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CIUTAT > El Pla de Joventut fixa 68 mesures per millorar la vida del jovent d’Amposta GENT > L’auditori de 
la Lira passa a dir-se auditori Octavi Ruiz ESPORTS > Zaida Ardit, Anouck Vizcarro,Paula Narro i Laia Arribas 
medalla d’or al Campionat d’Europa de Patinatge

Unes festes 
postcovid

Del 13 al 22 d’agost, Amposta va submergir-se en unes festes atípiques, les primeres després de 
l’esclat de la pandèmia mundial, amb un programa de festes adaptat a la normativa vigent. Entre 
els actes més participatius hi va haver els quatre solidaris, que van recaptar entre tots quatre 
prop de 18.000 euros. El castell de focs va posar punt i final a les Festes, enguany posant èmfasi 
amb el projecte Amposta Ciutat Diversa.

Els doctors Maria José Rallo i José Antonio Saa, Premi 
Amposta 2020 Saa, director mèdic de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta fins a principis de 2021, i Maria José Rallo, 
directora de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 
van estar al capdavant de dos centres hospitalaris de 
referència durant la gestió de la pandèmia. 

Premi Amposta
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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

Les activitats solidàries de les 
Festes Majors 2021 recullen 
més de 18.000 euros
FESTES MAJORS > L’Ajuntament fa balanç positiu de les primeres 
festes post covid-19

Activitats infantils, concerts, 
nits de ball, música per a joves 
i activitats taurines. Del 13 al 

22 d’agost, Amposta ha celebrat les 
primeres festes majors pots covid-19, 
amb un programa d’activitats adaptades 
a la normativa covid-19 del moment, 
que han inclòs el toc de queda a la una 
de la matinada. “Això no ha impedit que 
fem unes festes majors dignes d’Am-
posta, amb diversitat d’oferta”, assenyala 
l’alcalde, Adam Tomàs, qui també ha 
posat en valor l’elevada participació a 

quan empoderes la ciutadania, quan 
la corresponsabilitzes, i quan la fas co-
partícep de les coses, majoritàriament 
respon de manera positiva; i per això 
les Festes han estat tot un èxit”, clou. 

 Per la seva banda, el regidor de 
Festes, Ramon Bel, qui agraeix també 
la participació de la ciutadania i el seu 
comportament, ha volgut posar en valor 
la quantitat de diners recaptats amb les 
quatre activitats solidàries de les Festes 
Majors 2021.  En total, s’han recollit 
18.195 euros en quatre activitats diferents 

Els focs artificials van fer esment al projecte Amposta Ciutat Diversa fent una bandera arc de sant Martí

El concert de Dàmaris Gelabert al pavelló 1 d’Octubre va reunir més de 1.345 entrades i va recollir un total de 6.725 euros, destinats a Apasa

les activitats, esgotant-se les entrades 
a gran part de les activitats, així com el 
compliment de les normes de seguretat. 
“Cal agrair a la ciutadania el compor-
tant modèlic durant les activitats de 
les Festes Majors”, assenyala, “si hi 
ha imatges de moments on no s’ha 
complert, han sigut puntuals i s’han 
solucionat immediatament”. “Per un 
5% de possibles incompliments no 
podem penalitzar el 95%, que s’ha 
fet excel•lent”, diu. “Les ampostines 
i ampostins ens han demostrat que 
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FESTES MAJORS > Rosa Mari Beltri va pronunciar un emotiu pregó

El pregó, a càrrec de Rosa Mari Beltri
Rosa Mari Beltri va ser l’encarregada de 

pronunciar el pregó de les Festes Majors, que 
enguany es va traslladar al parc dels Xiribecs 
amb la voluntat de poder assegurar el com-
pliment de totes les mesures de seguretat i 
distanciament social i garantir un aforament 
suficient. Rosa Mari Beltri va pronunciar un 
emotiu discurs, en què va fer un repàs per la 
seva trajectòria vital i, especialment, profes-
sional al capdavant del Frankfurt Querol al 
llarg de 50 anys. Abans del pregó, va tenir 
lloc la presentació de representants de Festes 
Majors, tant els juvenils com els infantils. 

 El pregó de Festes va comptar 
amb traducció simultània en llengua 
de signes, com ja es va fer al 2019, i que 
enguany s’emmarca dins de les accions i 
activitats d’Amposta Ciutat Diversa, un 
projecte que també es va recordar al foc 
de final de festes amb la presència de la 
bandera de l’arc de Sant Martí.  

El concert dels Quicos amb la Lira va servir per recaptar 4460 euros per aquesta entitat. 

Un any més, el pregó de Festes, a càrrec de Rosa Mari Beltri, va comptar amb traducció 
a llengua de signes. 

El concert de Nino Bravo in Memoriam, a càrrec de la Unió Filharmònica, va ser un 
altra de les activitats solidàries de Festes Majors. En aquest cas es van recaptar 4.000 
euros a benefici d’aquesta entitat musical. 

Enguany, les tardes de bous es van celebrar a la plaça portàtil, amb control d’aforament 
i distanciament social.  

i, destinats a quatre entitats diferents. 
Així, el concert de Dàmaris Gelabert, a 
benefici d’Apasa, va vendre 1.345 entrades 
i va recollir un total de 6.725 euros. Pel 
que fa al Concert dels 80P, a benefici del 
projecte Emma, va vendre 602 entrades i 
va recollir 3.010 euros. Pel que fa als dos 
concerts que la Lira va oferir amb Quico 
el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, es 
van vendre 889 entrades i es van recaptar 
4.460 euros que es destinen íntegrament 
a aquesta entitat. Finalment, el concert 
de cloenda de Festes Majors, el Concert 
Nino Bravo in Memoriam, ofert per la 
Fila, va recaptar 4.000 euros amb la venda 
de 800 localitats. Tota la taquilla també 
es destina a la Unió Filharmònica. 

Quant als actes taurins, el regidor de Bous, 
Marc Fornós, també s’ha mostrat satisfet 
tant per l’assistència (es van esgotar els abo-
naments i les entrades abans de començar) 
així com el desenvolupament de les activitats
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FESTES MAJORS > Algunes imatges de les Festes Majors 2021

Enguany, per primer cop, les festes majors van comptar amb representats d’entitats. El repartiment de panoli enguany es va fer al Casal i també a les diferents panaderies. 

Com és habitual, el repartiment de panoli divendres al matí va donar tret de sortida a les festes.

El regidor de Festes, Ramon Bel, va ser l’encarregat de dirigir unes paraules a la pregonera. 
L’alcalde no va poder assistir a l’acte perquè va estar les festes confinat per covid-19. 

Abans de pronunciar el pregó de festes al parc dels Xiribecs, Rosa Mari Beltri va signar 
el llibre d’honor de la ciutat al saló de plens de l’Ajuntament. 

El pregó enguany es va fer al parc dels Xiribecs. Abans es va fer la presentació dels i les 
representants de les Festes Majors. 

Foto de família de la pregonera, el regidor de Festes i les representants infantils i juvenils de les Festes Majors 2021.
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FESTES MAJORS > Algunes imatges de les Festes Majors 2021

Diumenge 15 d’agost, a la Fila, va tenir lloc el concert de música de cobla sota la direcció 
del compositor Lluís Alcalà. 

Com sempre, les activitats esportives tenen presència a les festes majors. Al carrer major 
va haver-hi partides d’escacs. 

Imatge del concert de la Soul Machine al parc dels Xiribecs el dilluns 16 d’agost.Jugadors de totes les edats es van enfrontar en aquestes partides d’escacs.

Moment de l’homenatge a les pubilles del 1970. 

Moment de l’homenatge a les pubilles del 1995. 
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FESTES MAJORS > Algunes imatges de les Festes Majors 2021

Prop de 1.350 persones van assistir al concert de Dàmaris Gelabert. L’espectacle ‘La gent d’abans’ va anar a càrrec de la xaranga Suc d’Anguila i el grup de 
dansa Paracota.  

L’Associació de Venedors del Mercat Municipal va or-
ganitzar un concurs de pintura ràpida dimecres al matí. 

El parc dels Xiribecs va ser un dels punts on es van realit-
zar les activitats musicals de les tardes i nits.

La temàtica del concurs de pintura ràpida eren els vitralls 
del mercat. 

Els espectacles familiars també van ser un èxit d’assistència. El meu amic Brutus, a càrrec de la companyia El príncep 
Totilau va animar la tarda de dimecres.

El grup Pepet i Marieta va tornar a Amposta en concert.

El concurs de truites de l’Associació de Venedors del Mercat va comptar amb diferents participants. Les membres del jurat degustant les diferents propostes participants al concurs de truites. 



FESTES MAJORS > Algunes imatges de les Festes Majors 2021

El matí de divendres, al Mercat es va realitzar 
el tradicional concurs de rebosteria infantil. 

Mireia Panisello va ser l ’encarregada de pronunciar la conferència ‘Moda, disseny i tradició. El Concurs Nacional de Vestits de Paper 
d’Amposta’ al Museu Terres de l’Ebre, com a part de la celebració dels 50 anys d’aquest certament.

Les modistes que van assistir a l’acte d’homenatge, on se’ls va fer entrega d’una revista 
amb la història dels vestits de paper i un didal d’or. 

Moment de l’homenatge que la Comissió de Bous va fer a José Ortiz Chaparro com a 
membre de la comissió de bous durant molts anys i que va morir el mes d’octubre passat. 

La tarda de divendres, Antoni Villalta va realitzar una demostració de toreig en capot 
i muleta. 

La Lira Ampostina i els Quicos van posar la música de divendres a la tarda i la nit al 
parc dels Xiribecs. 

Els actes taurins enguany es van realitzar a una plaça de bous mòbil, per tal de complir 
amb la normativa de seguretat. 

Prop de 900 persones van veure els dos passis dels concerts dels Quicos amb la Lira 
divendres 20.
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Les nits d’orquestra es van realitzar a l’exterior del pavelló firal 1 d’octubre. 

L’orquestra Atalaia va amenitzar la nit de dissabte 21 d’agost. 

La Fila va tancar les nits musicals de festes amb el seu concert ‘Nino Bravo in Memoriam’.

Dimecres 18, Gitanets i el Paiet Mauri van oferir un concert en el marc del projecte 
Amposta Ciutat Diversa.

Moment del concert de ‘Nino Bravo in Memoriam’. 

Moment de l’homenatge a les pubilles de l’any 1971. 

Moment de l’homenatge a les pubilles de l’any 1996. 

FESTES MAJORS > Algunes imatges de les Festes Majors 2021
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Una quinzena de joves 
recuperen la flora i la fauna 
d’un tram de la Val de Zafán
JOVENTUT > Dins un camp de treball organitzat SEO/BirdLife

Del 26 de juliol al 6 d’agost, una 
quinzena de joves d’arreu de 
l’Estat espanyol van participar 

en el camp de treball ’Potenciant la 
biodiversitat a la Val de Zafán, en el 
seu tram per Amposta’, gestionat per 
l’entitat SEO/BirdLife amb la col·la-
boració i el suport de l’Ajuntament 
d’Amposta i la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat. Divendres 
6, els i les joves van fer una visita als 
treballs, amb la regidora de Joventut i 
Participació Ciutadana, Carla Bonfill, 
i l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, a 
qui van explicar-los totes les activitats 
executades durant aquestes dues set-
manes en un tram de la Val de Zafán. 

Durant els quinze dies, els i les joves 
han fet una catalogació i posada en 
valor de les espècies de flora i fauna 
autòctones i han implementat accions 
per a preservar-les com la construcció 
d’hotels d’insectes i rèptils i caixes 
per a ocells i ratpenats o l’eliminació 
d’espècies de flora invasora. Els i les 

joves també han netejat i recollit 
moltes de les deixalles en superfície, 
parets i soterrades que encara que-
daven en aquest tram de la via verda. 
Amb tot el treball de camp realitzat, 
els i les joves, sota la tutela de mem-
bres de l’entitat SEO/BirdLife han 

Ciutat

elaborat un informe, que traslladaran 
a l’Ajuntament, amb les directrius a 
seguir per completar els treballs de 
recuperació de tota la via verda, per tal 
de salvaguardar la diversitat de flora i 
fauna d’aquest espai natura, de valor 
mediambiental. 

L’Ajuntament 
licita prop 
d’1,5M€ en 
diferents 
obres a la 
via pública i 
camins
OBRES > S’adjudiquen 
a finals d’agost i 
principis de setembre

Aquest mes d’agost, l’Ajuntament 
d’Amposta ha tret a concurs di-
ferents licitacions d’obra pública 

que li permetran invertir prop d’un milió 
i mig d’euros a la via pública. Així, s’ha 
licitat l’arranjament del camí de Sant 
Carles, per un valor d’111.727,50 € i una 
bossa d’arranjament de diversos camins 
valorada per 100.000 euros. També s’està 
licitant una bossa de 200.000 euros per 
a la substitució i millora del clavegue-
ram a diversos carrers, que s’executaran 
durant el que queda de 2021 i el 2022. 
Amb aquesta bossa es preveu actuar als 
carrers ubicats entre el Dos de Maig i 
el carrer del Grau.

Pel que fa a la pavimentació de di-
versos carrers i camins, s’ha licitat una 
bossa de 120.000 euros. Amb aquesta 
quantitat, està previst asfaltar aquells 
carrers on ja s’ha renovat la xarxa 
d’aigua potable i clavegueram com, per 
exemple, tot el voltant de la plaça de la 
Mancomunitat de Catalunya.

Una altra de les obres que actualment 
es troben en licitació i que estava previst 
adjudicar-se a finals d’agost principis de 
setembre son els pràcticament 400.000 
euros de la urbanització de l’entorn del 
Centre Cívic de Gent Gran.

Finalment, al setembre, l’Ajuntament 
té previst traure a concurs un paquet de 
poc més de 400.000 euros per arranjar 
camins afectats pels aiguats del 2020, 
entre els que hi ha camins com Set Piques, 
Cubilars, Riu Vell, Baladres i carretera de 
les Salines al Poble Nou. 

La urbanització de l’entorn del Centre 
Cívic de Gent Gran té un pressupost de 
400.000 euros

La quinzena de joves van treballar durant 15 dies en aquest espai natural.

Entre les accions per a garantir la biodi-
versitat de l’espai hi ha la instal·lació de 
caixes niu.

L’últim dia de camp, els i les joves van presentar els seus principals resultats que recolliran en 
un informe

El camp de treball va estar organitzat per l’entitat SEO/BirdLife
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El Pla de Joventut 2021-
2024 fixa 68 mesures 
per millorar la vida del 
jovent d’Amposta
JOVENTUT > S’ha elaborat a través d’un procés participat, on s’han 
fixat 28 objectius estratègics

F ins a 68 mesures i accions, agru-
pades en 28 objectius estratègics, 
configurats en sis àmbits temà-

tics diferents. Són les xifres que resu-
meixen el contingut del Pla Local de 
Joventut d’Amposta 2021-2024, que 
el ple de dilluns 26 de juliol va aprovar 
de manera inicial amb unanimitat 
de tots els grups municipals, i que 
estableixen totes aquelles polítiques 
inclusives, participatives i integrals de 
joventut, compromeses a facilitar el 
procés d’emancipació de les persones 
joves per desenvolupar-se en plena 
llibertat en els diferents àmbits de la 
seva vida. “Una de les coses més des-
tacades del Pla és que la seva redacció 
és fruit d’un procés participatiu entre 
tots els i les agents que són claus en 
les polítiques de joventut, així com 
també dels propis joves”, ha assenyalat 
l’alcalde, Adam Tomàs. “Hi hagut tres 
moments participatius”, ha afegit la 
regidora de Joventut i Participació 
Ciutadana, Carla Bonfill, “un primer 
moment participatiu de diagnosi, on 
han participat 182 persones i van fer 
un total de 400 aportacions amb 50 
conclusions; un segon moment en 
que van participar-hi 20 persones, 
tant amb un espai online com par-

ticipació al carrer, on es van fer 100 
aportacions i d’allí ja va sortir els sis 
àmbits temàtics, amb els 28 objectius 
estratègics i les 68 mesures concretes, 
i finalment, el tercer moment de de-
volució participada on es va exposar 
tot el contingut del pla”.

Els sis àmbits amb els quals s’es-
tructura el Pla són:

• Àmbit 1: organització municipal 
i seguiment del pla, on es plan-
tegen les mesures d’organització 
municipal i seguiment del pla, per 
tal de vetllar pel seu compliment, 
seguiment i avaluació.

• Àmbit 2: participació i transfor-
mació, que se centra en aquelles 
mesures que han de potenciar i 
millorar el vincle i la comunicació 
entre l’administració i la persona 
jove per tal de fomentar la seva 
participació en tot el que és públic.

• Àmbit 3: benestar i inclusió, 
que incideix en les polítiques 
de cura de les persones joves en 
els diferents àmbits de la salut, 
l’esport, la cultura i el lleure, i 
en promoure les habilitats i les 
competències socials i relacionals 
amb els recursos i espais que ho 
facilitin.

• Àmbit 4: emancipació i futur: 
educació i formació, que incor-
pora accions a per fer fomentar 
la col·laboració entre els diferents 
agents educatius de la ciutat i 
promoure l’orientació educativa

• Àmbit 5: emancipació i futur: 
treball i ocupació, que se centra 
en totes aquelles accions per 
fomentar l’orientació professio-
nal, l’ocupació i la contractació 
juvenil, així com el retorn i la 
recuperació del capital social jove

• Àmbit 6: emancipació i futur: 
habitatge, que incideix en aque-
lles polítiques per donar suport, 
orientació i acompanyament en 
l’accés a l’habitatge. 

Dins de cada àmbit s’incorporen 
les accions, temporalitzades des del 
2021 i fins el 2024.  

SOSTENIBILITAT >

RESIDUS > 

Amposta va fer, aquestes festes 
majors, fa un pas més cap a la 
sostenibilitat. La zona jove va 

comptar amb els gots reutilitzables del 
projecte Plastic Busters, en què també 
col·labora l’Ajuntament d’Amposta, el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre i l’Agència de 
Residus de Catalunya. Amb aquesta acció i 
el repartiment de 4.000 gots reutilitzables, 
es contribueix a l’eliminació dels plàstics 
d’un sol ús i la reducció del volum de residus 
generats.A la barra de la zona jove també 
s’hi sumen els bars de la platja d’Eucaliptus, 
que des d’inici de mes compten amb gots 
reutilitzables per un Delta Net. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, la 
regidora de Polítiques Ambientals, 
Núria Marco, i el regidor d’Hisenda, 

Tomàs Bertomeu, es van reunir dimecres 
4 d’agost al matí amb el director de 
l’Agència de Residus, Isaac Peraire. Du-
rant la reunió es va acordar treballar en 
la redacció d’un Pla de gestió integral de 
residus a Amposta. L’alcalde va assenyalar, 
acabada la reunió, que “l’equip de govern 
té la voluntat de poder elaborar aquest 
pla per ajudar-nos a avançar en la millora 
i eficàcia de la recollida de residus, i qui 
millor ens pot assessorar és l’Agència”. 

Ciutat

Gots 
reutilitzables 
a la barra de la 
zona jove

L’Ajuntament 
treballarà en 
un pla de gestió 
integral de 
residus

 Les podeu consultar 
totes als documents 
que trobareu a l’enllaç 
del codi QR.
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Ramon Bel, nou regidor de 
Governació, i Carla Bonfill, 
responsable d’espais 
verds i camins
CARTIPÀS > Canvis al cartipàs municipal 

El ple del mes de juliol, que es va 
celebrar de manera presencial 
el dilluns 26 de juliol, va donar 

compte del decret de canvi de dele-
gacions d’alcaldia segons els quals el 
fins ara regidor de Serveis al Territori i 
Governació, Miquel Subirats, deixa les 
competències en matèria de Governació 
i de gestió d’espais verds. En el cas de 

les competències de Governació les 
assumeix el fins ara regidor de Festes, 
Ramon Bel, que passa a ser regidor de 
Festes i Governació. Pel que fa, a la gestió 
d’espais verds i camins, serà la regidora de 
Medi Rural, Carla Bonfill, qui assumeix 
aquestes competències, que se sumen 
també a les competències de Joventut 
i Participació i Transparència. Aquests 

canvis en el cartipàs municipals es 
deriven després del nomenament de 
l’alcalde, Adam Tomàs, com a direc-
tor de serveis territorials d’Empresa i 
Treball i el nomenament del primer 
tinent d’alcalde, Miquel Subirats, 
com a diputat provincial del Servei 
d’Atenció al Territori de la Diputació 
de Tarragona. 

Un veí d’Amposta de 56 anys i 
nacionalitat marroquina va ser 
detingut a principis d’agost pels 

Mossos d’Esquadra acusat d’intentar 
impedir que un company de feina de-
nunciés un accident laboral que havia 
patit mentre treballava al camp d’una 
finca de Masdenverge. Segons van 
poder saber els agents, la víctima va 
patir una fractura de cama després que 

La policia local 
deté un veí 
d’Amposta amb 
27 embolcalls 
d’heroïna a 
sobre

Detingut un home per intentar 
evitar que un company 
denunciés un accident laboral
SUCCESSOS > Els Mossos d’Esquadra li atribueixen delictes de detenció 
il·legal, coaccions i amenaces

li atrapés un tractor que havia bolcat. 
Els Mossos també van esbrinar que el 
ferit treballava en situació irregular, ja 
que no tenia contracte, i que després de 
ser tractat a l’hospital el detingut el va 
traslladar a un magatzem i el va tancar 
contra la seva voluntat. Durant el temps 
que va estar tancat, el va amenaçar i 
coaccionar perquè no denunciés els fets 
i li va arribar a oferir 20.000 euros. Un 

cop identificat el presumpte autor, els 
investigadors van detenir-lo a Amposta. 
Els Mossos també van informar del cas 
a Inspecció de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. El detingut va passar a 
disposició del jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia d’Amposta acusat dels 
delictes de detenció il·legal, coaccions i 
amenaces. El jutge ha decretat deixar-lo 
en llibertat amb càrrecs. 

Ag e n t s 
d e  l a 
policia 

local d’Ampos-
ta van detenir 
a mitjans ju-
liol un veí de 
la ciutat amb 
27 embolcalls 
d’heroïna a so-
bre. L’home, de 
36 anys i amb 
nombrosos antecedents policials per 
tràfic de drogues, va ser interceptat quan 
circulava amb el seu vehicle. A l’interior 
hi duia un paquet que contenia els 27 
embolcalls d’heroïna preparats per a 
la seva distribució i venda al detall.  

Dos detinguts 
amb 45 dosis 
de cocaïna 
preparades per 
a la venda 

Efectius de la 
Policia Lo-
cal d’Am-

posta van detenir 
el divendres, dia 
6 d’agost, a dos 
homes de 53 i 
46 anys d’edat, 
ambdós  ve ïns 
d’Amposta, com 
a presumptes au-
tors d’un Delicte 
contra la Salut 
Pública, en la seva vessant de Tràfic de 
Drogues. Els dos detinguts, els quals 
circulaven amb vehicle al moment de 
ser aturats, van intentar desfer-se de la 
droga, fet que va ser detectat pels agents 
actuants. El Jutjat en funcions de guàrdia 
d’Amposta va decretar la llibertat amb 
càrrecs per als dos acusats. 

DETENCIONS  > 

TRÀFIC DE DROGUES > 



Inaugurada la plaça de la 
Festa i la Cultura dels Bous 
NOMENCLÀTOR > És el nom aprovat pel ple del 27 de juliol de 2020 a 
proposta de la comissió del Nomenclàtor

D issabte 14 d’agost, en el marc de 
les Festes Majors d’Amposta, 
l’Ajuntament d’Amposta va 

col·locar la placa de la plaça de la Festa 
i la Cultura dels Bous, que fins ara no 
tenia nom i era coneguda popularment 
com la rotonda del bou. El nom de la 
plaça es va aprovar pel ple del 27 de 
juliol de 2020 amb els vots a favor de 
Junts per Amposta, Som Amposta i 
Esquerra d’Amposta i l’abstenció del 
Partit dels Socialistes, després que 

fos la comissió del Nomenclàtor la 
qui proposés aquest nom per a l’espai. 

L’acte va comptar amb la parti-
cipació de l’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les Terres de 
l’Ebre, així com de la Federació de 
Penyes i Aficionats d’Amposta i va estar 
amenitzat per la rondalla de Guardet.

Protestes
En el marc d’aquest acte, l’Associ-

ació Tots Som Poble va manifestar-se 

per en contra de la decisió. L’entitat 
rebutja la nomenclatura perquè consi-
dera que “enalteix el fet de la festa dels 
bous”. Per això, una vintena de persones 
van protestat durant l’acte institucional 
amb cartells de denúncia. El col·lectiu 
també manifesta que la cultura que fa 
“avançar a un poble és la que aporta 
valors de coneixement, humanístics i 
de respecte, cosa totalment contrària 
al que aporta aquesta festa dels bous”, 
han assegurat en un comunicat. 

Fins a 44 
comerços 
participen 
en una nova 
edició de la 
campanya 
‘Tornem al 
Cole’ 

Un any més, Fins el 30 de 
setembre, comprar al comerç 
d’Amposta pot tenir premi. I 

és que fins a 44 comerços de la ciutat 
sortejaran entre tothom qui compri al 
seu comerç quatre ordinadors portàtils. 
Es tracta de la campanya Tornem al 
cole, que cada any per aquestes dates 
organitza el Pla de Dinamització 
Comercial A la vora i la Federació 
de Comerç i que té com a objectiu 
incentivar la compra al comerç de 
proximitat.

Entre els comerços participants 
podem trobar des de papereries i 
llibreries, així com botigues de roba, 
de tecnologia o d’alimentació, entre 
d’altres. El dia 4 d’octubre es realit-
zarà el sorteig d’aquests 4 ordinadors 
portàtils entre totes les persones que 
entre l’1 d’agost i el 30 de setembre 
comprin a les botigues d’Amposta 
participants. 
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Creades unes ajudes per 
a persones usuàries de 
coworkings
EMPRENEDORIA  > Es destinaran 5.000 euros del pressupost a aquesta ajuda

El ple de dilluns 26 de juliol va 
aprovar, per unanimitat, les bases 
reguladores per a la sol·licitud 

i concessió d’ajuts econòmics per a 
incentivar l’ús dels espais coworking 
a la ciutat d’Amposta. Unes ajudes a 
les quals l’Ajuntament d’Amposta hi 
destinarà, en aquesta primera convo-
catòria, 5.000 euros i que van dirigides 
a les persones físiques o jurídiques que 
utilitzin els espais coworking ubicats 
a Amposta i que formin part de l’As-
sociació Cowocat o Cowocat Rural. 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, 
va posar de relleu el fet que aquestes 
ajudes són innovadores al país i que, en 
futures convocatòries s’aniran perfilant 
i introduint millores, si són necessàries. 
Els ajuts es calcularan segons les des-
peses justificades d’acord amb l’ús de 
l’espai que faci el coworker, sigui mitja 
jornada o jornada sencera, i la quantitat 
de la subvenció serà del 50% (exclòs 
IVA) amb una estada mínima sub-
vencionable de 6 mesos en un màxim 
de 12 mesos i un topall de 800 euros 

MOCIONS
El ple també va debatre tres mocions. Van ser aprovades la moció de Junts 
per Amposta per la instal·lació de tendals a les zones infantils, aprovada 
per unanimitat i la moció de Junts per Amposta per la modificació de les 
bases reguladores de les subvencions a Serveis Socials amb perspectiva de 
dona i LGTBI, aprovada amb modificacions amb el vot a favor de JxA, 
Som Amposta i ERC i l’abstenció del PSC. I va ser rebutjada la moció 
de Som Amposta per una bonificació en el pagament dels informes de 
la policia local en les casos de bullying, assetjament i d’altres de caràcter 
sensible, amb els vots a favor de JxA i Som Amposta i els vots en contra 
del PSC i ERC.

pel total del període subvencionable.
El ple també va aprovar la modi-

ficació de les bases reguladores de la 
concessió d’ajuts econòmics a projectes 
municipals d’autoocupació. En concret 
es va introduir la possibilitat que puguin 
demanar aquestes ajudes persones tre-
balladores autònomes i noves persones 
sòcies de cooperatives de treball associat 
amb alta al RETA, es va ampliar el ter-
mini i podran sol·licitar-ho totes aquelles 
persones que s’hagin donat d’alta des de 
l’1 d’octubre de 2019 fins el 31 de març de 

Ciutat

Sis persones aturades es 
formaran en construcció i 
pladur

Amposta Empresa ofereix 
assessorament a persones 
emprenedores

FORMACIÓ > Dins el Programa Treball a les 7 
Comarques

EMPRENEDORIA > Ofereix acompanyament 
per iniciar un negoci

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

gueix oferint formació mitjançant el 
Programa Treball a les 7 Comarques, 
subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Aquest cop ho farà 
amb una formació de Construcció 
i Pladur, on l’empresa Sostre-Estan 
S.L 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 professionals gràcies a les 
pràctiques en empresa 

Creus que ets una persona empre-
nedora? Tens una idea de negoci 
però tens dubtes de per on co-

mençar? Si la resposta és SÍ, Ampost@ 
Empresa és el teu punt de recolzament 
en tot el procés inicial per emprendre 
el teu negoci. T’assessorarem en la 
redacció del teu propi pla d’empresa, 
t’oferirem recursos formatius, econò-
mics i empresarials per estar al dia 
de les novetats en l’emprenedoria i 
l’empresa. Estarem al teu costat amb 
la gestió dels tràmits previs a l’obertura 
i fomentarem conjuntament la inter-
relació amb altres idees de negoci del 
territori per trobar possibles sinergies 

entre projectes complementaris. No 
ho dubtis! Si et sents una persona 
emprenedora contacta amb nosaltres, 
demana cita prèvia i t’assessorarem! 

Pots recuperar el 
debat del ple aquí

2021 i es va eliminar la necessitat d’haver 
estat a l’atur (ara ja no és imprescindible). 
Aquestes ajudes tenen un topall màxim de 
2.000 euros. Aquest 2021, l’Ajuntament 
ha ampliat a 30.000 euros la partida 
destinada a aquestes ajudes. 
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Gent

Els doctors Maria José Rallo i José 
Antonio Saa, Premi Amposta 2020

Octavi Ruiz li dona nom a l’auditori de La Lira Ampostina

El doctor José Antonio Saa i la 
doctora Maria José Rallo han 
estat reconeguts ex aequo amb 

el Premi Amposta 2020. El jurat, in-
tegrat pels mitjans de comunicació amb 
presència física a la capital del Montsià, els 
reconeixen així la seva tasca al capdavant 
de l’Hospital Comarcal d’Amposta, en el 
cas del doctor Saa, i de l’Hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa, en el cas de la doctora 
Rallo, durant la pandèmia de la Covid-19 
el 2020. Un reconeixement que el jurat del 
Premi Amposta vol fer extensiu a tot el 
personal sanitari que ha estat a primera 
línia durant la gestió de la pandèmia. 

Llicenciada en Medicina i cirurgia 
el 1991 i amb l’especialitat de Medi-
cina Familiar i Comunitària des de 
1997, Maria José Rallo és directora 
de l’Hospital de Tortosa des de l’1 

L’auditori teatre de la Lira 
Ampostina s’ha passat a dir 
Auditori Octavi Ruiz. L’entitat 

li fa així un reconeixement a qui ha estat 
director de l’escola i de la banda durant 
els últims 39 anys i que es va jubilar 
l’estiu del 2020. És la segona ocasió que 
la Lira dona el nom a un espai de la seva 
seu social. El primer cop va ser el de la 
professora Pepita Giné, que va donar 
nom a una de les seves aules.

de desembre de 2018, quan tamé va 
assumir la direcció mèdica d’aquest 
hospital. Abans, havia sigut cap del 
Servei d’Urgències. La seva experiència 
assistencial també l’ha fet conèixer en 
primera persona l’Atenció Primària a 
les Terres de l’Ebre, com a resident i 
metgessa especialista, i també la resta 
de proveïdors sanitaris del territori, 
com ara els hospitals de Móra d’Ebre, 
Amposta i SEM. Durant la gestió 
de la pandèmia, ha sigut una de les 
cares visibles en les rodes de premsa 
realitzades per la gerència territorial 
de Salut a les Terres de l’Ebre. 

Pel que fa a José Antonio Saa, ju-
bilat des del gener de 2021, ha estat 
al capdavant de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta els darrers vint anys com a 
director mèdic, fent possible la trans-

La inauguració de la placa amb el nom 
de l’auditori es va fer el passat 15 d’agost 
just abans del concert de presentació del 
nou director, Sergi Costes. Una de les peces 
més emotives va ser la interpretació del 
pas doble Octavi Ruiz, de Tomàs Simón, 
dirigint la banda Agustí Roe, que va donar 
el relleu a Sergi Costes a la batuta. Va estar 
un concert molt emotiu, que va agradar 
molt al públic assistent i que va ser tota una 
declaració d’intencions del nou director. 

RECONEIXEMENTS > En reconeixement a la seva tasca al capdavant de dos centres sanitaris 
durant la gestió de la covid-19.

RECONEIXEMENTS > En el marc de les Festes Majors, l’entitat va inaugurar aquesta placa, 
just abans del concert de presentació del nou director

formació que ha experimentat el centre 
hospitalari d’Amposta durant aquestes 
dues dècades. Saa també va estar al cap 
davant de l’Hospital en el moment de 
l’esclat de la pandèmia i quan aquest es 
va preparar per a poder donar resposta 
a l’increment de positius. 

“La decisió del jurat del Premi Am-
posta de donar aquest reconeixement 
en ex aequo a dos ampostins amb una 
llarga trajectòria al sector sanitari en 
aquest moment és també una manera 
de reconèixer l’esforç que ha fet tot el 
personal del sector sanitari en un dels 
pitjors moments de la història recent”, 
assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs. 

L’acte d’entrega serà el proper 
dissabte 18 de setembre a les 20h. a 
l’auditori de la Unió Filharmònica. 
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El DeltaChamber Music Festival 
culmina la 6a amb 28 concerts
El festival ha ofert un total de 28 concerts a diferents localitzacions de les Terres de l’Ebre

Cultura

Finalitza la 6a edició de DeltaC-
hamber Music Festival amb total 
èxit d’assistència

Ahir, culminava la 6a edició de Del-
taChamber Music Festival, el festival 
internacional de música de cambra a les 
Terres de l’Ebre. Del 3 al 8 d’agost, el fes-
tival ha portat al territori una programació 
que segueix innovant i creixent, oferint 
un total de 24 concerts individuals, dos 
concerts centrals a Amposta, un concert 
de cambra a Alcanar i un a Tortosa.

Amb les entrades exhaurides per a 
tots els concerts s’ha fet palès, una edició 
més, la programació d’altíssima qualitat 
que ofereix el festival, consolidant, així, 
l’oferta artística i cultural del territori, tal 
com va remarcar en el concert de cloen-
da Pau Rodríguez Ruiz, codirector del 
festival: “Haver esgotat totes les entrades 
ens satisfà plenament, perquè representa 
la garantia de qualitat del producte que 
oferim i que al públic li agrada”.

En la mateixa línia, Inés Martí, regidora 
de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, va 
remarcar el valor afegit que suposa tenir 
aquest festival al territori: “Estem molt 
contents que aquesta proposta que va néixer 
a Amposta, s’estigui expandint pel territori, 
de tal manera que ja no cal marxar de les 
Terres de l’Ebre per poder gaudir d’una 
oferta de qualitat de música clàssica”.

Després del 2020, amb una edició 
adaptada al context pandèmic, aquest 2021 
el festival ha aconseguit anar un pas enllà 
apostant pel talent km 0 amb una edició 
més ambiciosa. L’aposta per treballar amb 
dotze músics nacionals, molts d’ells locals, 
i la fusió de l’experiència dels grans noms 
amb la genialitat dels joves talents, són dos 
elements que fan únic i especial a DeltaC-
hamber Músic Festival, tal com explicava 
Laura Ruiz Ferreres, codirectora del festival.

24 concerts individuals en llocs 
emblemàtics

Els dos primers dies, es va poder 
gaudir de fins a 24 concerts individuals 
(un músic - un oient), entre l’església de 
Poblenou del Delta i el Mercat Munici-
pal d’Amposta. Per segon any consecutiu, 
els concerts individuals han demostrat 
ser una aposta d’èxit del festival.

Concert de cambra a Alcanar
Seguidament, el dijous 5 d’agost, 

es va realitzar, per primera vegada, 
un concert de cambra a Alcanar com 
a part del projecte DeltaChamber 
Music Festival al Territori. El concert, 
de la mà de Quartet Atenea, quartet 
de corda guanyador del III Concurs 
Internacional DeltaChamber Music 
Festival, no va deixar indiferent a ningú.

Retorn al Museu de les Terres de 
l’Ebre amb els concerts centrals

Els dies 6 i 7, prenia el protagonisme 
el concert inaugural de l’edició, amb el 
retorn dels icònics concerts centrals 
al Museu de les Terres de l’Ebre, a 
Amposta. El concert d’inauguració va 
comptar amb la presència del delegat 
territorial del Govern de la Generalitat 
a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó 

Fernandez, i de l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, qui van remarcar la 
necessitat de la cultura.

Sota el lema “Òpera, Cambra, Acció!”, 
enguany s’ha explorat la música més re-
llevant de Mozart, l’òpera Don Giovanni, 
amb un arranjament original de l’època. 
Un recorregut realitzat en dos actes, en 
dues nits consecutives, guiats per primera 
vegada per una narradora, que enguany 
ha estat l’ebrenca Sofia Cabanes.

Cal esmentar el disseny de l’espai que 
ha acollit i acompanyat tots dos concerts 
centrals amb la intervenció d’arquitec-
tura efímera, “Faldiller”, dels arquitectes 
Meritxell Solé Figueras i Jordi Martínez 
Piñol, guanyadors del Concurs d’Arqui-
tectura Efímera 2021 de DeltaChamber 
Music Festival en col·laboració amb el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Demarcació de l’Ebre.

Cloenda a la Catedral de Santa 
Maria de Tortosa

Ahir diumenge, se celebrava el 
concert de tancament a la Catedral de 
Santa Maria de Tortosa en el marc de 
Tortosa, Capital de la Cultura Catalana 
2021 i del projecte DeltaChamber 
Music Festival al Territori, sent, així, 
la primera vegada que el festival arriba 

a la capital del Baix Ebre.
Una nit més, el públic assistent va 

poder viatjar a través de l’òpera més 
famosa de Mozart de la mà de dotze 
músics nacionals amb consolidades 
trajectòries professionals en l’àmbit 
internacional: Laura Ruiz Ferre-
res (clarinet), Pau Rodríguez Ruiz 
(clarinet), Josep Maria Domènech 
Lafont (oboè), Marc Borràs Castell 
(oboè), Higinio Arrue Fortea (fagot), 
Juan Pedro Fuentes Gimeno (fagot), 
Carles Chordà Sanz (trompa), Pep 
Curto Pla (trompa) i els integrants 
del quartet de corda, Quartet Atenea.

El festival és impulsat pels ampos-
tins: Laura Ruiz Ferreres, professora 
catedràtica de clarinet a la Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt am Main (Alemanya), i 
Pau Rodríguez Ruiz, director i pro-
fessor de clarinet de l’Escola i Centre 
Professional de Música La Lira Am-
postina. I compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Amposta i amb el 
suport de la Diputació de Tarragona, 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, de l’Ajun-
tament de Tortosa, de l’Ajuntament 
d’Alcanar i del Consell Comarcal del 
Montsià. 

Cultura
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Eufònic celebra la desena edició 
MÚSICA > El festiva d’Arts sonores, visuals i digitals celebra 10 anys de residències 
artístiques amb lo Pati

Eufònic, el festival d’Arts sonores, 
visuals i digital-performatives a 
les Terres de l’Ebre, ha arribat 

aquest 2021 als deu anys d’història i 
ho ha fet amb un programa ambiciós, 
però totalment adaptat, tant pel que 
fa als aforaments com als horaris, a 
l’actual situació de pandèmia. Així en 
aquesta desena edició, que ha comptat 
amb més d’una cinquantena d’activitats 
artístiques i musicals, hi ha una gran 
presència d’artistes internacionals i s’ha 
pogut gaudir de quatre estrenes de re-
ferents de l’electrònica a nivell mundial: 
Space Afrika que actuarà per primera 
vegada a Espanya i va presentar el seu 
nou àlbum Honest Labour, a l’Església 
de la Santíssima Trinitat de la Ràpita; 
Fennesz, una de les figures més rellevants 
de l’electrònica del darrer quart de segle, 
referent del paisatgisme electrònic i de 

l’ús de guitarres processades digitalment, 
que tocarà a la imponent Església del 
Poble Vell de Corbera d’Ebre; Pene-
lope Trappes, australiana establerta a 
Brighton que actuarà en format duo 
amb violoncel a l’Església Nova de 
la Ràpita; i el productor i DJ francès 
D.K., que explorarà sonoritats insòlites 
de l’electrònica de ball al Garbeach. Un 
concert al castell de Miravet de la japo-
nesa Tomomi Kubo o la instal·lació del 
també japonès Tomonaga Toyukama al 
Centre d’Art Lo Pati, són altres noms 
internacionals que han aterrat en aquesta 
edició d’Eufònic.

10 anys de residències artísti-
ques amb Lo Pati

D’altra banda, Eufònic continua 
apostant per impulsar creacions dins 
l’àmbit de les arts sonores, visuals i digital 

performatives lligades al territori. Així 
Arnau Sala Saez, en col·laboració amb 
el Consorci Memorial dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre, COMEBE, ha creat 
una instal·lació des del memorial de Les 
Camposines, a partir de les sonoritats de 
la batalla i la reverberació de la memòria 
històrica. Un projecte de creació artística 
lligada al paisatge de la Batalla de l’Ebre 
que es veurà a Batea. Per la seua banda, 
els artistes Laura Llaneli i Òscar de 
la Fuente presentaran una instal·lació 
sonora al Museu de Tortosa, muntada 
a partir de les veus de més d’una vinte-
na de persones anònimes de les Terres 
de l’Ebre. Instal·lacions a les quals cal 
sumar les creades dins les residències 
artístiques impulsades per Eufònic i 
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre. 
Aquest 2021 han estat Gerard Altaió, 
que explora l’absurd i el contransentit 

de l’acte de la lectura per fer una acció 
performativa als Ullals de Baltasar; i el 
tàndem Arquea Colectivo, format per 
l’artista sonora Patricia Usero (AKA 
Puntaleberinto) i l’artista visual Marzia 
Matarese, que han ideat una performance 
audiovisual mitjançant l’ús d’un dispo-
sitiu de microscopis a partir de càmeres 
hackejades que els ha permès explorar els 
paisatges microscòpics de l’entorn natural 
del Delta. La projectaran al Mercat Vell 
de la Ràpita.

L’acció de Gerard Altaió complemen-
ta les tres escollides per commemorar 
els deu anys de residències artístiques 
d’Eufònic i Lo Pati en un itinerari 
artístic i performatiu que es durà a 
terme als Ullals de Baltasar. Els altres 
projectes seleccionats són els d’Atilio 
Doreste, Joan Bagés i Vanguard Duo i 
Elsa Paricio. 

Nova senyalització als 
atractius culturals i 
turístics de la ciutat

Els gegants estrenen el 
nou remolc

TURISME  > Dos plaques expliquen la 
història de l’Església de l’Assumpció i la de 
Santa Maria, a la plaça de l’Ajuntament

TRADICIONS  > Plantada de gegants al parc 
dels Xiribecs

L’Ajuntament d’Amposta ha 
començat a instal·lar, aquest 
mes d’agost, la senyalització dels 

diferents atractius turístics i culturals de 
la ciutat. De moment s’han instal·lat dues 
senyals a la plaça de l’Ajuntament que 
identifiquen i expliquen dos elements 
patrimonials importants de la plaça de 
l’Ajuntament. D’una banda, l’actual Es-
glésia de l’Assumpció, la construcció de 
la qual va allargar-se durant més de 100 
anys. De l’altra, l’Església de Santa Maria, 
la planta de la qual ocupava gran part de 
la plaça de l’Ajuntament i que fou bastida 
entre els segles XVI-XVII i que es veu al 
terra de la plaça. 

La colla gegantera d’Amposta va 
estrenar aquestes Festes Majors 
el nou remolc per transportar els 

gegants i cap grossos de la ciutat. Una 
estrena que estava prevista durant la 
temporada gegantera del 2020 però que, 
per la pandèmia, s’ha ajornat fins aquest 

Els plafons contenen informació històri-
ca de l’edifici amb en català, castellà, anglès 
i francès. Totes les senyalitzacions també 
estaran identificades amb el distintiu de 
la ruta en la qual s’integra l’equipament: 
Patrimoni Arquitectònic, Ruta de l’arròs, 
Ruta del modernisme, Ruta de la Batalla 
de l’Ebre, Sebastià Juan Arbó.

Durant aquest 2021 també se n’instal·la-
ran al Mercat Municipal i al Pont Penjant.  

agost. Així, la colla gegantera va fer servir 
el nou remolc per traslladar a Ramon 
Berenguer IV i Peronella i Cecília i 
Roc des de l’Ajuntament fins al parc 
dels Xiribecs on van fer una plantada 
dels gegants i cap grossos perquè els 
poguessin veure els infants de la ciutat.  

Cultura



REVISTA AMPOSTA · NÚM. 958 · AGOST 2021 21



22 REVISTA AMPOSTA · NÚM. 958 · AGOST 2021

Esports

Zaida Ardit, Anouck Vizcarro, Paula 
Narro i Laia Arribas medalla d’or al 
Campionat d’Europa
PATINATGE > S’imposen amb els grups de xous del CP l’Aldea, que va obtenir l’or tant en sènior 
com en júnior

Divendres dia 30 de juliol, al Pavelló 
Barris Nord de Lleida va tenir lloc 
el Campionat d’Europa de Grups 

Xou Júnior i Sènior. Les ampostines Zaida 
Ardit, Anouck Vizcarro, Paula Narro i 
Laia Arribas són integrants dels grups 

xous del CP L’Aldea, el qual va obtenir 
medalla d’or en ambdues categories.

Pel que fa al grup xou júnior del CP 
L’Aldea, en el qual estan integrades les 
patinadores ampostines Anouck Vizcarro, 
Paula Narro i Laia Arribas, va aconseguir 

la puntuació més alta amb 84,400 punts 
amb la coreografia INEVITABLE. 

D’altra banda, el grup xou sènior, la 
capitana del qual és l’ampostina Zaida 
Ardit, va aconseguir l’únic títol que li 
faltava: el Campionat d’Europa, amb 

131,500 punts i amb la coreografia 
PARLA’M.

Amb aquests resultats, el CP 
L’Aldea es consolida com un dels 
clubs de referència a nivell nacional i 
internacional. 

Carme Rams Margalef va morir 
aquest mes d’agost als 73 anys des-
prés d’una llarga malaltia. Nascuda a 

Amposta es va convertir en una de les més 
destacades referents de l’handbol femení 
estatal, i tota una institució en el món de 
l’esport. Exprofessora d’educació física, 
estava vinculada al Club Tennis Tarragona 
i al Nástic. Era la vídua de Ramon Sicart, 
expresident de la secció de futbol del club 
grana. Va viure els millors moments de la 
seva trajectòria esportiva com a jugadora de 
l’Atlètic de Madrid, on va militar durant set 
temporades, entre la 1972-73 i la 1978-79, 
actuant com a central i capitana a partir 
de la segona temporada, aconseguint tres 
títols de lliga i disputant en dos ocasions 
la Copa d’Europa. Va ser proclamada en 
dos ocasions com a millor de jugadora 
d’Espanya (1975 i 1976).

També va ser 40 vegades internacional 
amb la selecció espanyola i capitana durant 
vuit temporades, disputant al Mundial de 
Berlín (1977); els Jocs Mediterranis de 
Split (1979), on va ser medalla de plata; 
el torneig de les tres nacions a Holanda; 
i en tres ocasions el torneig Internacional 

d’Espanya. Va acabar la seva carrera al 
Club Ranxo de Castelldefels, on va jugar 
dos temporades més (1979-1980 i 1980-
81), amb el títol en l’última de la Copa 
de la Reina. Va formar part també de la 
junta directiva de la Federació Espanyola 
d’Handbol en l’etapa de Roberto Tendero 
com a president. Durant la seva trajectòria 
va ser guardonada amb la medalla al mèrit 
en handbol de la Federació Espanyola 
(1977), el premi com a jugadora pionera de 
segle XX de la Federació Catalana (1999) 
i la insígnia d’or i brillants de l’Atlètic de 
Madrid (1978).

L’any 2018 va participar en el Cicle de 
conferències Biografies ampostines: amb 
el tema “Carmen Rams Margalef, passió 
per l’handbol”.  

Setmanari l’Ebre

Mor Carme Rams Margalef, referent 
a l’handbol femení estatal
HANDBOL > Ha mort als 73 anys després d’una 
llarga malaltia.

Dol al bàsquet per al mort de Pedro 
Torres
HANDBOL > Va ser un dels fundadors del Club 
Bàsquet Amposta

D imecres 11 d’agost, a l’edat 
de 87 anys, va morir Pedro 
Torres Ferré (1934-2021), 

un dels membres fundadors del Club 
Bàsquet Amposta i que va ocupar el 
càrrec de president durant molts anys. 

Torres va conèixer l’esport a Bar-
celona quan estudiava als Salesians 
amb 13 anys i va decidir portar-lo a 
la ciutat ampostina, i des de llavors 
ha estat activament vinculat dintre 
del Club. Des de la junta directiva 
del CB Amposta, han destacat la seua 
inestimable aportació i col·laboració 
amb l’entitat, transmitent i compar-
tint el dolor per la seua mort, amb 
els familiars i amics, juntament amb 
els socis, aficionats del CB Amposta 
i del bàsquet català, així com de la 
Federació Catalana, que recentment 
l’havia homenatjat amb el lliurament 
d’una placa.

Diumenge 21 d’agost es va disputar 
la segona edició del Torneig 3×3 Pedro 
Torres, moment que es va aprofitar 
també per retre homenatge al referent 
del bàsquet ampostí. 

Pedro Torres va ser pregoner de les 
festes majors 2019. 
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Paula Curto fitxa pel 
Viladecans de la Liga Femenina 
2 de bàsquet
BÀSQUET > Provinent del Joventut de Badalona

Paula Curto ha escollit finalment 
la proposta del CB Unilever Vila-
decans, entre les opcions que se li 

havien presentat per la pròxima tempora-
da, incloent-hi la continuïtat al Joventut 
de Badalona. L’escorta ampostina, de 24 
anys i 1,75 d’altura, afronta amb il·lusió 
aquesta nova etapa. “El club té un projecte 
de futur molt interessant de promoció i 
creixement dels equips femenins, a més 
conec a l’entrenador Enric González de la 
seua etapa com a entrenador de la Federació 
Catalana, quan vaig jugar amb la selecció 
de minibàsquet, i em van convèncer els 
arguments de l’entitat i els seus objectius“, 

assenyala Curto, tot afegint: “vaig participar 
en algunes sessions abans de confirmar el 
meu fixatge i l’ambient és molt bo, a més 
el pavelló està molt prop de casa i tindre 
poc recorregut per haver d’anar a entrenar“.

El debut oficial de Paula Curto 
amb el CB Unilever Viladecans serà 
el 2 d’octubre del 2021, amb la disputa 
de la primera jornada al grup B de la 
Liga Femenina 2, en què rebran al 
seu pavelló a l’Asnimo Agora Portals, 
equip balear de Calvià. Paula Curto, 
va començar la seua trajectòria amb el 
CB Amposta, a continuació amb el CB 
Tarragona, i Barça CBS, amb el que va 

ser subcampiona de Catalunya Júnior 
(2015), campiona de la Copa Catalunya 
(2017), va aconseguir un ascens a Lliga 
Femenina 2 (2017) i va disputar la fase 
de promoció a Lliga Femenina Endesa 
(2019). D’altra banda, amb la Selecció 
Catalana va obtenir la medalla de plata 
en el Campionat d’Espanya Mini, i 
la d’or en el Campionat d’Espanya 
Infantil (2011).

El mes d’agost del 2020 va fitxar pel 
Joventut de Badalona de la Liga Feme-
nina 2, amb unes estadístiques per partit 
de 25,9 minuts disputats per partits, amb 
9,1 punts, i 6,1 de valoració.  

La secretària general de l’Esport coneix el projecte 
esportiu de la ciutat
INSTITUCIONAL  > Anna Caula va visitar Amposta el 12 d’agost

Amposta rep 
Aina Cid amb 
un passadís 
de rems
REM > El Club Nàutic 
i l’Ajuntament 
organitzen l’acte de 
rebuda a la plaça de 
l’Ajuntament

La remera ampostina Aina Cid va 
fer història als Jocs Olímpics de 
Tòquio en convertir-se en la pri-

mera dona remera de l’Estat espanyol 
en aconseguir dos diplomes olímpics 
consecutius. La fita es mereixia una 
rebuda amb tots els honors. I és per 
això que el Club Nàutic Amposta 
i l’Ajuntament van organitzar, el 
passat 2 d’agost, un acte a la plaça de 
l’Ajuntament per felicitar a l’olímpica. 

La remera ampostina visiblement 
emocionada va fer l’entrada pel carrer 
Major, en mig d’un passadís format 
pels remers i remeres del Club Nàu-
tic Amposta, per arribar a la plaça 
de l’Ajuntament on esperaven unes 
300 persones. Aina Cid va sortir al 
balcó de l’Ajuntament, on van tenir 
lloc els parlaments del president del 
CN Amposta Tommy Llambrich, el 
president de la Federació Catalana de 
Rem, Paco Paz, Joan Barberà que feia 
la seua primera intervenció com a nou 
representant territorial de l’Esport de 
la Generalitat a les Terres de l’Ebre 
i l’alcalde d’Amposta Adam Tomàs. 
L’última en parlar va ser Aina Cid, 
que després de rebre un obsequi com-
memoratiu del Consistori ampostí, va 
agrair les mostres de suport que ha 
rebut aquests dies. 

L a secretària general de l’Esport, 
Anna Caula, va visitar dijous 12 
d’agost Amposta per conèixer el 

projecte esportiu de la ciutat. La visita 
de la màxima responsable d’Esports 
de la Generalitat de Catalunya va 
ser a l’Ajuntament d’Amposta, on 
va signar el llibre d’honor i va poder 
saludar i reunir-se amb la remera 
olímpica Aina Cid per poder parlar 
de l’esport femení i del mont de 

l’esport d’elit. Des d’allí, la secretària 
general es va traslladar al Centre de 
Tecnificació Esportiva de les Terres 
de l’Ebre, on va mantenir una reunió 
amb el seu director, per després visitar 
les diferents instal·lacions esportives 
de la ciutat. 

Caula ha estat acompanyada per 
el coordinador d’Esports, Joan Lluís 
Barberà, l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, el regidor d’Esports, Marc 

Fornós, i la regidora de Turisme i 
Promoció Esportiva, Iris Castell. 




