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CIUTAT > El ple aprova un pressupost de 2021 de 30,3 milions d’euros. CIUTAT > Constituïda la 
comissió de seguiment del Projecte Val de Zafán CULTURA > Un estudi sobre el comerç d’Amposta 
de principis de segle XX rep l’ajut de recerca etnològica de les Terres de l’Ebre

El Filomena torna a trencar 
la barra del Trabucador 

El temporal Filomena, que ha assotat també la costa del delta de l’Ebre, ha provocat mitja 
dotzena de trencaments, alguns de diversos centenars de metres d’amplada, on el mar 
penetra lliurement a l’interior de la badia dels Alfacs, desdibuixant totalment les obres 
d’emergència executades fa uns mesos. | Imatge de l’11 de gener cedida per @pinapli 

El parc dels Xiribecs 
rep la màgia del Nadal
La visita del Pare Noel i l’arribada dels Reis 
Mags es van fer adaptant-se a la normativa 
del Procicat 
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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 Ciutat

SERVEIS SOCIALS > Es va activar en l’onada de fred del temporal 
Filomena

L’”Operació fred” atén a dos persones

Dues persones, a les quals es va 
buscar allotjament, van ser ateses 
durant l’onada de fred dins el 

marc de l’Operació Fred que l’àrea de Ser-
veis Socials i la Policia Local d’Amposta, 
en coordinació amb les entitats socials 
Creu Roja, Càritas i Siloé van activar 
per l’onada de fred de principis de gener. 

L’informe preliminar de les 
excavacions arqueològiques al 
Castell confirmen les troballes 
d’alt valor històric
PATRIMONI HISTÒRIC > L’informe complet es pot consultar a la 
pàgina de l’Ajuntament d’Amposta

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 com-
plet 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 històric. Entre altres 
coses, les conclusions 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 documentar 
la continuïtat del mur d’escarpa del 
segon fossat que envoltava el recinte 
de la celòquia.

L’informe clou que “el Castell d’Am-
posta representa un cas únic dins l’ar-
quitectura de les ordes militars a l’àmbit 
de l’Ebre. Al contrari que els castells 
de Miravet i Ulldecona, no ocupa un 
punt elevat i, per tant, no presenta la 
clàssica estructura de recinte jussà i 
recinte sobirà. El castell d’Amposta 
està bastit damunt d’una plataforma 
i confia la seva inexpugnabilitat als 
fossats, d’aquí la seva potència i com-
plexitat. Tanmateix, el castell ampostí 
sí que comparteix d’altres aspectes 
amb la resta de castells ebrencs, com 
ara la mínima conservació de restes 
andalusines. És innegable l’ocupació 

Podeu 
consultar tot 
el document 
aquí

anterior però no es documenta un 
reaprofitament de les seves estructures. 
Els santjoanistes feren tabula rasa de 
l’antic hisn andalusí i plantejaren una 
construcció on la pedra, material ric i 
costós, és part integrant del discurs de 
victòria i la representació simbòlica del 
nou poder feudal. El castell d’Amposta 
degué construir-se sota l’influx de 
l’arquitectura militar de les fortifica-
cions croades orientals. Com a castell 
de frontera i dominadora d’un ampli 
territori, el castell d’Amposta es degué 

convertir en un punt de referència en la 
identitat santjoanista, com demostra el 
fet que el nou priorat adoptés el nom 
de Castellania d’Amposta 

Imatge de l ’estat de les obre el juliol del 2020, mentre s’estaven realitzant els tre-
balls arqueològics

L’objectiu d’aquest dispositu especial per 
ajudar a les persones sense llar i les famílies 
que no disposen de recursos per fer front 
a aquesta onada de fred. 

En el marc del dispositiu, la Policia 
Local va intensificar el patrullatge per 
detectar persones vulnerables; l’equip de 
Serveis Socials va fer el seguiment de les 

famílies més vulnerables i va activar tots 
els dispositius de pobresa energètica i les 
tres entitats van posar a disposició els seus 
recursos per facilitar espais de pernoctació 
amb servei de dutxa, calefacció i menjar 
calent, així com també van facilitar man-
tes, roba d’hivern, productes de neteja i 
menjar 
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El ple aprova un pressupost de 
2021 de 30,3M€ 
MUNICIPAL > Amb els vots a favor d’ERC i PSC 
i el vot contrari de Som Amposta i Junts per 
Amposta

El ple ordinari del mes de desem-
bre, reunit de forma telemàtica 
dilluns 28 de desembre al matí, va 

aprovar el pressupost de l’Ajuntament 
d’Amposta per al 2021. Uns comptes 
que sumen un total de 30.319.000 
euros i que s’incrementen un 6,36% 
respecte el 2020. Es va aprovar amb 
el vot a favor de l’equip de govern 
d’Esquerra d’Amposta i de les dues 
regidores del Partit dels Socialistes i 
el vot en contra dels dos regidors de 
Som Amposta i del regidor de Junts 
per Amposta. 

L’alcalde, Adam Tomàs, ha defensat 
el pressupost proposat per l’equip de 
govern assenyalant que es tracta “d’un 
pressupost digne i realista, que posa les 
persones al centre i amb un increment 
important de totes les partides de 
caire social i reactivació econòmica, el 
manteniment de les partides culturals 
i esportives, i una important retallada, 
de sortida, de les partides vinculades 
a les activitats festives; un pressupost 
que està més obert que mai per la si-
tuació d’incertesa que tenim”. Quant a 
l’increment del 6,36% del pressupost, 
tal i com explica Tomàs, està vinculat 
principalment, “a l’aposta a la reactiva-
ció econòmica vinculada a inversions 
que plantegem en aquest pressupost i 
és que incloem unes inversions de més 
de 7,6 milions d’euros, a executar en 
diferents anualitats i a finançar amb un 
préstec de 6 milions d’euros, 500.000 
euros de recursos propis i 1,14 milions 
d’euros de subvencions”.

Pel que fa als ingressos, destaca la 
davallada del 5,36% del capítol de 
taxes, preus públics i altres ingres-
sos, de 250.000 euros, vinculada a la 
davallada d’activitat produïda per la 
covid-19, “una baixada que no que-
da compensada per l’increment del 
capítol d’impostos directes que ja vam 
plantejar en aprovar les ordenances, 
que suposa el 2,09%”. “El sí que ens 
permet mantenir el nivell d’activitat 
quant a ingressos són, per una banda, 
el préstec de 6 milions d’euros que te-
nim previst sol·licitar i l’increment del 
capítol de transferències de capital, del 
95,6%, és a dir, de les subvencions que 
rebrem d’administracions superiors”, 
explica l’alcalde. Quant a les despeses, 
en el capítol de Personal l’alcalde 
destaca la davallada de l’1,66%, de 
prop de 193.000 euros; l’increment 
del 4,35% de les despeses corrents en 
béns i serveis i l’increment del 12,85% 
en les transferències corrents, és a dir, 
en ajuts i subvencions a la ciutadania 
i les entitats del municipi.

Podeu veure tota la 
sessió plenària aquí 

EL POSICIONAMENT DE 
L’OPOSICIÓ

La portaveu dels socialistes, Anna 
Tomàs, ha argumentat el vot a favor del 
seu grup municipal tot dient que “cre-
iem que aquests són uns pressupostos 
per a la ciutadania, basats en la situació 
real i que han incorporat les nostres 
propostes com reforçar la partida 
d’emergències socials, incrementar la 
partida del Servei d’Atenció a Domi-
cili, tornar a traure una línia d’ajudes 
a autònoms i empresaris o disminuir 
la despesa en festes; malgrat recordem 
que estem en contra de l’increment 
dels impostos”. 

Quant als altres dos grups mu-
nicipals, Som Amposta i Junts per 
Amposta, han argumentat el seu vot 
contrari de diferent manera. El por-
taveu de Junts per Amposta, Manel 
Masià, ha assenyalat que “malgrat 
que es fa difícil fer previsions en un 
moment d’incertesa com l’actual, el 
pressupost del 2021 no es preocupa 
de generar economia ni de posar les 
bases de la recuperació a llarg termini, 
sinó de buscar solucions a curt termini 
i això són amfetamines per al sistema; 
sense posar ajudes importants per a la 
recuperació econòmica tant a nivell 
comercial, empresarial i de les perso-
nes, apujant impostos i sense generar 
economia ni un projecte transforma-
dor.”. Finalment, el portaveu del grup 
municipal Som Amposta, German 
Ciscar, ha defensat el seu vot en con-
trari apel·lant a la despesa en lloguers 
que contempla el pressupost perquè “el 
model de Som Amposta és invertir i no 
pagar lloguers”, considerant que “tot i 
que cal ser solidaris i fer costat a les 
persones que ho passen malament, no 
estem d’acord en el model d’Esquerra 
d’Amposta que dona diners a canvi 
de res, sempre hem defensat que a 
les persones que poden treballar cal 
donar-los-hi feina”; també ha apuntat 
que cal traure a concurs serveis com 
els mitjans de comunicació, així com 
altres mancances com la il·luminació 
del pont, o el clavegueram,...

SERVEIS AL TERRITORI
•  Increment del 110% del manteniment de la via pública: de 205.700 € a 

426.500 €
• Creació partida de 20.000 € per a polígons industrials
• Incorporació de 200.000 € en renovació de clavegueram
•  Increment del 38% la despesa en manteniment d’edificis municipals: 

de 46.800 € a 64.600 €

EDUCACIÓ  
• Increment del 33% dels edificis educatius: 38.000 € a 50.500 €
•  Manteniment de les partides de subvencions a centres i ampes: 40.000 €
•  Incorporació ajuts per iniciar el projecte de socialització de llibres: 40.000 €
•  Monitors/es de menjador per a infants de Necessitats Educatives Espe-

cials: 40.000 €
• Inversió de 50.000 € al pati del Consol Ferré.
• Es mantenen les beques a l’Excel·lència als Estudis: 50.000 €

SERVEIS SOCIALS I DRETS A LA CIUTADANIA 

• Es doblen les ajudes d’urgència social: de 40.000 € a 80.000 €
• Increment del 100% del SAD: de 90.000 € a 180.000 €
• Increment del 25% del TAD: de 60.000 € a 75.000 €
•  Increment del 75% la inversió en projecte d’habitatge públic: de 88.823 

€ a 155.313 € – s’incorporen 17 habitatges més amb convenis amb Ha-
bitat3 i Sareb

•  Es duplica el projecte de Salut bucodental amb Creu Roja: de 6.000 € 
a 13.000 €

• Projecte Amposta Ciutat Diversa: 5.000 €
COMERÇ, EMPRESA I TURISME 

• 100.000 € a ajuts a empreses i persones autònomes covid-19
•  Increment del 50% les despeses de promoció comercial, turística i 

empresarial: de 120.000 € a 180.000 € - creant una partida de 30.000 
€ per al Turisme Esportiu

•  Increment de 12,5% dels ajuts a l’emprenedoria: de 40.000 € a 45.000 
€, incorporant ajudes a aquelles persones autònomes que facin ús 
d’espais de coworking

JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

•  100.000 € per a ajudes a les empreses i entitats de lleure per a la rea-
lització d’activitats d’estiu, Pasqua i Nadal

•  Increment del 133 % de les activitats en Joventut i Participació Ciu-
tadana: de 15.000 € a 35.000 € en activitats

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ENTORN 
NATURAL 

• 25.000 € d’Horts Socials
•  16.000 € a activitats de millora del medi ambient i fer d’Amposta una 

ciutat més sostenible
• 941.000 € de l’última fase de l’enllumenat
• 150.000 € per a la recuperació de la Val de Zafán

CULTURA, FESTES I ESPORTS 

•  Es manté la despesa en Cultura (teatre, Festicam,...) i es redueixen les 
partides vinculades a Festes en un 50% passant de 400.000 € a 200.000 €

•  En el capítol de subvencions es creix un 12% passant de 2,5 a 3 milions 
d’euros incrementat el suport a les entitats culturals, festes i esports

•  Es mantenen les partides de suport d’activitat d’entitats i increment 
en un 90% la partida de manteniment d’edificis esportius: 64.250 € 
a 122.750 €)
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MEDI AMBIENT > Mitja dotzena de trencaments deixen de nou incomunicada la punta de la Banya

El temporal Filomena esborra del mapa més 
de la meitat de la barra del Trabucador

No ha passat ni un any des que el 
temporal Gloria tornés a posa en 
evidència la fragilitat extrema de 

la barra de Trabucador que un nou episodi 
de mal temps ha acabat esborrat pràcti-
cament del mapa la meitat de l’istme. El 
temporal Filomena, que ha assotat també 
la costa del delta de l’Ebre, ha provocat 
mitja dotzena de trencaments, alguns de 
diversos centenars de metres d’amplada, 
on el mar penetra lliurement a l’interior 
de la badia dels Alfacs, desdibuixant total-
ment les obres d’emergència executades fa 
uns mesos. Tot i que els canals no són tan 
profunds com en l’anterior episodi, l’accés 
a la punta de la Banya i les salines de la 
Trinitat per terra és gairebé impossible: 
únicament amb vehicles especials i de 
gran alçada.

Després d’haver patit tres o quatre 
episodis addicionals d’abast més reduït 
durant la primavera i la tardor passades, el 
trencament provocat per Filomena torna 
a ser de grans dimensions. A l’espera de 
finalitzar les valoracions més precises 
sobre l’impacte, es tracta d’un episodi 
que només ha estat superat pels efectes 
del Gloria, fa un any. “Podria ser la segona 

afectació més gran de la barra des que en 
tenim constància. Ens en recordarem molt 
de temps”, ha apuntat el director tècnic de 
la Taula de Consens del delta de l’Ebre, 
Rafa Sánchez.Ja no queda pràcticament ni 
rastre de l’actuació d’emergència executada 
abans de l’estiu per la Direcció General 
de Costes, que va invertir 700.000 euros 
abocant-hi 120.000 metres cúbics de sorra 
per crear una franja de 50 metres d’ample. 
Novament, l’empresa que gestiona les 
salines, Infosa, espera iniciar de nou, pel 
seu compte, les actuacions per recuperar 
el camí durant els pròxims dies. Seran 
tasques que s’allargaran durant setmanes 
o mesos, reconeix el seu gerent, Joan 
Sucarrats

VOLUNTAT POLÍTICA
Sucarrats lamenta la manca d’iniciativa 

de les administracions a l’hora de posar 
sobre la taula i executar solucions més 
duradores per a la integritat de l’istme i 
de la morfologia del Delta en general. “És 
una llàstima veure com les administracions 
es tiren la culpa d’uns als altres. La Gene-
ralitat té una partida de 6 milions d’euros 
pendent d’executar i al final pensem que 

ECOLOGISTES EN ACCIÓ 
RECLAMA INICIAR JA EL 
TRASLLAT DE SEDIMENTS 
DELS EMBASSAMENTS 
PER SALVAR EL DELTA DE 
L’EBRE

Ecologistes en Acció reclama 
que s’iniciïn de forma immediata 
les proves pilot de transferència de 
sediments des dels embassaments 
del tram final de l’Ebre per salvar 
el Delta. En un comunicat, l’entitat 
remarca que el pas del temporal Fi-
lomena ha tornat a posar novament 
la vulnerabilitat d’un espai que és 
Reserva de la Biosfera així com la 
“ineficàcia d’intentar solucionar la 
regressió i la subsidència del delta 
de l’Ebre sense considerar” les tones 
acumulades als pantans de Riba-roja 
d’Ebre, Mequinensa i, en molt menor 
mesura, Flix. Recorden, en aquest 
sentit, que aixecar murs perimetrals 
de defensa i els moviments de sorres 
són mesures “cares, ineficaces i de gran 
impacte ambiental”.

no és un problema de que si Madrid dona 
o no l’autorització d’emergència, sinó un 
problema de voluntat política, també del 
Ministeri –de Transició Ecològica- de 
prendre’s seriosament el problema que té 
el Delta, que no és només des del temporal 
Gloria. Ve de molt enrere i la inacció des 
les administracions., històricament, ha 
estat total”, referma.

La Taula de Consens, organisme 
impulsat per les comunitats de regants 
i ajuntaments del Delta, exigeix que la 
reconeguda urgència es faci efectiva, 
d’un cop per totes, sobre el terreny. “Les 
actuacions d’emergència arran del Gloria 
no van deixar el Delta com estava abans. 
Necessitem tornar al Delta a una situació 
que es pugui defensar davant d’aquestes 
tempestes”, ha apuntat el director tècnic de 
l’ens, Rafa Sánchez, qui també ha recordat 
la necessitat de “canviar el xip”, assumint 
actuacions més planificades i fora de 
la urgència com l’aportació de sorra de 
forma més massiva amb l’ús de dragues 
així com la recuperació de sediments dels 
embassaments 

ACN

Pla general dels treballs per restablir un camí de pas després del trencament de la 
barra del Trabucador pel pas del Filomena. Imatge del 18 de gener de 2021.

Pla general dels trams que es mantenen submergits de la barra del Trabucador des-
prés del pas del temporal Filomena. Imatge del 13 de gener de 2021. 
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El Servei Prelaboral del Pere Mata Amposta 
aconsegueix un 32% d’inserció laboral
SALUT MENTAL> A les acaballes del 2020 es van complir 10 anys de la seva posada en marxa

E l Servei Prelaboral d’Amposta 
de la Fundació Pere Mata 
Terres de l’Ebre ha finalitzat 

l’any 2020 celebrant 10 anys des de 
la seva posada en marxa i amb una 
valoració molt positiva de la feina 
feta, que es tradueix en la consecu-
ció d’un 32% d’inserció laboral de 
les persones ateses. Així, de les 174 
persones que han passat pel Servei 
en aquests 10 anys, 55 s’han pogut 
inserir laboralment fruit del procés de 
millora i d’empoderament personal i 
laboral que es treballa des del Servei 
Prelaboral. Cal tenir en compte que 
les persones ateses estan afectades 
per un trastorn mental sever, essent 
les persones amb trastorns esquizo-
frènics el gruix més important del 
total, amb un 59 per cent dels casos.

Altres diagnòstics de les persones 
ateses han estat: trastorns bipolars 
en un 11 per cent, depressió major 
recorrent en un  8,6%, trastorns 
de personalitat i trastorn límit de 
personalitat en un 7,5%, cadascun, 
trastorns d’ansietat en un 2,3% dels 
casos, trastorns de l’espectre autista en 
un 2,3%, i trastorn obsessiu compul-
siu en un 1,8%. De les 174 persones 
ateses en total durant aquests 10 
anys, un 79% són del sexe masculí i 
un 21% del sexe femení. Aquesta im-

portant diferència indica una major 
prevalença de trastorns que afecten 
més als homes i, per una altra banda, 
en el cas del perfil femení, una major 
tendència encara a quedar-se a casa.

Per facilitar la inserció laboral, 
durant aquests 10 anys el Servei 
Prelaboral ha comptat amb la col·la-
boració i el suport de diverses enti-
tats i empreses del territori que han 
facilitat la realització de pràctiques 
laborals de les persones usuàries en 
entorns de treball normalitzats, la 
qual cosa ha contribuït a trencar 
amb falsos estigmes i prejudicis, i a 
visibilitzar les malalties mentals. És 
per això, que des del Servei Prelaboral 
d’Amposta es vol agrair públicament 
la col·laboració del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, de l’ARCA, de Temps 
de Terra, de Riet Vell, de l’Ajunta-
ment de l’Aldea (amb un conveni 
per col·laborar amb les escoles del 
municipi) i del Restaurant l’Estany 
– Casa de Fusta.

Per tot plegat, des del Servei Prela-
boral és fa una valoració molt positiva 
de la feina feta durant aquests 10 
anys i de la seva evolució, des d’uns 
inicis d’incertesa en ser un servei 
desconegut, fins a l’actualitat, en 
què s’ha consolidat al territori i ha 
esdevingut un servei de referència 

L’Ajuntament contracta dos agents ambientals
POLÍTIQUES AMBIENTALS> La seva principal tasca serà conscienciar sobre les bones 
pràctiques a l’hora de desfer-nos dels residus

L’1 de desembre van incorporar-se 
a la regidoria de Polítiques Ambi-
entals de l’Ajuntament d’Amposta 

dos agents ambientals, contractats a 
través dels plans d’ocupació extraor-
dinaris de la Generalitat de Catalunya 
per la covid-19, amb la voluntat de 
reforçar les tasques que es realitzen des 
d’aquesta regidoria, en especial pel que 
fa a la gestió dels residus. Així, entre les 
tasques que duran a terme aquestes dues 
persones, contractades per un període 
de nou mesos, hi ha les campanyes de 
conscienciació mediambiental i cívica, 
la recopilació de dades sobre generació 
de residus i la supervisió de l’estat de les 
illes de contenidors.

 “Per a les campanyes de conscienciació 
mediambiental tindran molta importància 
les accions a peu de carrer”, assenyala la 
regidora de Polítiques Ambientals, Núria 
Marco. Així, dissabte 19, els agents am-
bientals es van instal·lar amb la carpa de 
Cuidem Amposta a la zona del mercat 
per donar informació a la ciutadania de 
la necessitat de fer un ús correcte dels 
contenidors. “Hem començat amb aquesta 
informació i en les properes setmanes 
també es difondrà informació sobre el 
servei de recollida a domicili de trastos 
vells i el servei de deixalleria, i durant 
el mes de gener o febrer iniciaran una 
campanya sobre el reciclatge d’orgànica”, 
afegeix Marco 
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El Govern vol convertir l’antiga residència 
d’avis en un alberg de joventut
JOVENTUT> Està prevista una inversió inicial de 4,5 MEUR

El Govern estudia remode-
lar l’antiga residència d’avis 
d’Amposta per convertir-la en 

un alberg de joventut de la Xarxa 
d’Albergs de Catalunya (Xanascat). 
El conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chackir el Homrani, que 
va visitar dissabte 19 de desembre les 
instal·lacions, va afirmar que l’espai té 
“potencialitat” per donar resposta a la 
demanda de turisme familiar i esportiu 
del delta de l’Ebre. Homrani no va 
avançar els terminis per executar el 
projecte, que està en fase inicial, però 
va apuntar que tindrà un cost d’uns 
4,5 milions d’euros inicials. 

Segons Homrani, l’estudi prelimi-
nar indica que el projecte de reconvertir 
l’antic geriàtric d’Amposta és viable i 
té moltes possibilitats. “Ara el que ens 
pertoca és treballar per fer realitat el 
futur alberg, veiem la potencialitat, les 
primeres anàlisis donen un nivell de 
places que ens permet veure que tindrà 
viabilitat econòmica”, ha subratllat. 
L’antiga residència es va construir el 
1990 i va estar operativa fins fa quatre 
anys quan es va tancar. L’equipament 
té 3.025 m2, repartits en sis plantes, i 
habitacions amb bany propi.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha explicat que el nou alberg podria 
disposar de 250 places. Així, es resol-
dria el dèficit d’allotjament turístic al 
municipi i també es donaria resposta 
a la demanada creixent de turisme 
esportiu, de natura i familiar a les 
terres de l’Ebre. “És un edifici que té 
més de 30 anys, que és aprofitable, al 
mig del poble i d’una zona de serveis”, 
ha detallat Tomàs. A més, ha remarcat 
que des de l’Ajuntament facilitaran que 
el projecte tiri endavant. El conseller 
també ha remarcat la “bona sintonia” 
entre ambdues administracions per 
posar en marxar la remodelació.

Amb tot, Homrani no va voler 
avançar els terminis d’execució fins 
que no es redacti l’informe definitiu. 
“Seria un error posar terminis, en 
una situació com la que estem vivint, 
hem hagut de prioritzar recursos que 
teníem pensats en certs àmbits per la 
resposta de la covid-19”, ha afegit. A 
la vegada, també estudiaran la “com-
plementarietat” del futur alberg amb 
els equipaments ebrencs per tal d’unir 
esforços i donar una resposta conjunta 
a la demanda de grups grans, com ara 
escoles, per part de les direccions. “La 

Constituïda la comissió de seguiment del Projecte 
Val de Zafán
TU FAS AMPOSTA> Va ser la proposta guanyadora al procés de pressupostos participatius 

Constituïda la comissió de segui-
ment del Projecte Via de Zafán, 
que va guanyar la votació dels pres-

supostos participatius Tu fas Amposta! 
Dilluns 11 al matí, personal tècnic i càrrecs 
electes de l’Ajuntament d’Amposta va re-
unir-se per constituir formalment aquesta 
comissió, que ha vetllar per l’execució de 
la recuperació de la Val de Zafán com 
a via verda. La comissió està integrada 
per la tècnica de Participació Ciutadana 
(que ha de vetllar perquè l’execució de 

la proposta coincideixi amb la proposta 
guanyadora), l’arquitecta municipal (que 
ha de vetllar pel desenvolupament tècnic 
del projecte), la coordinadora de l’àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Social 
(per poder vincular el projecte a plans 
d’ocupació), el secretari de l’Ajuntament 
(per treballar els acords amb les propietats 
privades dels terrenys afectats pel projecte) 
i la cap de premsa i protocol (per garantir 
la transparència en tot el procés). A més, 
també hi formen part la regidora de 

Joventut i Participació Ciutadana, Carla 
Bonfill, el regidor de Desenvolupament 
Social i Econòmic, Pep Simó; el regidor 
de Serveis al Territori, Miquel Subirats, 
i la regidora de Polítiques Ambientals, 
Núria Marco. A més a més, tal i com 
explica la regidora de Joventut i Partici-
pació Ciutadana, mensualment es retran 
comptes de l’evolució del projecte a la 
resta de grups municipals a la comissió 
informativa pertinent.

En aquesta primera reunió, que va estar 

presidida per l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, es definir el projecte i el calendari 
de tasques al llarg de l’any i es va establir 
un pla de seguiment de la comissió. També 
es van organitzar els tres grups de treball 
(comunicació, desenvolupament tècnic i 
desenvolupament legal). Els membres 
de cada grup de treball es van emplaçar 
a començar a treballar en la definició tèc-
nica del projecte i en establir els primers 
contactes amb les propietats dels terrenys 
que quedarien afectats pel projecte 

Una de les estances de l ’antiga residència d ’avis que es vol remodelar per conver-
tir-la en un alberg de joventut

línia de treball dels últims anys és la 
d’incrementar la inversió de la xarxa 
d’albergs, perquè tenim molt clar que 
és un valor que la Generalitat tingui 
una xarxa d’albergs propis”, va valorar 
Homrani.

La xarxa pública d’albergs ges-
tionats per l’Agència Catalana de 
Joventut (ACJ) té 51 albergs. El nou 
equipament se sumaria als de Delte-
bre i Poblenou de Delta (Montsià) i 

a l’adherit al Xanascat de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre). Aquest 
any, els 21 albergs públics del 
Xanascat han registrat 104.326 
pernoctacions que corresponen a 
40.692 usuaris. D’aquesta activi-
tat, el 25% procedia del programa 
‘ Vacances en família’, el 9,6% del 
Programa d’activitat Escolars i el 
9,4% de les colònies de ‘l’Estiu 
és teu’ 

Ciutat
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El parc dels Xiribecs rep la màgia del Nadal 
NADAL > La visita del Pare Noel i l’arribada dels Reis Mags es van fer adaptant-se a la 
normativa del Procicat

Les restriccions per frenar la propa-
gació de la covid-19 no van ser un 
impediment perquè els menuts i 

menudes de casa poguessin viure, sempre 
seguint tots els protocols de seguretat i 
higiene dictaminats pel Procicat, la màgia 
del Nadal. No va ser com tots els anys, però 
els dos actes més emblemàtics de les festes 
nadalenques per als i les infants: l’arribada 
del Pare Noel i la cavalcada dels Reis Mags, 
es van reinventar per fer possible que els 
xiquets i xiquetes d’Amposta gaudissin 
d’un moment amb aquests personatges 
màgics. Així, davant la prohibició de 
fer cavalcades i amb la possibilitat de 
fer espectacles estàtics, l’Ajuntament va 
decidir convertir el Parc dels Xiribecs en 
l’espai on poder rebre tant al Pare Noel 
com al Reis Mags. 

L’arribada del Pare Noel es va fer el 
dia 24 de desembre durant tot el dia. 

Així, el Pare Noel, acompanyat amb els 
i les seves ajudants, es va instal·lar amb el 
seu trineu a una zona del parc, des d’on 
va saludar totes les menudes i menuts 
que es van acostar a visitar-lo. Seguint 
sempre el distanciament social i fent cua 
d’espera, les xiquetes i xiquets van poder 
veure i saludar al Pare Noel i a les seves 
ajudants. Aquest també els va fer arribar 
un missatge a través de les xarxes social 
de l’Ajuntament. 

Per a la tarda i nit del 5 de gener, 
Ses Majestats els Reis Mags van ser els 
protagonistes de l’espectacle Viu la màgia 
de la nit de Reis, que es va fer en quatre 
passis diferents de 400 persones cada passi 
amb la voluntat que la majoria de nens 
i nens poguessin veure a Ses Majestats. 
L’entrada era d’un euro solidari per 
persona a benefici d’Apasa. En total es 
van recaptar més de 1500 euros 

Gent
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Em dic Frederic Lopez (Fede) de la Ràpita. Amb 50 anys acabats de complir, em sento 
en el millor moment per tirar endavant un nou projecte, una necessitat, una il·lusió, un 
futur més pròsper per a tots.

Durant molts anys he estat treballant com a tècnic en administració i comerç; però 
actualment porto a terme la meua passió, la meua lluita pel benestar de tothom, (en 
especial de la gent gran) com Auxiliar de 
Geriatria. I em presento com a candidat 
de Som Terres de l’Ebre perquè ja ha 
arribat el moment de que aquestes 
terres formen part de veritat d’una 
Catalunya moderna on tots els territoris 
siguin reconeguts i tractats de la mateixa 
manera.

No pot ser que les Terres de l’Ebre 
només formem part de Catalunya, 
la majoria de vegades, per treure 
vots des de Barcelona. Som unes 
terres amb falta d’infraestructures, inver-
sions, amb necessitats socials, laborals, 
econòmiques, de salut, sanitat, educació, 
industria... Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix 
Ebre i Montsià formen aquest territori 
tant especial que amb el conjunt de les 52 
poblacions que l’integren, i amb els prop de 
200000 habitants que dia rere dia demanem 
el que ens pertoca. 

Ja hem esperat prou, ara és el mo-
ment de tenir una actuació directa i 
poder participar de la gestió diària 
de les Terres de l’Ebre amb veu i vot 
al Parlament de Catalunya mitjançant 
una aposta ferma i directa per evitar que 
sempre ens quedem al fons del paner. 

Els que em coneixeu ja sabeu la meua 
vinculació i dedicació envers la gent del 
territori tant a nivell social, com defensant 
la nostra cultura i les nostres tradicions i 
també amb la defensa dels nostres bous 
al carrer des de la seva morfologia com a 
animals, passant per la regulació de la caça 
com a objectiu sostenible dins la natura i 
necessitat cinegètica dintre la nostra soci-
etat i que són a l’hora úniques pel que fa la nostra història, les quals s’han de debatre 
i defensar des d’aquí. Ara només cal la implicació i la presència a nivell polític i sense 
entrebancs i de forma directa a la Generalitat de Catalunya mitjançant el vostre suport 

i atenent l’encàrrec de lluitar i treballar incondicionalment per aquesta zona; ja que per 
això Som Terres de l’Ebre 

No portarem un programa simplement per a cobrir la gestió electoral com un partit 
més dels molts que hi ha i que malgrat les bones intencions al final aquí, a aquestes 
terres no arriba res.  “Ja n´hi ha prou”, volem ser la veu de tots els ebrencs i 

ebrenques i poder exercir el nostre dret a 
defensar aquest territori i potenciar-lo per a 
que sigui capdavanter del país i fer que d’una 
vegada per totes es reparen tots els danys 
que el nostre territori pateix.

L’agricultura, la pesca, la ramaderia, la 
industria, l’esport...Un territori privilegiat 
on la terra abraça al mar, on passem de la 
sorra als ports en 150kms de paisatge, de 
meravelles a la natura, de fauna autòctona, 
l’art, la cultura, i tants i tants valors oblidats 
per molta gent. Ara és el moment i ara 
és quan toca dir prou. Som Terres de 
l’Ebre i per això em poso a les vostres mans 
i us demano el vostre suport,  per poder ser 
aquesta veu, per fer valer aquesta necessitat 
imperiosa del nostre territori, lluitant pels 
nostres drets, portant a terme com sempre 
hem fet les nostres obligacions com a part 
d’aquesta Catalunya tant estimada; però amb 
la ferma reclamació del que ens pertoca. No 
podem ser una terra només per a tot allò que 
no es vol a la resta de Catalunya. 

He estat molts anys unit a grups de gent, 
associacions culturals, joventut, benestar 
social... Sóc de les Terres de l’Ebre; però entre 
tots hem de fer que ens escoltin al Parlament 
i que reconeguin que també formem part 
d’aquesta regió tant volguda i estimada, la 
Regió Catalana. Sempre s’ha dit que la unió 
fa la força i que sense força no hi ha fruits. Per 
això et demano el teu suport amb el compro-
mís d’aconseguir el principi d’una nova etapa 
de progrés i millora a tots els nivells d’aquest 
territori. Ja no podem esperar més!!! 
Som Terres de l’Ebre

Frederic Lopez
Candidat per Som Terres de l’Ebre  

a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021
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‘Aquesta Marató toca a tothom’. 
Aquest va ser l’eslògan de l’edició 
del 2020 de la Marató de TV3, 

dedicada enguany a la investigació 
i conscienciació sobre la covid-19. 
Malgrat les restriccions sanitàries 
per frenar la propagació del virus, i 
com ja és habitual, diferents entitats 
del municipi van organitzar activitats 
solidàries per recaptar fons. L’Ajun-
tament, per exemple, va dedicar una 
part de la taquilla de l’obra de Teatre 
Lapònia a la Marató i també va orga-
nitzar el ‘Missatge solidari del carter 
reial’, a través del qual les famílies 
que es van inscriure van rebre un 
missatge personalitat per als menuts 
i menudes del rei Gaspar. Entre totes 
dues activitats, l’Ajuntament va fer 
una aportació de 300 euros 

El col·legi públic Miquel Granell 
va organitzar, durant la segona quin-
zena de novembre, l’activitat ‘Junts 
per un futur amb Salut!’, en què tots 
el professorat, el personal de l’escola 
i l’alumnat de totes les tutores van 
realitzar vídeos per animar a la partici-
pació a les famílies per fer un donatiu a 

la Marató. A través d’aquesta activitat 
es van recaptar prop de 1.920 euros.

Les dues llars d’infants munici-
pals també van organitzar activitats. 
En el cas de la Sequieta, van prepar 
Xoco-vid19, posem tots els sentits, 
a través del qual activitats sensorials 
que duien com a pretext la xocolata. 
Es van recaptar 370 euros. Per la seva 
banda, la Gruneta va fer el sorteig 
de la panera del benestar. Apasa va 
organitzar una rifa de regals cedits 
per comerços d’Amposta i a més, van 
vendre mascaretes confeccionades per 
alumnes de l’escola. Gràcies a aquestes 
dues activitats es van recaptar 1.000 
euros. 

Per la seua banda, el Club Twirling 
Big Dream, va organitzar una recol-
lecta entre els seus associats gràcies a 
la qual van poder aportar a la Marató 
prop de 245 euros. I finalment, la 
Unió Filharmònica va aportar 365 
euros del seu concert de Nadal amb 
un repertori basat en molts èxit del 
cantant Nord-americà Frank Sinatra 
i també apostant per un seguit de 
cançons arranjades amb swing 

“Amposta participa en la Marató ”
SOLIDARITAT > Diferents entitats del municipi van organitzar activitats per recaptar fons per 
a la Marató

Unió filharmònica: La Unió Filharmònica va recaptar 365 euros amb el seu concert 
de Nadal basat amb els èxits de Sinatra

Xoco-vid19, posem tots els sentits va ser l ’activitat sensorial que va organitzar la 
Sequieta per recaptar fons per a la Marató. 

Amb la rifa de regalls i la confecció i venda de mascaretes, Apasa va donar 1.000 
euros.  La Gruneta va sortejar la panera del Benestar. 

Gent
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El passat 6 de novembre de 2020, fou 
l’aniversari de Manolita, aquest fet 
tan important el va celebrar a la casa 

on fa anys que hi viu i estigué envoltada 
del caliu de la família, amics i veïns.

 Manolita és filla de José Parés 
García, nascut el 1883 a Tarragona i de 
Manola Forcadell García, nascuda el 
1887 a Amposta. Manolita visqué de 
menuda al carrer Sant Roc, número 3, 
era la casa on des de feia anys vivia la 
família de s’ha mare. Estudià al col·legi 
de les monges.

 Sa mare era una modista molt 
coneguda i apreciada no solament per 
la gent d’Amposta sinó també per la 
dels pobles del voltant; la xiqueta, des 
de menuda, visqué l’ambient d’un taller 
de costura. Per la tarda quan sortia de 
l’escola, li agradava passar una bona 
estona amb les cosidores, observava com 
treballaven i aviat començà a ajudar-les 
realitzant les coses més senzilles.

Com la noia tenia molta disposició 
pel cosir, estava molt clar quina seria la 
seua professió i en finalitzar el període 
escolar, es quedà al costat de sa mare a 
aprendre l’ofici. En aquells temps era 
habitual que les noies, des de molt jove-
netes, comencessin a brodar-se l’aixovar 
per a quan es casessin i Manolita no fou 
una excepció. Tenir uns 12 anys quan 
començà anar a casa de la senyora Pal-
mira Barberà Solé, la qual era una gran 
mestra amb l’ensenyament del brodat a 
mà, es pot considerar que més del 70% 
de les joves ampostines d’aquells temps, 
anaren a casa d’ella per aprendre’n. 

Hi ha una fotografia que té un valor 
històric molt important i una qualitat 
gràfica excel·lent, al mig està la senyora 
Palmira i al seu voltant hi han 44 de 
les alumnes, de diferents edats, que 
en aquells moment tenia, aquesta foto 
porta la data abril de 1935; Manolita és 

una d’elles i encara no havia complert 
els 15 anys. 

Manolita havia après a tocar el piano i 
com a casa en tenia un, els diumenges al 
matí, que era quan disposava de temps, 
dedicava una estona a tocar-lo, de ve-
gades, segons la peça que interpretava, 
també cantava.                       

Quan tingué assolit el temari de Tall 
i Confecció pel sistema Estapé, sa mare 
considerà que seria bo per a la xiqueta 
anar a Tarragona, al taller d’una modista 
de prestigi, on acabaria de perfeccionar 
els coneixements que ella li havia ense-
nyat. Allí estigué uns mesos i després 
marxà a Barcelona, on treballà per una 
casa de modes molt coneguda en aquells 
temps. Finalment s’examinà a l’acadèmia 
de Josefina Estapé, obtenint el títol de 
professora de Tall i Confecció amb la 
qualificació d’excel·lent, el diploma porta 
data del 17 de maig de 1941; aleshores 
tenia 20 anys.

Manolita en tornar a Amposta es 
quedà al taller de sa mare, com entre les 
dos hi havia una perfecta compenetració 
professional, es repartiren la feina; la 
mare es dedicava a impartir les classes 
a les noies que estudiaven Corte i la filla 
atenia les clientes, prenia mides, feia els 
patrons, etc. 

Mare i filla solien anar a Barcelona 
per assistir a les desfilades de moda que, 
cada nova temporada, es celebraven 
a l’Hotel Ritz, així estaven al dia de 
les noves tendències. També visitaven 
botigues d’alta costura on compraven 
robes de qualitat, que tenien al taller a 
disposició de les clientes.        

Manolita va conèixer a Juan Vizcarro 
Treig, nascut el 10 d’octubre de 1914 a 
Benifallet i si va enamorar, després d’un 
temps de festeig, el 28 de juliol de 1951, 
es casaren. El matrimoni es quedà a viure 
en aquesta població, van tenir quatre fills, 
tres nois i una noia. Manolita allí té la 
seva família i el cercle d’amistats que amb 
els anys anat fent, però no s’oblida dels 
anys passats a Amposta; de la família 
així com dels molts amics i coneguts, 
que aquí va deixar.   

Mare i filla van viure una època difícil, 
amb poques oportunitats laborals per a 
la dona, però malgrat les dificultats es 
van convertir en un refent dintre de la 
seva professió.

Manolita, des d’Amposta et desitgem 
moltes felicitats pels 100 anys que has 
complert i per la bona qualitat de vida, 
de la qual gaudeixes. Una abraçada   

Montse Soriano-Montagut

Manolita Parés Forcadell 
ha complert 100 anys

Al Parc d ’Amposta, lluint un model fet per ella 

Ballant amb Juan Vizcarro

Passejant amb les amigues 

Als 14 anys, quan anava al de Palmira 
Barberà

Gent
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Un estudi sobre el comerç d’Amposta de 
principis de segle XX rep l’ajut de recerca 
etnològica de les Terres de l’Ebre
RECERCA > La realitzaran Sabina Colomé i Ariadna Callarisa

El Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre ha concedit els dos Ajuts 
a la realització de projectes de 

recerca etnològica a les comarques de 
l’Ebre per al 2021, dos investigacions 
que comptaran amb el suport metodolò-
gic, tècnic i econòmic del Museu de les 
Terres de l’Ebre, en qualitat d’Antena de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial (OPEI) del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Es tracta de les recerques “Comerç i 
comerciants d’Amposta de principis del 
segle XX”, presentada per l’Ajuntament 
d’Amposta i que serà realitzada l’equip 
local format per Sabina Colomé Ortí 
i Ariadna Reverté Callarisa; i “Inven-
tari dels estris i equips de les antigues 
drassanes Carceller de Sant Carles de 
la Ràpita”, presentada per l’Ajuntament 
de Sant Carles de la Ràpita i que anirà 
a càrrec d’Antoni Cartes Reverté.

La primera recerca va molt lligat a la 
Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta, i 

permetrà descobrir i ampliar les notícies 
històriques, fotografies i la memòria 
oral molt més enllà de les recollides 
fins avui, de manera que possibilita-
ran la inclusió de majors continguts 
patrimonials dins el programa de la 
nova edició de la Festa del Mercat, que 
estarà dedicada al comerç de proximitat 
ampostí, que abastia la ciutat i el seu 
territori d’influència en aquella època 
de grans canvis econòmics i socials a 
la ciutat.

La segona recerca posarà en valor 
les antigues Drassanes de Carceller, 
a Sant Carles de la Ràpita, que estan 
documentades des dels principis del 
segle XIX fins a mitjans de la dècada 
de 1990, instal·lades en diversos punts 
de la façana marítima, tot que els inicis 
de la seva activitat històrica són molt 
anteriors i es localitzen a Tortosa.

Des del 2001, el Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre ha atorgat aquests 
ajuts econòmics que han permès la 

realització de 31 projectes de recerca 
etnològica diferents, donant suport a 
entitats i investigadors de les Terres de 
l’Ebre, investigant i recuperant així una 
part important del Patrimoni Etno-
lògic i Immaterial del territori. Arreu 
de les quatre comarques ebrenques 
s’han recercat temàtiques tan diverses 

Txarango suspèn la seva gira de comiat, que havia 
de fer parada a Amposta
MÚSICA> Han establert un sistema de retorn dels diners a través de la seva web

Txarango ha suspès definitiva-
ment la seva gira de comia, ‘El 
gran Circ’, que estava prevista 

per a l’any passat i que havia de fer pa-
rada a Amposta a l’agost durant un cap 
de setmana sencer. Així ho anunciava 
la banda a finals de 2020 a través d’un 
comunicat a les seves xarxes socials i 
pàgina web. “La gira d’El gran Circ 
no s’ha pogut fer i a dia d’avui encara 
no tenim cap perspectiva de quan la 
podríem dur a terme. Per aquest motiu 
hem decidit suspendre definitivament 
aquesta gira amb l’objectiu que quan 
les coses millorin puguem programar 
nous concerts de comiat adaptats a les 
possibilitats del moment”, expliquen, 
tot afegint: “ Toca ser realistes i el 
format de grans aforaments de la gira 
d’El Gran Circ pensada el 2019 abans 

de la pandèmia, l’espai interior de la 
carpa, el fet de comptar amb totes les 
entrades exhaurides, el disseny de l’es-
pectacle i tot plegat no ens permet cap 
flexibilitat a l’hora d’adaptar-nos a les 
mesures que puguin facilitar concerts 
en el futur proper.”

El grup va obrir també un sistema 
de devolució de les entrades que 
consisteix en la possibilitat de rebre 
el reemborsament o bé bescanviar-les 
per un disc “inèdit, d’edició limitada 
i numerada” que només es podrà ad-
quirir a través d’una reserva fins al 21 
de febrer, i que portarà per títol ‘El 
gran ball’. Es tracta d’un disc doble 
amb portada il·lustrada per Ricardo 
Cavolo que recopila alguns dels temes 
emblemàtics del grup. Es pot trobar 
més informació a www.txarango.com 

com ara l’apicultura local, l’arquitec-
tura popular, les creences religioses, 
la vestimenta i la joieria tradicionals, 
l’explotació de les muntanyes, la música 
tradicional, les festes majors, els oficis 
artesanals, la pagesia, els remeis cura-
tius populars, els canvis tecnològics 
urbans, etc  

El carrer Major d ’Amposta a principis de segle XIX, una de les artèries comercials 
de la ciutat. 

Imatge del concert que Txarango va fer a Amposta l ’agost del 2017

Cultura
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Més de 400 joguines d’arreu del món s’exposen 
al Museu de les Terres de l’Ebre
COL·LECCIONISME > L’exposició es pot veure fins el 28 de febrer

E l Museu de les Terres de l’Ebre 
acull l’exposició “Col·leccionar 
passions. Biel Pubill i l’univers 

dels jocs i els joguets populars”, una 
gran mostra de 470 jocs, joguets i 
estris de joc amb cartells, retallables, 
jocs de taula, obreta, instruments 
musicals, nines, caça boles, birles, 
pilotes, cotxes i camions, vaixells, jocs 
de construcció, figures animals, estels, 
etc. procedents dels cinc continents, 
que el col·leccionista Biel Pubill Soler 
ha anat reunint a Ascó, durant més 
de 20 anys. 

La mostra es pot visitar a la sala 
d’exposicions del Museu, fins al 28 de 
febrer de 2021 i forma part del cicle 
Col·leccionar passions que promouen 
el Museu de les Terres de l’Ebre i el 
Departament de Cultura a través de 
l’Observatori del Patrimoni Etnolò-
gic i Immaterial.

EL COL·LECCIONISTA
Biel Pubill i Soler (Reus, 1964) viu 

a Ascó des del 1989. Allí té la seva 
col·lecció integrada per uns 4.000 
elements entre estris de joc, jocs de 

tauler i joguets, datats entre finals 
de segle XIX i l’actualitat. Són tots 
objectes originals, la major part irre-
petibles, perquè són peces artesanes 
o d’elaboració infantil i procedents 
d’arreu del món. 

Pubill és professor de secundària 
a l’Institut de Flix, i un dels especia-
listes més acreditats de Catalunya en 
l’àmbit del joc popular i tradicional, 
a més a més és membre de la junta 
de l’Associació Europea de Jocs i 
Esports Tradicionals (AEJeST); ha 
creat jocs de tauler, escrit nombrosos 
textos entre llibres, articles i opuscles, 
i organitzat trobades de joc.

LES ARRELS DE LA 
COL·LECCIÓ PUBILL.

Des de ben petit la tradició familiar 
el va lligar al joguet popular: els seus 
avis, firaires ambulants, venien joguets 
en mercats i fires del Baix Camp, 
l’Urgell, la Conca de Barberà i la 
Ribera d’Ebre. Entre el 1974 i el 1994 
els seus pares van tenir una botiga de 
joguets a Reus que enseguida el va 
fascinar. El 1995, després de partici-

par a Amposta a les “Primeres 
Jornades d’Etnologia de les 
Terres de l’Ebre: Jocs, esports 
i competicions tradicionals”, 
organitzades pel Museu de les 
Terres de l’Ebre, es va adonar 
del potencial que podia tenir 
el joc popular i tradicional 
en la seva tasca docent i va 
iniciar la seva col·lecció, amb 
una mirada etnogràfica.

VIATJAR, 
APRENDRE, 
COL·LECCIONAR 
I FORMAR 
PEDAGÒGICAMENT

Col·leccionisme, do-
cència, formació, pu-
blicacions, viatges, vida 
familiar... són per Pubill 
indestriables. La col-
lecció respon sobretot 
a una tria in situ, feta a Ascó i la 
Ribera d’Ebre i també en viatges 
pels cinc continents. Moltíssimes 
peces provenen directament de les 
mans dels artesans i dels infants que 
juguen. Això li ha permès copsar 
com es juga arreu del món i mostrar 
el substrat comú que comparteixen 
jocs i joguets de diferents cultures. 
La seva col·lecció l’usa habitualment 
per desenvolupar projectes amb els 
seus alumnes, i participar en jornades, 
congressos, exposicions... dins i fora 
de les Terres de l’Ebre i també a nivell 
internacional. 

ELS JOCS I JOGUETS 
EXPOSATS AL MUSEU

En general els joguets estan pensats 
per mans menudes, per això la major 
part dels exposats al  Museu són pe-
tits, tot i que també hi ha elements 
de grans dimensions. Uns són per al 
joc individual, altres per compartir 
amb la colla i altres que requereixen 
equips amb molt diversos jugadors. 
N’hi ha d’elaborats per mans infantils 
(d’ara i d’abans), de creats per artesans 
i artesanes locals i alguns de fabricats 
per la indústria del joguet. 

En general són peces efímeres, 
creades amb matèries naturals i ma-
terials manufacturats de tota mena, 
propis de l’entorn natural i social dels 
seus creadors. N’hi ha de canya, cartó, 
ceràmica, closques, cuir, escorça, fibres 
vegetals, fruits, fusta, llauna, llavors, 
metalls, ossos, paper, pedres, pell de 

fruita, pinyols, 
plàstic, suro, terrissa, tèxtils... Uns són 
de forma senzilla, altres complexos 
i d’altres més o menys perdurables. 

La gran amplitud de la col·lecció 
Pubill ens ha permès mostrar-los 
en 12 blocs temàtics que il·lustren 
la riquesa cultural del món del joc 
d’arreu del món: “Una volta al món 
amb els jocs de tauler”, “Així jugàvem 
i xalàvem a les Terres de l’Ebre”, 
“Juguem en la natura!: els joguets 
efímers”, “Reproduint la realitat: els 
joguets de llauna”, “L’univers de les 
estructures: els jocs de construcció”, 
“Tal com sona: els joguets musicals”, 
“Figures de tota mena: animals, déus, 
nines, ninots...”, “Uns dels primers 
joguets: de les boles a les pilotes”, 
“Girar i girar: barallugues, rebellu-
gues, ballaruques… i trompitxols”, 
“Plegar, pintar, retallar, encolar...: 
jocs i joguets de paper”, “Tothom 
fa punteria!... Punteria, destresa o 
atzar?” i “Un món sobre rodes: dels 
arrossegadors als cotxes!”.

SORTEIG DE REGALS PER 
ALS MÉS PETITS

Els xiquets i xiquetes que visiten 
l’exposició podran participar al joc que 
els proposem des de l’organització, 
consistent en localitzar un joguet 
concret entre els exposats en una de les 
21 vitrines que inclou l’exposició. Els 
que aconsegueixin trobar-lo entraran 
en el sorteig de diversos jocs de taula 
i de cartes, contes i retallables 

Cultura
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SSOREA/AGBAR amb la com-
plicitat d’ERC torna a intentar estafar als 
ciutadans/anes d’Amposta amb les factures 
de l’aigua. 

Al mes de juliol del 2020 vam fer el següent 
escrit sobre una estafa de Sorea a la nostra 
ciutadania. Aquesta setmana estem rebent 
queixes de la nostra ciutadania que estan 
passant rebuts astronòmics. 

Des de Som Amposta hem estat denun-
ciant incidències i males praxis de Sorea... 
On ara com ara 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 molt elevats.
Un cop revisades les factures veiem per 
exemple, un veí al 1r trimestre només li 
facturen 2 metres cúbics d’aigua. Això no és 
real, ja que han estat tot l’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 94 metres cúbics i ens diuen que la 
despesa d’aigua ha estat la mateixa.

PER L’HABITATGE 
PÚBLIC
Els darrers anys han estat uns anys de 
canvis profunds i ràpids tant en el context 
com en la implementació de la política 
local d’habitatge, que ha experimentat una 
important redefinició tant des del punt 
de vista material com des de les bases de 
la seva governança. De fet, en els darrers 
anys, l’ajuntament ha vist incrementada tant 
l’exigència com la capacitat d’actuació sobre 
el problema de l’habitatge al municipi. Ens 
trobem en un moment en què l’habitatge 
ha entrat  decididament en l’agenda política 
del govern municipal.
El fet que l’habitatge sigui una necessitat, una 
aspiració, un dret i un bé econòmic fa que hi 
hagi un desequilibri entre la seva dimensió 
sociopolítica i l’econòmica. Utilitzar aquest 

dret universal com a bé d’inversió ha estat 
una de les causes de la crisi immobiliària, 
que ha deixat a tantes famílies sense casa.
El passat mes de novembre, el grup 
municipal d’Esquerra presentàvem una 
moció al Ple per demanar que es parin els 
desnonaments mentre duri la pandèmia. 
L’accés a l’habitatge és un dels reptes més 
grans que tenim al davant i al que hem de 
donar resposta com a administració. Venim 
patint una crisi d’accés a l’habitatge, que 
lluny de solucionar-se, s’ha cronificat els 
darrers anys en bona part per l’increment 
del preu de lloguer: pisos per llogar a uns 
preus molt inflats, pisos buits esperant una 
pujada de preu per a posar-los al mercat (a 
Amposta actualment tenim més de 200 
habitatges buits), desnonaments a famílies 
que  a causa de la situació actual no poden 
continuar pagant el lloguer,  però també 
per la inexistència d’una oferta rellevant 
d’habitatge públic que permeti efectivament 
desvincular la garantia del dret a l’habitatge 
de les dinàmiques del mercat privat.
La voluntat de canviar aquesta dinàmica fa 
que augmentar el parc públic d’habitatge 
sigui uns dels objectius de treball de la nostra 
administració local. Des del 2015 hem passat 
de tenir 42 habitatges públics a la ciutat als 
181 actuals. Alguns d’aquests són propis, 
d’altres l’ajuntament en porta la gestió i amb 
la resta fa de facilitador per a què disposem 

d’habitatge de lloguer social i assequible a 
la ciutat. Així doncs aquest increment ha 
estat possible amb recursos propis i d’altres 
agents tant públics com privats.
En aquest moment Amposta disposa d’1,6% 
d’habitatge públic, unes xifres que poden 
semblar baixes si ho comparem amb el 15% 
d’habitatge públic a altres països d’Europa, 
però que ens situa en molt bon lloc davant 
l’1,5% a l’estat espanyol i el 2% a Catalunya.
Si parlem de la tipologia o de l’ús d’aquests 
habitatges, n’hi ha destinats a Fons Social 
d’Habitatges de lloguer de gestió municipal, 
d’altres a pisos d’urgència, habitatges de 
lloguer de la Mesa d’emergències, pisos 
conveniats amb la Fundació Habitat 3 
(gestora d’habitatge social del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya), pisos conveniats 
amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya. 

Tots ells destinats a garantir cada cop més 
el dret d’accés a l’habitatge de la nostra 
ciutat, la qual cosa fa d’Amposta un millor 
lloc on viure.
No tindríem una fotografia sancera pel que 
fa al nostre habitatge públic si no parléssim 
de la mediació i la gestió de pisos de lloguer 
social i assequible amb entitats financeres, 
així com el treball per tal d’aturat desno-
naments en els casos que el propietari de 
l’habitatge no sigui un particular.
Per últim cal dir que aquest increment del 
parc d’habitatge públic a la ciutat, no ha 
suposat  un increment proporcional del 
seu cost , ja que una part molt important 
de la inversió es recupera amb els lloguers 
que paguen els llogaters i amb les subven-
cions que rebem tant l’ajuntament com les 
entitats que conformem aquest projecte  

L’espai EA-ERC

L’espai SOM AMPOSTA 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 enten-
dre que en alguns casos no es fes.
El que no es pot fer, és facturar tots els 
metres cúbics d’aigua consumits en 2 tri-
mestres en un.
Per què?
Els abonats paguem el metres cúbics d’aigua 
en funció del que consumim. Com més 
consumeixes més car és el metre cúbic.
Així paguem els metres cúbics d’aigua:
-consum quota 1 bloc: els primers 18 metres 
cúbics a 0,15c.
-consum quota 2 blocs: 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 facturant 
aproximadament 45 m cúbics cada trimestre 
el total és de 120 euros.
Opció 2 (la de Sorea i ERC) 2 trimestres 
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 cla-
vegueram que estem pagant aquest 2020. 
Paguem un fixo 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 una.
Això no és correcte. Exigim que Sorea i el 
govern d’ERC retorni els diners dels ciuta-
dans que han cobrat indegudament, per no 
dir una altra cosa.
Som Amposta estem a la disposició de qual-
sevol ciutadà o ciutadana per aclarir dubtes. 
Som Amposta ho ha tornat a fer!!!
Seguim amb la lluita contra el frau a la nostra 
ciutat. Al carrer Sebastià Joan d’Arbó hem 
descobert pisos que estaven llogats d’una 
promotora que no pagava contribució ni Ibi 
des de l’any 2012.
Ens deuen gairebé 30.000 €. Gràcies a la 
nostra feina ara Base (Gestió Tributària) 
podrà embargar els lloguers i l’Ajuntament 
cobrarà aquests diners.
Aquesta feina se suma a la que vam fer el 
seu dia al Cr. Ceràmica (15.000 €) i al Cr. 
Holanda (65.000 €) que sumats als del Cr. 
Sebastià Joan d’Arbó fan una total de més 

de 100.000 €.
Des de Som Amposta lluitant contra el frau 
i fent que pagui tothom recaptem molt més 
diners. I així no cal apujar impostos. Això és 
un exemple i ho estem demostrant en fets.
Fa molt de temps que estem demanant-li a 
ERC (són els que governen) que lluitin contra 
el frau. La manera seria fer un cribratge, un 
control de tots els immobles llogats a la nostra 
ciutat. Els que estiguin al corrent de pagament 
fantàstic i els que no, que s’informi BASE 
perquè puguin fer la seva feina. A dia d’avui 
i malgrat explicar-ho a ERC repetidament 
continuen sense entendre que Base no té 
accés a aquesta informació si no li passem, 
ells no saben si el pis està llogat o no.
Ens costa entendre el perquè no s’actua des 
d’ERC i creiem que és una incompetència 
més de la seva gestió sinó una altra cosa 
pitjor...
Tornem a recordar!!! Més de 100.000 € que 
podrem cobrar gràcies a la nostra feina. 
Volem el millor per Amposta i ho demostrem 
amb fets... 
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«ELECCIONS 
AUTONÒMIQUES
14 FEBRER»

L’espai PSC-AMPOSTA 

PRESSUPOSTOS 2021
El passat dilluns 28 de desembre es 

va aprovar el pressupost municipal per 
l’any 2021, un pressupost que arriba 
als 30 milions d’euros i en paraules de 
l’equip de govern, “centrat en les per-
sones”. Durant la presentació es van 
saber les grans xifres del pressupost 
i destacaríem dos titulars, el primer 
que es reduïa a la meitat la despesa en 
festes i el segon, que es multiplicava 
la inversió, sobretot a la via pública, 
àmbit poc prioritari per al govern fins 
el dia d’avui.

Aplaudim el canvi, ja que són 
aspectes que des de JuntsxAmpos-
ta demandem des del principi de 
legislatura; la reducció de despesa 
supèrflua i l’augment de la inversió a 
la via pública, i també una demanda 
prioritària de la ciutadania. Observem 
un canvi de paradigma a l’hora de 
redactar els pressupostos municipals 
respecte com ho estava realitzant 

l’equip de govern fins al moment. Fins 
ara, el pressupost de sortida per una 
banda era molt reduït en inversions 
i obres, i si era necessari, conforme 
anava aflorant romanent d’exercicis 
pressupostaris anteriors o subvencions 
d’administracions superiors, s’anaven 
modificant a cada ple municipal les 
partides del pressupost per augmen-
tar la inversió a la via pública, com 
pràcticament succeïa a cada ple, i per 
altra banda les partides en esports, 
cultura i festes eren molt elevades 
per poder disposar tot l’any de marge 
pressupostari suficient .

DUBTES
Ara bé, ara es quan sorgeixen els 

dubtes. Les inversions que es van 
presentar el passat dilluns, valorades 
en més de 7 milions d’euros, no tenen 
un calendari clar d’execució, pel que es 
dedueix o que bé no hi ha liquiditat per 
executar-les l’any vinent i s’executaran 
quan es pugui aconseguir un crèdit 
bancari o una subvenció, o bé només és 
un titular per fer callar les crítiques de 
l’oposició, i es tractaria d’unes inversions 
i un pressupost fake.

Hi ha motius per creure-ho. El 
pressupost d’inversions de l’any 2020, 
tot i ser reduït, un milió d’euros, a dia 
d’avui no s’ha executat ni en un 40%, i 
inversions que hi estaven contemplades, 
com el pati del col·legi Consol Ferré 
o l’últim bloc de nínxols al cementiri 

municipal no s’han executat i tornen a 
aparèixer al pressupost d’enguany, com 
ja ha passat anteriorment, per exemple, 
el projecte de l’espai dona al carrer 
Sant Roc, que ha aparegut en diversos 
pressupostos i a dia d’avui encara ni s’ha 
iniciat. Igualment, a finals de novembre 
es va celebrar una assemblea municipal 
telemàtica on es va assegurar que totes 
les inversions previstes al Pla d’Acció 
Municipal (PAM), estarien executades 
al finalitzar la legislatura, i un mes des-
prés, se’ns diu que només s’executaran 
les inversions aparegudes al pressupost 
2021, d’on cauen moltes inversions 
com el pla de carrers i de camins, su-
pressió de barreres arquitectòniques o 
inversions en centres educatius, com al 
Soriano-Montagut, i apareixen altres 
inversions que no es contemplaven al 
PAM com la urbanització de l’Avinguda 
Alcalde Palau. Constatem el que hem 
afirmat en anteriorment, que el PAM 
és paper mullat per a l’equip de govern 
i només es va redactar perquè lo nostre 
grup ho va demanar.

PUJADA D’IMPOSTOS
L’any 2020 ja vam dir que el pres-

supost era desequilibrat, que en cas 
de qualsevol contratemps es podria 
desequilibrar greument, i és per això 
que s’han augmentat les contribucions 
municipals, primer el 2020 amb la taxa 
de clavegueram, i ara amb l’IBI, les 

escombraries i el cementiri, perquè es 
necessiten més ingressos. L’exemple és 
que s’han recaptat uns 200.000 euros 
amb la taxa de clavegueram que se’ns 
va assegurar que anirien íntegrament 
a remodelar el clavegueram, que cer-
tament no està en bon estat, i enguany, 
la inversió en clavegueram ha quedat 
lluny d’esta xifra.

Junts per Amposta va posar dues 
condicions per aprovar el pressupost 
municipal. Reduir despesa supèrflua, 
per disminuir el malbaratament de 
diner públic i augmentar les ajudes 
per als sectors econòmics afectats per 
la crisi econòmica provocada per la 
Covid-19. Pel que fa a la voluntat de 
reduir la despesa supèrflua, la voluntat 
de l’equip de govern és més aviat escassa

I per últim, constatem que la vo-
luntat de crear més ajudes, només una 
partida de 100.000 euros, la mateixa 
que a l’any 2020, no és gaire elevada 
per a l’equip de govern. És per això que 
al pressupost municipal d’Amposta de 
2021 hi votarem en contra  

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

 2-  Desdoblament complert de la 
C-12 (Eix de l’Ebre) des de Lleida fins a 
Amposta i millores a la C-44.

3- Construcció de l’Anell viari del 
Delta que, en un context turístic, lligui 
tots els pobles dels dos hemideltes, que 
inclogui carrils bici. 

4- Dotar d’un centre logístic de dis-
tribució de mercaderies que inclogui una 
estació de mercaderies a L’Aldea, per 
donar sortida als productes de la Catalunya 
Sud, i el port de Sant Carles de la Ràpita.

5- Execució dels regs pendents, el 
Xerta-Sénia, el de L’Aldea-Camarles i el  
reg estratègic de suport de la Terra Alta.

6- Construcció d’un nou hospital de 
referència per a les Terres de l’Ebre en 
substitució de  l’actual.

«PRESSUPOSTOS 
PER AL 2021»

En l’últim ple de l’any, passen a debat 
els pressupostos que han de definir les 
línees a seguir  d’aquelles  actuacions que 
l’Ajuntament d’Amposta a de dur a terme  
l’any 2021. D’aquests pressupostos, com 
cada any, depèn part de la prosperitat de 
la ciutat i de la qualitat de vida dels seus 
ciutadans i ciutadanes, i més en el moment 
actual que vivim. 

El grup municipal socialista va votar a 
favor dels pressupostos            perquè és 
necessari, perquè els nostres votants també 
s’ho mereixen i  no hem d’oblidar que no 
son uns pressupostos de l’equip de govern, 
sinó uns pressupostos de la ciutadania, per 
a elles i ells. 

Aprovem un pressupost basat en unes 
necessitats reals, on les socialistes també 
vam demanar que s’augmentessin partides 
concretes com serveis socials, molt impor-
tant avui en dia per la necessitat de moltes 
famílies que s’han vist obligades a demanar 
ajudes personals i sanitàries. Partides de 
servei d’assistència domiciliaria, ajudes 
d’urgència social,  polítiques de dones.. 
doblaran l’import i s’incrementarà la 
partida del transport adaptat domiciliari.

També vam demanar un reforç econòmic 
important per a tot el teixit empresarial 

i comercial de la nostra ciutat. Tornar a 
treure una línea d’ajudes als autònoms i 
a les empreses per tirar endavant molts 
negocis, els quals s’han de sentir recolzats  
primer que tot per l’Ajuntament.

En la nostra llista de propostes també  
estaven: 

–Ajudes en rehabilitació de vivendes.
–Fer estades a Setmana Santa i Nadal 

per als més menuts.
–Continuar disminuint les barreres 

arquitectòniques que existeixen a la nostra 
ciutat.

– Continuar amb la figura dels agents 
cívics.

– Augmentar l’arbrat, les zones verdes 
i de passeig d’Amposta que tant necessita 
la ciutadania per passejar, anar amb bici, 
caminar….

Tot i recolzar els pressupostos,  tor-
nem a manifestar l’oposició frontal  a  
l’augment d’impostos per a l’any que ve. 
Un augment del 5,88% en IBI urbà i un 
14,29% en IBI rústic, l’augment en la taxa 
d’escombraries i la creació de la nova taxa 
de manteniment de cementeri. El nostre 
grup vam demanar que es congelessin  els 
impostos per al 2021, com han fet altres 
municipis semblants al nostre, i davant la 
situació en la que ens trobem no calia crear 
este neguit a la ciutadania  

LES 6 PRINCIPALS PROPOS-
TES PER A LES TERRES DE 
L’EBRE

1- Implantació de nous  estudis uni-
versitaris al Campus Terres de l’Ebre, 
com els estudis de medicina, teràpia  
ocupacional, que permetin tenir més  es-
tudiants, i atraure talent per als Hospitals 
i Serveis de Salut del territori.

Salvador Illa, candidat del PSC a la Pre-
sidència de la Generalitat,
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REM > L’olímpica rep aquest reconeixement de la mà de la presidenta de la Federación 
Española de Remo

Aina Cid, medalla al mèrit esportiu del 
Comitè Olímpic 

Esports

Dissabte 2 de gener, la presidenta 
de la Federació Espanyola de 
Rem, Asunción Rosario, va 

visitar Amposta per fer entrega, en un 
acte simbòlic, de la Medalla al Mèrit 
Esporitu del Comitè Olímpic espanyol 
a l’olímpica ampostina Aina Cid, millor 
esportista catalana al 2020. Un acte que, 
seguint amb totes les normes i protocols 
de seguretat i higiene, es va realitzar 
al teatre del Casal i va comptar amb 
la presència de l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs; el president de la Fe-
deració Catalana de Rem, Paco Paz, i 
la representants territorial d’Esports, 
Cinta Espuny. 

Cid va rebre aquest reconeixement 
tot agraint el suport que ha rebut 
sempre del conjunt de la ciutat. “Una 
medalla d’aquest tipus és la valoració 
de l’esforç del treball diari que faig i en 
un esport minoritari com el rem no se 
li dona sempre el valor que tocaria”, va 
afegir Cid, “i el fet que avui ho puguem 
compartir amb la família i amistats, que 
són els que facin que valgui la pena 
l’esforç, és de destacar”. 

Per la seva part, la presidenta de 
la Federació Espanyola de Rem, va 
reconèixer l’esforç de Cid per haver 
aconseguit un gran palmarès com el 
bronze al Mundial de Rem del 2018 

i or al Campionat d’Europa del 2019; 
a més de la seva participació als Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro del 2016 
amb 21 anys. Aina Cid i la seva compa-

nya Virgínia Díaz estan classificades per 
als Jocs Olímpics de Tòquio que s’han 
de celebrar entre juliol i agost d’aquest 
2021. Entre el seu palmarès hi destaca 

Participació del CN 
Amposta a l’Open 
Internacional a Terrassa 
NATACIÓ > Els i les esportistes ampostines van 
millorar les serves marques personals

Diumenge 17 de gener va finalizar 
l’Open Internacional de Nata-
ció a Terrassa. Tot i la situació 

sanitària provocada pel Covid-19, els 
nedadors i nedadores es del Club Na-
tació Amposta, de la categoria Junior 
i Absolut  Alba Silva, Carla Martí, 
Fionna Vizcarro, Laura Piñana, Pol 
Conesa, Marc Duch i Marc Martí van 
millorar les seves marques personals i 
van aconseguir els següents temps i 
posicions, entre les quals cal destacar 
la medalla de bronze de Marc Martí 
aconseguida als 50 metres braça amb 
un temps de 29’68

• Pol Conesa: 50  Absolut lliures 
24’9(24) 100 lliures 54’0 (32) 50 pap 
26’1 (11) 100 pap 1’00”5 (37) 50 esque 
28:1 (10) 100 esquena 1:01:17 (13)

• Marc Duch Junior 200 estils 
2:31:04 (34) 50 bra 33:4 (23) 100 braça 
1:13:5 (21) 200 barça 2:42:64 (23)

• Marc Martí Absolut  50 braça 29’68 
(3r) 100 braça 1:07:2 (9) 

• Alba Sílva Junior 50 lliures 28:2 (4) 
100 lliures 1:02:5 (11) 50 braça 35:2 (4) 
100 braça 1:17:85 (5)

• Fionna Vizcarro Junior 50 lliures 
29:07 (15) 100 braça 1:19:2 (8) 50brça 
36:02 (5)

• Carla Junior 50 braça 36:7 (7) 100 
braça 1:19:14 (7) 200 braça 2:53:99 (9) 

• Relleus: Fiona Alba Carla Laura
4x100 lliures 4:15 (13) Absolutes
4x200 lliures 9:36:76 (15) Absolutes
4x100 estils 4:49:14 Absolutes 

ESCACS > 

El Júlia Miró Garcia, jugadora del Club 
Escacs Amposta, va ser la protagonista 
de la portada del diari Ara a la seva edició 

de Tarragona del 22 de desembre. Aquesta 
jove escaquista és de les més prometedores 
de la demarcació de Tarragona i va ser una de 

les cares visibles d’un reportatge on es posa 
en valor el paper de la dona en aquest esport. 
Des del Club Escacs Amposta assenyalen que 
l’entitat és una de les que té més jugadores en 
el seu equip, “a més d’un programa específic 
de reforç i tecnificació per a elles” 
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Fabregat i Gonell, de la Sala d’Esgrima 
Amposta, primers del rànquing estatal 
ESGRIMA > Àngel Fabregat lidera el rànquing de la Federació espanyola

Bones notícies per a la Sala 
Esgrima Amposta. Els seus 
tiradors mantenen el lideratge i 

protagonisme en la competició estatal. 
I és que al rànquing de l’any 2020 de 
la Federació Espanyola d’Esgriam, 
els tiradors ampostins es mantenen 
en les primeres posicions. Així, el la 
categoria absoluta, Àngel Fabregat 
és el primer classificat del rànquing 
amb un total de 8.297,27 punts, per 
davant de Yulen Pereira (Sala Armes 
València), amb 7.314,37 i Alvaro 
Ibañez (Sala Armas Burgos), amb 
7032,67. El dotzè és Eugeni Gaval-
dà, amb 3.792,26, i el sèptim Gerard 
Gonell amb 5.053,43, jove tirador que 
a més lidera el rànquing de la catego-
ria júnior amb autoritat, totalitzant 
12.973,03 punts, per davant de Diego 
Calderón (Club Olimpo Madrid), amb 
10.862,17 i Javier de los Mozos (Sala 
Armas Burgos), 10.661,75. Tambè 
en llocs capdavanters apareixen Aleix 
Jiménez, dècim amb 5.976,66, i Gui-
llem Martínez, 5.071,26 i Aleix Martí, 
5.071,26, en quinzena i setzena posició 
respectivament.

En la competició absoluta femenina, 
Anaïs Pujol ocupa la vint-i-novena 
posició, amb 2.640,77, d’una llista li-
derada per Inés Garcia Rodríguez (CE 
Lázaro Cárdenas Madrid), 8.599,56, i 

en cadet, la jove tiradora és sexta amb  5.824,35, categoria 
en la qual ocupa el primer lloc Claudia Arribas (CE 
Lázaro Cárdenas Madrid), 11.273,65, i Daniela Pinyol 
és quinzena amb 2.494,75

Maria de Uriarte, nova 
incorporació al sènior 
femení de l’Amposta-
Lagrama
HANDBOL> Ocupa la posició de pivot

Maria De Uriarte s’ha incor-
porat a la plantilla del sénior 
femení del Club Handbol 

Amposta “Lagrama” pel que resta de 
temporada. Arriba procedent del Club 
Balonmano Lanzarote Zonzamas, del 
grup A de Divisió d’Honor Plata Es-
tatal. De vint-i-vuit anys, s’ha format a 
Argentina, país natal, on va aconseguir 
formar part de la selecció d’Argentina 

amb categories cadet i juvenil. Poste-
riorment, va jugar a la lliga italiana ja en 
categoria sénior, retornant a Argentina 
per incorporar-se a la selecció absoluta. 
La temporada 2019-2020 va començar 
a jugar a Espanya, arribant a les illes 
Canàries com a destí. Maria ocupa 
la posició de pivot dintre la pista, on 
esperem la seva aportació per reforçar 
la segona línia del nostre equip 






