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CIUTAT> Amposta prepara unes Festes participatives CIUTAT> Mari Chordà serà la pregonera del 2022 
GENT>  Una quinzena de joves recuperen les barraques de pedra seca CULTURA>  El jaciment de l’Antic 
s’hauria abandonat entorn l’any 200 ANE ESPORTS> Èxit del CBE Quick Dance al Campionat d’Espanya 

L’exalumne d’ESARDI, Guillem Gasparin, ha dissenyat un 
cartell de Festes Majors amb diferents arcs que, segons 
l’artista, representen elements emblemàtics d’Amposta 
com les finestres del Pont, les campanes o, de forma més 
abstracta, la part posterior dels carros. Les Festes Majors se 
celebraran del 12 al 21 d’agost.  

El Concurs de Vestits de Paper d’Amposta va celebrar 50 edicions fora de Festes Majors, el 23 de juliol    

Mig segle teixint vestits de paper

Un joc de formes geomètriques,
protagonista del cartell de Festes
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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

Formes geomètriques en colors pas-
tel conformen el cartell de Festes 
Majors d’Amposta 2022, obra de 

l’ex estudiant de l’Escola d’Art i Dis-
seny d’Amposta (ESARDI), Guillem 
Gasparin. “En aquest joc geomètric he 
volgut destacar la forma de l’arc perquè 
el podem trobar en diferents ubicacions 
d’Amposta. Si us fixeu, està present en 
les finestres del Pont Penjant i dels cam-
panars, en l’arc de l’Ajuntament o, més 
abstractament, en la forma posterior 
dels carros de l’arròs”, explicava l’autor, 
qui concretava que, en aquest cas, ha 
utilitzat una repetició geomètrica que, 
amb moviment, també pot representar 
les campanes de l’inici de festes o la 
música. Pel que fa als colors del cartell, 
Gasparin deia que ha optat per les 
tonalitats pastel. “Per a mi representen 
moviment, felicitat i la gent gaudint 
de les festes”, tancava el dissenyador.

L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, reivindicava el fet que continuï sent 
l’alumnat d’Esardi  els qui elaboren el 
cartell. “Que torni a ser un exalumne d’un 
centre educatiu com Esardi el creador d’un 
cartell tan important com el de Festes 
Majors fa que continuem generant aque-

lles sinergies que tant ens agraden com 
a Ajuntament i que acaben configurant 
una xarxa d’implicació ciutadana”, argu-
mentava Tomàs.

L’alcalde avançava que les Festes 
Majors d’Amposta recuperaran el format 
d’abans de la pandèmia: “Seran  unes 
festes diverses i participatives, amb en-
trada gratuïta als actes, i on s’ocuparà els 

carrers de la ciutat per donar cobertura a 
la voluntat de compartir l’espai públic”, 
reblava el batlle, qui afegia que “estem 
contents i satisfets de poder tirar endavant, 
després d’aquests 797 dies de pandèmia, 
unes festes majors referents i centrades en 
la recuperació de la vida social”. Aquest 
any, les Festes Majors d’Amposta se ce-
lebraran del 12 al 21 d’agost  

Mari  Chordà  Recasens serà la 
pregonera de les Festes Majors 
del 2022. Amb una trajectòria 

referent, l’artista i activista ampostina ha 
deixat empremta en camps com l’art, la 
poesia, la pintura i l’escriptura. “Era de 
justícia que Mari Chordà fos pregonera 
de les Festes Majors; encara més enguany 
que se li ha atorgat la Creu de Sant Jordi, 

que és el màxim reconeixement que una 
persona pot rebre de part de la Genera-
litat”, deia l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot afegint que “és la forma que 
tenim des de l’Ajuntament de reconèixer 
la tasca artística i activista de Chordà”.

El pregó de Festes Majors d’Amposta 
2022 serà el pròxim 13 d’agost a les 20 
h a la plaça de l’Ajuntament d’Amposta 

Un joc de formes 
geomètriques, protagonista 
del cartell de Festes Majors
FESTES> És obra de l’exalumne de d’ESARDI, Guillem Gasparin

Ciutat

L’ampostina Mari Chordà Recasens, 
pregonera de les Festes Majors
FESTES> Artista multidisciplinària i activista pels drets de les dones, 
Chordà ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi
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Una llarga passarel·la entre la plaça 
de l’Ajuntament i el carrer Major 
va fer les delícies dels amants de 

la costura el passat 23 de juliol, data en 
què Amposta va celebrar la 50a edició del 
Concurs de Vestits de Paper. Fins a 36 
vestits elaborats íntegrament amb paper 
per una vintena de modistes i modistos van 
lluir en una festa de creativitat, textures i 
color. Per festejar les noces d’or, aquest any 
el certamen no només va sortir del progra-
ma de Festes Majors, sinó que també va 
mudar-se al nucli antic, va comptar amb 
música en directe dalt de l’escenari i va 
convidar a desfilar als vestits de paper de 
Mollerussa, ciutat amb la qual Amposta 
està treballant per demanar la declaració 
dels vestits de paper com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat.

Després de dos hores de desfilada on 
el públic va poder delectar-se d’autènti-
ques obres d’artesania, els aplaudiments 
als vestits de Mollerussa, que van tancar 
la desfilada, van donar pas a l’entrega de 
premis. I és que excepte els convidats 
de Mollerussa, tots els dissenys que van 
passejar per la passarel·la participaven en 
alguna de les quatre categories del con-
curs: moda infantil, moda actual, vestits 
d’època i vestits de fantasia. A més, per 
primer cop i només per als menors de 30 
anys, aquesta edició es va sumar un nou 
guardó: el Premi Jove revelació.

En la categoria infantil, la guanyadora 
de la nit va ser Yolanda Moreno amb el 
disseny «Unicorn arc de Sant Martí», 

que va idear un disseny ambientat en 
la sèrie de dibuixos «My Little Ponny». 
El segon lloc de la categoria va ser per a 
Catalina Lara Juàrez, que va presentar 
una «Caputxeta vermella» lluïda per la 
besneta de la modista. El tercer podi va 
ser per a Paquita Pagà Climent amb «�e 
Filestons», basat en «Els Picapedra».

En moda actual, la primera posició se la 
va emportar «Nut», d’Àngels Cid Lapeira, 
un vestit amb jaqueta de paper de diari. 
El segon premi el va guanyar un conjunt 
de faldilla i pantaló complementats 
amb una original jaqueta de patchwork 
titulat «Geometria», de Mireia Panisello 
Moreno. Yolanda Moreno va tornar a 
pujar a l’escenari amb el tercer premi, que 
va ser per a «Fashion Animal», un vestit 
negre amb brillants amb una jaqueta en 
homenatge als animals de companyia.

Quant als vestits d’època, es va empor-
tar el primer premi el model en blanc i 
negre «Gatopardo», de Paquita Pagà; 
seguit per «Àgata», d’Àngels Cid, que va 
portar a la passarel·la d’Amposta una rè-
plica d’un dels vestits de Maria Antonieta. 
«Princesa Anna», dissenyat per Conxita 
Roig Aguilar, va guanyar el tercer premi 
d’aquesta categoria amb un disseny que 
ho apostava tot pels tons rosats.

En l’última categoria, els vestits de 
fantasia escollits pel jurat van ser «En-
cadenats», de nou de Yolanda Moreno. 
Amb aquest vestit on comparteix espai 
el negre i un enreixat amb els colors 
de l’arc de Sant Martí, Moreno volia 

representar l’angoixa viscuda durant la 
pandèmia. Àngels Cid també va repetir, 
en aquest cas amb «Hanami Sakura», 
que representava la floració dels cirerers 
i la importància d’aquesta en la cultura 
japonesa. Finalment, repartint cartes 
de pòquer entre el públic, «Crupier» de 
CYP- Grup de Moda es va emportar el 
tercer premi.

El Premi jove revelació per a menors 
de trenta anys el va estrenar el conjunt de 
platja «Bora Bora», dissenyat i confecci-
onat per Andrea Adell Alegria.

Diferents comerços de la ciutat també 
van participar amb l’entrega d’obsequis. 
Són Grup Galiana Moda, Llenceria 
Alícia, Farmàcia i Perfumeria Ferré, 
Manualitats Miró, Temptacions-Van 
Gogh, Joieria Salvadó, Bertha Pujol, 
Pizzeria Moré i Merca 100 Oportunitats. 

DES DE 1971
El Concurs de Vestits de Paper d’Am-

posta naixia, tal com el coneixem avui, 
l’any 1971. Tot va començar amb un 
acord entre l’empresa de cartons Dapsa 
i l’Ajuntament, on es va repensar un acte 
que ja tenia lloc a Amposta. El cas és 
que dècades abans ja hi havia precedents 
d’aquest esdeveniment. Era entre els anys 

quaranta i cinquanta, quan els camàlics 
ampostins dedicaven part del seu treball a 
sargir sacs i, juntament amb les modistes, 
organitzaven una festa per homenatjar a 
la seva patrona, Santa Llúcia. Els actes 
eren un concurs de disseny de vestits que 
tenia com a requisit principal el baix cost 
dels materials. Una iniciativa que no va 
tenir continuïtat fins als setanta, amb el 
naixement oficial del Concurs de Vestits 
de Paper.

Amb el pas dels anys, el Concurs era 
cada cop més participatiu i exitós, fins 
que als vuitanta es van establir les cate-
gories per poder acollir més participants. 
A favor també ha jugat l’evolució dels 
materials, ja que cada cop hi ha més 
tipus de paper. Pel Concurs de Vestits 
de Paper d’Amposta han desfilat més de 
2.700 vestits elaborats íntegrament amb 
paper, tota una fita si es té en compte que 
aquest esdeveniment és gairebé únic a 
Catalunya, pel fet que només se celebra 
a Amposta i a la ciutat de Mollerussa.

Tot plegat, gràcies a totes les modistes, 
modistos, ajudants, models, familiars 
i amigues i amics de tots plegats que 
encara avui feu possible que Amposta 
sigui una ciutat de referència en aquesta 
mostra de treball i artesania 

Mig segle teixint vestits de paper
FESTES>  El Concurs de Vestits de Paper d’Amposta va celebrar 50 edicions, el 23 de juliol

Amposta treballa amb Mollerussa pel reconeixement dels Vestits de Paper.

Per primer cop l ’acte es va celebrar fora del programa de Festes Majors.
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Paquita Pagà presentava «�e Filestons», basat en «Els Picapedra». El disseny «Geometria» de la jove modista Mireia Panisello.

Yolanda Moreno va emportar-se un dels premis amb «Fashion Animal». «Bora Bora», dissenyat i confeccionat per Andrea Adell Alegria.

El model «Caputxeta vermella» de Catalina Lara. «Unicorn de Sant Martí» de la modista Yolanda Moreno.
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«Àgata», d ’Àngels Cid, una rèplica d ’un dels vestits de Maria Antonieta. El vestit d ’època «Gatopardo», de Paquita Pagà.

«Encadenats» de Yolanda Moreno va ser un dels triomfadors de la nit. «Crupier» de CYP- Grup de Moda es va emportar el tercer premi en fantasia.

«Nut», un disseny presentat per Àngels Cid Lapeira. «Princesa Anna», dissenyat per Conxita Roig Aguilar.
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Mollerussa va presentar vestits de diferents edicions del seu concurs.

L’espectacular «Hanami Sakura», d ’Àngels Cid.

Un dels models del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa.
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Unes Festes Majors per a tots els 
públics, majoritàriament gratuï-
tes i amb la voluntat de recuperar 

els espais de relació i convivència. Les 
Festes Majors d’Amposta, que seran 
del 12 al 21 d’agost, comptaran amb un 
centenar d’actes repartits en diferents 
punts de la ciutat. “Després de dos anys 
d’aturada, aquestes Festes Majors tornem 
a la normalitat amb activitats que responen 
al criteri que hem seguit aquests últims 
anys: festes populars, participatives, al 
carrer i majoritàriament gratuïtes per a 
la ciutadania”, deia l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs. Una de les novetats de les 
Festes Majors d’aquest any és la ubicació, 
ja que alguns dels actes centrals es faran al 
pàrquing de les antigues piscines, la plaça 
de l’Ajuntament o la del Mercat: “Les 
festes tornen davant de la façana del riu 
per qüestió de necessitat. Com ja sabeu, 
estem en obres a la zona del pavelló firal, 
que segurament no estarà operatiu fins al 
desembre, per això hem programat actes 
al pàrquing de les antigues piscines o, de 
nou, a la plaça de l’Ajuntament”, explicava 
Tomàs, qui afegia que “tots tenim moltes 
ganes de xalar i passar-ho bé, però faig una 
crida a viure les Festes amb el màxim de 
respecte i responsabilitat”.

El regidor de Festes, Ramon Bel, des-
tacava que “estem molt contents de poder 
tornar als carrers amb el repartiment de 
panoli, els gegants, la música en directe... 
aquestes coses que ens permet la norma-
litat que feia dos anys que no teníem”. Bel 
celebrava també poder recuperar actes 
tradicionals com el pregó, que aquest any 
anirà a càrrec de l’artista multidisciplinar 
Mari Chordà, el 13 d’agost, o el Concert 
de Bandes, el dia 17. Al programa també 
destaca el correfoc; l’Homenatge a la 
Vellesa, que serà al Casal Cívic Ruiz Sal-
gado; o la desfilada de carrosses i el castell 
de focs d’artifici. Com ja és habitual, hi 
haurà activitats familiars com l’espectacle 
infantil “Witchin”, el dia 16; l’actuació 
de “Clap Camp”, el 18 d’agost; o, entre 
altres, “L’eriçó punxegut”, el dia 19. En 
aquesta línia, per tancar les Festes també 
s’ha programat una festa d’inflables el 
diumenge 21, al parc dels Xiribecs.

Quant als concerts, es donarà el tret de 
sortida a les Festes Majors amb Judit Ned-
dermann, el divendres 12, que seguirà amb 
el Tribut a Queen, el dia 13. El dimarts 
16 d’agost serà un dels dies forts amb el 

concert de Vienna i de Sau, mentre que el 
dimecres es durà a terme el Festival Ebre 
Terra de Vent i el dijous actuarà Rampaire. 
Altres actuacions seran la ballada i cantada 
de jotes amb Guardet i Paracota, dilluns 
15, el concert del grup Alérgicas al polen, 
el dia 16, o l’espectacle de Jota Viva, el 20. 
L’encarregada de tancar les Festes Majors 
d’Amposta serà l’ampostina Clàudia Xiva, 
qui recentment ha participat en el concurs 
Eufòria, el 21 d’agost.

ZONA JOVE I ORQUESTRES
La Zona Jove començarà la seva 

activitat el 12 d’agost i funcionarà cada 
nit fins al 21, al triangle del Canal. Per 
primer cop, aquest any s’ha licitat la Zona 
Jove, una prova pilot on s’explicava que 
s’han incorporat clàusules de sostenibi-
litat, igualtat, seguretat o preus populars. 
A més, del dimecres 17 al divendres 19 
s’incorporaran les activitats alternatives 
de Surt al Castell. “Hem volgut recuperar 
aquestes festes, ara gestionades des de 
l’Ajuntament i amb el suport de l’asso-
ciació “Surt al Castell”, que ens portaran 
actuacions com la de set deejays amb 
diferents estils, Chill Mafia o Bandidos, 
a més del consolidat “correbars”, que serà 
el divendres”, deia el regidor de Festes.

Pel que fa a les orquestres, les nits de 
ball comptaran amb noms coneguts com 
“Chatta”, “Saturno” o “Almas Gemelas”. 
En aquest aspecte, una de les novetats 
serà la ubicació, ja que el ball es realitzarà 
en diferents punts com el pàrquing de les 
antigues piscines, la plaça del Mercat o 
l’avinguda de la Ràpita. Alhora, l’entrada 
serà gratuïta, pel qual tothom qui vulgui 
accedir al ball i disposar d’una taula i 
cadires podrà fer-ho sense cap cost.

 
ACTES TAURINS

Finalment, pel que fa al programa 
d’actes taurins, el regidor d’Esports, Marc 
Fornós, indicava que “tornem al model 
de plaça amb carros i llotges, els bous 
al carrer, els bous capllaçats i els bous 
embolats”. Tots els actes taurins, excepte 
els de la plaça de bous, s’ubicaran a la 
zona de la Comunitat de Regants. La 
programació de bous serà, segons Fornós, 
molt semblant a la d’abans de la pandèmia. 
El primer cap de setmana arrancarà amb 
un bou embolat al carrer, seguit dels bous 
capllaçats de dissabte, a les 7 i a les 11 hores. 
El diumenge hi haurà desencaixonades i 

bou embolat per part de les penyes Bous 
per la Festa i Cerril. Entre setmana, els 
bous al carrer seran a les 12 del migdia, als 
quals es sumaran les habituals tardes de 
bous a la plaça, amb les desencaixonades 
i bou embolat organitzats per l’Esquella, 
Demà Més, Joves Emboladors i l’Afició. 
El dimecres 17 hi haurà també un bou 
capllaçat nocturn a càrrec de l’Agrupació 
Bou capllaçat d’Amposta. Alhora, altres 
actes en els quals el regidor posava èmfasi 
eren el Concurs d’emboladors, que aquest 
any arriba a la 25a edició, el repartiment 
de polos o el dia que es va a buscar el bou.

PUNT LILA
El protocol contra les violències sexuals 

s’amplia aquest any a la majoria d’espais 
festius i amb una xarxa de persones vo-
luntàries en diferents espais de la ciutat. 
“Fins ara enteníem el Punt Lila com una 
zona d’informació, prevenció i atenció que 
estava només a la Zona Jove, però enguany 
volem estar presents a la majoria d’espais de 

Festes”, deia la regidora de Drets Socials i 
Ciutadania, Núria Ferré, qui reblava que 
“volem que el Punt Lila sigui un espai 
segur per a les xiquetes i dones, però també 
per a totes aquelles persones que puguin 
sortir a les Festes Majors. Volem viure les 
Festes amb respecte”. Així, en diferents 
establiments d’Amposta es podrà contac-
tar amb els diferents agents implicats, els 
quals aniran identificats amb un braçalet 
taronja, i que coneixeran el protocol per 
vetllar per la seguretat de totes les persones.

Els dies 6, 8 i 9 d’agost es podrà recollir 
el programa de festes presentant la targeta 
que es repartirà per unitat familiar. Els 
espais habilitats per recollir el programa 
són l’Oficina de Turisme, els encreua-
ments de l’avinguda de la Ràpita amb 
Miquel Granell, l’avinguda de la Ràpita 
amb Sebastià J.Arbó i el carrer Sant Just 
amb Primer de Maig. També hi haurà la 
possibilitat de recollir-lo a partir del dia 9 
d’agost a l’Oficina de Cultura i Festes, en 
un horari de 9.30 a les 13.30 h.  

Amposta prepara unes Festes 
Majors diverses i participatives
FESTES> Un centenar d’actes per a tots els públics, pensats a l’espai públic i majoritàriament gratuïts 
tindran lloc en diferents punts de la ciutat, del 12 al 21 d’agost
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La presentació de representants 
es va dur a terme, aquest any, al 
pàrquing de les piscines velles. Un 

indret amb vistes al Pont penjant que, el 
30 de juliol a la nit, va acollir centenars 
de persones que van anar a veure la 
presentació de representants per a les 
Festes Majors 2022. 

Aquest any es van donar a conèixer un 
total de 79 representants de prop d’una 
seixantena d’entitats i associacions de la 
ciutat, de les quals 33 eren representants 
infantils i 46 juvenils.

Aquest acte és un dels que marquen 
l’inici de les Festes Majors d’Amposta, 
que aquest any començaran el pròxim 12 
d’agost amb més d’un centenar d’activi-
tats per a tots els públics 

FESTES MAJORS> Les entitats van presentar les persones que els representaran, el 30 de juliol

Fins a 79 representants per a les 
Festes Majors d’Amposta

Aquest 2022 hi ha 79 representants per a les Festes Majors.

L’alcalde, Adam Tomàs, destacava el fort teixit associ-
atiu d ’Amposta.

El regidor de Festes, Ramon Bel, durant el parlament 
de l ’acte.

Abans del tradicional ball, un castell de focs va il·luminar el Pont.

La Unió Filharmònica va obrir l ’acte amb la seva mú-
sica.

L’espai es va fer petit davant del gran nombre de balladores i balladors.
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El ple ordinari del mes de juliol, 
que va tenir lloc aquest dilluns a 
les 20 hores, va aprovar una modi-

ficació pressupostària de 1 M € d’euros 
per incorporar operacions de préstec 
destinades a diferents actuacions com 
la millora de la via pública, continuar 
amb la renovació del clavegueram o 
incrementar els hidrants del polígon 
Tosses. ERC-EA, Junts per Amposta i 
la regidora no adscrita van votar a favor, 
mentre que Som Amposta i el PSC es 
van abstenir.

El plenari també va aprovar per 
unanimitat el Contracte Programa amb 
el Departament de Drets Socials que 
marcarà les accions i el pressupost per 
a l’àrea de Serveis Socials fins al 2025. 
El contracte en qüestió estableix que, 
en quatre anys, s’invertiran més de 6,6 

milions d’euros en els Serveis Socials 
de la ciutat. L’alcalde, Adam Tomàs, 
destacava que aquests fons responen 
a ajuts d’urgència social, professionals 
d’equips bàsics, serveis d’atenció domi-
ciliària, transport adaptat, programes 
de drogodependències i, entre altres, 
oficines joves i serveis d’intervenció.

El ple de juliol va debatre el reglament 
del nou Casal de gent gran, aprovat amb 
els vots a favor d’ERC-EA i la regidora 
no adscrita i l’abstenció de Junts per 
Amposta, el PSC i Som Amposta. 
També es va aprovar per unanimitat 
i de forma definitiva del Pla Local 
d’Infància i Adolescència per al període 
2022-2027.

D’altra banda, també va passar la 
modificació de les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a 

entitats esportives i l’aprovació inicial de 
la modificació de les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts econòmics per 
incentivar l’ús dels espais coworking a 
la ciutat d’Amposta, dos punts que es 
van aprovar per unanimitat.

MOCIONS
El ple d’aquest dilluns es van debatre 

tres mocions. La primera, presentada 
per Junts per Amposta, per la millora 
de l’ordenança de bon govern i el mapa 
acústic de la ciutat d’Amposta, aprovada 
per unanimitat. En segon lloc, es va 
presentar la moció del PSC-CP per 
crear una mesa de benestar animal per 
a millorar les condicions de vida dels 
animals de companyia, que va comptar 
amb els vots a favor de la regidora no 
adscrita, Junts per Amposta, Som Am-

posta i ERC-EA. Els últims proposaven 
treballar aquest nou mecanisme de 
gestió conjuntament amb Engrescats, 
l’associació referent en la gestió de la 
gossera municipal. Finalment, es va 
debatre la moció de Junts per Amposta 
de suport als Jutges de Pau, aprovada 
amb els vots favorables de la regidora 
no adscrita, Som Amposta, ERC-EA 
i l’abstenció el PSC  

Podeu veure el ple aquí:

El ple de juliol aprova una modificació 
pressupostària d’1 M€
PLE> Serviran per millorar la via pública, seguir renovant el clavegueram o, entre altres, incorporar 
més hidrants al polígon de Tosses. El ple també va debatre tres mocions

L ’Ajuntament d’Amposta inver-
tirà prop de 222.400 euros en la 
reurbanització del carrer França i 

l’entorn del Centre de Tecnificació de 
les Terres de l’Ebre, entre els carrers 
Terol i l’avinguda Josep Tarradellas. 
“Creiem que és necessari que els 
centres educatius i esportius estiguin 
connectats mitjançant itineraris ac-
cessibles i segurs”, declarava l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, qui reblava 
que “és una obra estratègica, ja que 
aquesta és una de les zones més fre-
qüentades pels estudiants i esportistes 
de la ciutat”. El projecte d’execució 
d’aquestes obres es va aprovar a la 
Junta de Govern Local del passat 11 
de juliol a favor de l’empresa ampostina 
Contregisa i està previst que es realitzi 
en un termini de quatre mesos.

L’obra preveu la millora de l’ac-
cessibilitat del carrer França amb la 
incorporació d’un carril bici, la reur-

banització de l’entorn del nou pavelló 
de Tecnificació, la millora de l’entrada 
a la pista d’atletisme i la urbanització 

del pati de l’Institut de Tecnificació. 
Tot plegat complementarà la propera 
urbanització del carrer Sebastià Juan 

Arbó, entre l’avinguda Catalunya i el 
Passeig del Canal, que es portarà a 
terme a final d’any 

L’Ajuntament invertirà 220.000 euros en la 
reurbanització del carrer França
URBANISME> Connectarà de forma segura els diferents equipaments esportius i educatius
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Des de l’àrea de Desenvolupa-
ment Social i Econòmic de 
l’Ajuntament d’Amposta, situ-

ada a l’edifici del Sindicat, s’ha fet una 
prospecció en les principals empreses 
a les que es dona suport des d’aquest 
servei, constatant que aquestes petites 
i mitjanes empreses creixen en més de 
500 treballadors en els darrers set anys. 
Aquesta és una de les dades destaca-
des de l’Informe de l’estat de situació 
empresarial i l’ocupació a Amposta, un 
document on es fa balanç de les accions 
de l’àrea de Desenvolupament Social 
i Econòmic de l’Ajuntament des del 
2015 fins avui. “Vam poder veure que, 
en la suma total, han passat de 213 a 
721 treballadors. Això vol dir que les 
petites i mitjanes empreses de la nos-
tra ciutat, algunes amb ampliacions o 
noves implantacions, han incrementat 
més de 500 llocs de treball gràcies al 
seu esforç. Nosaltres els hem acompa-
nyat, però qui obre i tanca la persiana 
cada dia són ells”, explicava l’alcalde, 
Adam Tomàs. En els darrers set anys, 
l’Ajuntament d’Amposta, ha destinat 
més de 3 milions d’euros a les empreses 
locals en diferents programes, bona part 
gestionats del SOC.

“Fa set anys el paisatge empresarial 
i comercial d’Amposta, fruit de la crisi 
immobiliària, dibuixava naus i locals 
buits, majoritàriament convertits en 

actius bancaris: el centre comercial 
en mans dels bancs, les antigues naus 
d’Antaix, Lamicat, Plus, Expedicions 
Tomàs tancades, i moltes altres també 
gestionades pels bancs”, recordava 
l’alcalde, Adam Tomàs, qui afegia 
que “hem passat de tenir molts actius 
bancaris tancats a tot el contrari. No 
només s’han venut a empreses que han 
obert activitat, sinó que parcel·les bui-
des s’han anat ocupant amb activitats 
empresarials noves”. En aquesta línia, 
l’Informe en qüestió també diu que a 
Amposta hi ha hagut unes 500 noves 
altes de llicències d’activitat, així com 
un total de 288 canvis de titularitat 
d’activitats existents en els darrers set 
anys. L’obertura de les noves activitats 
ha comportat que el mapa laboral de 
la ciutat canviï. Des del 2015 s’han 
creat 1.115 nous llocs de treball, fet 
que repercuteix en la reducció de 
l’atur, un 41,5 % menys que el 2015 
i l’augment d’afiliats a la Seguretat 
Social, un 30% més que fa set anys. 
D’altra banda, continua predominant 
el model de petita i mitjana empresa, 
ja que les implantacions que s’han fet 
en aquest temps són totes de menys 
de 100 treballadors.

A la capital del Montsià, els sectors 
que presenten índexs més alts d’ocupa-
ció són la indústria de l’alimentació, el 
comerç al detall, els serveis de menjar 

i begudes, l’administració pública, les 
activitats sanitàries, l’assistència en 
establiments de motor i les activitats 
de construcció. Pel que fa al treball 
autònom, les altes van vinculades 
principalment a la construcció, el co-
merç, el transport terrestre i el servei 
de menjar i begudes.

NOVES OBERTURES
El conjunt de dades que recull 

l’Informe de l’estat de situació de les 
empreses i l’ocupació a Amposta és 
un dels engranatges per dinamitzar 
la ciutat com a pol d’atracció per a 
altres empreses. L’alcalde anunciava 
que la setmana passada s’havia exe-
cutat una operació de venda d’una de 
les darreres parcel·les de sòl públic 
de l’Ajuntament: “Ens en queden dos 
que està previst que es venguin abans 
d’acabar l’any i just per això ja estem 
treballant en l’ampliació del Polígon 
de l’Oriola”.

Alhora, Tomàs destacava que “és 
important remarcar tot això perquè hi 
ha empreses que no es plantegen venir 
o créixer a Amposta si no hi ha una 
dinàmica positiva, i a la ciutat existeix 
aquesta garantia sustentada en dades”, 
deia Tomàs. Des de l’àrea afirmaven 
que ja han començat a arribar propostes 
d’ampliacions o noves activitats que 
s’aniran anunciant els pròxims mesos   

El mercat laboral d’Amposta 
ha evolucionat en 1.115 nous 
llocs de treball en 7 anys
ECONOMIA> En aquest període, l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació ha 
destinat més de 3 milions d’euros en acompanyament a les empreses locals

Ciutat

Adjudicada l’obra 
de reurbanització 
del passeig del 
Canal per 246.000 
euros
OBRES> La Junta de Govern 
Local del 18 juliol va adjudicar 
l’execució de l’obra, que enllaçarà 
aquesta zona amb la del Canal 
Marítim, a l’empresa Servidel

L’Ajuntament d’Amposta invertirà 
245.609 euros en la reurbanització del 
passeig del Canal, des del carrer Mestre 
Sunyer fins a l’inici del passeig del Canal 
Marítim. Una actuació que està finançada 
amb 139.929 euros dels Fons Next Ge-
neration. “A més de la millora del ferm, 
la construcció de voreres i la millora de 
l’accessibilitat al Pont de Pedra, unes ac-
cions molt reclamades per la ciutadania, 
l’obra també inclou la creació d’un carril 
bici que donarà seguida al que ja hi ha 
al passeig del Canal Marítim”, explicava 
l’alcalde, Adam Tomàs, qui afegia que 
“mitjançant aquest nou tram de carril 
bici continuem connectant els principals 
punts de la ciutat”. L’execució d’aquesta 
obra es va aprovar a la Junta de Govern 
Local del passat 18 de juliol a favor de 
l’empresa Servidel i està previst que es 
realitzi en un termini de quatre mesos.

APROVADA AL FEBRER
Al febrer d’aquest 2022 ja es va aprovar 

per Junta de Govern el projecte d’execució 
d’aquesta obra, que preveia una inversió 
que finalment s’ha reduït en 34.391 euros. 
En aquesta línia, l’alcalde afirmava també 
que “la globalitat del projecte està aprovat 
des del 2010 i ara es fa més necessari 
que mai acabar completament aquesta 
urbanització”.

L’obra preveu la millora dels paviments, 
el mobiliari i jardineria i les senyalitza-
cions del passeig del Canal, a més de la 
construcció de la vorera, ara inexistent al 
cantó del Canal, així com l’habilitació de 
la infraestructura ciclista per tot el tram, la 
qual cosa permetrà connectar aquest tram 
amb el carril bici ja existent al passeig del 
Canal Marítim 



12 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 969  ·  JULIOL 2022Ciutat

Prop de 700 activitats empresa-
rials en actiu repartides per tota 
la ciutat. Aquesta és una de les 

dades destacades del Cens de l’activitat 
comercial urbana d’Amposta, un pla 
encarregat per l’àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Amposta per delimitar 
l’estructura de l’espai comercial de la 
ciutat. La regidora de Comerç i Mercat 
Municipal a l’Ajuntament, Susanna 
Sancho, explicava que “aquest cens 
fa una radiografia de l’estat qualitat i 
quantitatiu dels negocis a peu de carrer, 
a més d’analitzar la definició i caracterit-
zació dels carrers comercials”. Una de 
les dades destacades és que Amposta 
té actualment 684 activitats en actiu i 
231 inactives, unes dades que, segons 
Sancho, serviran per treballar polítiques 
per a l’enfortiment comercial: “A partir 
d’aquí, s’ha redactat un Pla per a l’enfor-
timent de l’activitat comercial urbana 
amb la voluntat de treballar sobretot 
amb els locals buits”, seguia la regidora. 
El Pla per a l’enfortiment de l’activitat 
comercial urbana marcarà les accions a 
seguir en els pròxims tres anys.

Així, aquest cens dels locals comerci-
als de la capital del Montsià detalla que, 
de les empreses que hi ha en funciona-
ment a peu de carrer, 395 són serveis, 
262 corresponen a comerç al detall i la 
resta són altres activitats. Alhora, destaca 
que més de la meitat són comerços de 
compra complementària, des de roba i 
complements a mobles o joguines. “Són 
just aquests negocis els que aporten una 
atracció comercial de potencials com-
pradors d’altres municipis veïns”, afegia 
Sancho. Quant a la restauració, el pla es-
tableix que un 19% dels negocis són bars 
i restaurants, un percentatge per sota de 
la mitjana catalana. Aquesta classificació 
en tipologies comercials i en zones es 
complementa amb la georeferenciació 
de cadascun dels establiments utilitzant 
el sistema de coordenades UTM ETRS 
1989 Zona 31N, corresponent a la zona 
de Catalunya mitjançant el Sistema 
d’Informació geogràfica (SIG), cosa 
que permet encreuar informació amb 
el cadastre i utilitzar-se per a obtenir 
informació al respecte.

D’altra banda, en la definició de 

l’espai comercial principal, hi ha eixos 
amb una major concentració d’activitats. 
Els carrers més comercials d’Amposta, 
el que significa que avui presenten més 
nombres d’establiments en funciona-
ment, són l’avinguda de la Ràpita, el 
carrer Barcelona, l’avinguda Catalunya, 
l’avinguda Josep Tarradellas i l’avinguda 
Santa Bàrbara. Destaquen també el 
carrer Sebastià Juan Arbó, l’avinguda 
Alcalde Palau i el carrer Major.

Posant la mirada en l’entramat co-
mercial d’espais en desús, la regidora 
de Comerç i Mercat Municipal deia 
que “el pla ens situa com una ciutat 
amb cert impuls pel que fa a negocis 
actius, però continuarem treballant per 
disminuir el nombre de locals tancats”. 
Sancho reblava que dintre dels negocis 
no actius, només uns 90 locals estan 
disponibles per a llogar o comprar. “Són 
aquests amb els que podem treballar 
per afavorir polítiques d’implantació de 
negocis”, afegia. La redacció del Cens 
i del Pla d’enfortiment ha suposat una 
inversió de 14.157 euros, dels quals la 
meitat s’acolliran a una subvenció  

Amposta té prop de 700 empreses i 
comerços en actiu a peu de carrer
COMERÇ> El Cens de l’activitat comercial urbana d’Amposta servirà per treballar polítiques per 
delimitar l’estructura de l’espai comercial i enfortir el teixit comercial de la ciutat

L’Ajuntament ha instal·lat un nou 
sistema de ventilació i extracció 
d’aire al Mercat municipal. Del 

dilluns 18 a aquest dijous 21 de juliol, 
s’han col·locat dos ventiladors i quatre 
extractors que permetran millorar la 
qualitat de l’aire de l’interior del mercat, 
a més de reduir la sensació tèrmica a 
les instal·lacions. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, explicava que “al seu 
dia es va fer una inversió per canviar 
tot el sostre del Mercat, cosa que va 
permetre millorar l’aïllament, però 
faltava optimitzar la climatització per 
als mesos d’estiu”. En aquesta línia, 
l’alcalde detallava que “per això hem 

buscat una solució sostenible com és 
aquest sistema de recirculació d’aire”. 
En aquesta mesura l’Ajuntament 
d’Amposta ha invertit 47,596,56 euros 
del pressupost municipal.

Pel que fa al funcionament dels ven-
tiladors, operen de forma automatitzada 
gràcies a uns sensors de temperatura 
ubicats en diferents punts del mercat. La 
regidora de Comerç i Mercat, Susanna 
Sancho, destacava que “són aquests 
aparells els que regulen la velocitat 
dels ventiladors, que al mateix temps 
desplacen l’aire calent cap al sostre, on 
s’envia a l’exterior gràcies al nou sistema 
d’extracció”.

Aquesta millora forma part del projec-
te de remodelació del Mercat municipal 
que també comportarà la pintura de les 
instal·lacions o, entre altres, la millora 

de l’accessibilitat, unes actuacions que 
s’estan realitzant de forma progressiva 
per fer-les compatibles amb l’activitat 
habitual del Mercat 

El Mercat municipal estrena un nou sistema de 
ventilació i extracció d’aire
MERCAT>  L’Ajuntament ha instal·lat ventiladors de sostre i extractors que permetran millorar la 
qualitat de l’aire i reduir la sensació tèrmica a l’interior del Mercat

Enfortiment 
de l’activitat 
comercial

Partint d’aquest cens, l’àrea de 
Comerç ha començat a executar el 
Pla per a l’enfortiment de l’activitat 
comercial urbana, que ha de marcar 
les accions des del setembre d’aquest 
any fins al 2025. Entre les primeres 
que es duran a terme hi ha una ses-
sió participativa que constarà d’un 
Afterwork organitzat conjuntament 
amb Amposta Emprèn de l’àrea 
d’Empresa i PAO de l’Ajuntament, 
on participaran els principals agents 
vinculats al sector del comerç de 
la ciutat, i “d’on han de sorgir els 
àmbits d’actuació per respondre a 
la mesura 94 del Pla d’Acció Mu-
nicipal, que correspon a crear una 
borsa de locals buits per posar-los 
al mercat per afavorir la continuïtat 
del paisatge comercial d’Amposta”, 
tancava Susanna Sancho 
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El Casal Cívic de Gent Gran Ruiz 
Salgado d’Amposta ja és una 
realitat. En un acte encapçalat 

pel president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, acompanyat 
per la directora general d’Acció Cívica 
i Comunitària, Cesca Domènech, el 
delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó, i altres representants 
municipals i territorials, va inaugurar 
les instal·lacions d’un edifici que té la 
voluntat de ser un dels pilars principals 
de les polítiques d’envelliment actiu 
d’Amposta. “Per una banda, el consistori 
disposava d’aquest terreny, que requeria 
una obra d’un calat important, i per 
l’altra coneixíem la necessitat d’un espai 
perquè les persones grans poguessin 
encabir les seves activitats”, explicava 
l’alcalde, qui detallava que “vam visitar 
diferents instal·lacions del territori i, 
arran d’un procés de participació, va 
sorgir aquest projecte”.

D’aquesta voluntat va néixer el Ca-
sal Cívic de Gent Gran Ruiz Salgado 
d’Amposta, un espai on, en paraules de 

Tomàs, passaran moltes coses: “És una 
reivindicació històrica de l’Associació de 
jubilats i pensionistes, que en diverses 
ocasions ens va plantejar la necessitat 
de disposar d’un equipament”, afirmava 
l’alcalde, qui també destacava que, tot i 
que albergarà la seu d’aquesta associació, 
per la seva polivalència s’utilitzarà com 
a casal cívic de ciutat.

El 2018, l’Ajuntament d’Amposta 
ja va redactar i aprovar l’avantprojecte 
del Casal i les obres van començar l’any 
2019. Han finalitzat aquest 2022 amb 
la urbanització de l’espai exterior. “Ha 
estat una obra que ha costat de tirar 
endavant per les moltes singularitats 
que ha tingut. Es va haver de fer una 
modificació urbanística per modificar 
una zona verda, a la qual va impactar 
el 155, i després va venir la Covid-19. 
Però l’important és que ja està en marxa 
i que les persones grans de la nostra 
ciutat, i crec que de la comarca i del 
territori, tindran aquell equipament que 
necessiten per treballar les polítiques 
que s’estan fent des de l’Ajuntament”, 
reblava l’alcalde.

Entra en funcionament el Casal Cívic 
de Gent Gran Ruiz Salgado
SERVEIS SOCIALS>  El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va inaugurar les 
instal·lacions del Casal Cívic, el passat diumenge 3 de juliol

El president de la Generalitat va inaugurar el Casal Cívic.

Finalment, es va ensenyar al president de la Generalitat les instal·lacions. Les instal·lacions van acollir a desenes de persones grans.
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UN LLOC ON TREBALLAR 
L’ENVELLIMENT ACTIU

La regidora de Serveis Socials i 
Salut, Susanna Sancho, reivindicava el 
Casal Cívic Ruiz Salgado com “un dels 
eixos principals del Pla d’Envelliment 
Actiu d’Amposta, que aviat ha de passar 
a la fase d’aprovació, i que emmarca 
les polítiques de persones grans que es 
duran a terme els anys vinents”. Com 
deia la regidora, aquest pla treballa des 
de la salut i el benestar, a la promoció 
d’activitats socioculturals i educatives, 
projectes intergeneracionals i fins i tot 
el lleure. “L’equipament respon a tot 
el pla, amb una aula d’alfabetització 
digital, l’espai de salut i benestar i 
l’auditori”. El Pla d’Envelliment s’ha 
dut a terme d’una forma participativa 
amb tots els agents de la ciutat relaci-
onats amb els serveis o l’atenció a les 
persones grans.

El Casal Cívic Ruiz Salgado és 
un edifici de 1.400 metres quadrats, 
distribuït en dues plantes. A la planta 
baixa hi ha la cafeteria, els serveis i una 

gran sala polivalent apta per activitats 
de lleure, reunions, ball, etc. També 
disposa d’una zona de magatzem i una 
petita cuina. A la primera planta s’hi ha 

ubicat una sala de reunions, un espai de 
salut, una biblioteca, aules d’alfabetit-
zació digital o despatxos, entre d’altres. 
El projecte de construcció de l’edifici 

ha tingut un cost de més 1,5 milions 
d’euros, mentre que la urbanització 
exterior ha suposat una inversió de 
500.000 euros  

L’aula Salut, un dels espais del Casal Cívic Ruiz Salgado.

El president de la Generalitat va posar en valor la importància de les cures.L’alcalde d ’Amposta, Adam Tomàs, durant la inauguració, el 3 de juliol.

S’intensifiquen les accions d’acompanyament a la gent gran

Amb l’objectiu de minimitzar els efectes de 
l’onada de calor dels últims dies, des de l’àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta 
s’han activat algunes mesures de seguiment i 
acompanyament dirigides a les persones ma-
jors de vuitanta anys. La regidora de Serveis 
Socials i Salut, Susanna Sancho, explicava que 
“el propòsit del seguiment és confirmar que 
aquestes persones més vulnerables disposen 
de mitjans per mantenir una bona temperatura 
als domicilis, alhora que oferir-los consells 
sobre la hidratació i l’alimentació seguint les 

recomanacions del departament d’Interior”.
Pel que fa a les mesures, per una banda, s’ha 

intensificat el seguiment de les persones que ja 
disposen dels serveis d’atenció domiciliària per 
comprovar les condicions climàtiques de casa 
seva, així com s’ha ampliat el servei d’àpats a 
domicili.

En la mateixa línia, també s’han augmentat 
les trucades a les persones majors de vuitanta 
anys que viuen soles, un acompanyament que 
es realitza conjuntament amb el projecte “Bon 
dia, com estem?”.

En paral·lel, s’ha ampliat l’horari del Casal 
Cívic Ruiz Salgado a caps de setmana i festius, 
per tal d’oferir un espai amb climatització i 
hidratació a totes aquelles persones que no en 
disposen al seu domicili. Per facilitar-ne l’accés, 
a partir del 25 de juliol entrarà en funcionament 
una nova parada d’autobús just al davant del 
Casal de la gent gran.

En cas que alguna persona requereixi suport 
a causa de l’onada de calor, es pot posar en 
contacte amb l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
(c/ Sant Roc, 14) trucant al 977702456 
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Amposta serà la primera ciutat de 
les Terres de l’Ebre en sumar-se 
a les Comunalitats urbanes, el 

nou programa del Departament d’Em-
presa i Treball per dinamitzar les xarxes 
d’economies locals des de la perspectiva 
del dret a la ciutat i de l’economia social 
i solidària. L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, destacava que el departament, 
dins del Programa d’Economia Social 
de la Generalitat, aposti per aquest 
canvi: “Les Comunalitats urbanes són 
un exemple de la voluntat de trans-
formació, que farem acompanyats 
d’aquelles persones i entitats que fa 
anys que treballen en models diferents 
dels que hem entès fins ara”. Tomàs 
reblava que “la d’Amposta és la primera 
de les Terres de l’Ebre, però la voluntat 
és obrir camí perquè es vegi que tant 
des de la part de la societat com des de 
les administracions públiques podem 
aportar el nostre gra de sorra al canvi de 
model econòmic, perfectament alineat 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible dins l’Agenda 2030”. La 
Comunalitat urbana d’Amposta està 
formada per l’Ajuntament d’Amposta, 
FITES Terres de l’Ebre, l’Associació 
TATAKÜA i el Racó de la Festa.

Sota el nom de l’ERA d’Amposta, 

la Comunalitat urbana de la capital del 
Montsià engegarà un seguit d’accions 
que, en un període de dos anys, pretenen 
dinamitzar l’Economia Social a la ciutat, 
sempre des d’una perspectiva comu-
nitària i una estratègia inclusiva que 
estimuli l’empoderament ciutadà sobre 
els béns comuns urbans. El regidor de 
Desenvolupament Social i Econòmic, 
Pep Simó, detallava que “la voluntat és 
teixir complicitats entre agents urbans, 
associacions i empeses del món de 
l’economia social”, al qual afegia que 
“l’economia social és una realitat i volem 
que Amposta en sigui un referent”. Simó 
recordava que des de l’Ajuntament fa 
temps que es treballa amb projectes 
com el Mercat d’Economia Social o 
els Horts comunitaris.

Per la seva banda, la representant 
de FITES a les Terres de l’Ebre, Neus 
Miró, explicava les línies de treball del 
programa: “Els conceptes d’economia 
social i solidària ens venen molt de nou, 
però en un moment com el que estem 
ara són essencials per generar oportu-
nitats”. Com deien des de FITES, els 
principals objectius del programa són 
ajudar a la construcció de les relacions 
i de projectes socioeconòmics d’ajuda 
mútua, crear un mercat social de nous 

projectes econòmics i ocupació de proxi-
mitat; i estendre els valors i les pràctiques 
de l’ajuda mútua, de l’economia social 
i solidària i del Dret a la Ciutat i de 
participació directa de la ciutadania.

L’ERA D’AMPOSTA
La Comunalitat d’Amposta neix 

prenent aquest nom que la situa en 
un espai característic d’una ciutat 
com Amposta, urbana, però amb una 
idiosincràsia marcada per la ruralitat i 
el sector agroalimentari que la rodeja 
i la conforma. D’aquesta manera, el 
projecte proposa diverses accions dis-
tribuïdes en quatre eixos d’actuació 

com són els béns comuns urbans físics, 
que busca l’activitat en espais públics 
per crear sentiment de pertinença; els 
béns comuns urbans relacionals, per a 
sensibilitzar en valors i donar a conèixer 
la comunalitat i els seus propòsits; la 
Sobirania, amb l’impuls de les comu-
nitats energètiques, l’acompanyament 
de projectes i xarxes per a la seva con-
solidació i l’impuls dels mecanismes 
democràtics de constitució i funcio-
nament de la mateixa Comunalitat; 
i el mercat i moneda social, que té la 
voluntat de dinamitzar les relacions de 
consum conscient i local per a enfortir 
una economia resilient  

Naix l’Era d’Amposta, la primera 
Comunalitat urbana ebrenca
LO SINDICAT>  La Comunalitat urbana d’Amposta està formada per l’Ajuntament d’Amposta, FITES 
Terres de l’Ebre, l’Associació TATAKÜA i el Racó de la Festa

L’ajuntament d’Amposta des de 
l’àrea de Desenvolupament Econò-
mic, ubicada a l’edifici de Lo Sindicat, 
continua apostant en liderar polítiques 
innovadores, en aquest cas amb el 
projecte Agroemprèn, dirigit al sector 
primari. Conjuntament amb el Centre 
de Resiliència Climàtica d’Eurecat, des 
del consistori s’han sumat al programa 
Primer del Departament d’Empresa i 
Treball, una iniciativa que subvenciona 
una incubadora de projectes innovadors 

amb base tecnològica i d’especialització 
territorial. “Quan la Direcció General 
d’Empresa va treure la convocatòria, al 
mes de març, vam veure una oportunitat 
per ajuntar-nos amb Eurecat i altres 
actors per triar endavant un projecte 
innovador en matèria agroalimentària”, 
deia l’alcalde, Adam Tomàs, qui afegia 
que “Agroemprèn té l’objectiu de mo-
dernitzar, innovar i tecnificar el sector 
primari, tot amb la voluntat de retenir 
talent i fer cada cop més competitiu 

aquest sector”. Altres agents implicats 
en el projecte seran l’Escola Agrària, 
Agroxarxa d’Unió de Pagesos i altres 
iniciatives empresarials emprenedores 
del territori. Aquest és l’únic projecte de 
les Terres de l’Ebre que s’ha presentat 
a la convocatòria de Programa Primer 
2022 i compta amb una dotació de 
60.000 euros.

El programa consisteix en 100 hores 
de formació gratuïta i subvencionada, 
que es realitzarà tant en línia com 

presencial, i inclou mentories amb 
projectes innovadors del territori. Es 
tracta d’una formació complementària 
a altres programes d’acompanyament 
de l’emprenedoria i específic per als 
projectes del sector.

La formació i les mentories tindran 
lloc entre els mesos d’octubre i de-
sembre. Les persones interessades ja 
poden adreçar-se al web del Sindicat 
o bé trucar-hi per formular la seva 
preinscripció. 

Agroemprèn, la iniciativa de l’Ajuntament i 
Eurecat per modernitzar el sector agrari
LO SINDICAT> El projecte s’emmarca en el programa Primer del Departament d’Empresa i Treball per 
fomentar la creació de projectes innovadors amb base tecnològica



16 REVISTA AMPOSTA  ·  NÚM. 969  ·  JULIOL 2022

PROGRAMA ADA

Lloc: FabLab TE

Programa de formació  adreçat a l'adquisició i millora de competències digitals, 
per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.

Persones destinatàries:  Aquesta convocatòria s’adreça a dones no ocupades residents 
en municipis de menys de 30.000 habitants

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons
procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió

Europea-NextGenerationEU

Del 5 al 16 de setembre de 2022 (De 16h a 20h)

INTRODUCCIÓ A LA 
TECNOLOGIA D'IMPRESSIÓ 3D

Ciutat

Aquest mes de juliol ha finalitzat 
una nova edició del programa 
Joves Tutelats i extutelats, un 

Programa de Treball i Formació que 
té com a finalitat facilitar experiències 
professionals a un sector de població 
jove, especialment vulnerable, com són 
els joves tutelats i extutelats per l’Ad-
ministració de la Generalitat de Cata-
lunya. Una iniciativa que els facilita les 
posteriors transicions al mercat de treball 
ordinari. Aquesta línia de Treball i For-
mació, està promoguda pel Servei Públic 
d’ocupació de Catalunya i cofinançada 
per Conferència Sectorial d’Ocupació i 
Afers Laborals del Ministeri de Treball 

i Economia Social.
Les experiències professionals tenen 

una durada de dotze mesos i van acom-
panyades per accions de formació.

Des del mes de març fins al 31 maig, 
els participants del programa han cursat 
i han superat les formacions transver-
sals que el programa porta associades. 
Aquestes, corresponen als cursos de 
Manipuladors d’aliments (10 h), Tre-
ball en equip (28 h) i Atenció al client 
i Qualitat de Servei (25 h). La finalitat 
d’aquestes formacions és millorar les 
seves competències de cara a la rein-
serció laboral.

En l’àmbit professional els partici-

pants han acomplert tasques a diferents 
àrees de l’ajuntament d’Amposta al llarg 
dels dotze mesos que dura el contracte, 
sempre amb l’acompanyament per part 
de l’àrea de Desenvolupament Social i 
Econòmic del consistori.

ALTRES FORMACIONS
L’Àrea de Desenvolupament social i 

econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, 
amb conveni amb l’Institut per al desen-
volupament de la formació i l’ocupació 
(IDFO), també ha realitzat dos cursos 
de formació subvencionats: el carnet 
de manipulador d’aliments i el carnet 
d’Operació de carretons Norma UNE 

58451, dels que, durant aquest mes de 
juny, se n’han pogut beneficiar tant perso-
nes treballadores com en situació d’atur. 

En aquestes formacions han participat 
un total de 35 persones, de les quals 
17 han cursat el carnet de carretó i 18 
el carnet de manipulador d’aliments. 
Amb aquests certificats, els participants 
han millorat les seves competències i a 
la vegada han adquirit habilitats que 
els poden ajudar la millorar la seva 
ocupabilitat.

Els cursos es tornaran a realitzar a la 
tardor i, totes les persones que estiguin 
interessades, poden apuntar-se a la 
pàgina web del Sindicat  

Finalitza la formació del Programa 
Treball i Formació línia Joves Tutelats
LO SINDICAT> En aquesta edició el programa ha comptat amb quatre participants

PROGRAMA ADA

Lloc: Sindicat

Programa de formació  adreçat a l'adquisició i millora de competències digitals, 
per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.

Persones destinatàries:  Aquesta convocatòria s’adreça a dones no ocupades residents 
en municipis de menys de 30.000 habitants

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons
procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió

Europea-NextGenerationEU

FORMACIÓ BÀSICA EN EINES 
DIGITALS D'OFIMÀTICA I COMUNICACIÓ

COMPLET! Pròxima edició octubre 2022
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Gent

«Recuperem la jota», Amposta 
apropa la dansa tradicional a la 
ciutadania amb assajos oberts
CULTURA POPULAR>  L’acte es va iniciar el 3 d’agost amb un assaig a la Plaça de l’Ajuntament i 
culminarà amb un ball durant les Festes Majors, el dilluns 15 d’agost

L’Ajuntament d’Amposta, el grup 
de jota Paracota, els Tabalaters i 
Dolçaines Samfaina i Country 

Sheriffes han organitzat l’esdeveniment 
«Recuperem la jota», que consta de dos 
assajos oberts a la ciutadania, els dos 
primers dimecres d’agost, i una ballada 
final que se celebrarà el 15 d’agost, en 
el context de les Festes Majors d’Am-
posta. La voluntat de la institució és la 
recuperació i promoció d’esta dansa tan 
típica i tradicional del territori.

El primer assaig es va fer el dimecres 
dia 3 d’agost a les 21 h, a la Plaça de 
l’Ajuntament, i el segon tindrà lloc el 
dimecres 10 d’agost, al mateix lloc. Els 
assajos es realitzaran amb passos bàsics 
que pugui aprendre qualsevol persona, ja 
que l’acte està obert a tothom que vulgui 
endinsar-se en la dansa tradicional. 

Els dos assajos culminaran el 15 
d’agost, dia de la Mare de Déu de l’As-
sumpció, patrona de la ciutat d’Amposta, 
amb una ballada de jota a la Plaça de 
l’Ajuntament a les 12.30 del migdia, tal 
com es feia antigament, tot just després de 
la missa de la festa major, a la Parròquia 
de l’Assumpció.

En ser una jornada de portes obertes, 
en què es vol implicar tant al poble com 
a les entitats, tothom està invitat, però el 
requisit indispensable és que els partici-
pants acudeixin a la cita vestits d’època, 
és a dir, amb roba de pagesos i pageses. 

PARACOTA, COUNTRY SHERIF-
FES I LA MÚSICA DE SAMFAINA

Els assajos i el ball es realitzaran amb 
l’acompanyament de Paracota, el grup 

que ha recuperat la jota a Amposta, i 
balla altres jotes d’altres localitats. Este 
grup porta en funcionament des del 2004, 
quan va començar ballant amb la rondalla 
del Teixidor i actualment participen en 
trobades arreu de les Terres de l’Ebre. Des 
de fa un parell d’anys el grup organitza 
mensualmen balls de plaça amb música 
en directe en diferents rondalles del 
territori i actuen activament a la Festa 
del Mercat d’Amposta, a teatres, ballades 
i concursos de cantadors, entre altres.

Paracota són els que estaran al cap-
davant portant la batuda, però també 
acompanyen Country Sheriffes, el 
primer i genuí grup de ball country i 
line-dance de les Terres de l’Ebre, que 
també s’impliquen ballant jota a la Festa 
del Mercat d’Amposta. I la música anirà 
a càrrec del grup d’animació Samfaina, 
La Colla de Dolçainers i Tabaleters, que 
es va formar l’any 1992 per acompanyar 
als gegants de la ciutat; però que durant 
els anys ha passat a intervenir amb altres 
activitats pròpies del grup, com cerca-
viles d’animació de barris, processons, 
concerts-audicions, acompanyament al 
grup de ball, etc.

Segons expliquen, este és el primer any 
en el qual es duu a terme la iniciativa, 
i segons els resultats s’anirà perfilant i 
polint de cara a altres anys. La intenció 
és donar-li continuïtat, amb la voluntat 
que tothom conegui este ball es feia a 
principis del segle XX i que es va anar 
perdent amb el temps 

AGUAITA.CAT
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Els joves han experimentat amb la tècnica de la pedra seca durant 15 dies. S’han encarregat de reconstruir unes barraques de pedra seca en mal estat.

Gent

Una quinzena de joves de dife-
rents punts de Catalunya han 
participat, del 15 al 29 de juli-

ol, en el camp de treball ’Rehabilitació 
de barraques de pedra d’Amposta’, 
organitzat per la Direcció General de 
Joventut i gestionat per la Fundació 
Escolta Josep Carol amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Amposta i el 
Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià.

Durant quinze dies, els i les joves 
s’han endinsat en un projecte que té 
la voluntat de reconstruir i conservar 
les estructures de pedra en sec del 
terme d’Amposta, alhora que donar-
los-hi un valor patrimonial, cultural, 
pedagògic i turístic. Reconeguda per 
la UNESCO com a patrimoni cultural 
immaterial, la tècnica de la pedra seca 
permet realitzar diferents tipus de 
construccions que, al llarg dels segles, 

han configurat els paisatges agrícoles 
i ramaders del Montsià. Així, a banda 
de reconstruir les barraques i dignifi-
car els espais on s’ubiquen, durant el 
camp de treball també s’ha intentat 
potenciar les construccions de pedra 
seca com a refugi de la biodiversitat 
ja que, gràcies a la seva estructura 
constructiva, la pedra és un hàbitat 
idoni per a plantes i animals.

A més de treballar en la recupe-

ració d’aquests espais patrimonials, 
els i les joves també han dut a terme 
activitats de companyonia, coneixença 
i cohesió, així com sortides pels es-
pais naturals de la zona o jocs de nit. 
Tanmateix, al llarg d’aquests dies les 
persones participants s’han allotjat a 
l’Escola Agrària d’Amposta gràcies 
a un conveni entre l’Ajuntament i 
el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

Una quinzena de joves recuperen les 
barraques de pedra seca d’Amposta
JOVENTUT> El camp de treball ’Rehabilitació de barraques de pedra d’Amposta’ organitzat per la 
Direcció General de Joventut va dirigit a joves de 14 a 17 anys
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Les restes ceràmiques localitzades al 
poblat ibèric de l’Antic indiquen que 
s’hauria abandonat l’any 200 ANE
HISTÒRIA>  Aquestes excavacions es realitzen des de fa dos anys gràcies al conveni de 
col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament d’Amposta

El grup de recerca Seminari de Pro-
tohistòria i Arqueologia (GRE-
SEPIA) de la URV, finalitzarà el 

divendres 5 d’agost la tercera campanya 
d’excavacions al jaciment de l’Antic 
d’Amposta amb una novetat: el poblat 
ibèric s’hauria abandonat entorn l’any 
200 Abans de la Nostra Era (ANE), 
segons les restes ceràmiques recupe-
rades durant les excavacions. Aquestes 
excavacions es realitzen des de fa dos 
anys gràcies al conveni de col·laboració 
entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament d’Amposta. 

“Ens movem encara en el terreny de la 
hipòtesi, però ja podem començar a pre-
cisar que el moment d’abandonament 
del poblat va ser entorn el 200 ANE. 
Així ens ho indiquen per ara les restes 
ceràmiques recuperades en el sector on 
es localitzen les primeres cases i recintes 
que hem explorat”, explicava Samuel 
Sardà, director de les excavacions i in-
vestigador del Departament d’Història 
i Història de l’Art de la URV.

Aquesta data és “molt interessant” 
-afegia- perquè aproxima l’època habita-
da de l’Antic a l’esclat i desenvolupament 
de la Segona Guerra Púnica, que va 
començar l’any 218 ANE i va finalitzar 
l’any 201 ANE. “L’abandonament del 
poblat podria tenir a veure potser amb 
una acció de represàlia per part dels 

romans”, deia Sardà.
En aquest sentit, el director de les 

excavacions recordava que l’historiador 
Titus Livi fa referència a un poblat 
ibèric des del qual es va donar l’avís 
als cartaginesos de l’arribada de les 
embarcacions romanes durant la batalla 
de les Goles de l’Ebre. “Per tant, per 
dates, posicionament geogràfic i control 
visual del territori, aquest poblat podria 
ser perfectament l’Antic d’Amposta”, 
assegurava Sardà.

A més a més, les excavacions han servit 
per a definir dues fases d’ocupació: durant 
l’Ibèric Ple i durant la fase de l’Ibèric 
Final. “Hem complert les expectatives, 
però queda molta feina a fer. L’any 
vinent serà clau per a investigar estrats 
inferiors, ubicats per sota dels potents 
nivells d’enderroc que enguany hem 
documentat. Seran aquests estrats els 
que ens aportaran molta més informació 
i de més qualitat”, explicava el director 
de les excavacions.

LES RESTES DE MALACOFAU-
NA AJUDARAN A CONÈIXER 
MILLOR LA HISTÒRIA DEL 
DELTA

Les dues setmanes de treball de 
camp al jaciment de l’Antic d’Amposta 
han servit també per a localitzar restes 
“significatives” de malacofauna, és a 

dir, restes de cloïsses, petxines i altres 
mol·luscs. “Això ens indica que els ha-
bitants de l’Antic aprofitaven a fons els 
recursos fluvials i marítims”, recalcava 
Sardà. En aquest sentit, explicava que 
“es tracta d’un tipus de restes bioarque-
ològiques que poden permetre extreure 
dades especialment interessants per a 
caracteritzar el paleopaisatge deltaic 
d’època protohistòrica. És a dir, pensem 
que des de l’arqueologia podrem també 
contribuir a conèixer millor la història 

del Delta de l’Ebre i la seva evolució”.
Finalment, Sardà destaca la localit-

zació d’un lingot de plom, fet que els 
arqueòlegs relacionen amb el treball del 
metall al mateix poblat. “Hem documen-
tat evidències clarament relacionables 
amb l’activitat metal·lúrgica, i més 
concretament amb el treball del bronze 
i del plom”, afegia.

Les excavacions a l’Antic d’Amposta 
es realitzen des de fa dos anys gràcies al 
conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat Rovira i Virgili i l’Ajunta-
ment d’Amposta. Aquest any, a més, ha 
estat el primer en el qual s’ha comptat 
amb l’alumnat del Curs d’Arqueologia. 
Es tracta d’estudiants que estan cursant 
el grau en Història o en Història de l’Art 
de la URV, d’altres de la Universitat 
Pompeu Fabra i de la Università La Sa-
pienza (Roma), i alguns amb els estudis 
de grau finalitzats, però que cursaran 
l’any vinent la primera edició del Màster 
interuniversitari d’Arqueologia Clàssica 
Aplicada (MACA), que organitzen la 
Universitat Rovira i Virgili, la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica 

Arqueòlegs i estudiants han col·laborat en les excavacions del jaciment de l ’Antic 
d ’Amposta.

Les excavacions a l ’Antic d ’Amposta s’han allargat durant dues setmanes. 

Cultura
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Els concerts individuals s’han con-
vertit en un dels al·licients del fes-
tival Delta Chamber Music, el fes-

tival internacional de música de cam-
bra  de les  Terres  de  l’Ebre. Enguany 
s’han repartit en dos espais i dos pobles 
diferents,  12  es oferir este  dilluns  a 
la  Celoquia  del  Castell  d’Amposta, 
i 12 més es faran este dimarts al vespre 
a l’Oficina de turisme d’Ulldecona. L’es-
pectador entra a la sala i es troba cara 
a cara amb un solista. Sense dir-se res, 
es miren, el músic s’inspira i es posa a 
tocar. El Delta Chamber ha recuperat 
enguany els músics internacionals, que 
ja han ofert, amb èxit aclaparador, dos 
concerts a Flix i Deltebre. Les actua-
cions centrals es fan el cap de setmana 
del 5 d’agost a Amposta.

La  codirectora  del  Delta  Cham-
ber Music, Laura Ruiz, va importar els 
concerts ‘One to One’ per salvar l’edició 
2020, en plena pandèmia. Era un for-
mat que havien estrenat en un festival 
al nord d’Alemanya i que s’adaptava a 
les restriccions sanitàries d’aquell estiu. 
Els  concerts  individuals han estat un 
èxit des del primer dia i en només tres 
edicions són ja un dels fenòmens del 
festival de música de cambra ebrenc.

Enguany s’han ofert 24 concerts in-
dividuals i les entrades es van vendre de 
seguida, però com reconeix la codirec-
tora, l’oferta és difícil d’ampliar perquè 

tot i que és una experiència molt intensa 
i emocionant, és també esgotadora per 
als músics. “Ens afecta a la vulnerabilitat 
perquè tothom s’emociona. Els músics 
em diuen que se’ls ha posat la pell de 
gallina i que als espectadors els queien 
les llàgrimes durant el concert”, expli-
cava Laura Ruiz, després dels primers 
concerts que es van fer aquest dilluns 
a la Celoquia del Castell d’Amposta.

De fet, són concerts de deu minuts, a 
un preu molt assequible (5 euros), que 
són únics i irrepetibles, amb músics 
de reconeixement internacional que 
improvisen segons les sensacions cre-
ades entre ell i l’oient. “Només passarà 
una vegada a la vida i no es repartirà 
mai igual. Tenir algú, només per a tu, 
que et dedica la saviesa i l’energia, és 
increïble”, ha dit Ruiz. “És molt bonic 
i molt intens”, afegia.

Després de dos anys amb restriccions 
de mobilitat, els músics internacionals 
tornen a participar en aquesta setena 
edició del Delta Chamber Music i 
per primer cop, s’han ofert, amb un 
èxit aclaparador, concerts per tot el 
territori. El passat cap de setmana, els 
joves músics del Programa Academy i 
alguns dels solistes del festival van 
tocar el programa de ‘Danses fantàs-
tiques’ a Flix i Deltebre, i aquests dies 
s’assaja sense descans per les actuaci-
ons centrals que es faran a Amposta, 

divendres i dissabte, al Museu Terres 
de l’Ebre. ‘Fantasia’ és el lema d’un 
repertori “molt virtuós i complicat” 
per al qual s’estan destinant totes les 
hores possibles d’assaig. Les entrades 
estan gairebé esgotades.

Els joves talents estan explicant 
arreu les possibilitats que els està 
oferint el festival ebrenc, amb el pro-
grama  Young  Talent  i el programa 
Academy que busca “promoure la 
formació de músics que destaquen 
per la seua excel·lència” i donar-los 
impuls professional. Joves de tot l’estat 
espanyol poden aprendre amb els grans 

músics i pedagogs de tot Europa, que 
són els solistes del festival, i compartir 
escenari, una posada en escena del 
mètode ‘learning by doing’ amb totes 
les despeses pagades.

Estos programes estan fent que el 
Delta Chamber agafe “una embranzida 
molt bona” perquè és una oportunitat 
gairebé única per als músics joves. 
“No tenen tants escenaris on tocar”, 
reconeixia Ruiz. Molts han vingut 
expressament de l’estranger on s’estan 
formant i celebren que els seus familiars 
els puguen vindre veure tocar prop de 
casa, fet que no els passa sovint 

Músics i oients s’emocionen en els 
concerts individuals, el fenomen del 
Delta Chamber Music Festival
MÚSICA>  La codirectora Laura Ruiz reconeix que el projecte “pren embranzida” entre els joves

La clarinetista i codirectora del Delta Chamber Music, Laura Ruiz, ofereix un con-
cert individual a una oient a la Celoquia del Castell d ’Amposta
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Amposta, estimada terra meua, jo no et puc oblidar, si surto alguna vegada, 
quines ganes de tornar. L’Ebre meravellós, quants se’l volen emportar.

Tenim un Club de Rem que és una preciositat, on ensenyen als infants a respectar el riu i 
també a navegar. Ja amb 8 o 10 anys, estan amb els bots de rem, riu amunt, riu avall. És un 

espectacle veure tanta joventut remant i com s’estimen el riu, que és un mirall.

I la ribera amb tota la seva esplendor i també multicolor.

El Canal voltant el poble...

La jota és bonica cantar-la o ballar-la.

I les dos bandes de música centenàries ja... no hi ha casa que no tingui un músic.

Els nous i tantes tradicions, per això estimada Amposta, sempre seràs la millor.

D.CABALLÉ

«Sempre Amposta»

Cultura
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Històries per pensar
“EXCUSETES DE MAL PAGADOR”

 Del meu pare us podria dir ben poca cosa, la veritat. Que era un home 
alt amb barba, i que, els pocs moments que passava per casa, esmerçava 
tota la seua atenció a posar vinils al menjador comunal. I eren bons els 
discos! El molt cabró disposava d’un gust exquisit per la bona música: 
Dylan, Simon, Patty Smith, la Joplin... Era un sibarita a qui, per damunt 
de tot, li abellien els clàssics dels seixanta, tot i que mai triava les cançons 
més conegudes. El pare que jo recordo era més de cares B i de temes poc 
explícits i intimistes..., com ara ell. De fet sempre he pensat que, avui en 
dia, podria treballar comentant rareses musicals a Ràdio 3, per què com he 
tractat d’exposar-vos, a tota havia sigut un “melòman”, fins i tot diria que 
un “melòman” recalcitrant... Però també i la mateixa vegada, sempre fou un 
mal espòs i, perquè no dir-ho, un pare encara pitjor .

A tall d’informació i pel que he pogut esbrinar després de rascar un 
poquet el socarrimat de la paella familiar, es veu que el meu progenitor, de 
jove, s’havia sentit atret per les persones del seu mateix sexe. Però com en 
el món estrany i esquerp que li havia tocat en sort no hi havia lloc per esta 
mena d’excentricitats desviades, optà per resseguir el guió prefixat i treballar 
de jurisprudent com el senyor Casadevall (mon iaio), casar-se amb la veïna 

de tota la vida i deixar-la prenyada tan bon punt això fora possible. I a fe 
de déu que el molt malparit va tindre tota la punteria del món, perquè als 
nous mesos i tretze dies de l’enllaç, a trenc d’alba i abans el sol no claregés, 
vaig sortir-los-hi jo. I d’esta manera, amb la meu naixença, el fill del senyor 
Casadevall, amb només vint-i-quatre anys i un sol intent reproductiu, va 
deixar enterament enllestit el seu projecte de vida.

La mama es morí de càncer de pit... i també de tristesa. Tot va anar massa 
de pressa perquè es veu que, en obrir, ho van trobar massa escampat i no 
pogueren fer gaire cosa. Mon pare no va estar a l’alçada… Diuen que el dol 
té 5 fases. Cinc estadis que tenen lloc, en major o menor mesura, sempre 
que patim una pèrdua. I tot i que tenen tendència a produir-se d’una manera 
successiva, això, com tota la psicologia en general, no és una ciència exacta i 
cada procés, com cada persona, es únic i irrepetible... Negació, ira, negociació, 
depressió i acceptació, són els seus noms. Però crec que els especialistes ten-
deixen a deixar-se’n un, potser perquè és menys evident i fa de mal explicar. 
“Fugida”.  Ja sé que pot resultar una futilesa sobrera, innecessària i, fins i 
tot, accessòria i accidental. Però adonar-te del moment escaient per marxar 
resulta molt important. Tant d’una festa com d’una relació com de la vida… 
I malgrat les seues excusetes de mal pagador, el meu progenitor escollí el 
moment més inoportú per abdicar de la seua funció de pare, posar-se perruca 
i dedicar-se a l’hedonisme més absolut 

JESÚS SERR ANO

Tribuna

En uns dies la ciutat se submergirà 
en les Festes Majors. Unes festes que 
seran, si cap, encara més especials, ja 
que són les primeres que podrem ce-
lebrar amb total normalitat. Si més no, 
com ho fèiem abans de la Covid-19: 

amb les places i els carrers plens de 
gent amb ganes de xalar i viure uns 
dies de companyonia i desconnexió. 
Com a les ampostines i ampostins 
ens agrada, no?

Per escalfar motors, en aquesta 
Revista Amposta trobareu un tastet de 

la programació de les Festes Majors, 
així com l’elecció de la pregonera i la 
presentació de representants o, excep-
cionalment, les fotografies del Concurs 
de Vestits de Paper, ja que aquest any 
va tenir lloc al juliol per celebrar el 50 
aniversari. També podreu veure com 

va anar la inauguració del Casal Cívic 
Ruiz Salgado, així com moltes altres 
coses que han passat a la nostra ciutat 
aquest mes de juliol.

Esperem que gaudiu d’aquest exem-
plar i de la Revista Amposta i, sobretot, 
de les Festes Majors 

Editorial
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L’hospital Comarcal 
d’Amposta augmenta 
la seva activitat

Amb la voluntat de millorar el servei 
que s’ofereix al ciutadà, des de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta s’ha fet una aposta 
ferma que ha possibilitat que el centre hos-
pitalari hagi augmentat la seva activitat. 
Aquest augment de l’activitat s’ha con-
centrat especialment a l’àrea quirúrgica on 
podem destacar noves intervencions com 
la cirurgia de pròtesi d’espatlla. Aquest 
increment en l’activitat ha suposat un 
creixement del 7% respecte a l’anualitat 
2020 i ha possibilitat situar el xifra d’ac-
tivitat per sobre dels 22 milions d’euros. 

A més, el creixement de l’activitat ha 
anat de la mà d’uns resultats econòmics 
positius ja que la gestió realitzada va 
permetre tancar l’exercici 2021 amb uns 

resultats econòmics de 371.478 euros 
després d’impostos. L’augment en l’ac-
tivitat i els resultats econòmics positius 
han anat acompanyats de tot un seguit 
d’inversions a l’hospital. Això ha estat 
així ja que la nostra prioritat ha estat 
sempre portar a terme una renovació 
tecnològica de tot l’equipament. A dia 
d’avui, ja s’ha renovat el mamògraf, la sala 
de radiologia, l’arc quirúrgic, els ecògrafs 
i la ressonància magnètica, que es trobava 
sense funcionament des de l’any 2012, 
i que aquest mes d’octubre realitzarà la 
renovació del sistema de Tomografia 
Computerizada (TAC). 

Aquest nou TAC que ha suposat una 
inversió de 408.000 euros permetrà donar 
resposta a l’increment d’activitat que hi ha 
a l’hospital i permetrà la presa de imatges 
360º sense desplaçament de la llitera on es 
troba el pacient. A més, també possibilitarà 
la integració en els programes d’avaluació 
urgent del CODI ICTUS, de forma co-
ordinada amb altres centres del territori 
i també entre d’altres estudi de perfusió 
multiòrgans. L’adquisició d’aquest TAC 
sumada a la resta d’inversions realitzades 
suposen que la inversió realitzada des 
del 2015 hagi estat aproximadament 
d’1.700.000 euros. 

A banda de l’Hospital, la gestió que 
s’està fent de la Fussmont (Fundació que 
entre altres coses gestiona la residència 

d’avis) ha possibilitat que la xifra de negoci 
ordinari d’aquesta entitat hagi superat per 
primer cop els 5 milions d’euros suposant 
un increment del 5’6% respecte a l’any 
2020 i hagi tancat l’anualitat 2021 ham 
un saldo positiu de 120.000 euros.

Adjudicades les obres 
per reurbanitzar el 
carrer França i el 
passeig Canal

Un cop finalitzat el nou pavelló esportiu 
de tecnificació es va iniciar el desenvolu-
pament de la segona fase consistent en la 
reurbanització de tot el seu entorn. Aques-
ta actuació, que suposarà una inversió de 
222.400 euros ja ha estat adjudicada i 
possibilitarà millorar l’accessibilitat del 

carrer França amb la incorporació d’un 
carril bici, la reurbanització de l’entorn 
pavelló, la millora de l’entrada a la pista 
d’atletisme i la urbanització del pati de 
l’Institut de Tecnificació. Aquestes obres 
de reurbanització aniran acompanyades 
també de l’urbanització del passeig Canal, 
des del carrer Mestre Sunyer fins a l’inici 
del passeig del Canal Marítim, just davant 
de la llar d’infants la Sequieta. Una actua-
ció que suposarà una inversió de 280.000 
euros dels quals 130.000 estan finançats 
per Fons europeus. Aquesta actuació pre-
veu la millora dels paviments, mobiliari, 
jardineria, senyalitzacions, la construcció 
de la vorera del passeig Canal, ara inexis-
tent al cantó del canal, i l’habilitació de 
la infraestructura ciclista que connectarà 
amb el carril bici ja existent al passeig del 
Canal Marítim 

Projecte ampliació 
del polígon de l’Oriola

Si volem que Amposta creixi hem de 
posar els fonaments com més aviat millor. 
Portem anys de retard amb l´ampliació 
del polígon de l´oriola. 

Necessitem desenes de milers de km 
quadrats lliures per oferir a les grans 
empreses perquè s´instal·lin Amposta.

No podem continuar veient com 
municipis veïns Aldea, Tortosa.... reben 
aquestes empreses a casa seva sense fer res.

Algú pot imaginar quants diners 
recaptaran de Kronospan anualment. A 
més de la feina directa, indirecta i agregada 
que crearà.

Més diners, més recursos per aquests 
municipis sense necessitat d’apujar im-
postos ni retallar serveis.

Cal fer una aposta decidida per portar 
empreses a Amposta. Cal crear grans es-
pais i buscar inversors perquè els omplin. 
Això si volem un creixement fort i amb 
futur i no continuar fent festetes i esperant 
que ens caiguin del cel les inversions sense 
fer res. Després de 8 anys ja hem vist 
que aquesta política d´empresa d´ERC 
és un fracàs. 

Comerç a Amposta

Al principi de la legislatura vam 
presentar aquestes propostes que encara 
tenim en ment i creiem que pot ajudar 
molt al comerç.

 Projecte de la Terra a casa presentat al 
nostre programa de les eleccions del 2019

El projecte de l´incorporació de 
productes de proximitat i locals als 
supermercats

El que voliem amb aquesta proposta 
és crear una obligació als supermercats 
d´Amposta de més de 300 m2 a la incor-
poració de productes de próximitat i locals. 
Això ho fariem amb un porcentatge sobre 
el total de productes que tenen a la venda. 

 El projecte del Crowdfunding
El crowdfunding es un terme anglès 

que fa referencia a un tipus de financiaciño 
col.lectiva (també anomenada microme-
cenatge), generalment realitzada a través 
de plataformes online, en la que a través 
de petites aportacions es financia un 
determinat projecte o iniciativa. 

Volem presentar o millor dit recordar les 
que ja vam presentar en el seu dia. Creiem 

que són propostes per incentivar el comerç 
d´Amposta,  ja que no es que estigués en 
el seu millor moment però ara creiem que 
són mesures d´urgència.

Algunes de les  mesures i resumides 
són les següents:

- Fer una targeta de fidelització per al 
comerç en general d´Amposta on dintre 
es poden fer descomptes personalitzats 
de... Families nombroses, descomptes a 
la restauració, descomptes als estudiants, 

descomptes per jubilats, etc…
- Dintre de la targeta de fidelització 

oferir promocions per gent que no sigui 
d´Amposta.

- Necessitem col.laboracions entre 
comerços d´Amposta i si cal de la nostra 
comarca.

- Necessitem un directori comercial a 
cada entrada de la nostra ciutat actualitzat 
i viu i per gremis. 

- Necessitem una promoció interna 
molt forta del comerç i promocionant 
diverses zones d´Amposta. 

- Ofertes conjuntes per gremis.
- Potenciar i estar al costat dels nous 

naixements. En el seu dia vam presentar 
el projecte de donar la benvinguda als 
nadons amb promocions exclusives amb 
descomptes durant els primers 6 mesos 
o any de vida. 

- Potenciar les animacions comercials. 
Creiem que les animacions comercials 
les han de  portar a terme els mateixos 
comerços i no empreses externes. Són 
els mateixos comerços qui coneixen a la 
seva clientela i el que volen aconseguir. 
La col.laboració ha de  ser entre els 
comerços i amb l´ajuda incondicional de 
l´Ajuntament. 

- Fer un seguiment incondicional als 
productes de proximitat i locals per part 
de l´Ajuntament...un exemple... 

L’espai ERC

L’espai SOM AMPOSTA

Tribuna
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McDonalds no és 
Kronospan

Fa pocs dies rebíem notícia de l’ober-
tura d’un nou restaurant d’una franquícia 
americana de fast food (menjar ràpid) 
McDonald’s, esbombada als quatre vents 
per l’equip de govern amb l’Alcalde al 
capdavant.

D’entrada, sembla una bona notícia. 
Però en realitat no és cap canvi de tendèn-
cia, ni suposarà cap inversió forta dins del 
panorama empresarial, urbà o industrial 
local. Serà simplement un repartiment 
entre els dos establiments que té la fran-
quícia a les Terres de l’Ebre: el del Nord, 
que es quedarà a Tortosa, i el del Sud i 
el Delta que es quedarà a Amposta. La, 
digue’m-ne, nostra sucursal, només tindrà 
més possibilitat de visites si s’obre la AP7, 
entre Freginals i Masdenverge, a la costa 
de Santa Fe (per cert, una de les nostres 
reinvidicacions de fa molt de temps). 

Fem la comparativa. La inversió de 
McDonalds és com a molt de 2M€ i la 
de Kronospan unes dos-centes vint-i-cinc 
vegades més fins arribar als 450M€. Per 
tant, les empreses locals que hi treballin 

podran fer l’agost només en la mesura de 
la inversió que es faci.

El mateix passa amb els llocs de 
treball generats. McDonald’s ben just 
arribarà als 25 llocs de feina i Kronospan 
n’oferirà 12 vegades més, segurament 
millor remunerats, i possiblement algun 
directiu o treballador viurà a Amposta, i 
ens n’alegrem.

Però els impostos a recaptar no es poden 
comparar. Tot i no saber encara les xifres 
podem assegurar que seran ben diferents.

És, malauradament, el resultat nefast de 
la política empresarial del govern munici-
pal d’Amposta, amb l’obsessió del regidor 
del ram per apostar per cooperatives que 
no funcionen i no generen, o bé per portar 
al poble una gran industria logística.

El resultat, fast food. També per als 
votants. 

Reflexionem. Si votem fast food, 
tindrem fast food. I hem de saber que 
hi ha alternatives a aquesta manera de 
fer i de treballar. Alternatives serioses, 
punteres en estratègia i innovadores, 
que a curt-mitjà termini donen resultats 
positius.

JuntsxAmposta hem rebut els nous 
informes emesos pel Departament 
d’Intervenció. I hem pogut analitzar el 
funcionament bàsic de l’Ajuntament 
amb les adjudicacions, les subvencions, 

l’hospital comarcal, Sorea... 
La veritat és que llegir-los és el dia de 

la marmota, una repetició calcada del que 
ens deien aquests informes l’any passat: 
repeticions de contractes, adjudicacions a 
dit, i sobretot, falta de planificació. Una 
escandalosa falta de planificació.

De les propostes que va fer ERC per 
evitar totes aquestes males praxis no n’ha 
posat en pràctica cap. Cap ni una. Un any 
i un altre i un altre...el mateix.

Les il·legalitats exposades per la inter-
ventora són diverses i en diferents graus 
d’incompliment. 

Repeticions de contractacions, any rere 
any, sense licitació, sense concurs públic. 
Això fa que la gestió de l’ajuntament 
sigui més cara. 

Adjudicacions a dit. Trobar la factura 
dins de la carpeta de l’expedient només sig-
nifica que no hi ha pressupost, que no hi ha 
hagut acceptació de la despesa i que, potser, 
no hi havia la partida preparada. Tots els 
empresaris d’Amposta de qualsevol sector 
són contractats? Tots? No. Només alguns 
privilegiats que en alguns casos superen 
en molt els límits de contractació. Hi ha 
empreses que tripliquen el límit permès 
de contractació. És il·legal, però des de 
l’equip de govern d’ERC responen que si 
no ho fan així vindran empreses de fora 
a prendre’ns els contractes. Surrealista. I 

mentida.
Si fem una ullada a les contractacions 

menors, trobem que sí que es contrac-
ten empreses d’Amposta, però només 
algunes empreses. Hi ha sectors en que 
l’ajuntament compra materials o desvia 
serveis fora del poble, tot i tenir empre-
ses a la ciutat que poden donar el servei 
perfectament. 

Falta de planificació, pedaços i nyaps. 
La gestió de l’Ajuntament s’ha deteriorat 
des del 2018, quan es van acabar els 6M€ 
que van deixar de romanent els anteriors 
governs. Cal recordar aquí que actualment 
tenim un romanent de menys de 150.000€. 
De 6M€ a 150.000€. Brutal. Aquesta falta 
absoluta de planificació és la que ha fet que 
en 2 anys han hagut d’apujar impostos. 
En plena pandèmia, únic cas mundial, i 
en la post pandèmia. Perquè no podien 
assumir la càrrega de factures i nòmines, 
que han fet créixer sense control. 

És a dir, en resum el que diu Intervenció 
de l’ajuntament és que, en el millor dels 
casos, ens trobem la factura dins l’expedi-
ent. Una factura feta sense aprovació, sense 
demanar pressupostos, a fets consumats.

 Isón factures que any rere any s’ad-
judiquen a les mateixes empreses i pels 
mateixos serveis.

No sé vosaltres, però jo, la transparència, 
no la veig enlloc  

AL PLE DEL MES DE JULIOL, 
EL PSC VAM PRESENTAR UNA 
MOCIÓ per crear una Mesa de Benes-
tar Animal per a millorar les condicions 
de vida dels animals de companyia. 
Malauradament, Espanya ocupa un dels 
primers llocs en abandonament animal. 
Segons dades de la Fundació Affinity 
del 2021, les protectores i associacions 
recullen un gos cada 5 minuts, essent 
més de 286.000 animals els recollits 
el passat any. D’aquests, 168.000 són 
gossos i 117.000 són gats. L’abando-
nament de gossos i gats requereix una 
major intervenció i cooperació per part 
dels agents implicats.

A AMPOSTA ES VA FER UN 
PAS ENDAVANT EN MATÈRIA 
DE PROTECCIÓ ANIMAL quan 
es va decidir per implantar el model 
de recollida d’animals abandonats o 
perduts del nostre municipi aprofitant 
les instal·lacions de la gossera municipal 
i gestionant-ho mitjançant l’Associació 
Engrescats de les Terres de l’Ebre, 
facilitant així una segona oportunitat 
per als animals abandonats. 

També s’han desenvolupat colònies 
de gats ferals mitjanament controlades 

pel mètode CES (Captura-Esterilitza-
ció i solta) i alimentades per voluntaris/
es de la mateixa associació.

AFORTUNADAMENT, EN ELS 
ÚLTIMS ANYS HA AUGMENTAT 
LA SENSIBILITAT cap a la situació 
de maltractament i abandonament que 
sofreixen els animals del nostre munici-
pi. La responsabilitat dels animals que es 
troben en el nostre terme Municipal és 
de l’Ajuntament i aquest hauria de ser 
el principal interessat a reduir al màxim 
el nombre d’abandonaments. Per al bon 
funcionament d’un Ajuntament com a 
màxim òrgan local, és imprescindible ser 
un exemple per a la ciutadania, atenent 
els diferents àmbits que li competeixen, 
i entre ells, es troba el benestar animal.

PER AIXÒ, JUNTAMENT EN 
L’ASSOCIACIÓ ENGRESCATS
s’han de buscar mecanismes per poder 
crear una  Mesa de Benestar Animal 
integrada per veterinaris, Policia Local, 
Agents Rurals, membres dels grups polí-
tics representats, Associació Engrescats 
i altres ens que es poguessin considerar, 
i que tingui com a competències:

- Creació de projectes referents a 
conscienciació ciutadana sobre l’obli-
gatorietat de censar al seu animal de 
companyia.

- Assignar un espai propi a la web de 
l’Ajuntament per incentivar l’adopció 
de gossos i gats.

- Desenvolupar campanyes d’im-
plantació de xip a gossos i gats, en 
col·laboració amb els centres veterinaris 
del municipi.

- Establir un protocol de recollida 
de gossos i gats abandonats

- Establir un protocol per a denunciar 
casos de maltractament animal.

- Vetllar pel compliment de les or-
denances sobre la tinença responsable 
dels animals.

A L’ABRIL L’ALCALDE ENS VA 
VOTAR EN CONTRA de la moció 
per restablir el servei de parts i cesàries 
a l’Hospital Comarcal d’Amposta, dient 
com sempre que li fem propostes que 
ja ho té previst, i que el servei quedarà 
restablert a finals de maig o principis 
de juny, i que fins i tot, ja hi havia 
programat un part a l’agost, és per això 
que aquest últim ple ens vam adreçar de 
nou perquè ens confirmes, tal com es va 
comprometre, si aquest servei ja estava 
restablert. Per a sorpresa la nostra!, 
perquè ens contesta que no, que seguim 
igual que al mes l’abril i que no sabia 
ni si es restabliria. Una vegada més ens 
demostra que la seva paraula és paper 
mullat i què a l’hospital comarcal anem 

perdent serveis en un degoteig constant 
d’especialitats en detriment dels usuaris 
de la seguretat social i dels mateixos 
socis i mutualistes. 

ARA, L’ARGUMENT DE L’AL-
CALDE, és que està pendent d’una 
reunió amb els serveis tècnics mèdics 
per a veure que faran, i mentrestant les 
dones que tenien l’esperança de tenir el 
seu nadó a Amposta, es va esvaint. Amb 
les persones no s’hi juga, si a nosaltres 
ens enganya en un Ple Municipal, allí es 
queda, però a la gent del carrer que no 
els enganyi.  Ara si, ara no, ara veurem el 
que farem, podríem dir que l’alcalde és 
un triler, amagant la boleta dintre d’un 
gobelet i que per molt d’interès que hi 
posis, en aquest Alcalde mai l’encertaràs. 

El cert és que, per molt que ho repe-
teixi no tenim un hospital de màxima 
categoria pel fet de fer més operacions 
de cataractes, i fins i tot d’esquena. Però, 
i els pediatres que prometia al 2018?, 
i el servei de dentista? I el neuròleg? 
La veritat és que els únics que s’estan 
deixant la pell són els professionals que 
hi treballen, i no l’alcalde com ens vol 
fer creure donada la falta d’especialistes. 
No s’equivoqui Sr. Tomàs, potser posarà 
un vaixell a navegar pel riu, però aquest 
vaixell anomenat “Hospital” se li està 
enfonsant 

L’espai PSC-AMPOSTA 

L’espai Junts per 
Amposta

Tribuna
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El Club Handbol Amposta ja 
té a punt la plantilla del sénior 
femení de Divisió d’Honor Plata 

2022-23. Entre els fitxatges que han 
presentat aquests mesos d’estiu hi ha 
el nou entrenador de l’equip, Marc 
Fornós, que ja va estar vinculat al club 
com a entrenador dels equips de base 
i del sénior femení de DHP en etapes 
anteriors. Set anys després del seu pas 
per les pistes ampostines, Fornós torna 
amb l’objectiu que “retornin els bons 
resultats de temporades anteriors”.

Qui acompanyarà a Fornós al capda-
vant de l’equip serà el segon entrenador 
Joan Curto, qui també va formar part del 
CHA, en aquest cas com a jugador del 
sénior masculí, entre el 1994 i el 2008. 
Posteriorment, Curto ha jugat al Club 
Balonmano Vinaròs i al C.E. Tortosa. 
Com a entrenador, va donar les primeres 
ordres a l’infantil i al cadet masculí del 
C.H. Amposta amb només 18 anys. 
D’altra banda, també ha estat vinculat 
al H.C. Perelló com a tècnic en totes 
les categories base i sénior femení 

Magnífics resultats de les pare-
lles del Club de Ball Esportiu 
Quick Dance Amposta als 

Campionats d’Espanya de balls llatins, 
un esdeveniment que es va celebrar del 
24 al 26 de juny a la localitat gallega de 
Naron. Al campionat van participar tres 
parelles del club, les quals van aconse-
guir uns resultats excel·lents, tant en els 
Campionats estatals com en les proves 
internacionals que paral·lelament que 
s’havien organitzat.

Guillem Bertomeu i Laia Talarn, 
parella de la categoria Youth, van ser 
els guanyadors de la Copa Espanya en 
la modalitat de Balls Standard. En la 
disciplina dels Campionats d’Espanya 
en la modalitat de llatins va obtenir la 
16a posició d’un total de 25 parelles, 
a la vegada també van participar en 
l’Open Internacional en la modalitat de 
balls Standard obtenint la 5a posició i 
10a posició en la modalitat de Llatins.

En la categoria Juvenil II, la parella 

formada per Roger Bertomeu i Anel 
Fumadó van assolir un altre cop el títol 
de Subcampions d’Espanya, aquesta 
vegada en la modalitat de Balls llatins. 
En les competicions internacionals 
van aconseguir la 1a posició en l’Open 
Standard, i la 2a posició en Llatins.

Paral·lelament al Campionat d’Es-
panya, es va celebrar una de les proves 
del World Dance Sport Federation 

Gran Slam Standard en la categoria 
reina, la d’Adult, amb les millors pa-
relles en l’àmbit internacional. 

Aquest cop Amposta Quick Dance 
també va ser-hi present amb la parella 
més veterana Irene Martí i Agustí 
Ferré, que van saber defensar el seu 
ball, obtenint una meritòria 21a posició, 
d’un total de 46 parelles vingudes de 
tot el món 

Marc Fornós i Joan Curto, nous entrenadors del 
sénior femení del Club Handbol Amposta

Magnífics resultats del CBE Amposta 
Quick Dance als Campionats 
d’Espanya de balls llatins 

HANDBOL> S’han presentat amb la resta de plantilla del sénior femení de Divisió d’Honor Plata 2022-23

BALL> Es van celebrar a la localitat gallega de Naron els dies 24,25 i 26 de juny
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Amb l’ampostina Zaida Ardit al 
capdavant, el Club Patí Tona 
va aconseguir, el passat 9 de 

juliol, el tercer lloc al Campionat 
Europeu de Grups Xous Petits de 
patinatge artístic, que aquest any va 
tenir lloc a Foli, a Itàlia. En total 
competien 13 grups d’arreu d’Eu-
ropa, entre els quals hi havia Itàlia, 
Portugal, Alemanya, Holanda, França 
i Espanya.

El C.P. Tona va aconseguir 127,500 

punts, essent superat només per dos 
grups italians, el Roma Roller Team 
(131 punts) i el Division (130,200 
punts).

El xou petit del C.P. Tona és una 
coreografia de Pere Marsinyach, el 
qual està integrat com a patinador 
dintre del grup i també forma part de 
l’equip tècnic. Endavant amb aquests 
resultats i molta sort al Campionat 
del Món que tindrà lloc a Argentina 
el pròxim mes de novembre 

Zaida Ardit regala el podi del 
Campionat Europeu al C.P. Tona
PATINATGE> Van aconseguir el bronze al campionat de Grups Xous Petits de Forli, el 9 de juliol






