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CIUTAT > El conseller d’Educació anuncia la construcció d’un gimnàs a l’Escola Soriano Montagut en 
col·laboració amb l’Ajuntament CULTURAL > El DeltaChamber ret homenatge a ‘Don Giovanni’ de Mozart 
en la seva sisena edició ESPORTS > La futbolista ampostina Joana Roig fitxa pel At. Balears

Aina Cid revalida el diploma olímpic
La remera ampostina del Club Nàutic Amposta Aina Cid ha revalidat el diploma olímpic que ja va 
aconseguir als jocs de Río 2016 i fa història en convertir-se en la primera remera de l’Estat espanyol 
en aconseguir dos diplomes olímpics. El seu pas per Tòquio 2021, juntament amb Virginia Díaz, 
ha acabat amb un més que merescudíssim diploma a la final A de rem de dos sense timoner, 
disputada la matinada del 28 al 29 de juliol. Les tres vegades medallistes europees van ocupar la 
sexta plaça a la final, on es va imposar el bot de Nova Zelanda amb un temps de 6:50.19.

50 anys de vestits de paper 
L’exposició “Paper i fil a la festa. 50 anys del Concurs de 
Vestits de Paper d’Amposta”, organitzada pel Museu de 
les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament d’Amposta, amb la 
col·laboració del Departament de Culturade la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Tarragona, es podrà visitar 
fins el 3 d’octubre.
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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

Amposta prepara les 
primeres Festes Majors 
adaptades a la covid
FESTES MAJORS > Seran del 13 al 22 d’agost

Unes Festes Majors quilòmetre 
zero, amb música, activitats 
familiars, el pregó i la pre-

sentació de representants i bous a la 
plaça mòbil. Activitats pensades amb 
la normativa covid-19 vigent però 
adaptables a mesures més restrictives 
en cas de necessitar-se. Del 13 al 22 
d’agost Amposta es prepara per a ce-
lebrar les seves primeres festes majors 
post covid-19. “Hem dissenyat un tast 
de festes amb la realitat que tenim ara 
mateix, però com portem fent des de fa 

amb Ramon Bel, regidor de Festes, 
Marc Fornós, regidor responsable dels 
actes taurins, i Agustí Tirado, regidor 
de Poble Nou i nuclis aïllats.

L’exterior del pavelló 1 d’Octubre i 
el parc dels Xiribecs seran els dos punts 
neuràlgics de les activitats, tal i com 
ha explicat el regidor de Festes, on hi 
haurà tres activitats familiars (amb 
el concert de Dàmaris Gelabert com 
a activitat destacada), quatre nits de 
zona jove i diferents concerts com el de 
Pepet i Marieta, el de Montse Castellà 
o el de la Soul Machine. Pel que fa a 
les orquestres, actuaran la Cimarrón, 
la Junior’s i l’Atalaia. “Hem programat 
activitats amb artistes de les Terres de 
l’Ebre en la seua majoria”, assenyala 
Bel. Quant al tradicional Concert de 
Bandes a la plaça de l’Ajuntament, 
davant de la impossibilitat de fer-lo 
en condicions en aquest espai, les dues 
entitats han acordat ajornar-lo per 
al proper any. Sí que faran, però, dos 

Les activitats es 
concentraran al 
parc dels Xiribecs i a 
l’exterior del Pavelló 1 
d’Octubre

Hi haurà activitats 
solidàries com el 
concert de Dàmaris 
Gelabert a benefici 
d’Apasa

Moment de la presentació del cartell i la programació de festes a la plaça de l ’Ajuntament

El pregó, que es farà al parc dels Xiribecs, comptarà amb traducció en llengua de signes

un any, ens adaptarem a la realitat del 
moment i farem allò que puguem fer 
dins la normativa” assenyala l’alcalde, 
Adam Tomàs, qui aquest dilluns al 
matí ha presentat es principals eixos 
programa i cartell de festes d’Amposta, 
però també del Poble Nou, juntament 
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FESTES MAJORS > El cartell de Festes l’ha fet l’exalumna d’Esardi, Anaïs Faiges

ANAÏS FAIGES, AUTORA 
DEL CARTELL DE FESTES

Com és habitual, l’alumnat de 
l’Escola d’Art i Disseny d’Am-
posta, Esardi, ha sigut l’encarregat 
de fer el cartell de Festes Majors. 
En concret, enguany, l’autora és 
Anaïs Faiges qui ha fet un car-
tell amb la tècnica del dripping, 
que consisteix en deixar gotejar 
pintura a sobre de la tela. Amb 
aquesta tècnica, i després l’ús 
del Phtoshop per acabar de fer 
alguns retocs, Faiges presenta un 
estampat amb siluetes del Pont 
Penjant, “símbol de la ciutat”. 
“Vaig treballar amb quatre colors 
i vaig fer una estructura que em 
va semblar contundent, que vol ser 
una Amposta sòlida”, diu Faiges.

QUATRE DIES DE FESTES 
DEL POBLE NOU

Quant al Poble Nou, les Festes 
Majors seran del 5 al 8 d’agost. 
“Començarem amb la presentació 
dels representants i una nit de focs i 
ball el dijous 5”, explica el regidor de 
Poble Nou i Nuclis Aïllats, Agustí 
Tirado, qui també afegeix que les 
altres tres nits també hi haurà 
música: el divendres Nit Jove amb 
En&Ton, i dissabte i diumenge ball 
amb orquestra.

El concert de 80P anirà 
destinat al projecte 
Emma

La Lira i la Fila han 
decidit ajornar el 
concert de bandes 

Parc dels Xiribecs mentre que la Unió 
Filharmònica farà un tribut a Nino 
Bravo el diumenge 22 d’agost, també 
al Parc dels Xiribecs. “Aquestes dues 
activitats tindran un preu de 5 euros 
cadascuna i tota la taquilla es destinarà 
a cadascuna de les dues entitats”, ha 
explicat el regidor de Festes, afegint 
que hi haurà dues activitats més soli-
dàries: “La recaptació del concert del 
Dàmaris Gelabert anirà en benefici de 
Apasa, mentre que el Concert dels 80P 
anirà en benefici del Projecte Emma”. 
Bel també ha assenyalat que la resta 
d’activitats seran de pagament simbò-
lic per garantir el control d’aforament. 
En el moment de la presentació del 
programa s’havien dissenyat totes 
les activitats perquè fossen a peu 
dret, però es podran fer amb seients 
si la normativa així ho marca en el 
moment de realitzar-les. Les festes 
tancaran amb un petit castell de focs 
d’artifici. Una altra de les novetats 
d’enguany és que, per primer cop, hi 
ha representants de Festes, que poden 

Per primer cop hi ha representants de Festes Majors (imatge d’arxiu de la presentació de 
pubilles del 2019 al Parc dels Xiribecs)

Les dues bandes han decidit ajornar el concert de Bandes (a la imatge, moment del con-
cert de bandes de 2019, l’últim abans de la pandèmia) fins que es pugui tornar a fer a la 
plaça de l’Ajuntament amb totes les garanties i faran dos concerts per separat

ser tant noies com nois i no s’elegirà 
representant major. 

Pel que fa al programa d’espectacles 
taurins, el regidor Marc Fornós, ha as-
senyalat que les tardes de bous i els bous 
embolats es faran a una plaça mòbil amb 
control d’aforament i totes les mesures 
fixades pel Procicat. Així, s’organitzaran 
cinc tardes de correbous a la plaça (del 
dimecres 18 al diumenge 22), mentre 
que les diferents penyes taurines de la 
ciutat faran una desencaixonades de bous 
cerrils per la tarda i embolades per la nit. 
“Els actes taurins començaran a les 7 de 
la tarda i acabaran sobre les 10:30h per 
accedir-hi la gent haurà de pagar 5 euros 
la tarda, però amb un abonament de cinc 
dies per 15 euros”, afegeix Fornós 

concerts per separat. En el cas de la 
Lira Ampostina, serà un concert amb 
els Quicos el divendres 20 d’agost al 
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Rosa Mari Beltri Drago, pregonera 
de les Festes Majors del 2021
FESTES MAJORS > En reconeixement a la seva tasca al cap davant del Frankfurt Querol durant 
49 anys

Rosa Mari Beltri Drago, alma 
mater del Frankfurt Querol, 
serà la pregonera de les Festes 

Majors del 2021. L’Ajuntament fa així 
un reconeixement als 49 anys que ha 
dedicat a un dels locals de restauració 
més populars de la ciutat, “per on han 
passat generacions d’ampostines i 
ampostins”, diu l’alcalde, Adam Tomàs, 
fent especial èmfasi també en la figura 
de Rosa Mari com una dona referent 
dins del teixit comercial de la ciutat 
i exemple de dedicació al seu negoci 
familiar. 

A més, “serà també un reconei-
xement a aquelles persones que van 
baixar la reixa amb la declaració de 
l’Estat d’Alarma el març de 2020 i 
ja no l’han pogut tornar a aixecar”, 
explica l’alcalde, Adam Tomàs. I 
és que el Frankfurt Querol, que va 
obrir portes el 24 de juny de 1971, 
va servir el seu últim sopar el 14 de 
març de 2021.

El pregó de les Festes Majors serà 
el proper 14 d’agost a les 20h. al Parc 
de Xiribecs 
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FESTES MAJORS > REPRESENTANTS DE LES FESTES MAJORS DEL 2021
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“Cal un projecte a mig i llarg termini, 
de quina ciutat volem, necessitem i ens 
mereixem”
ENTREVISTA AMB GERMAN CISCAR > PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOM AMPOSTA

Fa dos anys de la constitució 
de l’ajuntament. Quin 
balanç en fa, en especial, del 
darrer any?

Un desastre econòmic. Una pèrdua 
de temps i diners. El darrer any ha 
estat la constatació d’aquest fracàs. 
Una pujada brutal d’impostos. Obres 
aturades perquè s’havien malgastat 
els nostres diners. Carrers bruts i en 
mal estat. I falta d’empreses. ERC 
continuant amb les seves mentides i 
enganys per justificar la seva pèssima 
gestió. La gran mentida d’ERC, dient 
que amb la pandèmia han baixat els 
ingressos, ha quedat al descobert. Qui 
no ha escoltat a ERC dir que han baixat 
els ingressos 1,3 milions d’euros? I un 
altre dia, diuen que 2 milions d’euros.

Aquest és el problema de ser 
mentiders, i tenir mala memòria. Van 
canviant les xifres.

La realitat al 2020, la recaptació va 
ser de 11,7 milions d’euros. Al 2019 de 
9.8 milions. Es a dir, en plena pandèmia, 
van recaptar 2 milions d’euros més. 
Al 2020, record de recaptació, des de 
2015, al 2020!

Això ho diu SOM AMPOSTA, amb 
informe d’intervenció on s’acredita que 
la recaptació va ser de 11.7 milions 
d’euros. De les veritats hi ha proves, 
de les mentides d’ERC, NO!!!

Què hauria fet diferent el 
seu grup si hagués governat 
durant la pandèmia?

Primerament, no hauríem pujat 
impostos. ERC, sí ho ha fet. Dels pocs 
municipis que ho han fet. IBI urbà 6%, 
IBI rústic 15%, escombraries 5% a 20%, 
taxa cementiri, i taxa clavegueram.

En moments de crisi cal ajudar a la 
gent. No ofegar-la!

Donar ajuts al comerç. ERC va en-
ganyar un cop més, dient que donaria 
200.000 euros al comerç. Al final, va 
donar 79.000 euros. I la resta?

SOM AMPOSTA donaria els lli-
bres i material escolar gratuïts.

Fer inversió i crear ocupació. Hem 
presentat projectes d’habitatge públic. 
Comprar edificis a mig fer, estan molt 
bé de preu, i acabar-los. Això crea 
feina i riquesa. Cóm es paga aquesta 
inversió ? Amb els lloguers dels pisos 
que construïm. SOM AMPOSTA 
volem 200 pisos en propietat. Així es 
crea patrimoni. Ara, els immobles són 

barats, i els tipus d’interès, baix. El 
millor moment per invertir.

Desprès de 6 anys, en el millor del 
cas, l’ajuntament gestiona poc més de 
40 pisos. I la majoria, no són nostres. 
Aquesta és la realitat, malgrat les 
mentides d’ERC dient que gestionen 
170 pisos. Del tot fals !.

Què no hagués fet SOM 
AMPOSTA?

A part de no pujar els impostos, 
tampoc hauríem pujat els sous a 
regidors d’ERC en plena pandèmia. 
40.000 euros més a l’any, ens costarà 
aquest augment. Una vergonya. Se li 
demana sacrificis al poble, però ERC 
no se’ls aplica. Tenim un alcalde que 
cobra gairebé 80.000 euros, la pujada 
d’impostos, no li afecta gaire.

Només recordar que els 16 regidors 
ens costen 400.000 euros a l’any. I què 
fan per guanyar-se el jornal? Una ver-
gonya. Hi ha regidors que ens costen 
una fortuna, que si es quedessin a casa, 
ni ho notaríem.

En alguns casos millor aniria si 
es quedessin a casa. No farien el mal 
que fan ara.

Com són les relacions amb 
l’equip de govern?

Amb els regidors/es d’ERC que 
treballen, bona.

I amb la resta de grups de 
l’oposició ?

Amb JUNTS, malgrat haver di-
ferències polítiques, reconeixem que 
denuncien les coses que fa malament 
ERC. No fan la pilota a l’alcalde 
com altres, a veure si cauen algunes 
monedes...

També cal dir, que dins del PSC, 
hi ha una regidora i membres que 
defensen Amposta. I allò que està 
malament, ho denuncien també. Amb 
ells, la relació és bona.

Quin creus que han de ser 
els projectes irrenunciables 
per Amposta els propers dos 
anys?

El problema d’Amposta precisa-
ment, és aquest. Fem projecte a dos o 
quatre anys, perquè venen eleccions. 
Cal un projecte a mig i llarg termini, 
de quina ciutat volem, necessitem i 
ens mereixem. SOM AMPOSTA 

ho tenim clar. Al 2015 havien 30km 
de xarxa de clavegueram per canviar, 
desprès de 6 anys, han canviat 2 o 
3 km, i perquè s’han rebentat !. Cal 
canviar més de 30km de canonades 
d’aigua potable. Fa anys que llancem 
1400 milions de litres d’aigua anuals, 
una barbaritat.

Cal arreglar la via pública. Portar 
empreses. Crear habitatge públic. Això, 
és pot fer invertint. Però tenim ERC, 
que en 6 anys, 160M euros gastats. On 
estant els diners ?.

Desprès de 6 anys, ja cansa escoltar el 
rotllo del Sindicat. 6 anys i encara està 
per acabar. El col·legi de les monges 
està aturat. Van vendre fum al 2018 
quan es va comprar, i ho tornaran a 
vendre per les eleccions 
del 2023. Però la 
realitat és que 
està aturat. 

Anys de retard, del casal cívic de 
la gent gran, perquè s’han petat els 
diners amb sous, tractes de favor a 
URBASER, Sorea i amiguets... Han 
arruïnat Amposta.

Unes xifres de la realitat:
2015 entra ERC- 11M euros deute 

+ 5M euros de romanent- 6M deute
D’ara fins finals d’any 18M euros 

+ 0 euros de romanent--- 18M EL 
TRIPLE

Si sumem el deute de l’ ajuntament 
més hospital 13.4M euros al 2015, 
actualment 24.1M.

ERC ens vol enganyar, comptabilit-
zant un aval de 6M euros, que havia al 
2015, i ara no està. Aval que no hem 
pagat ni un cèntim.

 Aquesta és la realitat. Ens 
agradaria que fora una altra, 

i treballem perquè sigui 
una altra 
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“Prenem totes les decisions pensant en el 
bé col·lectiu, encara que no sempre siguin 
populars”
ENTREVISTA A ADAM TOMÀS > ALCALDE D’AMPOSTA

El juny del 2019, Adam Tomàs 
va assumir l’alcaldia d’Amposta 
per segon mandat consecutiu 
després d’una majoria absoluta 
aclaparadora, amb un govern 
amb 16 dels 21 càrrecs electes 
del plenari. El mandat del 2019-
2023 es va convertir, al cap de 
nou mesos, en el mandat de la 
pandèmia mundial. Des del març 
de 2020, la covid ho ha tenyit tot 
d’incertesa i ha obligat a canvi-
ar plans. L’alcalde fa un repàs, 
en aquesta entrevista, el balanç 
dels dos primer anys de mandat. 

 
Al juny va fer de la 
constitució de l’Ajuntament. 
Quin balanç fa dels dos 
primers anys de mandat? 

És impossible fer balanç d’aquests 
primers dos anys de mandat sense parlar 
de la pandèmia. La gestió de la Covid ha 
transformat la societat a nivell mundial 
i ens ha fet canviar dinàmiques i priori-
tats. Hem hagut de gestionar una de les 
pitjors situacions que podíem gestionar, 
com també ho han hagut de gestionar 
les famílies, les empreses o les entitats. 
Ho hem dit molts cops. La covid ens ha 
obligat a tenir d’assumir que no podríem 
complir el Pla d’Acció Municipal que 
vam presentar al gener del 2020 amb 
unes prioritats i projectes que el 13 de 
març van canviar perquè, a partir d’aquell 
moment, la prioritat de l’Ajuntament ha 
sigut gestionar la crisi sanitària –i tots 
els seus efectes- posant-nos al servei de 
la ciutadania i les necessitats d’aquell 
moment. Hem enumerat molts cops tot 
allò que hem fet des de llavors, des de la 
creació de l’Oficina d’Atenció a la Covid, 
la creació d’ajuts directes a l’empresariat i 
les entitats o l’avançament del pagament 
de factures i convenis. També la gestió 
de la minoració d’ingressos vinculats 
als serveis públics que no vam prestar 
–com les llars d’infants municipals o la 
piscina i gimnàs municipal- malgrat el 
manteniment de tots els costos i despeses 
d’aquests serveis. 

Hauria fet alguna cosa 
diferent en la gestió de 
la pandèmia, vist ara en 
retrospectiva? 

Gestionar la incertesa no és mai fàcil 
i és evident que, un cop passat i amb la 
certesa d’algunes coses, potser hauríem 

gestionat diferent alguns aspectes de la 
pandèmia, sobretot aquelles primeres 
setmanes que tothom estava tancat a 
casa. Per exemple, la comunicació de 
la xifra de contagis, en aquella primera 
onada, vam ser molt recelosos de co-
municar-la perquè seguíem indicacions 
del departament de Salut que pensava 
que era millor comunicar la xifra al 
conjunt del territori. Potser, ara, ho 
hauríem fet com ho vam fer a partir de 
la segona onada, publicant les positius 
diàriament. Potser també hauríem fet 
mes incís en la gestió emocional de 
la pandèmia i de la incertesa aquelles 
primeres setmanes, per ajudar a la 
ciutadania a poder gestionar millor 
l’angoixa que ens generava a tothom 
aquella situació. I si marxo més lluny, 
potser no hauríem assumit la pujada 
que va suposar la revisió cadastral 
del 2018 rebaixant l’IBI perquè ara, 
després de la pandèmia, hem tingut 
que recuperar part d’aquella pujada 
amb una revisió de l’IBI. I sabem que 
aquesta no és una mesura popular, 
la de pujar impostos i taxes, malgrat 
continuen sent més baixos que el 2015, 
però ho hem hagut de fer per seguir 
treballant per la ciutat que volem. Ens 
assegurarem que tots aquests euros 
acaben revertint al carrer, per millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania. 

De què està més satisfet? 
De la creació de l’Oficina d’Atenció 

a la Ciutadania i l’Empresariat i tot 
el que se’n va gestionar des d’allí. Era 
un espai de generació d’informació 
de totes les ajudes de totes les admi-
nistracions, tant les ordinàries com 
les extraordinàries per la Covid, que 
podien ser d’ajuda per a les famílies i 
l’empresariat de la nostra ciutat. També 
era un punt des d’on es va donar as-

sessorament legal a tothom qui ho va 
sol·licitar i es van gestionar les ajudes 
covid de l’Ajuntament. Era el punt 
de coordinació de tota l’activitat de 
suport donada des de totes les àrees 
de l’Ajuntament. També em sento 
molt satisfet de la implicació que van 
demostrar tots els regidors i regidores 
de govern a l’hora de gestionar la 
incertesa. Segurament vam prendre 
decisions que no van agradar a tothom, 
però les vam prendre pensant sempre 
que era el millor per al conjunt de la 
ciutadania. De fet, això és una de les 
nostres principals característiques. 
Quan prenem una decisió sempre és 
pensant en el bé col·lectiu, encara que 
a vegades les decisions que prenem són 
impopulars i ens comporten crítiques. 

Com són les relacions amb 
l’oposició?

Amb dos grups, especialment amb 
un, les relacions són bones. Escoltem 
les seves propostes i si s’alineen amb 
el nostre projecte de ciutat no tenim 
cap tipus de recança en incorporar-les. 
Tenim una relació fluïda i crec que ha 
de ser així. Però amb un grup en con-
cret, com ja hem dit diverses vegades, 
no tenim cap tipus de relació. No en 
podem tenir. Perquè és un grup que ni 
tan sols va demanar disculpes després 
que el seu portaveu protagonitzés un 
episodi agressiu i no es fa cap tipus de 
debat polític, tan sols es fa confrontació 
que no aporta res a la ciutat.

Quins són els projectes 
irrenunciables per 
Amposta? 

He dit que la Covid ens ha fet modi-
ficar les nostres previsions quant a totes 
aquelles actuacions previstes al Pla d’Ac-
tuació Municipal però no en renunciem 

a cap. El que farem, això sí, és repro-
gramar-les en el temps, però seguirem 
mantenint-les dins el nostre projecte de 
ciutat perquè aquells projectes són, ja ho 
vam dir en el moment de presentar-los, 
irrenunciables. I ho continuen sent ara. 
És evident, però, que n’hi ha alguns que 
són prioritaris i que sí que volem iniciar 
o materialitzar amb aquests dos anys de 
legislatura. Son, fonamentalment, aquells 
que hem inclòs dins els 6 milions d’euros 
de préstec que hem constituït fa poques 
setmanes i que permet unes inversions 
per 7,5 milions d’euros. Són, per exem-
ple, la millora del pavelló 1 d’Octubre, 
la rehabilitació del Mercat Municipal, 
la repavimentació de vies públiques, la 
millora del clavegueram, la urbanització 
del Grau, la finalització de la renovació 
de l’enllumneat, el pati del Consol Ferré, 
entre d’altres... 

Aquests darrers mesos, una 
de les crítiques de l’oposició 
ha estat que s’han apujat el 
sou. 

Això no és cert. No s’ha pujat el sou 
a ningú. S’han modificat , incrementant 
el percentatge de jornada laboral a 
l’Ajuntament i assistències, però ningú 
cobra més per fer el mateix que abans. 

Ha assumit la direcció 
territorial del departament 
d’Empresa i Treball de la 
Generalitat a les Terres de 
l’Ebre. Què suposarà això? 

Per una banda, ha suposat una 
modificació del cartipàs ja que com 
jo deixo la Diputació de Tarragona, el 
primer tinent d’alcalde, Miquel Subi-
rats, s’incorpora a la Diputació i deixa 
en mans de Ramon Bel la regidoria de 
Governació i en mans de Carla Bonfill 
la part de camins i espais verds de la 
regidoria de Serveis al Territori, que 
continuarà assumint Miquel Subirats. 
En segon terme, suposa una modifi-
cació de la meva agenda, però que en 
cap cas implica disminuir temps per 
atendre a la ciutadania. Potser serà 
en horari diferent, però no perdré 
presència a Amposta ja que el que faig 
és sortir de la Diputació per estar a la 
Generalitat. I en últim lloc, encara que 
no menys important, Amposta estarà 
present en un espai de decisions en 
matèria d’inversions, ajuts a l’empresa, 
generació d’ocupació,... 
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AMPOSTA CIUTAT DIVERSA > El juliol està dedicat a la diversitat religiosa, i s’han programat 
diferents activitats i accions

Una vintena de representants dels centres de culte 
d’Amposta es reuneixen per tractar la diversitat religiosa

El projecte d’Amposta Ciutat 
Diversa té com a un dels seus 
objectius posar en relleu les dife-

rents diversitats i reforçar el missatge 
de que la diversitat és una oportunitat i 
ens enriqueix com a societat. La nostra 
comunitat és diversa i convivim amb 
una pluralitat religiosa i en un Estat 
aconfessional. I aquesta pluralitat a 
Amposta és especialment visible atenent 
als diferents Centres de Culte que hi ha.
La diversitat d’opcions davant el fet 
religiós és cada vegada més plural. Sent 
una dimensió de la persona que pertany 
a l’àmbit privat, té una projecció social 
i comunitària. I amb aquesta mirada, 
el passat dilluns 28 de juny, des de 

l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania 
de l’Ajuntament d’Amposta es va 
promoure una trobada presencial de 
tots els representants dels Centre de 
Culte de les diferents confessions de 
la ciutat. Un total de vint persones van 
compartir idees i reflexions sobre la 
diversitat de religió a Amposta. A la 
reunió van participar els representants 
dels següents confessions religioses: 
Catòlica (Parròquia del Sagrat Cor, 
Parròquia de San Josep, Parròquia 
de la Mare de Déu de l’Assumpció i 
Parròquia del Poble Nou), Evangèlica 
(Església Centre Cristià Naim, Esglé-
sia Cristiana Evangèlica Rius de Vida 
i Església Pentecostals d’Amposta), 

Baptista (Església Baptista d’Am-
posta), Ortodoxa (Església Cristiana 
Ortodoxa d’Amposta) Islam (Mesquita 
Associació Cultural Faiza i Mesquita 
Comunitat Islàmica d’Amposta i Sikh 
(Comunitat Sikh d’Amposta). Van ex-
cusar la seva participació a la reunió però 
amb interès de participar els Centres de 
Culte de l’església Cristiana Evangèlica 
Apostòlica i l’Església Evangèlica de 
Filadèlfia.
Aquesta trobada del 28 de juny, ja 
mostra, en si mateixa, el to dialogant 
i enriquidor que van compartir tots 
els Centre de Culte d’Amposta. A 
més van sorgir de manera consensu-
ada diverses propostes per a realitzar 

o iniciar en aquest mes de juliol que 
Amposta Ciutat Diversa dedica a la 
diversitat de religió i que sumades a 
les ja previstes, són:
1.  Posada en funcionament d’un espai 

a la web municipal de l’Ajuntament 
d’Amposta on s’incloguin les dades 
bàsiques de tots els Centres de Culte 
de la ciutat per tal d’oferir informació 
a tots/es els ciutadans/es.

2.  Elaboració i divulgació d’un mapa del 
municipi on s’inclogui la localització 
de tots els Centres de Culte.

3.  Durant aquest mes de juliol, tractar 
el tema de la Diversitat de Religió 
als mitjans de comunicació muni-
cipals  
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El ple aprova 7,5m€ d’inversió amb 
una operació de préstec de 6M€
MUNICIPAL > Amb els vots a favor de d’ERC i el PSC i l’abstenció de Som Amposta i Junts x 
Amposta

El ple ordinari del mes de juny, 
celebrat de forma presencial 
dilluns 28, va aprovar la concer-

tació d’una operació de crèdit a llarg 
termini per un valor de 6 milions 
d’euros i que ha de servir per finançar 
un conjunt d’actuacions al municipi 
en els propers anys. Ho va fer amb 
els vots a favor de l’equip de govern 
d’ERC i del grup municipal del PSC 
i l’abstenció dels grups municipals de 
Som Amposta i Junts per Amposta. 
L’operació de préstec se signarà amb 
CaixaBank, entitat qui va presentar la 
millor oferta en la licitació de l’operació 
on es van presentar tres entitats més 
amb seu a Amposta. Així, el préstec 
d’11 milions d’euros es per un termini 

d’11 anys amb un any de carència inclòs, 
amb un tipus d’interès d’Euríbor més 
0,800% i sense cap mena de comissió. 
“És una operació de préstec ja estava 
incorporada al pressupost del 2021”, 
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs, “una 
operació que vam publicitar, com marca 
la llei, i quatre entitats bancàries s’hi van 
presentar”. “És remarcable això, perquè 
demostra que les entitats bancàries, que 
han estudiat els riscos de l’operació, 
confien en l’Ajuntament per fer-li 
aquest préstec i, per tant, corrobora el 
que diem, que l’estat dels comptes de 
l’Ajuntament és bo”, afegeix l’alcalde. 

Amb els 6 milions d’euros es finança-
ran un seguit d’inversions que ja figuren 
a l’informe que va passar pel ple. Així, 

MOCIONS
El ple de mes de juny també va debatre sis mocions. 

1.  Moció de la Junta de Govern Local per la presentació de la moció de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de les Terres de l’Ebre de 
suport a la iniciativa pe runa llei que garanteixi el dret a l’habitatge. A 
favor: JxA, Som Amposta i ERC. Abstenció del PSC

2.  Moció del grup JxA i l’Assemblea Vaga Feminista per garantir el dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de 
Catalunya. A favor: JxA i ERC. Abstenció: PSC En contra: Som Amposta

3.  Moció del PSC-CP de condemna a les agressions i a la violència exercida 
contra les persones del col·lectiu LGTBI. Per unanimitat

4.  Moció a petició del Consell per la República (CxR) per sol·licitar canvis 
al nomenclàtor municipal. A favor: JxA i ERC. En contra: PSC i Som 
Amposta

5.  Moció de JxA per la revisió del reglament dels mitjans de comunicació 
de l’Ajuntament d’Amposta. Unanimitat

6.  Es va rebutjar la moció del PSC per proposar recuperar el sereno o vigilant 
de nit a Amposta. A favor: PSC i Som Amposta. En contra: JxA i ERC

També es va retirar de l’ordre del dia la proposta de Som Amposta per fer 
una exempció en el pagament dels informes de la policia local en els casos 
de bullying, assetjament i d’altres de caràcter tant sensible 

• Programa de gestió documental i plataforma de tramitació · · · · 738.200 €
• Millora del pavelló 1 d’Octubre · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 200.000 €
• Clavegueram · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 200.000 €
• Repavimentació vies públiques · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 718.206 €
• Urbanització av. Generalitat · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 400.000 €
• Urbanització espai pavelló esportiu  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100.000 €
• 2a fase rehabilitació Mercat Municipal  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 750.000 €
• Rehabilitació edifici Biblioteca  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 747.000 €
• Equipament i mobiliari FabLab · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 150.000 €
• Zones verdes · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 180.000 €
• Equipament i mobiliari Centre Cívic · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 165.000 €
• Urbanització Grau · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 495.450 €
• Enllumenat zona Valletes, Tosses, Oriola i Cementiri  · · · · · · · · 636.578 €
• Adequació sostre i grades camp de futbol municipal  · · · · · · · · · · 75.000 €
• Pati Consol Ferré · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 150.000 €

es preveu destinar aquestes quantitats 
del préstec a aquestes inversions: 

Ciutat

La Federació Intercomarcal d’Hosteleria, 
Restauració i Turisme rep el premi Gràcies
RESTAURACIÓ > Premis organitzats per l’Associació de Dones Empresàries, Directives i 
Emprenedores de les Terres de l’Ebre.

El divendres 2 de juliol va tenir 
lloc l’entrega de Premis Gràci-
es, organitzats per l’Associació 

de Dones Empresàries, Directives i 
Emprenedores de les Terres de l’Ebre. 

La finalitat d’aquest guardons és reco-
nèixer la tasca que han fet els diferents 
col·lectius, entitats, associacions i gre-
mis del territori durant la pandèmia.

El premi al Col·lectiu de la Res-
tauració va ser atorgat a la Federació 
Intercomarcal d’Hosteleria, Restaura-
ció i Turisme (FIHRT), on destaquen 
els deu gremis i associacions que en 
formen part de les Terres de l’Ebre.

Ens aquesta ocasió recullen el pre-
mi en nom de la Fihrt a les Terres de 
l’Ebre: Gustavo Turon (Delegat de la 
Fihrt a les Terres de l’Ebre), Arantxa 
Codorniu (Presidenta de l’Associació 
de Restauradors d’Amposta), Ricard 
Chopo (Vicepresident de l’Associació 
de Comerç i Turisme de Deltebre), 

Joana Merchan (Vicepresidenta de 
l’Associació Plat i Got de Tortosa), 
Angel Llasera (President del Col.lectiu 
Gastronòmic d’Alcanar i Les Cases) i 
Imma Bòria (Presidenta del Col.lectiu 
de Cuina La Ràpita, Delta de l’Ebre).

Durant els discursos el que més es va 
destacar és: “La gran tasca de supervi-
vència i el gran esforç de tirar endavant 
les empreses i a la vegada emprendre 
i tenir la capacitat d’adaptar-se a la 
situació que estàvem vivint” 
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El conseller d’Educació anuncia 
la construcció d’un gimnàs a 
l’Escola Soriano Montagut en 
col·laboració amb l’Ajuntament
EDUCACIÓ > Així ho va dir durant una visita al centre educatiu 
divendres 17 de juliol

El conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va anun-
ciar divendres 17 de juliol la 

construcció d’un gimnàs a l’Escola 
Soriano Montagut d’Amposta, una 
obra que assumiran a parts iguals el 
departament d’Educació i l’Ajunta-
ment. Ho ha dit aquest matí durant 
una visita al centre educatiu, classificat 
com a alta complexitat.”Hem decidit 
donar resposta a una demanda de fa 
molts anys: la necessitat de construir 
un gimnàs dins d’aquesta escola, 
tenint en compte que es tracta d’un 
centre d’alta complexitat,”, va dir el 
conseller després de la visita. Segons 
ha explicat, “hem arribat a un acord 
amb l’Ajuntament per construir aquest 
gimnàs a parts iguals”, per la qual cosa, 
“a partir d’avui, activem tot el que sigui 
necessari perquè aquesta construcció 
sigui realitat en els propers anys”.

El conseller Gonzàlez-Cambray 
va fer fet aquestes declaracions des-
prés d’haver-se reunit amb l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs; la regidora 
d’Educació, Núria Marco, i l’equip 
directiu del centre, en una trobada on 

també hi han participat el delegat del 
Govern de la Generalitat a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó, i la directora 
dels Serveis Territorials d’Educació, 
Montserrat Perelló, a banda de repre-
sentants de l’associació de famílies de 
l’escola. Durant la reunió, va explicar el 
conseller, “hem parlat molt pedagogia: 
com atenem els alumnes, els perfils 
professionals que hi ha d’haver rere 
l’atenció educativa i com ens organit-
zem perquè l’acceleració de la trans-
formació digital entri a les aules”. Tal 
i com va afegir a continuació, “algunes 
de les coses que s’han après durant la 
pandèmia han arribat per quedar-se. 
Hem de ser capaços d’anar desplegant 
aquest projecte de transformació edu-
cativa a tots els centres educatius, i això 
ha d’anar sempre acompanyat d’equitat 
i d’igualtat d’oportunitats”.

Abans de visitar l’Escola Soriano 
Montagut, el conseller va ser rebut 
per l’alcalde a l’Ajuntament, on va 

signar el llibre d’honor i va mantenir 
una trobada amb l’equip de govern. 
Posteriorment, després de visitar 
l’escola, es va desplaçar al pavelló es-
portiu municipal, que acollia en aquells 
moments el IX Campus Femení Alt 
Rendiment Winners. El conseller va 
rebre una samarreta amb l’eslògan 
“Amposta, ciutat olímpica”, el lema 
de la campanya que l’Ajuntament va 
endegar per posar en valor el potencial 
esportiu que té la ciutat i donar suport 
a la participació d’Aina Cid als Jocs 
Olímpics de Tòquio 2021 

L’Ajuntament 
atorga 75.400 
euros a 21 
projectes de 
lleure d’estiu
JOVENTUT > S’han 
ofertat més de 1.100 
places per a infants 
en un total de 24 
projectes de lleure

Fins a 12 casals d’estiu, 10 campus 
esportius, unes colònies i un casal 
per a joves. Són els 24 projectes 

de lleure que aquest estiu s’ofereixen a 
la ciutat d’Amposta i que oferten 1.131 
places de lleure de temàtiques molt 
variades, 182 de les quals es destinen a 
famílies de Serveis Socials. També se’n 
destinen un percentatge a infants del Pla 
educatiu d’entorn. 21 d’aquests projectes 
rebran una subvenció de l’Ajuntament 
per un valor total de 75.400 euros dins 
el model de lleure d’estiu impulsat l’any 
passat davant la situació pandèmica. A 
més, l’Ajuntament també ha cedit els 
espais de les instal·lacions esportives 
municipals i de 4 centres educatius 
(Miquel Granell, Soriano Montagut, 
Agustí Barberà i Consol Ferré) i les 
instal·lacions esportives municipals.

La majoria d’oferta de lleure es va 
posar en funcionament el 28 de juny. La 
segona setmana la tècnica de Joventut 
de l’Ajuntament, acompanyada per 
la regidora de Joventut i Participació 
Ciutadana, Carla Bonfill, i, en alguns 
casos, per l’alcalde, Adam Tomàs, han 
visitat les diferents estades per veure 
en primera mà el seu funcionament i, 
a la vegada, intercanviar impressions 
amb els i les seves responsables per 
tal de detectar aquells punts en els que 
caldrà millorar per a futures ocasions. 
Tothom s’ha emplaçat a fer una valo-
ració finalitzada tota l’oferta 

Sis persones es formen en rebosteria i fleca
LO SINDICAT > Dins el programa Treball a les 7 Comarques

L ’Ajuntament d’Amposta, en 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Montsià, ha iniciat 

una nova edició del Programa Treball 

a les 7 Comarques, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Aquest cop s’ha fet amb una formació 
de Rebosteria i Fleca on la pastisseria 

Dolços Alemany 1912 compartirà els 
seus coneixements amb 6 persones en 
situació d’atur. No només se’ls donarà 
l’oportunitat de formar-se en aquest 

sector, sinó que també podran veure 
quin és el dia a dia dels pastissers 

Ciutat
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14 joves participen al camp de treball 
per recuperar els nius de metralladora
MEMÒRIA HISTÒRICA > Organitzat pel COMEBE i la Fundació Josep Carol

El camp de treball ‘Recuperem els 
nius de metralladora d’Amposta 
és un dels tres que el Consorci 

Memorial de la Batalla de l’Ebre 
(COMEBE) i la Fundació Escolta 
Josep Carol gestionen durant el juliol 
a les Terres de l’Ebre amb l’arqueologia 
en alguns dels espais del que va ser el 
combat més important de la Guerra 
Civil com a eix. Fins a 14 joves han 
participat del 9 al 23 de juliol i per 
primer cop a Amposta en aquesta ac-
tivitat, que forma part del programa de 
camps de treball organitzat per la Di-
recció General de Joventut. Els camps 
s’adrecen a joves dels 14 als 17 anys. 

Sota la supervisió d’un arqueòleg, els 
joves que han participat al camp ‘Recu-
perem els nius de metralladora d’Am-
posta’ han treballat en la descoberta i 
la recuperació de les infraestructures 
defensives que conformen el conjunt 
de nius de metralladores.

El camp més veterà és ‘La Lleva 
del Biberó’, que ha arribat a la quarta 
edició. Va tenir lloc al Pinell de Brai, 

a la Terra Alta, del 15 al 29 de juliol. 
El seu nom ret homenatge als prop de 
30.000 joves cridats a files per combatre 

a la batalla de l’Ebre. En aquest camp 
es recuperen les trinxeres situades a la 
rodalia i es netegen i classifiquen els 
materials trobats, entre altres tasques.
El tercer camp s’anomena ‘Descobrim 
les trinxeres del calvari d’Ascó’, que va 
tindre lloc del 10 al 24 de juliol. Aquí 
es va plantejar recuperar una zona de 
trinxeres situada al Calvari d’Ascó, 
tocant a l’Ermita del Calvari, per tal 
de vincular-la a la ruta de senderisme 
GR-99, que hi passa a la vora, i on també 
s’hi troba el Búnquer dels Reguers, un 
dels espais històrics del COMEBE.

Segons la Generalitat, les dues noves 
propostes, entre elles la d’Amposta, 
signifiquen l’inici de la recuperació 
d’aquests vestigis de la batalla i el punt 
de partida per a una futura senyalització 
com a espais de memòria de la Xarxa 
d’Espais de Memòria del Memorial 
Democràtic, de la qual formen part 
els espais del COMEBE 

’Quan vagis a la platja, siguis responsable’, eslògan 
de la campanya per conscienciar sobre el bon ús de 
la platja de l’Eucaliptus
MEDI AMBIENT > Quatre agents ambientals difonen a peu de platja la normativa 

No pernoctar a la platja, estaci-
onar als espais reservats amb 
aquesta finalitat, utilitzar les 

zones de pesca i de gossos i endur-se 
la brossa a casa. Són els quatre mis-
satges principals de la campanya de 
conscienciació ’Quan vagis a la platja, 
siguis responsable’, que ha engegat 
l’Ajuntament d’Amposta, a través de 
la regidoria de Turisme i Promoció 
Exterior, per donar a conèixer els usos 

de la platja de l’Eucaliptus recollits a 
la nova ordenança que regula aquest 
espai natural i que va ser aprovada 
inicialment el ple del 31 de maig. Es 
tracta d’una campanya comunicativa en 
xarxes socials i mitjans convencionals 
que es reforça amb la presència de 
quatre agents ambientals que informen 
a peu de platja d’aquesta normativa i 
vetllen pel seu compliment. “Després 
dels primers dies de presència dels i les 

agents ambientals a la platja, el balanç 
és satisfactori”, assenyala l’alcalde, 
Adam Tomàs, “la majoria de persones 
respecten les zones d’estacionament i 
no s’estan a la platja més enllà de les 
deu de la nit, tot i que ens queda més 
feina de conscienciació sobre l’espai 
delimitat per a gossos i les zones de 
pesca”.

Per delimitar les zones d’aparca-
ment, l’Ajuntament d’Amposta, en 

col·laboració amb el Parc Natural 
del Delta, ha instal·lat 1.200 pals 
de fusta que marquen l’espai fins 
on es pot deixar el vehicle. A partir 
d’aquesta zona, s’ha d’accedir a la 
platja a peu. “És molt important que 
el trànsit rodat no accedeixi a la vora 
de la costa si volem protegir aquest 
espai natural”, afegeix el regidor de 
Turisme i Promoció Exterior, Pep 
Simó 
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La mare Hermínia, en el seu 
centenari: l’ermita i el monestir

Aquest any se celebra el centenari 
del naixement de la mare priora 
Hermínia Biadiu Novell, que 

pocs deuen saber qui era, segur que 
les generacions joves no n’han sentit 
parlar mai. No és gens estrany. Era 
una monja menuda, molt discreta, que 
arribà a Amposta a finals dels 70 i ves 
per on, obrí un monestir de clausura 
i fundà l’ermita. Quasi res. En plena 
Transició democràtica, esta monja de 
clausura i les seves germanes s’atrevi-
ren a traslladar-se de Puigcerdà, on el 
seu convent pràcticament amenaçava 
ruïna, a Amposta, després d’aconseguir 
tots els permisos pertinents, de Roma, 
tant del papa com dels seus superiors 
carmelites, dels bisbes de la Seu i també 
del de Tortosa, aleshores Mons. Ricard 
Maria Carles, amb el beneplàcit del 
rector de la parròquia de l’Assumpció, 
mossèn Francesc Ciuraneta, qui des-
près fou nomenat bisbe de Menorca i 
de Lleida. L’Ajuntament, presentat el 
projecte, també aprovà la construcció 
del monestir i l’ermita.

Mare Hermínia contà amb el 
inestimable ajut d’algunes famílies 
d’Amposta per a portar a terme els seus 
projectes, principalment de la senyora 
Primitiva Jornet, viuda Fornós (el seu 
marit havia estat alcalde d’Amposta) i 
de la meva pròpia família, sobretot del 
meu germà Josep Maria, metge i capellà.

Mare Hermínia des del primer mo-
ment, junt a obrir el monestir, va voler 
aixecar una petita ermita en honor a la 
Verge Maria, com a agraïment als am-

postins que tan bé la van rebre. Cap el 
1982 va ser una realitat tot el projecte, 
i més tard se va aixecar el monument 
al Sagrat Cor, al cim del Montsianell.

Cada any, per estes dades, s’ha ce-
lebrat la festa de l’ermita, sota la nova 
advocació de la Verge Santa Maria 
del Montsià. Aquesta any i degut a 
la pandèmia no s’ha pogut fer com es 
feia tradicionalment. S’ha fet des de les 
parròquies d’Amposta. Esperem que 
una vegada passada este “mal aire”, tot 
torni a ser com abans o millor. 

Dintre dels actes d’aquest centenari 
del naixement les germanes carmelites 
que formen l’actual comunitat dirigida 
per la priora mare Maria Teresa, han es-
crit la seva biografia, com a homenatge 
a la seva fundadora. Es de destacar els 
nombrosos testimonis que han aportat 
gent d’Amposta i d’altres indrets. A 
l’obra, dirigida per la mare Cristina, 
qui va poder conviure uns anys amb 
la mare Hermínia, relata en tot detall 
la vida de la priora, des del naixement 
fins la seva labor com a monja carmelita 
descalça a Puigcerdà; és un relat molt 
intimista que ens mostra l’espiritualitat 
de la madre. En una segona part, se 
relata tota la fundació del monestir i 
de l’ermita, en les dificultats que repre-
sentava portar a bon fi un projecte de 
tal envergadura i, a més, realitzat en 
plena Transició democràtica. 

Per problemes derivats de la pandè-
mia, el llibre se va presentar abans dels 
Nadals al Museu de les Terres de l’Ebre, 
amb un aforament molt reduït, presidit 

pel bisbe de Tortosa, mons. Enrique 
Benavent, juntament amb l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs i la regidora 
de Cultura i Memòria Històrica, Inés 
Martí. També contà amb l’editor, el Sr. 
Ramon Casals, de l’Editorial Casals 
de Barcelona, i del Dr. Anton Pujol, 
coordinador de l’edició. 

La lectura del llibre, ¡Como estrella 
en la noche! Madre Hermínia de Jesús. 
Retazos de una vida, amb pròleg del car-
denal Mons. Lluís Martínez Sistach, 
i acompanyat de moltes fotografies 
de l’ermita i del monestir, te trans-
porta a una petita part de la història 

d’Amposta, molt desconeguda. Us el 
recomano vivament, de venda a les 
llibreries d’Amposta i a la del bisbat de 
Tortosa, essent els guanys íntegrament 
per a la comunitat de carmelites, ja que 
l’editorial els hi va cedir. És un bon 
llibre per tenir a casa, per fullejar-lo, 
mirar les fotografies, gaudir dels seus 
curts capítols, i per a regalar a amics i 
familiars. Animeu-vos 

Anton Pujol Bertran
Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de 
la Tècnica (SCHCiT).
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L’Associació de Familiars de 
Malalts Mentals inicia un nou 
taller d’equinoteràpia 
SALUT MENTAL > Es realitza amb les persones usuàries del servei del Club Social Terres de 
l’Ebre

Gent

L’AFMMTE ha engegat un nou 
projecte dintre l’àmbit de la 
salut mental, amb la voluntat 

de millorar el benestar emocional de 
les persones usuàries del servei de 
Club Social Terres de l’Ebre, ubicat 
a Amposta.

L’equinoteràpia consisteix en un 
tractament que es caracteritza per 
la interacció amb cavalls, proporci-
onant importants beneficis a nivell 
emocional, cognitiu i psicomotriu, 
en persones amb problemàtica de 
salut mental.

Aquesta activitat es porta a terme a 
la Hípica Frisones de la Cruz, situada 

fora del nucli urbà, per aquest motiu 
l’AFMMTE posa a disposició un 
mitjà de transport privat per poder 
accedir-hi.

Aquesta hípica compta amb unes 
instal·lacions magnífiques i uns cavalls 
de raça especial amb una genètica te-
rapèutica i sanadora. Les sessions són 
d’una hora i mitja aproximadament, 
dirigides per dos terapeutes.

Durant les sessions els nois i noies 
treballen el seu autoconeixement, ja que 
els cavalls es converteixen en cotera-
peutes i reconeixen les emocions dels 
usuaris com la por o la calma, reflectint 
l’estat d’ànim i la seva actitud.

L’experiència amb els participants 
està resultant molt gratificant, tal i 
com ens manifesten ells mateixos al 
final de cada sessió. Estan molt sa-
tisfets d’aquesta iniciativa, totalment 
gratuïta, conscients per la dedicació 
i el suport que reben per part de 
l’AFMMTE 
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DeltaChamber ret homenatge a 
‘Don Giovanni’ de Mozart en la 
seva sisena edició
MÚSICA > El festival ampostí de música de cambra s’estén amb dos concerts a Alcanar i 
Tortosa

DeltaChamber Music Festival 
retrà homenatge a la música 
més rellevant de l’òpera de 

Mozart, ‘Don Giovanni’, en la seva 
sisena edició. Després d’adaptar-se a 
la situació de la pandèmia l’any passat 
amb ‘Parèntesi’, el certamen progra-
marà entre els pròxims 3 i 8 d’agost 
concerts en diferents poblacions de les 
Terres de l’Ebre. Per a l’obertura, els 
dies 3 i 4 d’agost, s’han programat més 
d’una vintena de concerts individuals 
–un músic i un oient-. El dia 5 tindrà 
lloc un concert de música de cambra 
a Alcanar. Les actuacions centrals, 
amb un programa dos actes dedicat 
a l’òpera de Mozart, seran al Museu 
de les Terres de l’Ebre d’Amposta els 
dies 6 i 7. El certamen finalitzarà amb 
un concert de música de cambra a la 
catedral de Tortosa.

El DeltaChamber Music Festival 
d’Amposta tornarà a convidar músics 
internacionals de trajectòries conso-
lidades després de l’edició ‘Parèntesi’ 
del 2020, marcada per la covid. La 
música de cambra tornarà amb 4 
concerts “de format molt especial” 
que es programaran en dos actes, en 
dues nits consecutives. Després de 
l’èxit de l’any passat, també es faran 
una vintena de concerts individuals. 
Un músic toca per a un oient peces 
aleatòries segons els sentiments que 
li transmet. Per primera vegada, 
el DeltaChamber Music oferirà 

un concert a Alcanar, en el marc 
del projecte DeltaChamber Music 
Festival al Territori, i un concert a 
Tortosa que és Capital de la Cultura 
Catalana 2021.

Per quart any consecutiu, el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Demarcació de l’Ebre ha organitzat 
el Concurs d’Arquitectura Efímera, 
una “proposta singular” que combina 
la música de cambra amb intervenci-
ons efímeres. El projecte guanyador 
intervindrà l’espai dels concerts 
centrals del festival a Amposta. El 
DeltaChamber Music Festival s’ha 
consolidat, amb només quatre edi-
cions, com el festival internacional 
de música de cambra de les Terres 
de l’Ebre, amb un programa de 
concerts d’altíssima qualitat que ha 
consolidat l’oferta artística i cultural 
del territori.

El festival l’impulsen els clarine-
tistes ampostins Laura Ruiz Ferreres, 
professora catedràtica de clarinet a 
Hochschule für Musik und Dars-
tellende Kunst de Frankfurt am 
Main (Alemanya), i Pau Rodríguez 
Ruiz, director de l’escola i centre 
professional de Música de la Lira 
Ampostina. Hi col·laboren l’Ajun-
tament d’Amposta, la Diputació 
de Tarragona, el Departament de 
Cultura, l’Ajuntament de Tortosa, 
l’Ajuntament d’Alcanar i el Consell 
Comarcal del Montsià 

Imatge d ’un dels concerts ‘1to1’, a la Torre de la Carrova d’Amposta. Imatge del 
l ’edició del 2020

Músics actuant en el concert de cloenda de l ’edició Parèntesi del 2020
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CERTAMEN > El dia 20 d’agost es farà un acte d’homenatge a les modistes i modistos al 
Museu

Una exposició al Museu recorda els 50 
anys del Concurs de Vestits de Paper 

L’exposició “Paper i fil a la festa. 50 
anys del Concurs de Vestits de 
Paper d’Amposta”, organitzada 

pel Museu de les Terres de l’Ebre i 
l’Ajuntament d’Amposta, amb la col-
laboració del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Tarragona, es podrà visitar 
a la Sala d’exposicions del Museu de les 
Terres de l’Ebre entre el 9 de juliol i el 
3 d’octubre de 2021.

La mostra s’ocupa, en diferents àm-
bits, de la història del Concurs de Vestits 
de Paper d’Amposta, des del 1971, quan 
es va realitzar la seva primera edició, fins 
al 2019, quan es va celebrar la darrera 
(les mesures preses per la COVID-19 
no han permès la seva convocatòria els 
dos darrers anys), i dóna a conèixer, 
des de diferents perspectives, el treball 
artístic i artesanal de més d’una vuitan-
tena de modistes, modistos, cosidores 
i ajudants ampostins i ampostines que 
han participat en alguna de les cinquanta 
edicions dels Concurs.

L’exposició aplega una important 
mostra de vestits confeccionats íntegra-
ment en paper, bé sigui nou o reciclat, 
que s’han presentat a alguna de les 
cinquanta edicions del Concurs, molts 
dels quals han estat premiats, en una 
de les quatre categories: Moda Actual, 
Vestits d’Època, Vestit de Fantasia i 

Moda infantil. Vestits que mostren 
els coneixements tècnics i la destresa 
manual de qui els confecciona, quali-
tats a les que cal sumar talent artístic, 
imaginació, creativitat.

Cadascuna de les peces exposades 
és fruit d’un treball minuciós i exclusiu, 
molt delicat perquè el paper és fràgil i 
s’esgarra i es malmet amb facilitat; en 
el que s’esmercen moltes hores, que els 
artesans i artesanes del paper retallen 
d’altres possibles activitats, individuals i 
familiars. Hi han desfilat més de 2.700 
vestits i en un sol mono de pantalons curts 
el 2013 es va emprar més d’un quilòmetre 
i mig de fil fet de paper, uns 1.650 metres.

Cada vestit i els complements que 
l’acompanyen, tot fet en paper, s’adap-
ten a la model o el model que, després 
de moltes proves, els llueix en públic, 
davant del jurat i dels mitjans de comu-
nicació, en una única ocasió: la desfilada 
anual per la passarel·la del Concurs, 
on cada any un jurat diferent atorga 

els premis les millors i més originals 
confeccions de cada categoria.

L’exposició explica també els antece-
dents històrics del Concurs, lligats als 
actes lúdics i festius que antigament 
es desenvolupaven a Amposta durant 
la diada de santa Llúcia, que és encara 
avui la patrona dels oficis que fixen la 
vista, especialment aquells que usen 
una agulla. Entre aquests actes festiu 
destacava el “Concurso de Mis Modis-
tilla”, de confecció tèxtil. El 1971 es va 
convocar la primera edició del Concurs 
de vestits de paper.

“Paper i fil a la festa. 50 anys del 
Concurs de Vestits de Paper d’Amposta” 
fa difusió a través dels següents àmbits : 
“El paper, la base material del Concurs”, 
“Tècniques de confecció en paper”, “Alta 
costura en paper”, “Història del Con-
curs. Els inicis”, “Història del Concurs. 
Categories i models”, “Homenatge i 
agraïment” i “Premis del Concurs Na-
cional de Vestits de Paper d’Amposta, 
segons la documentació conservada”.

Homenatge als modistos i 
modistes

Per complementar la celebració del 
50è aniversari dels vestits de paper, 
el dia 20 d’agost i en el marc de les 
Festes Majors d’Amposta, s’ha pro-
gramat una conferència sobre aquest 
certamen i un homenatge a tots i 
totes les modistes que han participats 
aquestes dècades 
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L’obra guanyadora de l’XYZ planteja 
una reflexió sobre el problema dels 
sediments al delta de l’Ebre
ART > ’Guanyar terreno’, d’Àlvar Calvet, denuncia la fragilitat de l’espai amb una proposta 
d’art efímer a l’espai públic

D os monticles de sediments 
amb 33 monedes de ceràmica 
incrustades a cadascun. Una 

gerra i una palangana amb aigua 
del canal de la Dreta just al costat. 
L’artista Àlvar Calvet, guanyador de 
l’última convocatòria del certamen 
XYX del Centre d’Art de les Terres 
de l’Ebre – Lo Pati, vol plantejar, així, 
una reflexió sobre l’actitud davant del 
problema de la manca de sediments 
que pateix al delta de l’Ebre. L’obra 
efímera ‘Guanyar terreno’, instal·lada 
a Amposta, proposa a reflexionar a 
través d’una acció interactiva: a canvi 
d’agafar una moneda de terra cuita de 
la zona de la Pobla de Segur i Tremp, 
demana que s’emportin cinc quilos de 
sediment a un punt fràgil del Delta. Si 
consideren que el problema no va amb 
ells, poden rentar-se les mans.

Calvet, originari de la zona del Pa-
llars Jussà on des de gairebé sis dècades 
es troben alguns dels embassaments 
més importants de la conca de l’Ebre, 
ha analitzat la seva experiència personal 
quan, des de petit, ha anat veient com 
s’ha anat reduint el nivell de l’aigua i 
s’han creat illes al mig dels pantans 
cada cop més grans. “He anat veient 
com aquestes illes fan mal a algun lloc 
i treuen el sentit als pantans i aquell 
sediment no baixa. Aquesta reflexió 

de 56 anys l’he volgut traslladar amb 
l’obra”, ha apuntat.

La seva obra ‘Guanyar terreno’ im-
pel·leix la ciutadania a actuar davant 
dels greus problemes que genera al 
delta de l’Ebre la manca crònica de 
sediments. Els monticles, situats en 
ple centre d’Amposta, al costat del pas 
del canal de la Dreta, contenen les 33 
monedes que es poden agafar a canvi 
de portar cinc quilos del sediment allí 
acumulat al Trabucador o qualsevol 
espai del Delta que ho necessiti.

Al terra, ha inscrit la frase “Lo Delta 
sense sediments és la mort del Delta”. 
En un plantejament carregat també de 
simbolisme religiós, Calvet ofereix tam-
bé la possibilitat de rentar-se les mans 
amb aigua del mateix canal. “Hi ha gent 
que fa acció directa i n’hi ha que no vol 
veure el problema quan el té al davant. 

En la reflexió dels sediments tothom 
tenim una part més activa, més passiva, 
ho entenem i no sabem com actuar. Es 
tracta de pensar cadascú en el seu nivell 
i el seu lloc”, ha precisat. Considera que 
el plantejament de ‘Guanyar terreno’ 
combina les seues dos facetes de donar 
visibilitat a problemes socials i també 
la reivindicació política, de protesta.

Comissariada per Antònia Ripoll 
i Eva Cajigos, el certamen XYZ or-
ganitzat per Lo Pati compleix ja cinc 
edicions amb voluntat d’apropar l’art 
contemporani a la ciutadania. “No 
fa falta que els ciutadans vagin a un 
museu o una galeria. Els portem l’art 
contemporani perquè l’entenguin, que 
sàpiguen que existeix, que té un missatge 
i que transmet”, ha subratllat Cajigos 

ACN

El mónFILMAT tanca una sisena edició 
“prudent” amb 13 llarmetratges i 22 curts
CINEMA > El certamen recupera la presència de directors

E l Festival Internacional de 
Cinema i Paisatge mónFIL-
MAT va arribar a la sisena 

edició programant tretze llargme-
tratges, 22 curts i un “work in pro-
gress” i s’ha recuperat la presència 
dels directors. “Ha estat una edició 
molt prudent, amb poques sessions 
presencials, però molt heterogènies”, 
ha dit a l’ACN el programador del 
festival, Xavier Miró. El certamen 
ha mantingut la virtualitat amb una 
desena de projeccions a través de la 
plataforma Festhome. També s’han 
visionat pel·lícules a la Ràpita i, per 
primera vegada, a Tortosa, coincidint 
amb la seva capitalitat cultural.

Enguany, s’han programat obres 
centrades en la introspecció i l’auto-

reflexió, sense deixar de banda l’eix 
temàtic central del festival: el paisat-
ge. Miró ha explicat que no buscava 
aquesta mena de films, però l’actual 
context de pandèmia hi ha influït. 
“En general han estat pel·lícules poc 
divertides; i una mica més dures que 
l’any passat”, ha afegit. A tall d’exem-
ple, ha destacat la pel·lícula inaugural 
‘Transoceánicas’, de Meritxell Colell 
i Lucia Vassallo.L’organització apunta 
que aquesta edició és menys internaci-
onal a causa del context sanitari. Amb 
tot, s’han pogut veure obres com ‘Last 
Words’ o ‘Lúa Vermella’, dos films 
reconeguts en l’àmbit internacional. 
En el cas de ‘Last Words’, de Jonathan 
Nossiter, encara no té distribució a 
Espanya, tot i que ha “enamorat” en 

els nombrosos festivals internacionals 
on s’ha projectat. “No busquem tant la 
internacionalització de les pel·lícules 
sinó el fet que encara no s’hagin pogut 
veure o bé que siguin molt difícil de 
veure-les”, ha assenyalat Miró.

Gairebé 700 visualitzacions i 
400 assistents

A l’espera del recompte final, 
el certamen ha aplegat unes 400 
persones de públic en les sessions 
presencials fetes en els diferents 
espais escollits, com l’antic Col·legi 
de les Monges i Lo Pati Centre d’Art 
d’Amposta, la plaça dels Dolors de 
Tortosa i el Museu de la Mar de 
l’Ebre de la Ràpita. Pel que fa a les 
visualitzacions, s’han xifrat en 690 - 

les cintes s’han pogut veure a través 
de la plataforma Festhome. En global, 
el festival ha reunit un miler de per-
sones, gràcies a la fórmula híbrida. La 
pel·lícula més vista en línia ha estat 
‘Armugan’ i ‘Las Niñas’ pel que fa a 
les projeccions presencials.

“Valorem molt positivament aquesta 
edició, perquè hem pogut recuperar 
coses que el 2020 no vam poder fer; 
hem projectat per primera vegada a 
Tortosa, hem tornat a la Ràpita, recu-
pera’t els ‘foodstrucks’ o la presència de 
directors, estem molt contents i agraïm 
la presència del públic perquè sense ell 
la nostra feina no tindria massa sentit”, 
ha subratllat la directora de Lo Pati, 
Aida Boix 

ACN
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Montse Ferrando, del Ramon 
Berenguer IV, menció al Premi de 
Recerca en Memòria Democràtica
MEMÒRIA HISTÒRICA > El guardó, que s’adreça a estudiants de batxillerat i vol 
fomentar la memòria democràtica en el període 1931-1980

La consellera de Justícia, Lourdes 
Ciuró, va lliurar dijous 8 de juliol 
els diplomes de reconeixement del 

Premi de Recerca en Memòria Democrà-
tica a la seu del Memorial Democràtic. La 
guanyadora va estat l’estudiant Clara Jordà 
Pinatella, de l’Institut Josep Brugulat de 
Banyoles (Pla de l’Estany), amb el treball 
“La fortificació de la frontera francoespa-
nyola: dues cares de la mateixa moneda”.

Hi ha hagut dues mencions per als 
alumnes Àssua Farré Lluvich, de l’Institut 
Hug Roger III de Sort (Pallars Sobirà), 
i Montse Ferrando Sancho, de l’Institut 
Ramon Berenguer IV d’Amposta. El 
treball de Ferrando és “Memòria d’Agustí 
Maigí Ferré”, de Montse Ferrando Sanc-
ho, de l’Institut Ramon Berenguer IV 
(Amposta, Montsià). En aquest segon cas, 
l’autora recull la informació derivada de 
la recerca que ha fet per explicar la his-
tòria del seu besavi, l’Agustí Maigí Ferré, 
compromès políticament i artística amb la 
ciutat d’Amposta, que es va veure obligat 
a treballar en l’Organització de Treball 
Forçat de l’Alemanya nazi durant l’exili 
que va patir a territori francès.

El premi suposa un reconeixement als 
treballs acadèmics elaborats per estudiants 
de batxillerat sobre memòria democràtica 
a Catalunya entre 1931 i 1980.

Treballs guardonats
El Premi de Recerca en Memòria 

Democràtica ha rebut aquesta edició un 
total de 20 treballs. Els temes han estat 
la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú, al 
Montsià, a Osona i al Pallars, els maquis, 
les fosses comunes, i també temes més 
específics, com ara l’estudi dels vestigis del 
sistema defensiu a la frontera pirenaica 
durant la Segona Guerra Mundial i la 
indagació sobre la presència d’ideologies 
de l’extrema dreta.

Jurat i premis
Els membres del jurat d’enguany són: 

Jordi Font, director del Memorial Demo-
cràtic; Montserrat Margarit, tècnica de la 
Direcció General de Memòria Democrà-
tica; Elvira Fernández, catedràtica de Geo-
grafia i Història i docent del Departament 
d’Educació; Gemma Tribó, doctora en 
Història Contemporània, experta en pe-

dagogia de la memòria democràtica; Joan 
Miquel Albert, professor del Departament 
de Didàctica de les Ciències Socials, i 
Gemma Simon, tècnica del servei educatiu 
del Memorial Democràtic.

Recuperar, commemorar 
i fomentar la memòria 
democràtica

El Memorial Democràtic és una ins-
titució de la Generalitat de Catalunya 
que té per missió la recuperació, la com-
memoració i el foment de la memòria 

democràtica a Catalunya (1931-1980). 
Aquest període històric comprèn la 
Segona República, la Guerra Civil, la 
dictadura franquista i la transició a la 
democràcia. El Memorial Democràtic 
posa especial èmfasi en la recuperació 
de la memòria de les víctimes per 
motius ideològics, de consciència, reli-
giosos o socials, així com en la repressió 
perpetrada per la dictadura franquista 
a persones i col·lectius (incloent-hi la 
llengua i la cultura catalanes), l’exili i 
la deportació 

“Dos més dos fan quatre”

Avui voldria explicar-vos un secret ignot que, de sempre, ha restat ocult al 
bell mig del món accelerat que ens ha tocat en sort: la gent que viu en pare-
lla..., es masturba! I ho fa, el fet de tocar-se els òrgans sexuals per obtindre un 
plaer solitari i reservat, per una sèrie de motivacions ben particulars i del tot 
heterogènies. De fet no es necessita una raó de pes per fer-se una palla. Una 
palla es pot fer per avorriment o per relaxar-te o per no marejar a la parella 
quan hi ha la necessitat peremptòria d’un orgasme urgent. Hi ha qui ho fa 
perquè senzillament en gaudeix sense donar-li més voltes. En canvi n’hi ha 
qui no pot mantindre relacions sexuals completament satisfaents amb la part 
contrària i, amb esta pràctica onanista, tracta d’assolir el plaer que necessita per 
seguir malvivint sense cometre cap mena de deslleialtat contractual. També 
ens podem trobar amb aquells que requereixen la masturbació continuada per 
tal d’alliberar tibantors excessives o bé per practicar un esport individualitzat 
sense haver d’abonar la quota de cap gimnàs. I, finalment i per deixar-ho aquí 
acabat, existeixen aquelles persones que gaudeixen del joc solitari i intimista 
per passar les estones mortes que la vida postpandèmica els hi va proposant...
Jo no soc gaire de fer exercici. De fet no soc gairebé de res..., però us he de 
confessar que m’agrada tocar-me. El cas, és que la defunció de mon pare em 
sorprengué d’improvís i sense avisar, un matí qualsevol, ara en farà un parell o 
tres de setmanes, a la dutxa..., mentre em masturbava
- Papa acabes!? Tinc caca!! 

- Quin sobresalt! Què collons fots desperta!? A dormir! Que encara no ha 
sortit el sol! Collons! Ni dutxar-me tranquil!
- No puc aguantar-me!! La caca quan arriba ha de sortir! M’ho dieu sempre! 
- Que t’ajude ta mare!
- No pot, li han trucat i fa estona que està enganxada al telèfon! No sé què 
expliquen del iaio... Que s’ha mort o alguna cosa així... Vaaaa que m’ho faré 
damunt!

*****

Mon pare es morí d’un atac de cor. Va vindre-li un infart, de matinada i no va 
ser a temps de prendre’s la medicació. De vegades penso que no va voler pren-
dre-se-la. Que allò de viure sense la mare no feia per a ell. I que tota la punyeta 
esta de l’aturada cardíaca ja li va vindre bé...
Diuen que si ja ho havia fet alguna altra vegada això de morir-se de tan bé com 
ho va fer, per què, quan Emetèria, la cosina segona de la seua dona el trobà esti-
rat al llit i sense respirar, posava careta de felicitat, portava un pijama acabadet 
d’estrenar, s’havia afaitat i, fins i tot, feia oloreta de colònia. 
Digueu-me malpensat, però dos més dos, a vegades, fan quatre! 

JESÚS SERRANO

Històries per pensar 





REVISTA AMPOSTA · NÚM. 957 · JULIOL 2021 23Tribuna

1.. INFORMES 
D’INTERVENCIÓ 
DESTAPEN TRACTES DE 
FAVOR D’ERC.
Tractes de favors de molts milers d’euros 
per amiguets d’ERC pagant el poble.
L’informe constata amb total claredat, 
com s’han donat subvencions, ajuts... 
presentats fora de termini, amb deutes 
i altres irregularitats.
Però la gota que fa vessar el got, són 
els ajuts per l’habitatge, un autèntic 
escàndol.
De les 11 ajudes atorgades, només 
dos eren correctes. Havien presentat 
les sol·licituds de les subvencions. I 
el més important reunien els requi-
sits per ser beneficiaris. Les altres 9 
subvencions NO.
Costa creure, però així ho diu l’informe 
d’intervenció. S´han donat subvenci-
ons sense que consti la sol·licitud i el 
més greu, sense reunir els requisits per 
ser beneficiari. Per exemple una em-
presa va rebre 5.000 € sense presentar 
sol·licitud ni reunir els requisits. La 
resta igual. Com pot ser això?
ERC ha creuat una línia que no podem 
deixar passar.
Donar una subvenció presentada fora 
de termini o quan es tenen deutes és 
una irregularitat. I a molts ampostins 
per aquests motius els hi han negat 
ajuts, subvencions i altres. És una clara 
discriminació.

L’espai EA-ERC

L’espai SOM AMPOSTA Però donar diners per una subvenció 
sense reunir els requisits per ser bene-
ficiari, i sense presentar la sol·licitud és 
possiblement un delicte en tota regla.
Hem demanat tots els expedients i no 
pararem fins a recuperar fins l´últim 
cèntim. Si cal, arribarem a l’oficina 
antifrau. Si ERC vol regalar diners 
als seus amiguets que ho paguin de la 
seva butxaca. El poble no ha de pagar 
els tractes de favor d’ERC.
Després diuen que no hi ha diners i pu-
gen impostos. Una vergonya. I SOM 
AMPOSTA no ho deixarà passar.

2.. MOCIÓ PER 
ALLIBERAR LES 
VACUNES COVID-19
Moció per alliberar de manera temporal 
les patents de les vacunes de la covid-19.
L´alliberament permetrà una col·labo-
ració que augmenti i acceleri la dispo-
nibilitat, accessibilitat i assequibilitat 
de les vacunes.
L´empresa PFIZER facturarà 60.000 
milions d´euros. De la vacuna de la 
covid-19 són més de 21.000 milions. 
Això només és un exemple de les 
farmacèutiques.
En aquest context extraordinari tot-
hom pot compartir que cal prendre 
mesures extraordinàries, per sentit 
comú i amb criteris sanitaris.
No seria la primera vegada que s´alli-
bera una patent, ja es va fer amb els 
ventiladors artificials que han servit 
per tractar pacient de covid-19.

any. Al segon any un cost amb una 
reducció del 50% amb un valor de 
220.000 € (reutilització).
Com ho volem finançar?
. 40.000 € ja es donen actualment per 
llibres i la resta controlant les despeses que 
ens ocasionen les empreses que treballen 
per nosaltres, combaten el frau a l’hora de 
pagar impostos i també no gastant diners 
innecessaris amb actes innecessàries... 
Volem garantir la completa gratuïtat a 
l´ensenyament públic a Amposta.
. Combatent el frau de molts immobles 
que no paguen els seus respectius im-
postos. Recordem que gràcies a Som 
Amposta hem sigut capaços de recu-
perar més de 100.000 € d’immobles 
que no pagaven els seus impostos i ells 
si que feien el seu negoci de lloguers.
. No pagant salaris innecessaris a gent 
o per actes que es podrien fer tranquil-
lament des del mateix Ajuntament tal 
com es feia en legislatures anteriors.
. No deixant la gestió d`alguns serveis 
Municipals a empreses externes que 
ens estafen contínuament amb la seva 
gestió i que el propi Ajuntament no fa 
res per pal·liar aquestes accions. Tenim 
una neteja nefasta, tenim uns carrers 
gens dignes d´una ciutat de primera 
(volem una ciutat de champion), tenim 
un servei d´aigua depriment...etc... 
Recordem que el servei de neteja i 
jardineria ens costa als ampostins/
ines 1.100.000 €/any, que recaptem +-
1.500.000 €/any amb impostos dels vehi-
cles i multes...etc... I estem com estem! 

7,5M€ D’INVERSIONS

La pandèmia no acabarà fins que hi 
hagi immunitat de ramat per a tothom.
El debat és complex però urgent.1 de 
cada 4 persones vacunades en el món 
desenvolupat enfront 1 de cada 500 en 
els països en via de desenvolupament.
En definitiva cal vacunar a tot el 
món i acabar amb el virus. Quan més 
tinguem aquest virus amb nosaltres, 
més mutacions podrà experimentar i 
el perjudici serà mundial.
Per això vam demanar:
1- L´alliberament de manera temporal 
de les patents de les vacunes contra 
la covid-19
ERC i el PSC van votar en contra 
d’aquesta proposta tant progressista 
i d´esquerres.

3.. LLIBRES GRATUÏTS
Al programa electoral del 2019 portàvem 
una proposta de la gratuïtat dels llibres i 
material fins a 4 art. d’ESO. A l’agost del 
2020 vam tornar a fer la crida perquè el 
setembre del 2020 es pogués fer efectiva 
aquesta proposta. Però no va ser benvin-
guda per ERC...No tenien prou diners?
Aquest any 2021 tornem a insistir, 
ja que ara més que mai la gent ho 
necessita.
El que volem és garantir l’adquisició 
de tots els llibres i material escolar 
per totes les famílies de les escoles 
d´Amposta i també per a recursos 
pedagògics de les llars d´infants.
Els llibres i material tindrien un cost 
total aproximat de 430.000 € el primer 

El ple de juny va aprovar la constitu-
ció d’un préstec de sis milions d’euros 
que ens permetrà realitzar, durant els 
propers dos anys, unes inversions totals 
per un valor de 7,5 milions d’euros. Dins 
aquest paquet d’inversions hi ha accions 
tan necessàries com seguir millorant 
el deficitari i antic clavegueram de la 
ciutat, que acumula dècades de falta de 
manteniment, o també la repavimenta-
ció de la via pública, que també mostra 
un dèficit de manteniment d’anys. 
També apostem per fer la segona fase 
de rehabilitació del Mercat Municipal, 
per a modernitzar-lo, o la millora del 
pavelló 1 d’Octubre. En aquesta inversió 
també inclourem l’equipament i mobi-
liari del Centre Cívic de gent gran, la 
urbanització de l’entorn del nou pavelló 
poliesportiu o l’adequació del sostre i les 
graderies del camp de futbol municipal o 
el pati Consol Ferré. Són actuacions que 
són irrenunciables i que prioritzem per 
a materialitzar-les al més aviat possible. 

 És remarcable, a més, el fet 
que quatre entitats bancàries, les més 
importants en presència a la nostra 

ciutat, hagin presentat oferta per la cons-
titució d’aquest préstec. Demostra que 
les entitats bancàries, que han estudiat 
tots els riscos de l’operació, confien en 
l’Ajuntament per fer-li aquest préstec 
i, per tant, corrobora el que diem, que 
l’estat dels comptes de l’Ajuntament 
és bo. Per tant, desmenteix allò que 
l’oposició s’esmerça a repetir, una vegada 
i una altra, que no tenim diners i que 
l’Ajuntament fa fallida. L’Ajuntament 
està sanejat. És cert, que com tothom, 
hem patit la gestió de la covid i això 
ens ha afectat pressupostàriament. Però 
l’excel·lent gestió que s’ha fet des de la 
regidoria d’Hisenda, en primer terme, 
i des de la resta de regidories, en segon 
terme, per fer una gestió molt curosa del 
pressupost i ajustant-se el cinturó, si ens 
permeteu l’expressió, per prioritzar les 
despeses i assegurar-se que cada cèntim 
s’inverteix allí on cal invertir-lo. 

Millorem equipaments esportius
Una de les prioritats que hem tingut 

des que vam assumir l’alcaldia va ser 
el manteniment i millora de totes les 
instal·lacions esportives de la ciutat. 
Amposta és ciutat esportiva, i entre 
d’altres coses, ho és perquè disposa 
d’unes instal·lacions úniques al sud de 

Catalunya, que atrauen esportistes de 
tot el món i que permeten a les entitats 
esportives de la ciutat realitzar la seva 
activitat. Per tant, durant aquests anys 
ens hem centrat en invertir recursos en 
una doble vessant, per una banda, en 
millorar les instal·lacions existents, com 
per exemple, reparar les gotelleres dels 
diversos pavellons. I d’altra banda, en 
dotar de nous recursos, tant al Centre 
de Tecnificació Esportiva com a les 
diferents entitats de la nostra ciutat, a 
mode d’exemple podem trobar la cons-
trucció d’un nou pavelló i la compra de 
material tècnic esportiu.

Hem ordenat els usos de les platges
Una altra prioritat que hem tingut 

aquests mesos ha sigut la d’ordenar els 

usos de la platja de l’Eucaliptus, amb 
l’única voluntat de protegir un espai 
natural i fer-lo compatible amb l’ús 
de les persones. Així, hem aprovat una 
ordenança que regula, entre altres coses, 
els espais on es pot estacionar, els espais 
on es pot anar amb gossos, on es pot 
pescar i el fet que no es pot pernoctar 
dins la platja, entre d’altres coses. Una 
ordenança que ha aprovat de forma 
definitiva a finals de juliol i que, durant 
les primeres setmanes d’aplicació està 
donant uns resultats molt positius. Jun-
tament amb l’entrada en vigor d’aquesta 
normativa, també hem contractat quatre 
agents mediambientals perquè facin 
difusió d’aquestes normes i la recepció 
i compliment de la ciutadania està sent 
molt bona 
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EL PSC D’AMPOSTA 
CONDEMNEM LES 
AGRESSIONS I LA 
VIOLÈNCIA EXERCIDA 
CONTRA LES PERSONES 
DEL COL·LECTIU 
LGTBI EN EL DIA 
INTERNACIONAL DE 
L’ORGULL LGTBI 

Després d’una llarga reivindicació 
històrica del col·lectiu LGTBI per 
al reconeixement dels seus drets i el 
respecte a la seva orientació i identitat 
sexual, s’ha aconseguit millorar la cons-
cienciació i l’acceptació socials a un 
gran nombre dels països desenvolupats.

El Govern Socialista de l’estat va 
convertir en drets i igualtats, una de 

les grans reivindicacions de l’activisme 
LGTBI, el matrimoni entre persones 
del mateix sexe. Aquesta llei va ser 
pionera i va fer possible que al nostre 
país es retornés la dignitat a les per-
sones LGTBI. 

La realitat ens demostra que tam-
poc no podem abaixar la guàrdia en 
el nostre entorn. Els avenços cap a 
una societat més igualitària i més 
justa, on es consolidin la visibilitat 
i els drets de les persones LGTBI, 
s’estan demostrant fràgils i en perill 
de regressió. 

El recent repunt de brots de violència 
envers les persones LGTBI ens han 
d’activar totes les alertes, no ens podem 
permetre cap forma de violència envers 
les persones del col·lectiu LGTBI. Les 
persones assetjadores o que exerceixen 
la violència no poden quedar impunes 
ni tenir la percepció que poden actuar 
en impunitat.

És per tot això que el Grup Muni-
cipal Socialista va proposar al Ple de 
l’Ajuntament d’Amposta l’aprovació 
d’expressar la més enèrgica condemna a 
les agressions i la violència que pateixen 
les persones del col·lectiu LGTBI per 
la seva orientació i identitat sexual; i 
de l’altra, refermar el compromís per 
a avançar en la millora i consolidació 
dels drets de les persones LGTBI.

EL PSC VAM PROPOSAR 
EN EL PLE RECUPERAR 
EL SERENO O VIGILANT 
DE NIT A AMPOSTA

Degut a la nova situació que ens 
hem trobat desprès de l’aixecament 
de les restriccions d’horaris nocturns 
a conseqüència de l’estat d’alarma del 
Covid-19, la nostra ciutat ha sofert un 
augment d’incidències ocasionades per 
sorolls nocturns, robatoris a vehicles i 
actes incívics. Per tant, aquesta moció 
proposa recuperar el sereno o vigilant 
de nit a Amposta, per tal de tenir uns 
agents municipals treballant a les nits al 
servei de la ciutadania especialment per 
vetllar pel silenci i el descans dels veïns 

i veines i transmetre la informació de 
manera directa a la Policia Municipal.

Els vigilants treballen des del vespre 
a la matinada al servei del conjunt 
de la ciutadania. Entre les funcions 
principals hi ha el trasllat immediat 
de qualsevol incidència de seguretat 
als cossos policials i d’accident també 
als sanitaris. La vigilància de l’espai 
públic, el mobiliari urbà i dels locals 
comercials. El control sobre els vehi-
cles estacionats per observar si tenen 
les finestres tancades i denunciar de 
manera immediata en cas que s’hagi 
produït algun robatori o acte vandàlic. 
Registrar i informar de desperfectes a 
l’espai públic són també competència 
dels serenos.

La figura del vigilant nocturn pot 
ser avisar si es produeix alguna inci-
dència en el correcte funcionament de 
l’enllumenat o contenidors, proposen 
millores per als barris on vigilen a la 
nit. D’altra banda, la creació d’aquests 
vigilants donaria també l’oportunitat 
de generar llocs de treball.

L’equip de govern no ho va veure 
adient la creació d’aquesta figura i van 
votar en contra de la proposta però es 
va acordar que davant la nova incor-
poració de més agents de policia local, 
aquests podrien fer aquesta funció com 
una feina més especifica 

L’espai PSC-AMPOSTA 

L’espai Junts  
per Amposta

I quina va ser la pensada de l’equip de 
govern? Privatitzem, deleguem tot l’esforç 
a les entitats. Donem-los una subvenció i 
que elles facin tota la feina. Nosaltres, com a 
Ajuntament, “pagarem” les places de serveis 
socials que ens donen a canvi de la subvenció. 
Cost total per a l’Ajuntament: 87.000€. 
Recaptació ajuntament: 0€. 
Resultat -87.000€.
Places per a serveis socials, 196. 
Com a resultat, les queixes de les famílies 
que portaven els nens a les Estades de 
l’Ajuntament perquè les entitats posen 
el preu que elles consideren, i les famílies 
han passat de pagar 150€ a 250€ o fins 
i tot 300€ (setmanals). 
Amb quin argument s’ha fet això? Di-
uen que l’Ajuntament feia competència 
deslleial a les empreses que organitzaven 
estades a l’estiu. En part és cert i en part 
no. L’Ajuntament no feia cap campus de 
futbol o de bàsquet especialitzat, per tant 
en aquest cas no hi havia cap competència. 
Feia competència amb el preu? No, les 
estades privades donaven uns serveis i les 
de l’Ajuntament uns altres, que incloïen 
manualitats, reciclatge, pot ser alguna 
cosa de futbol, però no especialitzat, etc.
Ha augmentat l’oferta? Sí, i d’això ens 
n’alegrem. Però hi ha d’haver també oferta 
pública. I aquesta, ara, no hi és. Només n’hi 
ha de pública i a preus molt populars, o sigui 
0€, per a aquelles persones de serveis socials. 
Tots els demés a pagar, i molt més que abans.

En resum, una família estàndard d’Am-
posta, que viu i treballa a Amposta, 
que paga els seus impostos del pis, dels 
cotxes, i que si té una caseta a la ribera, 
doncs segurament li han pujat l’IBI, 
l’urbà i el públic, la brossa, l’impost del 
cementeri, el clavegueram, més la llum, 
el butà, i d’altres serveis,.. i a més, per 
sort, els dos treballen però ara a l’estiu 
no poden disposar de la gent gran per la 
pandèmia, a aquesta família els hi pugem 
les estades una barbaritat. Aquesta és la 
realitat de la franja d’edat de 30 a 50 anys.
Quina és la solució que proposem des de 
Junts per Amposta? Una solució híbrida. 
O vàries solucions híbrides. O bé traiem 
a concurs públic la gestió de les estades 
a un preu concret i popular, reservant, és 
clar, les places per a serveis socials, o bé 
subvencionem les entitats a tres preus: un 
de popular, un de mitjà i un de Premium. 
Una altra opció, organitzem estades com 
a Ajuntament i amb les entitats pactem 
un preu únic, i la resta se subvenciona per 
part de l’Ajuntament. Solucions n’hi ha. 
Cal no deixar el mort només a les entitats.

Si vols contactar amb nosaltres: 
 hola@juntsxamposta.cat
 t.me/juntsxamposta 
 www.juntsxamposta.cat 
G fb.com/juntsxamposta 
Ö twitter.com/JuntsxAmposta 
e instagr.am/juntsxamposta 

UNES ESTADES PER 
TOTHOM

Quan durant la pandèmia el gobierno 
del Estado Español va decidir imposar 
l’Estat d’Alarma, tots sabíem que hi 
perdríem certs drets, però pensàvem que 
seria positiu per controlar la propagació 
del COVID. Ara podem assegurar, tal 
com ha fallat el Constitucional, que en 
realitat vam perdre massa drets. I això s’ha 
reproduït a Amposta en alguns aspectes.
Durant els últims mesos, entenem que 
per estar centrats en d’altres qüestions, bé 
sanitàries, bé de feina o bé de mobilitat, la 
gent, el ciutadà d’Amposta, ha viscut una 
mica d’esquena a allò que passava a l’Ajun-
tament. Sembla ser que molta gent no se 
n’havia adonat de l’increment de l’impost 
del clavegueram, ni de l’aprovació de l’IBI 
urbà, ni de la nova taxa de brossa. El que 
sí que havia percebut la gent és l’impost al 
cementeri. Segurament perquè era el que 
sortia de la norma. Un nou impost als morts.

Una altra cosa que, entenc, ha passat des-
apercebuda són els canvis en les Estades 
d’Estiu. L’any passat, a l’abril-maig, el 
govern d’ERC va proposar privatitzar-ne 
la gestió i, així, treure’s el mort de damunt. 
Una privatització completa. La gestió 
de les Estades d’Estiu suposava un gran 
volum de feina: fer una bossa de treball, 
fer selecció, passar-ho pel ple, triar 
directors, buscar ubicacions, programar 
les activitats, pagar nòmines, resoldre 
incidències,... Cal recordar que durant 
el govern d’ERC s’ha anat incrementant 
la partida amb noves estades d’anglès 
al Poble Nou (amb autobús inclòs) i 
alguna prova més Premium. També s’ha 
augmentat la partida de material en un 
1000%: de 4.000€ per material i despeses 
a 40.000€, amb visita pagada a Barcelona. 
Com diem col·loquialment, “a lo grande”. 
Tot això, sumat, ha anat fent el “marron” 
molt gran, i fins i tot els preus populars 
s’han hagut d’incrementar 30€ l’últim 
any. Molta gent s’ha queixat. Com a dada 
principal, voldria que us quedeu amb 
que teníem una oferta d’Estades de 350 
places aproximadament (un 10% de les 
quals per a serveis socials, o sigui unes 
35 places), a un cost (matí) de 150 euros. 
Cost total per a l’Ajuntament: 67.000€. 
Recaptació: 63.000€. 
Resultat -4.000€.
Un servei públic que perd diners però pocs.
Places per a serveis socials, 35. 
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Esports

Aina Cid revalida el diploma olímpic
 > La remera ampostina acaba la seva segona participació als Jocs Olímpics de Tòquio 2021 
sisena a la final A

La remera ampostina del Club 
Nàutic Amposta Aina Cid ha 
revalidat el diploma olímpic 

que ja va aconseguir als jocs de Río 
2016 i fa història en convertir-se en 
la primera remera de l’Estat espanyol 
en aconseguir dos diplomes olímpics. 
El seu pas per Tòquio 2021, juntament 
amb Virginia Díaz, ha acabat amb un 
més que merescudíssim diploma a la 
final A de rem de dos sense timoner, 
disputada la matinada del 28 al 29 de 
juliol. Les tres vegades medallistes 
europees van ocupar la sexta plaça a la 
final, on es va imposar el bot de Nova 
Zelanda amb un temps de 6:50.19. La 
plata va ser per a Rússia, a 1:26 de l’or, 
i el bronze per a Canadà, a 1:91 de l’or.

Cid i Díaz es van classificar per a 
la final després de superar les elimi-
natòries de dos sense timoner on van 
classificar-se terceres amb un temps 
de 7:23.14, per darrera de Nova Ze-
landa (7:19.08) i Dinamarca (7:22.86) 
i superant a Irlanda (7.24.71). En 
aquesta prova, Cid i Díaz van anar 
durant gairebé la meitat de la regata 
a remolc de la resta d’embarcacions, 
però a partir de la meitat van començar 
a remuntar fins a classificar-se com 
a terceres. També van anar de menys 
a més en la semifinal, disputada la 
matinada del 27 al 28 de juliol, on van 

protagonitzar una gran remuntada. 
En la semifinal també van passar els 
1.000 metres a la meitat de la regata 
en sexta i última posició. A partir 
d’aquest moment van incrementar 
el ritme, reduint diferències i inten-
tant*apropar-se a les russes que havien 
anat sempre en segon lloc després del 
bot de Nova Zelanda. Finalment, el 
primer lloc va ser per les neozelan-
deses amb un temps de 6:47.42, per 

davant de Rússia (6:50.24) i Aina i 
Virgina (6:50.24).

Amb aquest meritós diploma olímpic, 
la remera del Club Nàutic s’ha convertit 
en la primera remera de l’Estat espanyol 
en aconseguir dos diplomes olímpics en 
dos Jocs consecutius, una fita històrica 
també per al rem ampostí. El primer el 
va aconseguir, aquell cop acompanyada 
d’Anna Boada, als jocs olímpics de Río el 
2016. Amb el diploma olímpic a Tòquio, 

Aina culmina una temporada d’èxits en 
la que ha aconseguit l’or a la ll Copa del 
Món de rem i ha sigut tercera d’Europa.

Participació de Bienve Front
L’entrenador ampostí Bienve Front, 

seleccionador nacional de l’equip de 
rem de Xile, també ha culminat el seu 
pas per Tòquio amb el bot de doble 
scull lleuger masculí, que s’ha acabat la 
seva participació amb un catorzè lloc 

L’ampostina Joana Roig jugarà la pròxima temporada 
amb l’Atlètic Balears
FUTBOL > La darrera temporada amb el Riudoms a primera nacional va ser la màxima 
golejadora de grup

La futbolista Joana Roig ha arribat 
a un acord amb la junta directiva 
de l’Atlètic Balears, club del qual 

formarà part la pròxima temporada, 
competint de nou a la Primera Divisió 
Nacional. La davantera ampostina 
amb 29 anys recent complits, va co-
mençar la seua trajectòria futbolística 
amb 10 anys al Montsià de futbol 
sala, començant ja a destacar per la 
seua capacitat golejadora. En l’equip 
de futbol-7 de La Cava va marcar 
100 gols en una temporada, havent 
jugat anteriorment en l’Amposta i 
Tortosa-Ebre de futbol 11.

Va seguir la seua trajectòria futbo-
lística al Cambrils Unió de primera 
catalana, marcant un total de 50 gols, 
i Camp Clar, 19 gols. En la temporada 
2018/19, en el Riudoms va superar a la 
portera rival en 48 ocasions, sent una 
de les artífexs de l’ascens de l’equip a 
preferent, categoria en la que va seguir 

demostrant una gran capacitat ofensiva 
en la temporada 2019/20, amb una de-
cisiva aportació amb 30 gols marcats, en 
l’ascens de l’equip a primera nacional. 
Aquesta temporada de la consolidació 
del Riudoms a primera nacional, ha 
finalitzat com la màxima realitzadora 
del grup amb 21 gols, el 38% del total 
anotat pel seu equip, empatada amb 
Sara Serna del Sant Gabriel. El seu 
nou equip la va patir en els partits 
disputats amb el Riudoms, en les que 
Joana Roig va marcar tres gols.

Marina Tugores directora espor-
tiva del club balear està convençuda 

que l’equip amb el fitxatge de Joana 
Roig, dóna un pas endavant per 
millorar el seu projecte “Amb Joana 
millorarà molt la capacitat ofensiva 
de l’equip, és sinònim de gol i perill, 
i ens permetrà fer un salt de qualitat 
enorme, perquè és dinamita. Porta 
tota la vida marcant gols, des de petita. 
Estem realment encantats de tenir-la 
amb nosaltres. És una golejadora top, 
que ens farà millors, sens dubte. A 
més, Joana ha demostrat confiar en 
el projecte, perquè porta tota la vida 
jugant al futbol català i ha apostat 
per l’At. Balears” 
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L’equip olímpic de marató 
prepara Tòquio 2021 al Centre 
de Tecnificació
TECNIFICACIÓ > La Real Federación Española de Atletismo visita 
Amposta

La Real Federación Española de 
Atletismo va visitar a finals de 
juny el Centre de Tecnificació 

Esportiva de les Terres de l’Ebre 
per realitzar els testos físics als seus 
atletes i definir la selecció femenina 
i masculina per la marató dels jocs 
olímpics de Tòquio.

Els responsables i tècnics de la 
RFEA han explicat que Amposta 
recull les condicions tècniques i 
climatològiques perfectes per aquest 
tipus de proves de llarga distància en 
països on la calor i la humitat són 
similars a la que presenta la ciutat. 
Com ja va passar fa uns mesos per 
preparar el mundial de Doha 2019, la 
RFEA ha comptat amb el CTE per 
organitzar aquestes proves i ha valorat 
molt positivament el tracte rebut, la 

proximitat de les instal·lacions amb 
la residència i la climatologia.

Dintre dels esportistes masculins 
escollits trobem els noms de’yad Lam-
dassem El Mouhcine, Hamid Ben Da-
oud Ben Akki, Ivan Fernández, Javier 
Guerra, Daniel Mateo, Yago Rojo, Jordi 
Toda. En la categoria femenina trobem 

a tres atletes de renom, Elena Loyo, 
Marta Galimany i Laura Mendez.

La selecció de marató de la Real 
Federació Espanyola d’Atletisme ha 
estat dirigida pel seleccionador Jose 
Peiro i pels tècnics: Jose Enrique 
Villacorta, Juan Carlos Galán, Victor 
Rubio, Alvaro Gil 

Presència ampostina al Campionat d’Espanya de 
balls standard
BALL > El cap de setmana del 26 i 27 de juny, a Alacant

Adrià Ripollés, 
bronze al 
Campionat 
d’Espanya
ATLETISME > 

Campionat d’Espanya 
d’atletisme a l’aire 
lliure sub16

Adrià Ripollés, de la Unió Atlètica 
Montsià va aconseguir bronze 
en el 20é Campionat d’Espanya 

d’atletisme a l’aire lliure sub-16, que es 
disputa a l’Estadi Municipal Les Basses 
de Lleida, concretament en la prova de salt 
de perxa, finalitzant amb 4,22, que a més 
representa una espectacular millora en 12 
centímetres de la seua millor marca. La 
medalla d’or ha estat per a Fabio Marco 
(Zaragoza Atletismo), amb 4,47 i la plata 
per a Asier Añorga (Real Sociedad), amb 
4,32. Aritz Fernández (UA Montsià), ha 
ocupat el novè lloc en la final amb 3,37.

En els 100 metres llisos, Roger 
Conde (UA Montsià), ha finalitzat en 
quart lloc de la seua semifinal amb un 
temps de 11”46, a tan sols una posició 
de classificar-se per la final 

L a parella formada per Roger 
Bertomeu i Anel Fumadó, del 
Club Amposta Quick Dance, 

es varen proclamar quarts d’Espanya 
de Standard Juvenil 2 i quarts en el 
trofeu nacional. Guillem Bertomeu 
i Laia Talarn van quedar finalistes 

del Campionat d’Espanya Junior 2 i 
també ens van representar a la Copa 
d’Espanya de Llatins obtenint una 
fantàstica 4a posició. En el trofeu 
nacional van obtenir la 2a posició 
en Standard i 3a posició en llatins. 
Manel Bel i Ivette Talarn també hi 

van participar obtenint una meres-
cuda 1ª. i 3ª. posició en el Trofeu 
Nacional 

D’altra banda, els entrenadors 
del Club Amposta Quick Dance, 
Irene Martí i Agustí Ferré, van 
rebre el Grau Professional d ’or 

en Standard i Llatins per la seva 
trajectòria esportiva. Es tracta 
del més alt reconeixement com a 
esportistes d’elit.

Des del club, donen l’enhorabona 
a tots i els encoratgen a seguir acon-
seguint els nous objectius 
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Torna el Campionat de Catalunya 
de Motonáutica a l’Ebre
MOTONÀUTICA > Dissabte 17 de juliol, Amposta va ser l’escenari de la 
tercera prova puntuable del Campionat de Catalunya

D issabte 17 de juliol va tenir 
lloc a Amposta, davant de 
l’incomparable marc del Pont 

Penjat, la tercera regata puntuable pel 
Campionat de Catalunya de motos 
aquàtiques 2021 de dues categories 
i la segona puntuable pel Campionat 
d’Espanya d’unes altres dues, sota 
l’organització de la Federació Catalana 
de Motonàutica i el suport de l’Ajun-
tament d’Amposta, a través de la seva 
plataforma de turisme esportiu, Ports 
de la Generalitat i Jets X.

D’aquesta manera la motonàutica 
ha tornat a Amposta després d’un 
any sense regates al riu Ebre, com 
a conseqüència de les restriccions 
imposades per la pandèmia de la Co-
vid-19. La tornada, segons la Federació 
de Motonàutica de Catalunya, “ha 
estat un èxit”, ja que a les habituals 
curses puntuables per al Campionat 
de Catalunya s’hi ha sumat també les 
del Campionat d’Espanya, amb cate-
gories específiques i pilots procedents 
d’Alacant, Andalusia, Galicia i Múrcia. 
La regata estava convocada només per 
a categories de conducció dempeus, 
la GP3 i la F4, per a Campionat de 
Catalunya i la GP4 i GP4 júnior per 
a Campionat d’Espanya.

Aquestes categories són totes de con-

ducció dempeus i les motos es governen 
mitjançant un manillar situat a dalt 
d’un braç articulat. Una particularitat 
d’aquesta cursa és que la sortida es dóna 
llançada, amb uns comissaris situats en 
motos de conducció assegut, en lloc de 
l’habitual sistema de sortida en línia amb 
les motos parades a la vora de la platja.

La categoria GP3 va ser la més dis-
putada, entre Alex Velasco, Joan Sevil, 
Roger Pujol i Lucas Oliver, que van 
protagonitzar moments molt espec-
taculars. Al final es va imposar Sevil, 
que va guanyar dues mànegues i va ser 
segon a l’altre, mentre Oliver va ser 
segon després de guanyar una mànega, 
ser segon a una altre i tercer a la darrera. 

Pujol es va classificar a continuació.
Les altres categories van tenir menys 

debat, tota vegada que Lluis Montalà va 
guanyar les tres mànegues a F4, seguit 
de Rubén Galisteo i Carlos Hidalgo. 
El mateix va passar a GP4, on Harley 
Ritchie va guanyar totes les mànegues, 
seguit sempre de Carlos Vela i Amador 
Ferrer García, seguit d’Amador Ferrer 
Pardo, que és el seu fill.

Encara més curiosa resulta la clas-
sificació a GP4 Júnior, que va guanyar 
Ciro Pereyra, seguit dels germans 
bessons Sandro i Diego Aguilera.

La propera regata està prevista a 
l’Ampolla (Baix Ebre) el dia 25 de 
setembre 

Els atletes 
estrenen 
noves 
perxes
ATLETISME > El nou 
material forma part 
de la renovació 
que està realitzant 
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Amposta ha reno-
vat les perxes per a la secció d’atle-
tisme. Aquesta adquisició, que se 

suma a la d’un matalàs i material d’en-
trenament fa uns mesos, permetrà seguir 
progressant i millorant als esportistes 
tecnificats del Centre de Tecnificació 
de les Terres de l’Ebre i als de la Unió 
Atlètica Montsià, per tal d’assolir els 
objectius marcats en millors condicions. 
La compra de perxes, del matalàs i de 
material d’entrenament ha suposat una 
inversió de més de 18.000 euros 

Elena Folia, campiona de Catalunya individual 
absolut de bitlles
BITLLES > El campionat es va disputar al Castellar del Valles 

E lena Folia, va aconseguir la 
primera posició del Campio-
nat de Catalunya individual 

absolut i sub-25, de bitlles catalanes 

disputat a Castellar del Vallès. La 
representant del CB Amposta es va 
classificar entre les cinc finalistes, 
i en la fase decisiva es va imposar 

amb un total de 82 punts, per da-
vant d’Abril Asensio (Ponts), 73, les 
components de la Penya del Bistec, 
Ana Medina, 69 i Júlia Bigas, 61, i 

Ana Maria Molina (Nayox Tàrrega), 
57. En dotzena posició es va classi-
ficar Roser Cherta (CB La Galera) 
i en catorzena Núria Rebull (CB El 
Perelló). En la competició masculina 
triomf d’Àngel Peñalo (Nayox Tàrre-
ga), amb quinzena posició de Jaume 
Fandos (CB Godall) i dissetena de 
Joan Lleixà (CB La Galera).

També es va disputar a les pistes de 
la plaça Botticelli del barri d’Horta 
de Barcelona, el Campionat de Ca-
talunya Individual per a les categories 
infantil, alevina i benjamina, amb la 
participació d’una trentena de nens 
i nenes representant a nou clubs de 
tot el país 

Setmanari l’Ebre




