Tarragona avança els tràmits 
per construir la nova carretera de Poble Nou

tal que aquestes associacions fomentin la 
implementació de Teuporto entre els seus 
associats. La voluntat de l’Ajuntament és 
“fomentar el comerç digital per tal que 
els comerços, bars i restaurants puguin 
continuar oferint els seus serveis malgrat 
les restriccions derivades de la pandèmia”.

L’alcalde, Adam Tomàs, i la regidora 
de Comerç i Mercat Municipal, Susanna 
Sancho, van presidir l’acte de signatura 
dels acords amb la presidenta de Fecoam, 
Júlia Saez, i la presidenta dels restauradors, 
Arantxa Codorniu. Quedarà pendent la 
signatura del conveni amb els paradistes 
del mercat 
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Amposta encara la recta final 
en la l’eliminació de tota la 
simbologia f ranquista que  

hi havia a la ciutat. Divendres 27 de 
novembre al migdia, la regidora de 
Cultura, Inés Martí, va donar compte 
a la comissió de Promoció de la Ciutat 
del moment en què es troben totes 
les gestions necessàries per acabar 
d’eliminar la presència de símbols 
de l’època franquista a la ciutat. En 
concret, segons recull el cens de 
simbologia franquista del Memorial 
Democràtic, a Amposta queden dos 
simbologies: una làpida al cementeri 
on es fa referència als màrtirs i una 
placa amb els juncs a un habitatge del 
carrer Melilla.

Sobre la làpida del cementeri, la 
regidora ha explicat que l’Ajunta-
ment seguirà les recomanacions de 
Memorial Democràtic que passen per 
“la dignificació dins dels paràmetres 
democràtics”. En un informe del 23 
de novembre, el Memòria Democràtic 
indica que “en aquests casos s’instal·li 
una senyalització adjacent a la tomba 
que desproveeixi de càrrega d’exaltació 
el símbol i el reinterpreti des d’una 
vessant pedagògica i divulgativa. 
Sobre el cas concret que hi ha a Am-
posta, Memorial Democràtic proposta 
senyalitzar-la d’aquesta manera: “En 
aquesta tomba van ser enterrades 
víctimes de la violència social que es 
va produir arran de l’esfondrament 
de les institucions democràtiques 
causat pel cop d’Estat contra la Se-
gona República, de juliol de 1936, i 
l’esclat posterior de la Guerra Civil 
(1936-1939). Aquesta làpida conté 
simbologia d’exaltació de la dictadura 
de Franco, que va utilitzar les víctimes 
d’aquesta violència amb finalitats.” La 
regidora ha explicat que ara la regi-
doria de Cultura es posarà a treballar 

MEMÒRIA HISTÒRICA> S’està pendent que es col·loquen les llambordes amb els 10 deportats 
ampostins a camps de concentració nazis 

Ciutat

Amposta treballa per eliminar tota la 
simbologia franquista

per fer aquesta placa i instal·lar-la.   
Sobre la placa al bloc de pisos del 

carrer Melilla, Martí ha explicat a la 
comissió que ja s’ha informat al veïnat 
del bloc la seva retirada. Els Serveis 
Municipals ja té a la seva planificació 
de les properes setmanes fer-ho.

Tanmateix, i després d’un informe 
presentat per Junts per Amposta, la 
regidoria de Cultura està revisant 
altres espais on s’han detectat plaques 
d’habitatges públiques d’aquella època 
per també enretirar-les. “Desconei-
xíem que estaven perquè no estaven 
censades, però ara estem treballant 
per poder-les enretirar al més aviat 
possible”, afegeix. 

El carrer de l’alcalde 
Villalbí
La regidoria de Cultura, a través de 
la Comissió del Nomenclàtor, està 
treballant també en la dignificació del 
carrer Alcalde Josep Villalbí, alcalde 
republicà el 1936. “L’any 2013, l’antic 
equip de govern de CiU va decidir 
posar el nom de l’alcalde Villalbí a 
un carrer dels més menuts que hi ha 
a la ciutat, a la zona del cementeri”, 
recorda l’alcalde, Adam Tomàs, “va ser 
una falta de respecte cap a la figura de 
l’alcalde i el nostre compromís amb 
la família és restituir la seva memòria 
canviant el carrer”. A finals del 2018, 
la Comissió del Nomenclator ja va 
tractar traslladar el nom del carrer 
Alcalde Josep Villalbí a la zona del 
CAP i es va emplaçar a parlar amb 
el veïnat del carrer implicat pel canvi. 
Aquests van considerar innecessari fer 
un canvi de nom al carrer i van pro-
posar la possibilitat de posar el nom 
d’Alcalde Josep Villalbí a la plaça que 
hi ha davant de l’edifici. La comissió 
del Nomenclàtor va tractar aquest 
tema a la reunió del 23 de setembre 

de l’any passat, emplaçant-se a prendre 
una decisió definitiva durant el 2020 
parlant amb la família. La pandèmia 
ha modificat el calendari previst i 
segons apunta la regidora, es tornarà 
a reemprendre a principis del 2021. 
Sobre el nomenclàtor, la Comissió 
també té damunt la taula què fer 
amb el carrer Alcalde Palau, alcalde . 
La regidora, Inés Martí, explica que 
s’ha elevat una consulta al Memorial 
Democràtic per saber com procedir 
en aquest cas.

Des del 2015, Amposta ha anat 
eliminat la simbologia f ranquista 
que hi havia a la ciutat com diferents 
plaques de noms de carrers (el 2016 es 
va enretirar, per exemple, una placa de 
l’actual avinguda de la Ràpita, ubicada 
al número 28 d’aquest carrer, i que 
portava el nom de Avenida Generalísi-
mo Franco, amagada sota una de les 
plaques noves) o ha canviat els noms 
franquistes dels carrers (el 2017 es van 
canviar els noms dels carrers García 
Morato i Ruiz de Alda per Eugenio 
Ribera i Ramon Salas, “una reivin-
dicació feta al govern anterior i que 
mai no ens atenia”, recorda l’alcalde).

Projecte Stolpersteine
D’altra banda, Amposta també està a 
l’espera, des del 2018 quan es va fer la 

sol·licitud al Memorial Democràtic, 
que s’instal·len deu plaques stolpers-
teine, o llambordes, a les cases on van 
viure els 10 deportats a camps de 
concentració nazis. “Aquestes plaques, 
per a tot Europa, s’estan fent des 
d’Alemanya, i estem en espera”, ha 
explicat Martí, “confiem que al llarg 
del 2021 ja ens les puguin col·locar”.

Martí ha aprofitat la Comissió de 
Promoció de la Ciutat per recordar que 
la recuperació de la Memòria Històrica 
és un eix principal del projecte de ciutat 
de l’Ajuntament. Així, l’Ajuntament es 
va adherir l’any 2018 al Comebe, Con-
sorci Memorial de la Batalla de l’Ebre, 
entitat amb la qual s’està treballant per a 
la senyalització dels espais de la Guerra 
Civil i s’ha preparat diferents rutes de 
divulgació del que va passar a Amposta a 
la Guerra Civil. “A més, l’estiu del 2021 
està previst fer un camp de treball per 
recuperar els nius de metralladores de la 
zona del cementeri i catalogar aquests 
espais”, clou.

D’altra banda, l’alcalde ha avançat 
que per reconèixer la importància que 
tenen totes les accions que es realitzen 
per la Memòria Històrica, la regidoria 
de Cultura passarà a anomenar-se 
regidoria de Cultura i Memòria 
Històrica. “Tenim previst poder-ho 
fer en els propers plens”, afegeix  



8 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 950  · DESEMBRE 2020



REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 950  ·  DESEMBRE 2020 9Ciutat

L a Junta de Govern Local del 14 
de desembre, reunida de forma 
telemàtica, va aprovar el Conveni 

de col·laboració entre el departament 
d’Educació i l’Ajuntament d’Amposta 
en relació amb el Projecte de Servei 
Comunitari de l’Institut de Tecnificació. 
El Projecte de Servei Comunitari neix de 
la necessitat de promoure entre l’alumnat 
de tercer o quart d’ESO el compromís 
cívic com a instrument per desenvolu-
par la competència social i ciutadana i 
permet l’alumnat analitzar el seu entorn 
i comprometre’s a millorar-lo.

En aquest cas, serà l’alumnat de 4t 
d’ESO de l’Institut de Tecnificació 
d’Amposta qui el durà a terme, amb un 
projecte de cura de l’entorn natural de la 
ciutat. En primer lloc, l’alumnat ha fet 
un estudi d’una zona natural, el Camí de 
Sirga i el bosc de ribera, amb l’objectiu de 
conèixer el patrimoni natural del muni-
cipi i visualitzar la necessitar d’elaborar 
una proposta de gestió de l’espai natural 
i de cura de l’entorn. Posteriorment, han 
visitat la zona del Camí de Sirga i el 
passeig fluvial, amb la col·laboració de 
la regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
d’Amposta, per copsar de primera mà les 
necessitats i les mesures a implementar 
per a la seva protecció.

L a La Junta de Govern Local 
de dilluns 30 de novembre, 
reunida de forma telemàtica, 

va aprovar el pagament de 40.000 
euros en ajuts al sector educatiu. 
En concret, va aprovar el pagament 
de 20.000 euros dirigits a 8 centres 
d ’educació primària, secundària 
i educació especial del municipi 
per a la realització de programes 
de socialització de llibres, llicèn-
cies digitals i material informàtic. 
Aquestes ajudes tenen per objectiu 
fomentar la reutilització de llibres 
com una forma de promoure el 
consum racional i sostenbile, afavorir 
l’estalvi de recursos i el reciclatge i 
la reutilització de materials en els 

EDUCACIÓ > Han fet un estudi de la zona 
natural i definiran les necessitats i mesures a 
implementar per a la seva protecció. 

EDUCACIÓ > Es tracta de l’últim tràmit 
administratiu després que els sol·licitants 
presentessin la justificació de la subvenció.

L’alumnat de 4t d’ESO 
de l’iTec proposarà com 
millorar el camí de Sirga

La Junta de Govern aprova 
el pagament de 40.000€ 
dels ajuts a l’educació

El Projecte de Servei Comuni-
tari permet desenvolupar la 
competència social i ciutadana 
i permet l’alumnat analitzar el 
seu entorn i comprometre’s a 
millorar-lo 

Tots els centres de secundària de la 
ciutat desenvolupen el Projecte de Ser-
vei Comunitari des de fa molt temps, i 
es coordina mitjançant una Comissió 
específica en què hi participen els 
centres, el Servei Educatiu i la Regi-
doria d’Educació de l’Ajuntament. La 
tipologia de projectes és molt variada ja 
que és cada centre qui escull el seu pro-
jecte. L’institut Ramon Berenguer l’ha 
destinat enguany a reflexionar sobre 
la situació sanitària actual mitjançant 
accions com la confecció de mascaretes 
o trobades virtuals amb Càritas i Creu 
Roja per saber les necessitats que tenen 
aquestes entitats en moments de crisi.

Fins ara, les col·laboracions dels 
centres havien estat sempre amb 
entitats de la ciutat, com Pere Mata, 
Càritas o Creu Roja, i aquest és el 
primer cop que l’Ajuntament signa un 
conveni de col·laboració per al Servei 
Comunitari 

centres educatius. Aquest projecte 
s’inspira en els valors de coopera-
ció, solidaritat i responsabilitat, per 
intentar incorporar-los a la cultura 
escolar. L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, ja ha avançat que el pressu-
post del 2021 té previst incorporar 
una partida més ambiciosa per a la 
socialització de llibres per tal que 
tots els centres d’educació primària 
públics puguin desenvolupar els 
seus projectes de reutilització de 
materials i llibres.           

D’altra banda, la Junta de Govern 
Local també va aprovar el pagament 
de 20.000 euros repartits entre 7 as-
sociacions de famílies d’alumnes dels 
centres de primària i secundària 
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P er tu, per mi, vine! és el mis-
satge principal de la campanya 
de suport a la restauració, el 

comerç i la cultura d’Amposta, tres 
dels sectors econòmics més casti-
gats per la crisi sanitària, que llença 
l’Ajuntament d’Amposta coincidint 
amb la temporada nadalenca. Els 
objectius són visibilitzar la impor-
tància d’aquests tres sectors com a 
motor econòmic, social i cultural de 
la ciutat i aconseguir que la ciutada-
nia els hi doni suport consumint-hi. 
Sota la línia argumental que comprar 
als comerços, menjar als restaurants 
i bars o participar en les activitats 
culturals ens beneficia a totes i tots, 
la campanya té per imatge els i les 

pròpies protagonistes d’aquests 
sectors. I és que tot el material 
gràfic se centra en fotografies dels 
comerciants, restauradors i persones 
representatives del sector cultural 
amb mascareta i un somriure. Així, 
les creativitats principals de la 
campanya les conformen diferents 
fotografies d ’aquestes persones 
que cada dia aixequen la reixa dels 
seus negocis i ens obren les portes 
per donar-nos el millor servei de 
proximitat.

L’eslògan principal (Per tu, per 
mi, vine!) es complementa amb 
un subeslògan en funció del sector 
que protagonitza la creativitat 
(Els bars i restaurants d’Amposta 

et necessiten, El comerç d’Amposta 
et necessita, La cultura d’Amposta 
et necessita). La campanya tindrà 
presència offline (amb muppis i car-
tells en diferents punts de la ciutat, 
insercions publicitàries en mitjans 
impresos del territori i falques ra-
diofòniques) i online (banners a la 
web municipal, missatges a les xarxes 
socials i presència en mitjans digitals).

Aquesta campanya principal està 
complementada amb altres accions 
més concretes per dinamitzar aquests 
sectors, com per exemple Dimecres de 
10, en què diferents restaurants i bars 
d’Amposta ofereixen un 10% a totes 
aquelles persones que encomanin per 
emportar els dimecres 

SUPORT ECONÒMIC> Té presència offline amb publicitat exterior i 
presència en premsa i ràdios i online a través de les xarxes socials i 
mitjans digitals

SOLIDARITAT> Se 
sumen als 6.000 
que l’Ajuntament va 
pressupostar al 2020 
per realitzar aquesta 
prova pilot

’Per tu, per mi, vine!’, la 
campanya de suport al comerç, la 
restauració i la cultura d’Amposta

L’Obra Social 
la Caixa dona 
5.000 euros al 
programa de 
salut bucodental 

L’Obra Social la Caixa i l’Ajunta-
ment d’Amposta van signar ahir 
de forma digital l’acord segons el 

qual la fundació destinarà 5.000 euros 
al programa de salut bucodental que des 
d’enguany s’implementa en forma de 
prova pilot a Amposta, a través de Creu 
Roja. Aquests 5.000 euros complemen-
ten els 6.000 euros que l’Ajuntament 
d’Amposta va destinar del pressupost 
del 2020, fent un total d’11.000 euros.

El programa de salut bucodental 
va nàixer enguany amb la voluntat que 
persones vulnerables i amb pocs recursos 
puguin accedir a la salut bucodental. A 
hores d’ara s’està treballant amb quatre 
persones que, gràcies a aquests 11.000 
euros, han pogut rebre l’atenció que 
necessitaven per millorar la seva boca 
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I nformar sobre les normes de 
circulació que regulen els Ve-
hicles de Mobilitat Personal 

( VMP), popularment coneguts 
com a patinets elèctrics i sensi-
bilitzar als seus usuaris i usuàries 
de la necessitat de complir amb la 
normativa vigent de trànsit. Aquest 
és el principal objectiu de la cam-
panya informativa que va iniciar la 
Policia Local d’Amposta dilluns 
24 de novembre. Des de llavors i 
fins dimecres 25 inclòs, els agents 
van informar a totes les usuàries i 
usuaris de patinets elèctrics de les 
conductes que suposen una infracció 
a la normativa vigent de trànsit. 
Aquesta primera fase va finalitzar 
el dimecres dia 25, moment a partir 
del qual es sancionen totes aquelles 
inf raccions que siguin detectades 

Des de l’Àrea de Desenvolu-
pament social i econòmic 
de l’Ajuntament d’Amposta 

s’ha dut a terme durant l’any 2020 
el Programa Aprenentatge per a la 
Professionalització (APP). Aquest ha 
estat un projecte pilot de l’Àrea de 
Nous Projectes d’Ocupació i Innovació 
Social del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, on l’Ajuntament d’Amposta 
ha estat un dels 10 projectes escollits. 
Aquest programa  ha ofert a 15 per-
sones un contracte laboral de 9 mesos 
en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària. 
Concretament, 12 persones han estat 
contractades per la FUSSMONT per a 
treballar a la residència d’avis i 3 persones 
a la FUNDACIÓ ULLDECONA per 
al servei d’atenció a domicili. Durant 
els mesos que ha durat el contracte de 

MOBILITAT> Durant tres dies va informar de les normes de circulació d’aquests vehicles 

OCUPACIÓ > Aquest programa  ha ofert a 15 persones un contracte laboral de 9 mesos en 
l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària

La Policia Local inicia una campanya per informar 
sobre l’ús correcte dels patinets elèctrics

Finalitza el Programa APP amb un 70% d’inserció

pels membres de la Policia Local 
d’Amposta.

Actualment aquests són supòsits 
d’inf racció per part dels usuaris de 
patinets elèctrics contemplats a la 
normativa general vigent de trànsit:

• Circular per voreres o zones de 
vianants. 

• Conduir utilitzant el telèfon 
mòbil.

• Transportar viatgers.
• Conduir utilitzant auriculars.
• Conduir per un carril en sentit 

contrari.
• No respectar la senyalització.
• Conduir sota els efectes de be-

gudes alcohòliques o substàncies 
psicotròpiques.

• Negativa a realitzar les proves de 
detecció d’alcohol o substàncies 

psicotròpiques.
• Conduir negligentment. 

El 2 de gener hi ha prevista 
una modificació del Reglament 
General de Circulació de l’Estat 

espanyol que inclou, entre d’altres 
aspectes, l’ús del patinet. Des de 
la regidoria de Governació s’està 
treballant actualment per adequar 
l’Ordenança Municipal de trànsit 
a aquestes novetats 

treball, les participants s’han format per 
obtenir el certificat de professionalitat 
“’Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials”,  
impartit per IDFO, millorant així la 
seva qualificació professional.  

A causa de la pandèmia de la Co-
vid19, la formació teòrica  s’ha dut a 
terme de manera online fent només 
sessions presencials per fer els exàmens 
i les sessions pràctiques. A més, cal des-
tacar que les participants del programa 
han estat a primera línia atenent a les 
persones dependents durant tot el confi-
nament i han demostrat la seva valentia 
i constància amb la seva tasca.  

Un cop finalitzat el contracte de 
9 mesos i tot i la situació viscuda, els 
resultats han estat molt positius, ja 
que de les 15 persones participants a 8 

persones se les ha ofert la possibilitat de 
renovació i dos han trobat feina en una 
altra entitat del mateix sector, arribant a 
gairebé un 70% d’inserció del total dels 
participants. I un 87% de les participants 
han millorat la seva qualificació profes-
sional obtenint la titulació del certificat 
de professionalitat, el qual els hi pot 
donar accés a treballar en qualsevol 
entitat de  l’àmbit sociosanitari. 

Per part de l’Ajuntament d’Am-
posta es valora molt positivament el 
projecte en general, però en particular 
pel fet que s’ha donat a les alumnes 
que hi han participat, la possibilitat 
de capacitar-se en un certificat de 
professionalitat dins del sector sa-
nitari i d’atenció a les persones, que 
els obre les portes a poder treballar 
sense cap problema. El programa  ha  

combinat la feina real dins l’empresa 
amb la formació i un acompanyament 
en tot moment, per part d’una tècnica 
de l’Àrea de Desenvolupament social i 
econòmic. En definitiva, una fórmula 
mixta: treball-formació-acompanya-
ment, que ha donat uns molt bons 
resultats i tant de bo es pugui repetir  

Ciutat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i  pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo 
Estatal en el marc del Programa Aprenentatge per a la Professionalització (SOC-APP) regulat per l ’Ordre TSF/170/2019, de 29 d’agost”.
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L’associació Sediments denuncia-
rà l’Estat espanyol als jutjats si no 
repara ni gestiona adequadament 

els desguassos de fons dels embassa-
ments del tram final de l’Ebre. Con-
sideren que amb aquests mecanismes 
fora de funcionament per l’acumulació 
de sediments al fons es posa en risc 
la integritat de la presa i en perill la 
població aigües avall de Mequinensa 
i Riba-roja. L’entitat, en una roda de 
premsa feta des d’Amposta, reclama 
un canvi radical en la gestió d’aquests 
embassaments perquè permetin l’arri-
bada imminent de sediments al delta 
de l’Ebre contrarestant la subsidència 
i la regressió de l’espai. Per aconse-
guir-ho, demanen la implicació activa 
d’entitats com la Taula de Consens i 
la Generalitat fent seves aquestes de-
mandes. L’entitat, creada a partir de la 
Campanya dels Sediments, va alertar 
fa uns mesos que el govern espanyol 
i les hidroelèctriques incomplirien 
la normativa que obliga a mantenir i 
gestionar els elements de seguretat de 
les preses. Especialment, apunten, les 
comportes de fons que regulen el pas 
de l’aigua i els sediments. Segons el 
portaveu de l’associació, Josep Juan, 
ni la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre ni les companyies hidroelèctri-
ques han actuat per fer-ne una gestió 
correcta i, amb el temps, l’acumulació 
de sediments les han deixat inoperati-
ves i caldria reparar-les, amb un buidat 
dels embassaments, per exemple.

“Si hi ha una inestabilitat a Me-
quinensa o Riba-roja s’haurien de 
buidar els dos embassaments per eli-
minar el perill. El problema és que si 
es trenca i està ple d’aigua allò baixarà 
en tromba: s’emportaria tots els pobles 
al costat del riu. És difícil que passi? 
Sí. Però, és possible? També ho és. I 
si no sabem en l’estat que estan les 
preses encara més possible. S’estan 
saltant els protocols de seguretat per 
analitzar la situació i reduir el perill 
al màxim”, ha argumentat Juan. Se-
gons detalla, en casos d’avinguda la 
capacitat de desguàs de les preses 
podria quedar compromesa per la 

Els set ajuntaments del delta de l’Ebre 
–l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, 
Camarles, Deltebre, Sant Carles 

de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja- han 
aprovat una moció de la Taula de Consens 
rebutjant frontalment l’Estratègia Delta 
del govern espanyol, el pla d’actuacions 
amb el qual vol actuar per preservar l’espai 
natural. Els consistoris van convocar, de 
forma extraordinària i sincronitzada, 
els respectius plens a les vuit de la tarda 
d’aquest dimarts per discutir i aprovar la 
moció. Recorden que els plantejaments 
avançats pel Ministeri per a la Transició 
Ecològica no només incorporen les 
propostes consensuades al Pla Delta, que 
havien de servir de base, sinó que va en 
contra d’aspectes “fonamentals” com el 
manteniment de la morfologia deltaica.

“Els plantejaments presentats ens 
condemnen a seguir perdent metres de 
la línia de costa, ens condemnen a seguir 
veient com any rere any la mar s’engoleix 
el nostre territori”, assegura el text. La 
moció lamenta també que el document 
s’hagi redactat sense tenir en compte la 
sensibilitat ni les demandes del territori 
i és una mostra més de la inacció pública 
que històricament ha patit el Delta: “ens 
trobem davant d’un document que torna 
a posar novament de manifest la manca 
de voluntat i d’una aposta decidida per 
donar resposta a les problemàtiques que 
actualment té el Delta de l’Ebre i la 
seva gent a causa de la inexistent acció 
pública per part de les administracions 
competents”.

Un cop aprovada pels ajuntaments i 
les comunitats, la Taula de Consens en-
viarà ara la moció a la trentena d’entitats 
adherides per a que en el termini d’una 
setmana, puguin prendre el mateix acord 
i fer-lo públic. Finalment, comunicarà 
l’aprovació d’aquesta moció al Ministeri 
per a la Transició Ecològica, a la presidèn-
cia del Govern Espanyol, al Congrés dels 
Diputats i al Senat, així com als respectius 
grups parlamentaris, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, a la presidència del Govern 
Català, al Parlament de Catalunya i als 
respectius grups parlamentaris  

MEDI AMBIENT > Reclamen a la Taula de Consens i a la 
Generalitat que s’impliquin per fer arribar sediments al Delta de 
forma imminent AIGUA > 

L’associació Sediments avisa que 
la no gestió dels desguassos de 
fons dels pantans posa en risc el 
tram final de l’Ebre

Els ajuntaments 
del delta 
rebutgen en 
bloc el pla 
d’actuacions 
del govern 
espanyol

Ciutat

inoperativitat dels desguassos dels 
fons. “A banda d’il·legal, és arriscat”, 
subratlla, tot recordant que una avin-
guda extraordinària es podria produir 
una coronació i la possible ruptura, 
fins i tot, encadenada, de les preses 
d’acord amb el criteri d’experts com 
César González Cebollada, professor 
d’Enginyeria de Preses de la Univer-
sitat de Saragossa.

Així les coses, apunta que el govern 
espanyol, a través de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), hauria 
de disposar dels informes anuals de 
seguretat de les preses que han de fer 
els concessionaris, la hidroelèctrica 
Endesa en aquest cas, i prendre les 
mesures necessàries per garantir el 
seu bon estat, tal i com marca la 
normativa específica, segons recorden. 
Això és el que sol·licitarà formalment 
l’Associació durant les pròximes set-
manes. En cas de no obtenir resposta, 
traslladaran el cas als jutjats.

En aquest punt, apel·la també a la 
Generalitat i la Taula de Consens del 
delta de l’Ebre, entitat creada per les 
comunitats de regants, a implicar-se 
en aquesta qüestió i exigir solucions 
al govern espanyol. “Les autoritats 
catalanes, de les Terres de l’Ebre no 
estan fent res sobre això, perquè no en 
parlen”, lamenta Juan, tot recordant 
que la proposta de caracteritzar els 

sediments de Riba-roja o efectuar pla 
pilots en petits embassaments com 
Margalef, Guiamets i Siurana, com 
planteja el Ministeri per la Transició 
Ecològica, és del tot insuficient.
Nou model de gestió
Per a l’entitat, cal avançar immedia-
tament cap a un nou model de gestió 
dels embassaments del tram final 
de l’Ebre per contrarestar els greus 
problemes de subsidència i regressió 
que posen en perill la continuïtat del 
Delta. En aquest context, Juan ha la-
mentat que tant el pla estatal –del qual 
critiquen que no incorpori protocols 
per gestionar els embassaments- per 
protegir l’espai com el Pla Delta de 
la Taula de Consens no concretin 
mesures específiques per començar 
a permetre el pas dels sediments pel 
tram final del riu.

“Ja seria hora que les institucions 
ebrenques treballin una mica més 
aquesta qüestió. A banda d’un pla per 
a la gestió del litoral que presentin 
el pla d’intencions per gestionar els 
sediments dels embassaments. No 
en diuen res: només, sí, s’han de 
gestionar els sediments, però a mig 
termini. No, ha de ser a curt termini: 
tot el que s’ha de gestionar s’ha de 
treballar ja o els resultats no arribaran 
mai”, tanca Juan  

ACN
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Gent

Les activitats telemàtiques, prin-
cipalment a través de les xarxes 
socials i per a fer des de casa, tin-

dran un pes important en la celebració 
del Nadal a Amposta. Tot i que les 
regidories de Festes, Cultura i Comerç 
treballen a dia d’avui per poder fer una 
cavalcada del Pare Noel i una altra dels 
Reis Mags presencials que passin per 
tots els barris de la ciutat perquè la 
gent la pugui veure a la vora de casa, 
l’Ajuntament també ha reconvertit part 
d’aquestes activitats a format digital 
perquè es pugui gaudir des de casa. Així, 
per exemple, el missatge del Pare Noel, 
el del Patge Reial o el dels Reis Mags 
es difondrà per xarxes socials. També 
seran virtuals les activitats programades 
des de la Biblioteca Sebastià J. Arbó, 
com un taller de manualitats de Nadal 
en família i el laboratori d’idees sobre 
el Nadal, i les organitzades per l’àrea 
d’Esports, com els reptes solidaris de 
Nadal i la Cursa Sant Silvestre. També 
hi haurà diferents concurs a través de 
les xarxes socials.      

Quant a les activitats organitzades 
per la regidoria d’Esports, aquest dime-
cres 9 de desembre ja han començat les 
inscripcions. N’hi ha una prevista per al 
24 de desembre, els reptes solidaris en 
benefici del projecte Emma, i un altre 
per al dia 31, la Cursa de Sant Silves-
tre. Quant al repte solidari, hi ha tres 
modalitats: planxa (per temps), flexions 
(màximes durant 1 minuts) i burpees 
(màxims durant 2 minuts). S’hauran 
de realitzar el dia 24, entre les 9 del 
matí i les 17 de la tarda, enregistrar un 
vídeo i enviar-lo a esports@amposta.
cat. El o la participant que faci més 
repeticions o millor temps, tindrà un 
premi. La inscripció a un repte seran 

dos euros i als tres reptes 5 euros. Tota 
la recaptació anirà al Projecte Emma i 
tots i totes les participants rebran una 
polsera solidària Emma.

Quant a la cursa Sant Silvestre, que 
serà el dia 31 de desembre com es tra-
dició, cada participant podrà realitzar 
el recorregut que vulgui i la distància 
mínima de 3 km. El preu d’inscripció 
és un euro per quilòmetre amb un 
mínim de tres euros i tota la recaptació 
es destinarà a Creu Roja. En aquest 
cas, hi haurà concurs de disfresses. 
Per a participar, caldrà penjar la foto 
el dia 31 de disfressat amb el gorret i 
penjar-la a l’Instagram amb l’etiqueta 
#santsilvestreAmposta20. El guanyador 
o guanyadora rebrà com a premi un 
pernil. Tots i totes les inscrites rebran 
un gorret. Les inscripcions d’aquestes 
dues activitats es poden fer a la Piscina 
Municipal d’Amposta, de 9 a 13 i de 
16 a 20, des del 9 de desembre i fins el 
dia abans de l’activitat.

Els concursos
També a les xarxes socials està previst 
que es convoquen, des del 18 de de-
sembre i fins el 6 de gener, diferents 
concursos fotogràfics: de pessebres, 
de Nadales, de decoració de Taules de 
Nadal i un altre dirigit als i les joves de la 
ciutat a través de la plataforma TikTok. 

Així, s’ha convocat #Concurs-
PessebresAmposta (Munta el teu 
pessebre i penja una foto a les xarxes), 
#ConcursNadalesAmposta (Grava’t 
cantant, tocant, ballant o recitant una 
Nadala i penja-ho a les xarxes), #Con-
cursTaulesNadalAmposta: Decora la 
teva taula per aquestes festes i penja 
una foto a les xarxes. Les condicions 
per a la participació en aquests tres 

concursos són:  
1. Les persones participants han 

de penjar una fotografia i etiquetar-la 
amb #NadalAmposta2020 i l’etiqueta 
segons el concurs al qual estiguis par-
ticipant: #ConcursPessebresAmposta

 #ConcursNadalesAmposta
 #ConcursTaulesNadalAmposta
També s’han d’etiquetar els perfils 

de l’Ajuntament. 
2. Només s’admetrà una participa-

ció per perfil 
3. Les imatges s’han de penjar entre 

el 18 de desembre i el 6 de gener a 
les 23.59h. 

4. Les fotos i/o vídeos han d’estar 
publicats en els perfils públics d’Ins-
tagram i/o Facebook de les persones 
participants on tothom podrà votar per 
aquells que més els agradin des dels seus 
comptes personals. És important tenir 
el perfil públic, almenys fins el 8 de ge-
ner a les 23.59 h, perquè l’organització 
pugui comprovar les participacions i els 
m’agrades de cada participació. 

5. Hi haurà un guanyador/a per 
concurs que serà qui obtingui més 
“M’agrada”

6. Les votacions es podran realitzar 
fins a les 10:00 hores del divendres 8 
de gener, efectuant-se a partir d’aquest 
moment el recompte de “M’agrades”.

7. Els guanyadors se sabran a través 
de les xarxes de l’Ajuntament el cap de 
setmana del 9-10 de gener. 

Quant als regals, al #ConcursPes-
sebresAmposta serà un regal de De-
talls i Casa Moya i un joc Llèpol del 
Terreno, al #ConcursNadalesAmposta 
un Joc Llèpol del Terreno i un regal 
de Musics&Classics i al #Concurs-
PessebresAmposta un Joc Llèpol del 
Terreno i regal de Manualitats Miró. 

Si transcorreguts 15 dies des que es 
fa la publicació oficial de la persona 
guanyadora aquesta no es localitza, 
s’avisarà al o la participant del vídeo que 
hagi obtingut la relació de “m’agrades” 
següent.

Quant al concurs dirigit per als joves 
d’Amposta, té la temàtica ‘La màgia 
del Nadal’ i es proposa fer un vídeo 
musical a través de la xarxa Tik-Tok 
amb aquesta temàtica. Les condicions 
concretes de participació: 

1. Les persones participants han 
de gravar un vídeo elaborat a través 
de l’aplicació Tik-Tok.

2. Els vídeos hauran de publicar-se 
en el perfil personal d’Instagram de les 
persones participants amb l’etiqueta 
#NadalJoveAmposta #joxaloAmposta, 
etiquetant a la publicació a Joventut 
Amposta (@joventutamposta) i a 
l’Ajuntament d’Amposta (@ajam-
posta).

3. Es podran enviar els vídeos des 
del dijous 24 de desembre fins a les 
23.59 hores del diumenge 7 de gener.

4. Els vídeos seran publicats en 
els perfils públics d’Instagram de de 
les persones participants on tothom 
podrà votar per aquells vídeos que 
més els agradin des dels seus comptes 
personals.

5. El vídeo guanyador serà el que ob-
tingui un major número de “M’agrada”.

6. Les votacions es podran realitzar 
fins a les 18:00 hores del divendres 8 
de gener, efectuant-se a partir d’aquest 
moment el recompte de “M’agrades”.

7. El guanyador o guanyadora es 
publicarà a la pàgina web i xarxes 
socials de Joventut Amposta el dia 8 
de gener de 2021  

Amposta viu un Nadal amb activitats digitals 
i solidàries
NADAL 2020> Mentre es treballa per fer la cavalcada del Pare Noel i la cavalcada de Reis, també 
s’han programat diferents activitats online, algunes de les quals solidàries

Les cortines decoratives del carrer Major
Un any més, la residència d’avis d’Amposta, els usuaris i usuàries d’Apasa i l’Associació de Familiars de Malats Mentals de les Terres de l’Ebre han preparat les cortines decoratives que guarneixen les entrades al carrer 
Major i el Carrer Sol. Enguany, el ren és el protagonista de les cortines, en unes bosses de paper craft amb missatges i valors. Des d’aquí, un agraïment a les tres entitats que fan possible aquesta decoració. 
També a través d’un projecte comunitari, en aquest cas amb la Fundació Diagrama, s’ha decorat la façana principal del Mercat Municipal. Un agraïment també als i les joves que han participat en aquesta decoració
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GENT> Amb ‘El Millón de l’Euromillones’ 

L ’estanc número 5 d’Amposta 
ha repartit un premi d’1 mi-
lió d’euros, amb el sorteig de 

‘El Millón de l’Euromilones’ de 
dimarts 17 de novembre a la nit. El 
premi de ‘El Millón’ es concedeix a 
través d’un codi aleatori que tenen 
les butlletes de ‘L’Euromillones’. El 
codi guanyador d’aquest dimarts ha 
estat el GTM01347, venut en aquest 
establiment de l’avinguda Catalunya 
d’Amposta. La casualitat ha fet que 
l’estanc reparteixi el premi més gran 
de la seva història després que, fa 
només uns dies, compartissin a les 
xarxes una imatge antiga on celebra-
ven haver venut una butlleta premiada 
amb 600.000 euros.

L’endemà de saber-se que havia 
repartit el premi, Verònica, una de 
les treballadores de l’estanc, deia: 
“Esperem que vingui a validar la but-
lleta o si se n’adona abans, que vingui 
a dir-nos-ho. Estic gairebé segura 
que és algú d’Amposta. Verònica ha 
destacat que el premi toqui just quan 
fa només uns dies es va penjar a les 
xarxes una imatge antiga de l’estanc 
després d’haver repartit un premi 
de 600.000 euros, una fotografia 
que havia animat molta clientela a 
jugar a l’Euromillones tot i no fer-ho 
de manera habitual. “Ha estat una 
coincidència i estem molt contents”, 
ha destacat 

ACN

L’espai de la Llar d’Infants la Gruneta

Un estanc d’Amposta reparteix un premi d’1M€

Benvingudes i benvinguts un altre 
mes a l’Espai de la Llar d’Infants La 
Gruneta.
Abans de començar amb el tema 
que us tenim preparat aquest mes de 
desembre, us volem agraïr de tot cor 
la rebuda i animar a seguir acompa-
nyant-nos en aquesta aventura que és 
el món del les xiquetes i els xiquets 
de 0 a 3 anys. Gràcies mil!

Degut a la gran resposta, hem  ha-
gut de triar un tema que ens heu estat 
demanant que és, com crear a casa 
un espai  de temps per relaxar-nos i 
anar a dormir.

Bé, com totes i tots sabem, arribar 
a casa després de la jornada laboral, 
representa començar una altra tanda 
de tasques domèstiques que no ens 

deixen un segon per a respirar. Això, 
sumat amb l’atenció que requereixen 
els infants,  fa que moltes vegades 
la frustació i la desesperança ens 
envaeixi.... no us preocupeu, hi ha 
solució!!

Primer que res, hem d’establir 
prioritats i organitzar les tasques do-
mèstiques per a que puguem dedicar 
temps de qualitat als infants i estar 
tranquil.les i tranquils. Pensem que la 
nostra calma els arriba i es contagia.

Anar al llit deu minutets abans 
amb la intenció de focalitzar tota 
la nostra atenció a ESTAR amb la 
nena i/o el nen, facilitarà moments 
de carícies, petons i retrobament 
després de tot el dia separats. A més 
a més, podem aprofitar per explicar 

una història imaginada o mirar el 
conte que els agrada tant i hem mirat 
tantes vegades.

Un massatge a les plantes dels peus 
amb algún oli essencial afavorirà la 
relaxació i les/els portarà a entrar 
plàcidament en el son. 

Desitgem que us hagi agradat i 
esperem llegir-vos aviat.

Nosaltres tornarem el proper 
mes amb un nou tema proposat per 
vosaltres.

Una abraçada molt forta!
Recordeu que ens podeu escriure al 

correu electrònic gruneta@amposta.
cat i ens podeu seguir a Instagram @
lagruneta i a la pàgina de Facebook 
Llar d’Infants La Gruneta.

Moltes gràcies! 
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MUSEU TERRES DE L’EBRE > L’Ajuntament i el Museu com a Servei d’Atenció Museística, 
redactaran el pla d’usos i gestió del patrimoni cultural i històric de Flix

El Museu de les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament 
de Flix signen un conveni per ordenar la gestió 
del patrimoni cultural

El Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre i l’Ajuntament de Flix van 
acordar, el passat 16 de novembre, 

un conveni per a la redacció d’un projecte 
museístic de gestió global del patrimoni 
cultural de Flix. Una iniciativa a través 
de la qual es vol definir l’orientació i 
l’estratègia per a millorar la gestió i la 
rehabilitació dels elements patrimonials, 
i que tindrà com a finalitat avaluar i es-
tablir un pla d’usos, així com garantir un 
programa de gestió del patrimoni cultural 
i històric de Flix.

Cultura

“El Museu té l’experiència i el conei-
xement en la redacció d’aquests plans i ha 
de ser una de les seves activitats habituals 
per realçar el patrimoni cultural de tot el 
territori”, detallava el president del Con-
sorci del Museu de les Terres de l’Ebre, 
Adam Tomàs, afegint que “en el cas de 
Flix, el patrimoni industrial és d’especial 
rellevància no només per al municipi o 
per a la comarca de la Ribera d’Ebre, 
sinó per al conjunt del país, i és una tasca 
important tenir aquest pla d’usos i gestió 
per a posar-lo en valor”. En aquesta línia, 

es treballarà per habilitar el conjunt de pa-
trimoni industrial de la Colònia Fàbrica 
de Flix, on es troben espais emblemàtics 
com el Quartelillo, Lo Casino, les cases 
dels encarregats i del director, els edificis 
residencials o el magatzem de l’estació 
ferroviària. Entre els béns on també es 
vol actuar hi ha el Castell de Flix, el Molí 
d’Oriol i els jaciments arqueològics de 
Sebes, els Castellons, etc.

L’alcalde de Flix, Francesc Barbero, 
detallava que “Flix té un bagatge cultural 
molt important, la ciutadania ha estat més 
d’un segle sota les xemeneies, per això al 
municipi s’explica una bona part de la 
segona revolució industrial a Catalunya 
i la seva evolució al llarg del segle XX. 
Amb set edificis catalogats com a Bé 
Cultural d’Interès Local, Flix ha viscut 
des de l’aprofitament hidroelèctric a la 
fabricació d’explosius”, explicava el batlle, 
tot afegint que “el municipi compta amb 
tots els ingredients per ubicar-hi un 
Museu de la Química, on explicar tot el 

E ls alumnes del cicle d’Art Mu-
ral de l’Escola d’art i disseny 
d ’Amposta, ESARDI, han 

confeccionat el mural artístic per 
a la millora de l’entorn de la pista 
poliesportiva de Tivenys. L’obra, 
que s’ha dut a terme durant 4 dies, 
és una simbiosi entre art i natura 
rural. El projecte escollit fou el de 
l’alumna Elsa Barco, una abstracció 
pictòrica de les atzavares que hi ha 
al voltant del camp i que formen 
el paisatge natural de la zona. Els 
professors Antònia P. Ripoll Vicent 
Matamoros Anglès han acompanyat 
els alumnes d’Art Mural en una 
iniciativa que ha comptat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Tivenys  

La documentació realitzada inclou en 
total de 50 objectes i peces de vestir, 
procedents de la donació realitzada 

aquest passat mes de setembre de 2020 
per Carme Tena Pitarch, que ha cedit al 
Museu peces d’indumentària masculina 
i complements procedents de la casa fa-
miliar de Calaceit, que podem datar a les 
primeres dècades del segle XX. Es tracta 
sobretot de roba íntima: calçotets de cotó i 
de franela, curts i llargs, calçetins de llana, 
camises, lligues de calcetí, samarretes de 
franela... de difícil accés per als museus, 
per les dificultats que comporta la seva 

ESARDI> Implementat a Tivenys

MUSEU TERRES DE L’EBRE> 50 fitxes 
documenten sobretot indumentària, roba de casa i 
complements dels inicis del segle XX.

Els alumnes d’Art Mural 
fusionen art i natura 
rural amb el projecte “Les 
Atzavares” 

Finalitzada la campanya del 2020 
de documentació etnològica

que va passar al voltant del 1900”. Està 
previst que el pla d’usos es redacti en un 
període de nou mesos i la posterior gestió 
patrimonial es basarà en agents locals 
i organismes supralocals especialitzats.

El Museu de les Terres de l’Ebre, en 
funció de Servei d’Atenció Museística 
(SAM), té com a finalitat assessorar i 
gestionar projectes museístics i patri-
monials com el que es vol dur a terme a 
Flix, així com fer-ne el seguiment per tal 
que s’ajusti als objectius que estableix la 
Protecció General del Patrimoni Cultural. 
La redacció del Pla d’usos i gestió del pa-
trimoni de Flix anirà a càrrec del Consorci 
del Museu de les Terres de l’Ebre (50%) i 
de l’Ajuntament de Flix (50%).

Per la seva part, l’Ajuntament de Flix 
es compromet a implementar durant els 
propers exercicis aquelles parts del projecte 
que consideri estratègiques i viables per 
poder assolir en la mesura de les seves 
possibilitats el compliment de les mesures 
establertes en el pla d’usos 

conservació a nivell familiar durant 
diverses generacions.

Totes les peces porten brodades en 
punt de creu les inicials del seu antic 
propietari: J. P. Josep Pitarch, avi de 
la donant, que –per exemple- mai va 
arribar a estrenar la dotzena de calçotets 
blancs de fil que ara la seva neta ha cedit 
al Museu.

Tal com es pot llegir a l’estampat que 
encara conserva el revés d’alguns dels 
calçotets, la tela procedeix de l’empresa 
Sociedad Anónima Marqués. Fábrica 
de hilados y tejidos, de Vilanova i la 
Geltrú, creada el 1918 per un descendent 
de qui va fundar la fàbrica el 1851, amb 
els ingressos que havia obtingut a Cuba.

Altres peces de teixit de punt porten 
estampada la marca de l’empresa de la 
família Marfà, creada aquell mateix 1851 
a Mataró  
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CONCURSOS PÚBLICS
Som Amposta i el Departament d´Interven-
ció de l’Ajuntament, denunciem que s´ad-
judiquen contractes de serveis, superant la 
quantitat que marca la llei. Aquesta mateixa 
llei, dicta l’obligatorietat de sortir a concurs.
Perquè es beneficiós complir la llei?
Si surt a concurs, ens podem estalviar diners. 
Recordar que per empreses de serveis, el 
màxim que podem donar són 15.000 €/any. 
Un exemple seria que en una comunitat el 
tema de ascensor, si s´espatlla, com hi ha un 
conveni signat, dóna igual si es trenca una 
o vint vegades, la comunitat paga el mateix. 
Amb aquestes empreses hauria de passar el 
mateix. Actualment, el que hi ha, són uns 
contractes a dit per les mateixes empreses.
Que proposa Som Amposta?
Nosaltres ho tenim clar! Complir la llei! 
També aquest exemple, el tenim als mit-
jans de comunicació. Els quals ens costen 
100.000 €/any només perquè puguin anar 
, les vegades que vulguin, els que governen. 
No pot ser que en la que està caient, ens 
gastem més en mitjans de comunicació, que 
amb ajuts econòmics, que donem a Serveis 
Socials. A finals d´any són, aproximadament 
50.000 €.
Som Amposta té presència en aquests 
mitjans de comunicació?
El que la ciutadania no sap, o no se n´ 

UNS COMPTES PER 
A LES PERSONES
L’any 2020 ha estat un any complicat, un 
any  que els ajuntaments ens hem hagut 
d’adaptar a les necessitats de la ciutadania 
més que mai. I és per això que l’equip 
de govern d’Esquerra d’Amposta hem  
projectat uns pressupostos per al 2021 
centrats en les persones i en allò que 
serà vital per sortir de la situació de crisi 
sanitària, econòmica i emocional.

El nou pressupost, amb un muntant 
de 30.319.900€, preveu una reducció de 
les partides d’activitats festives del 50% 
i un increment de totes aquelles que fan 
referència a l’atenció social, educació, 
cultura i reactivació econòmica, mantenint 
també el suport al teixit associatiu.

Volem donar la millor resposta a les 

famílies en necessitats, per això ampliem 
les ajudes d’urgència social de 40.000€ 
a 80.00€, incrementem un 100% Ser-
vei d’atenció a domicili, de 90.000€ a 
180.000€  i un 25% del Transport adaptat, 
de 60.000€ a 75.000€.

També seguim creixent en el projecte 
d’habitatge públic, fins un 75% més, 
de 88.823€ a 155.313€, incorporant 17 
habitatges més amb nous convenis amb 
Habitat3 i el Sareb i arribant als 165 pisos 
públics a la nostra ciutat. I es duplica el 
projecte de Salut bucodental amb Creu 
Roja passant de 6.000€ a 13.000€.

En matèria d’educació portem anys 
innovant i assumint inversions necessà-
ries malgrat no ens siguin competència 
pròpia, perquè estem convençuts que 
l’educació és la via per fer una societat 
més justa. Així, incrementem un 33% el 
manteniment dels edificis educatius, de 
38.000€ a 50.500€, mantenim les partides 
de subvencions a centres i AMPES amb 
40.000€  i incorporem ajuts per iniciar 
el projecte de socialització de llibres amb 
40.000 € més. A més, seguirem fent front 
als costos derivats per a cada centre públic 
de monitors/es de menjador per a infants 
en Necessitats Educatives Especials, amb 
40.000€. I en inversió incorporem els 
200.000€ per finalitzar el nou pati del 
Col·legi Consol Ferré.

En Serveis al Territori incrementem un 
110% del manteniment de la via pública: 
de 205.700€ a 426.500€, es crea una par-
tida de 20.000€ per a polígons industrials, 
200.000€ en renovació de clavegueram 
i un increment del 38% la despesa en 
manteniment d’edificis municipals, de 
46.800€ a 64.600€.

A més, som conscients de les neces-
sitats del teixit comercial i empresarial, 
tocat per la situació covid, és per això que 
tornem a treure una línia de 100.000€ en 
ajudes a empreses i persones autònomes 
covid-19, incrementem un 50% les des-
peses de promoció comercial, turística 
i empresarial, de 120.000€ a 180.000€ 
-creant una partida de 30.000€ per al Tu-
risme Esportiu- incrementem un 12,5% 
els ajuts a l’emprenedoria, de 40.000€ a 
45.000€, incorporant ajudes a aquelles 
persones autònomes que facin ús d’espais 
de coworking.

També incorporem 100.000€ en ajudes 
a empreses i entitats de lleure per a la 
realització d’activitats d’estiu, Pasqua i 
Nadal. I en matèria de joventut  incre-
ment un 133 %  les activitats en Joventut 
i Participació Ciutadana, de 15.000€ a 
35.000€ en activitats

I com també som conscients que això 
passarà i hem de preparar la societat per a 
una nova realitat, volem seguir incidint en 

aquest canvi de mentalitat fent d’Amposta 
un referent en sostenibilitat, així, en Medi 
ambient, sostenibilitat i entorn natural  
destinem 25.000€ al projecte d’Horts 
Socials, 16.000€ a activitats de millora del 
medi ambient i fer d’Amposta una ciutat 
més sostenible i 941.000€ per realitzar 
la darrera fase del canvi d’enllumenat, 
que recordem que haurà representat una  
inversió total de més de 3 milions d’euros.

Aquest és un pressupost que vol 
mantenir, malgrat la situació, l’estratègia 
seguida per aquest equip de govern durant 
els darrers 5 anys. Augmentar la despesa, 
amb un augment dels ingressos per sub-
vencions de la Diputació, de l’Estat i de 
la Generalitat, per tal d’activar econòmi-
cament la nostra ciutat. Les transferències 
d’altres administracions s’incrementen en 
un 13,42%, passant del 8,2 a 9,3 milions 
d’euros, xifra que avala la bona gestió del 
govern municipal.

Totes aquestes dades ens permeten 
seguir pensant en invertir, i per això pro-
posem unes inversions de més de 7 milions 
d’euros fins a acabar la legislatura, amb una 
operació de préstec de 6 milions d’euros, 
que gràcies a les amortitzacions fetes els 
darrers anys, mantindran l’endeutament 
al voltant del 50%, uns xifra encara per 
sota dels 64,44% que ens vam trobar el 
2015 en accedir a l’alcaldia 
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adonat, és que a qualsevol dels mitjans de 
comunicació, que l’Ajuntament d’Amposta 
subvenciona, no ha convidat a SOM AM-
POSTA ni una sol cop, per fer cap entrevista. 
Som Amposta, no sap si aquests mitjans de 
comunicació, saben que som la segona força 
política a Amposta, i per tant, el primer 
partit de l´oposició. No tenim la necessitat 
d’anar però, ja que a aquests mitjans de 
comunicació els paguem entre tots, hem 
de tenir el mateix dret. Evidentment, hi ha 
algú que ho impedeix per algun motiu. Per 
això, reclamem igualtat per tothom i els 
mateixos drets, ja que no es pot utilitzar els 
diners en benefici propi.
PROPOSTA D ÁJUTS A 
LA CIUTADANIA I ALS 
NEGOCIS D’AMPOSTA
ADJUDICACIÓ DE 225.000 € EN 
AJUTS DIRECTES A LA CIUTA-
DANIA EN VALS DESCOMPTES 
PER COMPRES MINÍMES ALS 
COMERÇ0S, NEGOCIS...DE LA 
NOSTRA CIUTAT.
D’on ho trauríem?
* Ajuts Covid sobren 120.000 €
Es van prometre 200.000 € i al final es van 
donar només 77.000 €
* Ajuts Serveis Socials........... 20.000 €
Van anunciar uns ajuts per Serveis Socials 
de 100.000 € al final només s´adjudiquen 
80.000 €.
* Si Sorea paga quan toca el trimestre 
disposarem de 120.000 €/any

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el 
conjunt de criteris i condicions, així com el 
procediment d’atorgament de subvencions a 
persones i unitats familiars o de convivència 
del municipi d’Amposta que s’hagin vist 
afectades per la crisi sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19, amb la finalitat 
d’ajudar-les a fer front a compres dins de 
la nostra ciutat en general.
Què no faria Som Amposta?
Sabeu quin cost té aquesta campanya? 
7.000 € Es necessari fer aquesta despesa? 
No!!! Des de Som Amposta estem en 
contra de fer aquesta despesa de 7.000 €, 
en aquest moment de la manera com s´ha 
fet. Nosaltres, el que voldríem és que aquests 
7.000 €, haguessin estat repartits per tots els 
comerços en forma d´ajudes. O repartits 
per famílies necessitades, per comprar als 
comerços de la nostra ciutat. Aquesta és la 
diferència de gestionar bé o no. Els recursos 
són els que són. Però sinó els gestionem bé, 
no serveixen per res.
SOM AMPOSTA APOSTEM PER 
L’INVERSIÓ
TEMA COL·LEGI DE LES MONGES.
Amb aquesta inversió electoralista del 2019 
Amposta es van gastar 470.000 € sense 
comptar despeses financeres.
Era necessari fer aquesta despesa només 
perquè venien les eleccions del 2019 per 
tenir-lo parat?
Nosaltres vam fer una proposta que aquests 
diners els haguéssim destinat a comprar el 

Supermercat Plus per posar la Policia Local 
i el dipòsit de cotxes per estalviar els 30.000 
€/any que ens costa el lloguer d’aquests dos 
departaments. És preferible pagar hipoteca 
que lloguer, això es diu invertir. Recordar 
que quan vam fer la proposta de comprar 
el Plus tenia un cost de 150.000 € i tems 
després quan es va anar a preguntar un altre 
cop ja ens el van pujar a 450.000 €. Això 
no és treballar per la ciutat. Això no és crear 
patrimoni.. Nosaltres ho tenim clar!!
LLOGUERS SOLIDARIS.
Per la situació que tenim entenem que 
hi ha gent necessitada i creiem que s’ha 
d’ajudar a qui calgui i qui ho necessiti i 
serem solidaris. Però el que no podem 
creure és que hi ha gent que està pagant 
40/60 € de lloguers solidaris a canvi de res.
Quina es la proposta de Som Amposta?
El que proposem i que ja portaven al 
nostre programa electoral és que qui ne-
cessiti una ajuda del que sigui li donarem 
però a canvi de feina...a l’Ajuntament de 
feina ens sobra. Actualment tenim 19 
pisos llogats i ens costen gairebé 60.000 
€/any. Que amb una hipoteca ja estarien 
pràcticament pagats i al final del recor-
regut tindríem un patrimoni nostre i no 
haguérem d’anar pagant lloguers a...en 
aquest cas al INCASOL (Generalitat). 
Nosaltres ho tenim clar!
Ajudar sempre, nosaltres serem els pri-
mers. Mantenir gent que pot treballar 
amb els diners del poble NO! 
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« DIA 
INTERNACIONAL 
DE L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA VERS 
LES DONES» 

Aquest 25 de novembre, va ser el 
“Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència vers les dones”, on les i 
els socialistes d’Amposta reivindiquem 
una vegada més la total erradicació del 
terrorisme masclista que ha assassinat 
1071 dones al nostre país des que tenim 
dades comptabilitzades (2013) i 168 a 
Catalunya. També, en aquests 7 anys, 
37 menors (4 a Catalunya) han estat 
assassinats pels seus maltractadors. Les 
dades només són la punta de l’iceberg.

Urgeix frenar l’ofensiva masclista 

L’espai PSC-AMPOSTA 

TORNEM A BALANÇ 
DEL 2020 
Acaba l’any 2020 i és hora de fer 
balanç tant a nivell municipal com a 
nivell personal. 2020 ha estat segu-
rament l’any mes atípic dels anys que 
esperàvem viure mai. Primer fou la 
llevantada Gloria al gener, que castigà 
el delta, i de seguida al febrer, ja es va 
escampar el virus de la Covid- 19 per 
tot el planeta, i obligà primer a dos 
mesos de confinament estricte domi-
ciliari, i després a un semi confinament 
que dura fins a dia d’avui. La pandèmia 
ha trasbalsat completament les nostres 
vides, i per molts la pandèmia els ha 
costat la vida. 

Pel que fa al nostre grup, el 2020 
ha estat el primer any sencer que 
Junts per Amposta ha estat present 
al consistori municipal. Durant tota 
la crisi sanitària no hem parat de 
proposar mesures a cada ple, primer 
vam proposar refer completament el 

pressupost municipal, hem proposat 
crear tot tipus d’ajudes, des de supri-
mir el cobrament de la taxa de terrasses 
als bars i restaurants del municipi, ja 
que l’hostaleria ha estat un dels sectors 
més castigats per la crisi sanitària, a 
un seguit d’ajudes transversals per a 
fossin incloses al pressupost municipal 
de l’any 2021 per tots els sectors que 
han perdut mes recaptació durant este 
any, ajudes de 1.000 i 3.000 euros per 
a que es puguin beneficiar totes les 
empreses del municipi. 

Tanmateix, tot i ser lo grup muni-
cipal més petit, amb només un regidor, 
hem presentat 9 mocions al ple mu-
nicipal, de les quals se n’han aprovat 
4. Gràcies a les nostres mocions, 
precs i preguntes i a la nostra tasca 
a les xarxes socials, hem aconseguit 
forçar millores per a Amposta com 
per exemple la completa eliminació 
de tota la simbologia franquista que 
queda al municipi, hem aconseguit 
revertir el carril bici disfuncional del 
carrer Terol, hem reactivat el consell 
de redacció de la revista Amposta, i 
també hem aconseguit la instal·lació 
de lluminàries a la plaça del Mercat 
per millorar la seguretat, entre altres 
millores. També vam proposar unes 
ordenances fiscals alternatives, que 
foren rebutjades per l’equip de go-
vern, per aplicar un de les nostres 
eixos programàtics, “qui més recicla, 
menys paga” . 

NO RENUNCIEM A RES
En cap moment Junts per Amposta 

ha renunciat a aplicar el seu ideari i dur 
a la pràctica el seu programa electoral, 
tot i ser lo grup municipal més petit 
com hem dit. 

Simultàniament, la tasca del nostre 
grup ha estat menystinguda per l’equip 
de govern massa vegades, utilitzant un 
to altiu i gens respectuós amb el nostre 
grup i en especial contra el regidor Manel 
Masià. Quan hem realitzat la nostra le-
gítima tasca de govern i hem denunciat 
coses que no funcionaven bé al nostre 
municipi, la resposta airada i automàtica 
de l’equip de govern ha estat posar el 
retrovisor per intentar carregar-nos unes 
responsabilitats que no ens corresponen, 
perquè ni Junts existia en aquell moment, 
ni Manel Masià ha format mai part de 
cap govern municipal. El govern actual 
sembla tenir poca tolerància a la crítica, 
per exemple, quan se li han recriminat 
que la transparència que tant predica, 
no l’aplica amb els grups de l’oposició 
quan se li demanen la documentació 
interna que ens corresponen per llei i 
que necessitem per fer la nostra tasca 
de control, l’atac ha estat la resposta. 

Tot i que l’equip de govern vulgui 
acusar el nostre grup de fer una oposició 
destructiva i de no proposar res, la veritat 
és que l’alcalde i el seu equip ha confós, 
ser rigorosos en l’ús del pressupost públic 
i vigilar que es compleixin les promeses 
que s’han fet a la ciutadania, en fer 

oposició dura. Res més oposat al nostre 
tarannà, oposició destructiva és criticar 
per criticar, sense proposar res. Potser no 
s’esperava aquest tipus d’oposició. 

Finalment, a nivell català, Junts per 
Catalunya, el moviment que va crear el 
president a l’exili Carles Puigdemont el 
novembre de l’any 2017 finalment s’ha 
constituït en un nou partit polític. A les 
properes eleccions del 14 de febrer de 
l’any vinent al Parlament de Catalunya, 
eleccions provocades un altre cop per la 
repressió espanyola al inhabilitar injusta i 
arbitràriament el president Quim Torra, 
la candidatura Junts per Catalunya estarà 
encapçalada per Carles Puigdemont, 
Laura Borràs i Joan Canadell. 

Només ens queda desitjar un feliç 
any 2021 a tota la ciutadania d’Amposta. 
Ha estat un any complicat certament, i 
l’inici del proper no sembla que hagi 
de canviar gaire, però ja s’albira la llum 
a la fi del túnel. Mentrestant el nostre 
regidor i tot l’equip de Junts per Amposta 
que treballa des del darrera estarem a la 
vostra disposició per al que necessiteu  

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

mundial contra els drets de les dones. 
És el nostre deure posar en valor el 
llegat polític socialista i declarar la 
nostra contundent aposta per les po-
lítiques feministes com a instrument 
vital per aconseguir la igualtat real i 
efectiva entre dones i homes.

Només el feminisme garanteix una 
societat lliure de masclisme.

La pandèmia sí que coneix de gènere 
i ha empitjorat la situació de moltes 
dones. Les trucades al 016 es van 
incrementar exponencialment a tot 
el territori durant el confinament. En 
aquest context de gravetat on els partits 
de dreta i ultradreta fan discursos 
neomasclistes atacant el feminisme 
i qüestionant la violència masclista. 

Necessitem un govern feminista 
que aposti per un nou contracte so-
cial, mitjançant la incorporació de la 
perspectiva feminista al global de les 
polítiques públiques.  “Els drets de 
les dones són drets humans i s’han 
de garantir”.

Les i els socialistes reivindiquem 
les polítiques feministes com l’eina 
més útil per fer front a una situació 

insostenible que agreugen els partits 
neomasclistes:

1. Reivindiquem la coeducació que 
trenqui rols sexistes i violents.

2. Reivindiquem la tolerància zero  
davant de qualsevol mena de violèn-
cia masclista.

3. Reivindiquem l’aplicació de 
la perspectiva feminista a totes les 
accions polítiques.

Les dones només hem avançat 
en drets amb governs socialistes: 
el dret al divorci i a l’avortament,  la 
Llei integral contra la violència de 
gènere i l’actual Pacte d’Estat,  la Llei 
d’autonomia personal i atenció a la 
dependència,  la Llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes,  la lluita contra 
la bretxa salarial o l’equiparació dels 
permisos de paternitat i maternitat,   
són només alguns exemples, igual que 
el Reial decret aprovat pel Govern el 
passat 31 de març de Mesures urgents 
en matèria de protecció i assistència a 
les víctimes de violència de gènere, a les 
víctimes d’explotació sexual, tràfic de 
dones i nenes amb finalitat d’explotació 
sexual  o agressions sexuals.

Una societat que aspira a ser real-
ment democràtica i socialment justa 
no pot permetre que la meitat de la 
població pateixi violència.

Per això per a nosaltres, la lluita 
contra la violència masclista és una 
qüestió d’Estat. El govern socialista 
ha transferit recursos del Pacte d’Es-
tat per lluitar contra la violència de 
gènere. Ho ha fet per incrementar 
els recursos i les accions polítiques, 
no per reemplaçar les polítiques que 
haurien de fer i no fan alguns Governs 
autonòmics que, com a Catalunya, 
tenen les competències transferides  
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L’empresa pública Amposta Serveis Municipals 
(AMSERMU) serà un dels patrocinadors de 
la participació de la remera ampostina Aina 

Cid als jocs olímpics de Tokio 2021. Així ho han for-
malitzat aquest matí el conseller delegat de l’empresa 
pública, Miquel Subirats, i la pròpia esportista, en una 
signatura al Club Nàutic Amposta. Segons aquest 
acord de patrocini, AMSERMU fa una aportació 
econòmica de 8.000 euros a la remera olímpica del 
Club Nàutic Amposta perquè pugui adquirir mate-
rial de recuperació necessari per a millorar els seus  
entrenaments de cara a Tokio 2021.

A canvi, la remera es compromet a lluir roba 
d’entrenament amb la imatge d’Amposta, el Centre 
de Tecnificació Terres de l’Ebre i d’AMSERMU, fer 
difusió del patrocini des d’ara i fins a Tokio 21, fer 
promoció de l’eslògan #AmpostaCiutatEsportiva a 
través de les seves xarxes socials i difondre els valors 
i trets diferencials d’Amposta com a destinació de 
turisme esportiu. També es compromet a fer una 
trobada telemàtica per aportar a través de l’experiència 
personal, el camí que li han permès arribar fins als jocs, 
amb tots els esportistes del Centre de Tecnificació. 
Tanmateix, també hi ha previst fer trobades telemà-

tiques als centres educatius de la ciutat per fomentar 
els valors esportius 

Josep Betalú va entrar en tercera 
posició a la quarta prova de la 
Copa Endurance-Campionat 

Nacional MTB Marató de Costa Rica. 
La prova de cinquanta-cinc quilòme-
tres tenia situada la línia de sortida i 

arribada a El Rodeo, en una ruta que 
requeria molta estratègia de carrera. 
Jonathan Quesada (Kairos Spceialized 
Mecatronics), va ser el primer corredor 
en creuar la meta, amb un temps de 
2:41:29. Segon a 13 segons del campió 

va entrar Carlos Herrera (7C CBZ 
Economy), mentre el ciclista ampostí, 
va muntar al tercer lloc del podi a 38 
segons del cap de la cursa 

 Canal Terres de l’Ebre

Era un partit crucial per a en-
ganxar-se a la permanencia del 
Riudoms de l’ampostina Joana 

Roig. S’enfrontaven el Girona, que venia 
de guanyar el seu primer partit de la tem-
porada davant el Terrassa (1-2), mentre 
que el Riudoms que encadenava tres 

derrotes consecutives. El conjunt gironí 
va veure com després de sobreposar-se al 
gol matiner del conjunt tarragoní, amb 
dos gols de Núria Llop, el primer d’ells 
des del punt de penal, veia com deixava 
escapar dos punts a la segona part gràcies 
a una diana de la visitant Joana Roig (65).

Una errada en la sortida de la por-
tera Ainoa, va precedir al primer gol de 
l’ex-jugadora del CFF Tortosa-Ebre, 
Lilo, que marcava a plaer per al conjunt 
de Raúl Lucha. Tot i això, no abaixaven 
els braços les gironines que buscaven el 
gol que reestablís l’empat, fins que una 
acció en que s’assenyalava penal dins 
l’àrea visitant comés sobre la juvenil Aina 
Sararols i la capitana de l’equip gironí, 
Núria Llop, s’encarregava d’efectuar el 
llençament per reestablir la igualada 
(21). Abans d’arribar al descans arribava 
el segon d’un espectacular llençament 
de falta que capgirava el duel, obra de la 
màxima realitzadora de l’equip gironí des 
de l’inici de temporada, Núria Llop (37). 
Semblava que s’encarrilava el partit, fins 

que un contracop als vint minuts de la 
represa el finalitzava l’ampostina Joana 
Roig (que sembla haver trobat el camí 
del gol amb tres dianes en els darrers 
partits) i tancava el resultat amb l’empat 
definitiu. Llop, va tenir el tercer a les seues 
botes, però no va poder finalitzar la jugada 
davant la porteria visitant.

Aquest empat deixa al Riudoms tretzè 
classificat amb 5 punts i a les gironines 
catorzenes amb quatre. Els dos conjunts 
tenen la permanència a una sola victòria. 
Transcendental jornada la que se’ls pre-
senta el proper cap de setmana, darrera 
jornada de l’any, on tindràn la possibilitat 
de sortir de les darreres places del grup 

 Canal Terres de l’Ebre

JOCS OLÍMPICS > L’empresa pública de l’Ajuntament d’Amposta farà una aportació 
econòmica de 8.000 euros a la remera olímpica del Club Nàutic d’Amposta per a la compra 
de material de recuperació que li permetrà millorar els seus entrenaments

CICLISME> Va quedar a 38 segons del cap de cursa

FUTBOL> El partit acaba dos a dos

Amposta Serveis Municipals patrocina la 
participació de la remera Aina Cid a Tokio 2021

Josep Betalú tercer a la Copa Endurance de 
BTT Marató a Costa Rica

Un gol de l’ampostina Joana Roig li permet al 
Riudoms empatar amb el Girona

Esports
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L a remera ampostina Aina 
Cid i el pilot de trial gironí 
Toni Bou han estat guardo-

nats com a millors esportistes cata-
lans del 2020 en categoria femenina i 
masculina, respectivament, pel jurat 
de la 24a Festa de l’Esport Català.

Cid es va penjar la medalla de 
plata en els Campionats d’Europa 
de rem, en la categoria dues sense 
timonera mentre Bou ha guanyat 
enguany per catorzena ocasió els 

Mundials de trial en pista coberta 
i a l’aire lliure. A més, també han 
premiat al golfista Eduard Rousaud 
i a l’esquiadora Maria Costa com a 
esportistes joves amb major projec-
ció. En la categoria de millor equip 
català de l’any, el reconeixement 
ha estat per al Barcelona femení 
de Lluís Cortés i el gandesà Rafel 
Navarro.

El seleccionador espanyol de 
waterpolo masculí, David Martín, ha 

estat guardonat com a millor entre-
nador català; l’exjugador d’handbol 
del Barcelona Víctor Tomàs, retirat 
aquesta última temporada per una 
malaltia coronària, ha rebut el premi 
a esportista llegendari; i la snowbo-
arder Astrid Fina ha estat llorejada 
amb el premi a l’Esperit Esportiu.

D’altra banda, el jurat de la 24a 
Festa de l’Esport Català ha distingit 
a la Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya (FEEC) amb 

el premi a la Gestió Federativa i a 
l’agència SevenMila amb el premi 
Empresa de l’esport. Tot això, amb 
un reconeixement pòstum a la figura 
de Josep Lluís Vilaseca, exdirigent 
esportiu mort el passat 8 de març 
als 90 anys.

La 24a Festa de l’Esport Català, 
organitzada per la Unió de Fede-
racions Esportives de Catalunya 
(UFEC) i el diari ‘Sport ’, tindrà 
lloc el pròxim 9 de febrer de 2021 

P au  Car l e s  Fernández , 
c o m p o n e n t  d e l  T KD 
A l f a r o  A m p o s t a ,  h a 

aconseguit la medal la de bron-
ze amb la Selecció Catalana al 
Campionat d ’Espanya júnior de 
pesos olímpics celebrat a Beni-

dorm. Al pr imer combat, el  jove 
ha guanyat amb una diferència 
de 20 punts (23-3) davant Ayoub 
Elkhouyani, representant de Me-
lil la, i  al segon combat, ha perdut 
(19-8) contra el taekwondista de 
Castel la-La Manxa, Íker Abad 

A quest mes de desembre, 
el Centre de Tecnifica-
ció Esportiva Terres de 

l’Ebre-Amposta va acollir una con-
centració conjunta amb la Federación 
Española de Esgrima i la Federación 
Venezolana de Esgrima. La concen-

RECONEIXEMENTS  > Cid es va penjar la medalla de plata als Europeus

TAEKWONDO > Al Campionat júnior de 
pesos olímpics

ESGRIMA >    

Aina Cid escollida millor esportista 
catalana del 2020

Pau Carles Fernández, 
del TKD Alfaro Amposta, 
bronze a l’Estatal

El Centre de Tecnificació 
Esportiva Terres de l’Ebre 
d’Amposta acull una 
concentració d’esgrima 
d’alt nivell

tració ha servit també per compartir 
entrenaments amb els esportistes 
tecnificats i amb tiradors de la Sala 
Esgrima Amposta. Cal subratllar 
que entre els tiradors hi destaca el 
Veneçolà i campió olímpic d’espasa 
a Londres 2012, Rubén Limardo 
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