
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

L'Ajuntament va promoure una jornada de neteja a la zona del Goleró. Un petit grup de 
voluntàries i voluntaris van fer possible aquesta acció i, gràcies al seu esforç, es van recollir 
300 quilos de brossa que no acabaran agreujant el problema de la contaminació del 
nostre fràgil entorn. Moltes gràcies!
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Una onada de responsabilitat col·lectiva
Francesc Sancho

La sisena onada de la Covid-19 afecta el món. Les xifres 
d'afectats són molt altes, per sort al nostre país les xifres de 
vacunació també. Les conseqüències socials no han estat tan 
greus com en les anteriors onades. Sense voler ser pessimista, 
crec encertar si dic que hi haurà una setena onada. Tot i això, 
si no apareix una variant més agressiva, ja no serà el mateix. 
Hem après a protegir-nos, sense perdre la precaució hem 
perdut la por. L'alarma social que hem patit ja ha passat, de 
fet al nostre poble podem dir que les conseqüències greus han 
estat excepcionals. Un cert optimisme recorre el sector sanitari.

Tot i això, encara no podem fer balanç definitiu, però sí que 
podem dir que els estats han fracassat tots. En lloc de més 
metges i metgesses, més medicina primària, més atenció per-
sonalitzada, hem vist els Centres d'Atenció Primària tancats, la 
ciutadania ha tingut dificultats per accedir a un senzill consell 

mèdic. Les persones més grans han estat abandonades a 
la seva sort i els més joves han viscut prohibicions que han 
afectat la seva formació i desenvolupament social.

Al mateix temps, hem viscut una onada de responsabilitat 
col·lectiva, una onada de solidaritat, una gran lliçó de resis-
tència popular. Miro enrere i em sento agraït per tanta gent 
amb qui he compartit poble. Aquest temps de Covid m'ha fet 
recordar que durant molts anys he conviscut amb generacions 
de persones conegudes o anònimes, però excel·lents. Som 
un poble cohesionat, per això, a través d'aquesta editorial 
vull a agrair a tothom qui ha fet possible la nostra amistat i 
el bon veïnatge. Fa molts anys que vaig aterrar a l'Ampolla. 
Vaig trobar amics i amigues i vull dir-vos que no n'he vist de 
millors. Hem de ser optimistes perquè som un poble i sabem 
el que això vol dir. Tenim ànima i esperança. Gràcies!

Foto: Paco Cabrera
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Junta de Govern.   
29 de Novembre 2021

PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 209/2021. Damián V.A. Favorable

Expt. 219/2021. Marcel F.B. Ajornada

Expt. 225/2021. Pedro F.P. Ajornada

Expt. 231/2021. Montserrat P.M. Favorable

Expt. 233/2021. Ampolla Restauració SL. Favorable

Expt. 234/2021. Fuensanta M.M. Favorable

Expt. 237/2021. Alter Innovation SL. Favorable

Expt. 238/2021. Damian C.F. Favorable

Expt. 239/2021. Manuel S.M. Favorable

G2320/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 174V

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *174V la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(aigua) amb un import de 89,93 €.

G2321/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 575C

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *575C la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 300,00 €.

G2322/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 427E

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *427E la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 300,00 €.

G2323/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 349L

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *349L la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 300,00 €.

G2324/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 899D

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *899D la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 165,41 €.

G2325/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 688R

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *688R la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 300,00 €.

G2326/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 686W

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *686W la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 300,00 €.

G2327/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.

Peticionari: 944C

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *944C la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament 
(llum) amb un import de 300,00 €.



Acords Municipals | 5

G2291/2021.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 
de l’Ampolla per garantir el transport d’alum-
nes d’ensenyament post obligatori per al curs 
escolar 2021/2022.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comar-
cal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla per garantir el 
transport d’alumnes d’ensenyament post obligatori per al curs 
escolar 2021/2022, essent la previsió màxima del cost que 
ha de pagar l’Ajuntament de 2.904,00€

G2314/2021. Progat l’Ampolla.
Assumpte: Autorització parada

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada a 
l’Av. Marítima Ramon Pous, el dia 5 de desembre de 2021 
de les 09:00 h a les 16:00 h per tal de fer difusió i recollir 
donatius per a l’Associació, al lloc que se li indicarà per 
aquesta Corporació

Junta de Govern.   
13 de Desembre 2021

PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 13/2021. Bernad L.D. Favorable

Expt. 232/2021. Angelique R. Favorable

Expt. 235/2021. Monique Marielle V.H. Favorable

Expt. 240/2021. Miquel M.C. Favorable

Expt. 241/2021. Josefa C.B. Favorable

Expt. 242/2021. Maria Carmen B.P. Favorable

Expt. 243/2021. Comunitat Propietaris Salomó. 
Favorable

Expt. 245/2021. Ricardo Francisco F.S.Favorable

G1096/2021.
Modificació del conveni marc de col·laboració 
per al desenvolupament del projecte “boies de 
filtració de microplàstics marins”, entre l’Ajun-
tament de l’Ampolla i l’Institut Rambla Prim

La Junta de Govern, acorda:

Modificar el conveni marc de col·laboració per al desen-
volupament del projecte “Projecte Estudi dels microplàstics 
marins”, entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Institut Rambla Prim 
de Barcelona i aprovar el text definitiu de la modificció segons 
document que consta a l’expedient.

G2337/2021.
Aprovació conveni marc de col·laboració per 
al desenvolupament del projecte “Itineraris de 
descoberta de la biodiversitat marina snorkel”, 
entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Institut Ram-
bla Prim.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar el conveni marc de col·laboració per al desenvolupa-
ment del projecte “Itineraris de descoberta de la biodiversitat 
marina snorkel”, entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Institut Rambla 
Prim, segons document que consta a l’expedient.

G2347/2021.
Club Gimnàstica Rítmica L’Ampolla

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al Club Gimnàstica Rítmica L’Ampolla per a la seva 
participació en el campionat d’Espanya de Rítmica, una 
subvenció de 3.800,00 €.

Expedient 2359/2021. 
Aprovació de les bases que han de regir el pro-
cés selectiu per a la contractació de personal per 
a cobrir dos llocs de treball d’auxiliars tècnics 
en turisme en règim laboral temporal a temps 
complert i constitució d’una borsa de treball.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar les Bases Reguladores de les proves selectives per a 
la contractació de personal per a cobrir dos llocs de treball 
d’auxiliars tècnics en turisme en règim laboral temporal a 
temps complert i constitució d’una borsa de treball i procedir 
a la seva convocatòria.

G917/2021. 
Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al 
Barranc de Cervera.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir llicència municipal d’ús privatiu de la plaça núm. 24 
2na planta del pàrquing del Barranc de Cervera a Josep M.N

G2285/2021. Danish S.
Assumpte: Terrassa

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Danish S., en representació de l’establiment King 
Doner Kebab per ocupar la via pública amb taules i cadires 
més elements d’ombra i sense cap element acollat o situat 
permanentment sobre la via pública (12 m2) al carrer Sol, 
núm. 10 de l’Ampolla



Junta de Govern.   
20 de Desembre 2021
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 219/2021. Marcel F.B. Favorable

Expt. 236/2021. Eleanor O’M. Favorable 

Expt. 244/2021. Comunitat Propietaris Terol 5. 
Favorable 

Expt. 246/2021. Pascale R. Favorable 

Expt. 247/2021. Lo Típic del Mediterrani SL. 
Favorable 

Expedient 2299/2021. Contracte obres

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs arran-
jament de diversos camins: crtra Vella Tortosa-Perelló, Filató, 
Mahlú, Camí Descàrrega, Hostalet de la Mosca, Bóveda 
fins la granja d’en Brull i Tram Lligallo Furoner, a Obres Vent i 
Sol S.L. l'execució del qual, es farà d'acord amb les següents 
condicions

Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.

El preu del contracte es fixa en  39.564.11,- € i 8.308,46 
€ d'IVA

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs d’arranjament 
de passos de barrancs del terme del municipi, a Obres Vent i Sol 
S.L. l'execució del qual, es farà d'acord amb les següents condicions:

Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.

El preu del contracte es fixa en  9.325,00,- € i 1.958,25 € 
d'IVA.

G2440/2021. Constantin M.M.
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Constantin M.M. l’ajut únic de 150,00 € en 
concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Sofia 
Nicoleta.

G2443/2021. Verònica M.A.
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Verònica M.A. l’ajut únic de 150,00 € en con-
cepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Valeria.

Junta de Govern.   
28 de Desembre 2021
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 248/2021. Peter Derrick V.D. Favorable

Expt. 249/2021. Rafael E.C. Favorable

Expt. 251/2021. Xavi P.C.Favorable

Expt. 253/2021. Avelina C.G. Favorable

Expt. 255/2021. Arturo G.D. Denegada

Expt. 257/2021. Patrícia F.C. Favorable

Expt. 258/2021. Maria Dolors C.C. Favorable

Expt. 261/2021. Rut L.P. Favorable

Expt. 260/2021. José Víctor C.G. Favorable

Expt. 261/2021. Francisco Javier L.H. Favorable

Expt. 256/2021. Maria Rosa M.A. Favorable

Expt. 250/2021. Maverick Smart S.L. Favorable

G2472/2021. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.
Peticionari: 918M

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *918M la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia altres ( mudança) 
amb un import de 300,00 €.

Junta de Govern.   
10 de Gener 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

G28/2022.
Aprovació inicial Memòria valorada “Arranjament 
tram paviment carrer ronda del Mar”.

Els serveis tècnics municipals han redactat la Memòria valorada 
“Arranjament tram paviment carrer ronda del Mar” , amb un 
pressupost de contracta de 60.999,09 €

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar inicialment la Memòria valorada “Arranjament tram 
paviment carrer ronda del Mar”, i obrir un termini d’informació 
pública de trenta dies, mitjançant anunci inserit al BOP i al web 
de l’Ajuntament, durant els quals, es pot examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents, transcorregut el qual si no se’n presenta 
cap l’acord serà definitiu.
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G24/2022
Assumpte: Ajut solidari Marató de TV3

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar disposar i reconèixer el donatiu de l’Ajuntament de 
l’Ampolla a favor de la Marató de TV3 del 2021 per import 
de 1.000 euros.

G10212021. 
Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Bar-
ranc de Cervera.

La Junta de Govern, acorda:

CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA 
PLAÇA núm. 31 1ra planta del pàrking del Barranc de Cer-
vera a Lucia P..

Junta de Govern.   
24 de Gener 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 120/2021. Dolors R.V. i Antonio J.H. Fa-
vorable

Expt. 233/2021. L’Ampolla Relax S.l. Favorable

Expt 215/2021. Delinternet Telecom, S. Favorable

Expt. 2/2022. Guillermo A.C. Favorable

Expt. 3/2022. Amador Tomàs F.P. Favorable

Expt. 6/2022. José Antonio C.T. Favorable

Expt. 7/2022. Josep Ferran B.B. Favorable

G1830/2020
Expropiació per ministeri de la llei. acord  
expropiació:  Francisca S.Ll. 

La Junta de Govern, acorda:

Acceptar l’acord adoptat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya 
en data 13 de maig de 2021 el qual fixa com a preu just la 
quantia de Quaranta-cinc mil nou-cents noranta-quatre euros 
amb noranta-dos cèntims (45.994,92 €).

G92/2022
Contracte: Servei d’impressió, maquetació i  
muntatge de la Revista Municipal La Marinada

La Junta de Govern, acorda:

Iniciar l'expedient de contractació del Servei d’impressió, 
maquetació i muntatge de la Revista Municipal La Marinada

G88/2022. 
Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2021 i següents.
Peticionari: 918M

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari *918M la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia subministrament ( 
aigua) amb un import de 118,72 €.

Expedient 86/2022. 
Sol·licitud d'ajut del Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca per la mesura d'operacions pel desenvo-
lupament local participatiu Congrés Gastromar 
Ampolla 2022

La Junta de Govern, acorda:

Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural una subvenció per l’organització del Congrés 
Gastromar 2022 L’Ampolla per import de 43.899,80 €

G72/2022. Josefa G.A.
Targeta d’aparcament per a persones   
amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a la Sra. Ana F.F. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor 
de vehicle, amb caràcter provisional fins 10/2023

Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible.

Expedient 95/2022. 
Constitució d’una borsa d’ocupació per a cobrir 
llocs de treball de vigilants del Cos de Vigilants 
de l’Ajuntament de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la 
constitució d'una borsa d'ocupació per vigilant municipal en 
els termes en què figuren en l'expedient.

Junta de Govern.   
31 de Gener 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 265/2021. SAREB. Favorable

Expt. 267/2021. José Juan M.C. Denegada

Expt. 1/2022. Maite G.Ll. Favorable

Expt. 9/2022. Josette Codrescu Bürki

Expt. 10/2022. SAREB. Favorable

Expt. 11/2022. Xavier R.G. Favorable

Expt. 12/2022. Balbina C.C. Favorable

Expt. 225/2021. Pedro F. P. Favorable

Expt. 92/2022. Contractació: Servei d’impressió, 
maquetació i muntatge de la Revista Municipal 
La Marinada
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La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l’expedient de contractació del Servei d’impressió, 
maquetació i muntatge de la Revista Municipal La Marinada, 
mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost base 
de licitació de 24.000,00 €,- € i 960,00 €,- € en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 4%, i una 
durada del contracte de 2 anys, prorrogable per 2 més.

G124/2022.
Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració 
entre l’Escola de lleure Gentis i l’Ajuntament de 
l’Ampolla per a la realització de pràctiques d’ac-
tivitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre 
l’escola de lleure Gentis i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la 
realització de pràctiques d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil.

G130/2022.
Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el Club Futbol 
L’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de l’Ampolla i el Club Futbol L’Ampolla, (26.000 
€.)  per a l’any 2022, d’acord amb el document que consta 
a l’expedient.

G85/2022. Cayetano J.S..
Assumpte: Tinença de 5 cavalls.

La Junta de Govern, acorda:

Donar-se per assabentats de què Cayetano J.S. té 5 cavalls 
a la finca familiar ubicada al polígon 86 parcel.la 14,  de 
l’Ampolla.

G100/2022. Sara J.C..
Assumpte: Instal·lació vetllador

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Sara J.C. la instal·lació d’un vetllador a la via 
pública com a terrassa del local anomenat Bar Milanés i situat 
al carrer Osca, núm. 5, amb unes dimensions de 8 x 4 metres.

G141/2022. Joan R.R i Laia B.F.    
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Joan R.R. i Laia B.F. l’ajut únic de 150,00 € en 
concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Bruna.



El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 
signen un conveni per promoure l’habitatge 

social al municipi

Redacció

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, i 
l’alcalde Francesc Arasa van signar, el 16 de febrer, un conveni 
per promoure la creació d’habitatges socials al municipi. En 
aquesta línia, el govern comarcal està treballant en la creació 
d’un parc d’habitatge social a diferents localitats de la comar-
ca per donar resposta a les famílies en situació d’especial 
emergència i amb necessitat d’acompanyament social. I per 
fer possible aquesta iniciativa, Faura també va firmar, el mateix 
dia, un acord de col·laboració amb el director d’Hàbitat3, 
Xavier Mauri, a través del qual la fundació, impulsada per 
la Taula del Tercer Sector, posarà a disposició del Consell 
cases de la seva titularitat a la comarca. Roquetes, l’Ametlla 
de Mar, Deltebre i l’Aldea seran els altres quatre municipis 
on també s’engegarà aquest projecte.

Tot i que el Consell Comarcal del Baix Ebre no té competències 
en habitatge social, des de serveis socials s’ha detectat que 
la situació del mercat d’habitatge i les dificultats financeres 
provoquen serioses dificultats a moltes persones residents a la 
comarca. Actualment, hi ha 42 expedients oberts de processos 
de desnonament al Baix Ebre.

Així doncs, a partir del conveni signat amb Hàbitat3, l’ens 
comarcal li dona suport en la cerca immobiliària de cases i 
és el responsable de comunicar i adreçar a la Fundació les 
persones usuàries susceptibles d’accedir a aquestes llars, per 
tal que se’ls ofereixi un lloguer social. De moment, el parc 
d’habitatge social arrenca amb un total de deu pisos, dos a 
cadascun dels municipis que van firmar l’acord.
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L’alcalde Francesc Arasa juntament amb la 
resta de batlles del Delta de l’Ebre reclamen 
al Parlament consens entre administracions 
i inversions urgents per preservar l’espai

Redacció

L’alcalde Francesc Arasa juntament amb la resta de batlles del 
Delta de l’Ebre van reclamar davant del Parlament de Catalu-
nya consens entre les diferents administracions competents i la 
materialització urgent d’inversions per preservar la integritat de 
l’espai davant l’amenaça que pugui acabar submergit en bona 
part sota el mar en poques dècades. Ho van fer durant les 
compareixences de la segona sessió de la Comissió d’Estudi 
sobre la Protecció del Delta, on van exposar els problemes 
del territori i es van alinear amb les propostes tècniques de la 
Taula de Consens. 

Els alcaldes van demanar als representants dels grups parla-
mentaris que intercedeixin davant del Govern espanyol perquè 
modifiqui el Pla de Protecció del Delta de l’Ebre incorporant 
les demandes del territori i actuï de forma imminent.

Els alcaldes de la Ràpita, Amposta, Sant Jaume d’Enveja, Delte-
bre, Camarles, l’Aldea i l’Ampolla, que havien de protagonitzar 

la primera sessió de la comissió, van comparèixer el 15 de 
febrer al Parlament de Catalunya amb un missatge de partida 
comú: la necessitat d’actuar de forma immediata i que es 
destinin els recursos necessaris per fer front a la situació actual.

"El Delta està tocat de mort i tots tenim clar què cal fer. És ne-
cessari i urgent passar de la inacció a l'acció, no tenim temps 
d'esperar, s'ha d'actuar de manera immediata", va apuntar 
l’alcalde Francesc Arasa.

El director tècnic de la Taula de Consens, Rafa Sánchez, 
va ser l’encarregat d’obrir la sessió amb un resum sobre els 
plantejaments tècnics de l’entitat, que agrupa els ajuntaments 
de la zona i les comunitats de regants, amb el suport d’altres 
entitats. Va recordar el risc que prop d’un 60% de l’espai 
quedi submergit sota el mar en poques dècades davant del 
creixement del mar, la regressió i l’enfonsament del terreny.
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Sediments insuficients

Sánchez va voler refermar el plantejament ja conegut de la 
Taula i plasmat en el seu Pla Delta. Tot i assumir que l’increment 
de l’aportació de sediments fluvials retinguts als embassaments 
de l’Ebre –“mai hi hem renunciat”– suposa la principal solució 
“estructural” al problema, va advocar per “mesures més urgents” 
per “guanyar temps” davant la dificultat tècnica i econòmica 
que suposaria la seva concreció. Va assegurar que els retin-
guts a Riba-roja són “insuficients”, que caldria ampliar la idea 
a altres pantans i que l’única proposta de proves pilot sense 
resultats ni terminis concrets genera neguit.

En aquest context, va considerar que les 500.000 tones 
anuals d’aportació sedimentària que necessitaria el Delta per 
mantenir la seva morfologia haurien de provenir, inicialment, 
de la “gestió de les sorres litorals”, recuperant-les dels espais 
on s’acumulen i redistribuir-les. Unes mesures que, en la seva 
opinió, podrien convertir-se en una oportunitat per captar fons 
europeus per fer realitat el seu finançament.
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L’Ajuntament renova l’enllumenat del Camp 
de Futbol Municipal instal·lant projectors amb 

tecnologia LED
Redacció

L’Ajuntament fa un pas més per esdevenir un municipi 
energèticament eficient i ha renovat l’enllumenat del 
Camp de Futbol Municipal instal·lant projectors amb 
tecnologia LED, els quals són més eficients, més res-
pectuosos amb el medi ambient i proporcionen una 
millor qualitat de llum. Aquesta acció s’emmarca en el 
pla de compromís adquirit pel consistori per cuidar el 
medi ambient del municipi. A més a més, també s’han 
remodelat els quadres de protecció.

Fins ara, aquest equipament disposava de 15 projec-
tors d’halogenurs metàl·lics que suposaven un consum 

de 2.200 W/h per projector, això es traduïa en un 
consum total de 33.000 W/h. Ara, amb la nova 
instal·lació es disposa de 17 projectors amb tecno-
logia LED amb una potència instal·lada de 675 W 
cadascun, tenint un consum total d’11.475 W/h. Amb 
aquest canvi s’aconseguirà un estalvi d’un 65% d’ener-
gia elèctrica respecte al sistema que hi havia fins ara, 
el qual havia quedat obsolet i ja havia arribat al final 
de la seva vida útil.

El cost total de l’actuació ha suposat una inversió de 
27.000 euros que ha anat a càrrec de l’Ajuntament.
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L'Ajuntament instal·la un parc infantil al passeig 
de l'Arenal

Redacció

L'Ajuntament ha instal·lat un parc infantil 
al passeig de l'Arenal, concretament da-
vant de l'estàtua del Papa Adrià VI. Els 
jocs infantils que s'han posat segueixen 
l'estètica de l'entorn, així doncs, la fusta 
és el principal material i el tobogan i els 
balancins de molles representen elements 
marins com un vaixell o peixos pallasso.

"Les característiques de l'espai són idònies 
per a un petit parc infantil, perquè és un 
lloc molt concorregut tant pel veïnat del 
municipi com pels turistes, i ara aquest 
espai de joc serà un atractiu més del 
passeig", explica Meritxell Faiges, regi-
dora de Turisme.

La compra i la instal·lació d'aquest parc ha 
suposat una inversió de 12.300 euros, que 
ha anat a càrrec del consistori municipal.



L’Ampolla aporta 2.654,77 euros a La Marató de 
TV3, destinada a trencar tabús de la salut mental

Redacció

L’Ampolla ha aportat a la 30a edició de La Marató de 
TV3, dedicada a la salut mental, un total de 2.654,77 
euros. Les activitats coordinades per Mercedes Castellà 
i que van ser organitzades al nostre municipi abans de 
la gala solidària, que va tenir lloc el 19 de desembre, i 
durant el mateix dia van recaptar les següents quantitats:

Ajuntament de l’Ampolla: Donació. Total: 1.000 euros.
Club de Pensionistes: Ball i berenar popular. Total: 
157,40 euros.
Associació Cultural Sant Jordi: Caminada popular. Total: 
153,40 euros.
Associació de Dones: Masterclass de zumba. Total: 
200,07 euros.
AMPA de l’Escola Mediterrani: Xocolatada popular. 
Total: 413,90 euros.
Club Gimnàstica Rítmica: Exhibició de Nadal de gim-
nàstica rítmica. Total: 360 euros.
Penya Barcelonista: Guanys de la loteria de Nadal de 
la Penya. Total: 245 euros.
Club de Futbol: Rifa solidària. Total: 125 euros.

Si encara no has pogut fer el teu donatiu, tens temps fins 
al 15 de març per passar per la Biblioteca Municipal 
i aportar el teu granet de sorra a l’urna que trobaràs al 
taulell de l’entrada.

El marcador de La Marató de TV3 el dia 19 de desem-
bre va tancar amb la quantitat de 9.022.147 euros, 
però aquesta no és la xifra definitiva, ja que es poden 
continuar fent donatius fins al 31 de març al web de La 
Marató; a CaixaBank a través del número de compte: 
ES94 2100 0555 34 0202122222 i dels seus caixers 
automàtics; i per Bizum, des de l’apartat Donacions, amb 
l’identificador de La Marató: 33333.
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Aportació de l’Ampolla a La Marató de TV3 de l’any 
2020, dedicada a la Covid-19:

Ajuntament de l’Ampolla: 568 euros.

Xocolatada solidària: 568 euros.

Iniciativa Em moc per La Marató, impulsada per l’Ajunta-
ment: 230 euros.

Guanys de la loteria de Nadal de la Penya Barcelonista: 
240 euros.
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“La nostra indiferència els condemna a l’oblit”

Com cada any, al mes de febrer co-
mença la campanya contra la fam de 
Mans Unides. El lema i el cartell ens 
marca la pauta.

Mans Unides és una ONG que fa 
seixanta-tres anys que col·labora en 
projectes de desenvolupament en els 
països més pobres per escurçar dife-
rències entre el nord i el sud. I consci-
enciant les persones de quines són les 
causes, per cercar solucions.

A l'Ampolla fa molts anys que ens 
unim per col·laborar de diverses for-
mes a fi de recaptar diners per poder 
tirar endavant els projectes de Mans 
Unides. En aquest sentit, volem des-
tacar la solidaritat i fidelitat del nostre 
Ajuntament, que fa anys que hi parti-
cipa. I com no, agrair les aportacions 
de la ciutadania.

Els projectes que fa Mans Unides sem-
pre venen avalats per cooperants que 
donen veu a les necessitats més priori-
tàries: salut, higiene, educació... i es 
fan amb la participació dels mateixos 
demandants, que se senten protago-
nistes del seu desenvolupament.

A causa de la pandèmia del corona-
virus, s'han agreujat les desigualtats 
entre el nord i el sud i s'ha duplicat 
el nombre de persones que pateixen 
fam. Als 800 milions de pobres del 
nostre planeta, ara n'hi podem sumar, 
segons l'Organització Mundial de la 
Salut i el Banc Mundial, 500 milions 
més que es troben en la pobresa ex-
trema en haver de pagar les vacunes 
i els tractaments contra la Covid-19.

A tot això, hi hem d'afegir l'allau d'im-
migrants confinats en camps o segre-
gats pels murs que construïm, els que 

es poden salvar travessant el mar, els 
que pateixen la crueltat de les guerres 
i els afectats pel canvi climàtic.

La nostra indiferència els condemna 
a l'oblit. El fet d'ignorar-los no és la 
solució. No ens enganyem pensant 
que si no canvia el model econòmic 
vigent, jo no puc fer res. Són milions 
i cada cop pateixen més fam i oblit. 
Imposem un canvi de model de vida, 
comencem per nosaltres mateixos!

Malgrat que aquí també sofrim les 
conseqüències de la pandèmia que 
afecta la salut i l'economia, compa-
rats amb ells, ens podem considerar 
uns privilegiats. Despertem les cons-
ciències davant la fam i la pobresa. 
Aportem el nostre granet de sorra per 
fer un món diferent.

E.F. - Mans Unides Ampolla

Els voluntaris i les voluntàries 
de l’Ampolla us convidem: 

Tots els dissabtes d’abril al 
Mercat d’Oportunitats. 

Lloc: Saló Parroquial (carrer 
Vista Alegre, al costat de la 
terrassa del port).

Horari: de les 17 a les 20 
hores.

Col·labora-hi i compra-hi!
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El Pavelló Municipal estrena tapís de 
gimnàstica rítmica

Redacció

L’Ajuntament ha adquirit un nou tapís per a la pràctica de 
la gimnàstica rítmica al Pavelló Municipal. Es tracta d’una 
peça de 14×14 metres, que són les mides reglamentàries 
de les competicions d’aquesta disciplina, amb línia divisòria 
de color rosa i amb l’escut del consistori del mateix color, en 
concordança amb els colors corporatius del CGR l’Ampolla. 
Aquest tapís, que ha suposat una inversió de 5.215 euros, 
s’utilitzarà per als entrenaments del Club de Gimnàstica Rítmica 
l’Ampolla, ja que se’n disposa d’un altre per a les exhibicions 
i competicions oficials.

Amb aquesta nova peça, les gimnastes poden entrenar amb 
millors condicions i seguretat gràcies a les seves característiques. 
El tipus de fibra del qual està compost és idoni per evitar que 
es produeixin cremades a la pell, per esmorteir els cops en 
cas de caiguda i per realitzar els exercicis amb més eficàcia 
i, per tant, obtenir millors resultats.

Aquesta nova adquisició “forma part de la contínua tasca de 
renovació, adequació i modernització de les instal·lacions i 
recursos municipals. Des de l’Ajuntament continuarem apostant 
per facilitar als nostres esportistes les millors condicions per 
a la pràctica de l’esport”, explica l’alcalde Francesc Arasa.
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L’Ampolla omple els carrers d’activitats 
durant les festes de Nadal

Redacció

Una desena d'activitats van omplir els carrers 
i les places del municipi durant les festes 
de Nadal. L’11 de desembre, a la plaça 
González Isla, hi va haver una xocolatada 
popular i les persones assistents van poder 
gaudir de l’arribada del Pare Noel, que 
va visitar el nostre municipi per saber de 
primera mà tots els desitjos que els infants li 
havien demanat. 

Uns dies més tard, el 18 de desembre, al 
Pavelló Municipal, el Club de Gimnàstica 
Rítmica l’Ampolla va oferir la tradicional 
exhibició de Nadal. El 29 de desembre, el 
Patge Reial de Ses Majestats els Reis d’Orient 
va fer parada a la plaça Manel Ferrer per 
recollir les cartes de petits i grans. 

A més a més, com cada any, hi va haver 
el concurs de pessebres, organitzat per 
l’Associació Cultural Sant Jordi. Tots els par-
ticipants van rebre un premi, l’entrega dels 
quals es va fer el 6 de gener després de la 
Missa de Reis.

Biblioteca Municipal

Jesús Díaz Bonet

Nadia i Nil Climent Jañez

Joana Gilabert Llambrich

Parròquia Sant Joan Baptista

Maite Gallimó Llaó

Paqui Castañeda i Jon Bacas

Xavier Bertomeu

Alexandra i Ariadna Sánchez Reguera

Teo Segarra Llaó

Aquests van ser els participants en el concurs de pessebres:
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Els Reis d’Orient arriben en vaixell a l’Ampolla
Redacció

El vespre del 5 de gener és un dels moments més esperats 
pels infants. Per escalfar motors per donar la benvinguda 
als Reis d’Orient, es va organitzar una festa infantil amb 
música, actuacions i personatges animats al port pesquer. 
Posteriorment, Ses Majestat van arribar amb vaixell i van 
ser rebuts per petits i grans amb molta il·lusió i alegria. 

Tot seguit, van pujar a les carrosses i, juntament amb els 
seus ajudants, van recórrer el nucli urbà del municipi per 
saludar tothom, repartir caramels i agafar les últimes cartes 
abans de començar el repartiment dels regals.

Enguany, en el marc del pla de compromís adquirit per 
l’Ajuntament per cuidar el medi ambient del municipi, els 

caramels que es van llençar durant la cavalcada estaven 
embolcallats amb paper biodegradable. Aquesta acció 
es va promoure amb l’objectiu de reduir els problemes 
que generen els embolcalls de plàstic cada any al cla-
vegueram i disminuir la brutícia als carrers i places de la 
població, els plàstics al medi ambient i els microplàstics 
que acaben al mar. 

A més a més, de la mateixa manera que l’any passat, tots 
els caramels que es van repartir durant el seguici reial eren 
sense gluten. Així, els 145 quilograms que es van llençar 
van ser totalment aptes per a persones celíaques.
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Els participants en la 31a 
Sortida Pardalera detecten 98 

espècies d’ocells
Redacció

L’Associació Cultural Sant Jordi, amb el 
suport del Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), va 
organitzar un any més la Sortida Par-
dalera, que va tenir lloc l’1 de gener 
amb l’objectiu de veure les primeres 
100 espècies de l’any. Els 20 partici-
pants que hi van assistir, de 118 petici-
ons, van sortir a les 7.30 hores del pri-
mer dia de l’any 2022 des de la plaça 
González Isla i van poder observar 98 
espècies d’ocells diferents. Entre les aus 

que van detectar hi havia becs planers, 
pigues grisos i, com a curiositat, quatre 
orenetes comunes, una espècie que és 
inusual veure en aquestes dates a Ca-
talunya, ja que els primers exemplars 
solen arribar-hi cap al febrer i retornen 
cap a l'Àfrica al setembre.

L’observació d’ocells es va dur a ter-
me a diferents indrets del nostre territori 
com el port de l’Ampolla, la bassa de 
les Olles, la badia del Fangar i l’he-

midelta sud, concretament a les zones 
del Violí, del Migjorn i del Serrallo.

Aquesta sortida va iniciar-se com una 
trobada anual entre amants de l’orni-
tologia, però des de fa uns anys que 
l’Associació Cultural Sant Jordi l’organit-
za com una sortida popular oberta a 
tothom qui vulgui començar l’any d’una 
manera natural. Aquesta 31a edició ha 
estat la que més peticions d’inscripcions 
ha rebut des que es realitza la jornada.

Foto: Toni Carulla

Foto: Anna Palacin
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L’Ajuntament instal·la plaques fotovoltaiques a 
la coberta del consistori per millorar l’eficiència 

energètica de l’edifici
Redacció

L'Ajuntament ha instal·lat plaques solars 
fotovoltaiques a la coberta del consistori 
municipal amb l'objectiu de reduir el 
consum elèctric provinent de la xarxa, 
així com millorar l'eficiència energètica 
de l'edifici i potenciar l'ús d'energies reno-
vables. Aquest projecte s'ha promogut en 
el marc del pla de compromís adquirit per 
l'Ajuntament per cuidar el medi ambient 
del municipi.

L'equipament compta amb 90 mòduls de 
450 Wp i una potència total de 40,5 
kWp, i abastirà d'energia elèctrica l'edifici 
i les dependències municipals en un radi 
de 500 metres al voltant de la instal·lació. 
Així doncs, s'estima que aquestes plaques 
fotovoltaiques produeixin 68.700 kWh 
anuals, això suposarà un estalvi econòmic 
de 7.010 euros a l'any i evitarà anualment 
l'emissió de 10,3 tones de CO2.

A més a més, la instal·lació contempla la 
compensació d'excedents, és a dir, que 
aquella energia que hagi estat generada 
per les plaques solars fotovoltaiques i que 
no s'hagi utilitzat de forma instantània, 
s'aboqui a la xarxa elèctrica de distribu-
ció i sigui retornada a hores nocturnes 
a un preu estipulat amb la companyia 
distribuïdora d'electricitat.

L'execució del projecte ha anat a càrrec 
de l'empresa Escrivà Energy i ha suposat 
una inversió de 47.473,48 euros.



Les minideixalleries instal·lades a l’Ampolla, un bon 
instrument per potenciar el reciclatge 

Redacció
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Les quatre minideixalleries urbanes que la 
Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
va instal·lar el juny de 2020 a l'Ampolla 
han recollit 157 quilos més de residus du-
rant el 2021 respecte a l'any 2020. Si es 
comparen els dos anys, s'observa que en 
el darrer any es van reciclar 60 quilos més 
de bombetes, 19 quilos més de CD-DVD, 
11 quilos més de cartutxos de tinta i 90 
quilos més de piles i bateries de mòbils.

Així doncs, durant l'any passat, es van 
recollir 90 quilos de bombetes, 49 quilos 
de CD-DVD, 31 quilos de cartutxos d'im-
pressora i 340 quilos de piles i bateries. 
En total, gràcies a aquests contenidors 
estèticament adaptats a l'entorn urbà es 
van reciclar 587 quilos de residus.

L'únic ítem que no ha incrementat en compa-
ració del 2020 han estat els residus d'apa-
rells elèctrics i electrònics (RAEE), dels quals 
durant el 2021 se’n van llençar 77 quilos: 
"Creiem que el motiu de l’estabilització en 
el reciclatge d’aquests petits aparells és que 
quan es van instal·lar les minideixalleries, la 
ciutadania va dipositar tots els residus que 
tenia a casa des de feia temps i que en 

un any no n’ha produït una quantitat tan 
elevada”, explica Meritxell Faiges, regidora 
de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Aquestes minideixalleries, que serveixen 
per reciclar petits objectes que no es poden 
llençar als contenidors de recollida selectiva 
i que, per a un correcte reciclatge, s’hauri-
en de dipositar a la deixalleria municipal, 
estan ubicades a quatre punts estratègics 
del municipi per donar la cobertura més 
gran possible a tota la població. Aquests 
llocs són: la plaça dels Països Catalans, la 
plaça Hort de la Florit, la urbanització de 
Cap-Roig i la urbanització d’Ampolla Mar. 
Les minideixalleries es van instal·lar en el marc 

2020 2021

Bombetes de baix consum 30,00 kg 450 Unitats 90,00 kg 1.350 Unitats

CD i DVD 30,00 kg 1.800 Unitats 49,00 kg 2.940 Unitats

Cartutxos d´impressora 20,00 kg 800 Unitats 31,00kg 1.240 Unitats

RAEE 100,00 kg 2.500 Unitats 77,00 kg 1.925 Unitats

Piles i bateries de mòbil 250,00 kg 12.500 Unitats 340,00 kg 17.000 Unitats

del pla de compromís adquirit pel consistori 
per cuidar el medi ambient del municipi.

“Des de la Regidoria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ens sentim satisfets d'aquesta 
gran acceptació i bon ús que tenen les mi-
nideixalleries a l’Ampolla. Tots els elements 
que es dipositen en elles tenen el tractament 
de reciclatge adequat en cada cas, i ens 
reconforta saber que, gràcies a l'esforç de 
tothom, evitem que aquests residus aca-
bin contaminant la natura i l’entorn marí i 
provocant més danys al planeta", afegeix 
Meritxell Faiges.
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Els voluntaris i voluntàries de la jornada de 
neteja del Goleró recullen 300 quilos de residus

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Un grup de voluntàries i voluntaris van donar suport, el 13 de 
febrer, a la jornada de neteja que es va organitzar des de la 
Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. El lloc escollit per 
dur a terme aquesta acció va ser el Goleró, a l’Illa de Mar, i 
fins allí es van desplaçar una dotzena de persones, que van 
recollir uns 300 quilos de residus, entre plàstics, envasos i 
diferents tipus de deixalles voluminoses.

Aquestes jornades serveixen per netejar el nostre entorn, però 
també per conscienciar la societat de què s'ha de ser curós i 

respectuós i que les deixalles no es poden deixar abandona-
des a la natura, ja que les repercussions són nefastes i moltes 
vegades irreversibles.

Volem destinar aquest espai a agrair a aquestes persones 
voluntàries que dediquen part del seu temps a netejar els 
espais que altres embruten i a encoratjar més ciutadans i 
ciutadanes perquè participin en futures jornades de neteja. 
Donem les gràcies a tothom qui va venir-hi, sense vosaltres 
no seria possible!
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“L’Ampolla va ser el punt de partida del camí 
que vaig decidir emprendre musicalment”

Mireia Curto Perelló - Periodista
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Mireia Curto Perelló - Periodista

Miquel Rullo Pérez, més conegut artísticament 
com a Miquel Rullo, és un jove cantautor de 
Sant Jaume d’Enveja amb fortes arrels a l’Am-
polla que va començar a tocar la guitarra 
quan tenia 8 anys. Amb poc més de 20, ja 
ha compost nou cançons: Sueños en barco, 
Fugacidad, Crónicas de un suspiro, Alma 
de hierro, Queda’t, Butaques buides, No 
tot s’acaba aquí, Deu mil gràcies i Junto a ti 
nuestra canción, i ha gravat dos videoclips: 
Sueños en barco, on algunes localitzacions 
tenen lloc a l’Ampolla, i Deu mil gràcies. A 
la seva carrera musical també s’hi suma la 
recent publicació del disc Miquel Rullo.

El primer contacte amb la música va ser amb 
una orquestra local i poc després d’aquella 
primera actuació va començar, quasi de 
forma simultània, a tocar sol. Al llarg de la 
seva trajectòria professional, ha format part 
de diversos grups musicals i, ja en solitari, ha 
cantat en diversos escenaris de Catalunya, 
com a l’editorial Comanegra, a Barcelona, 
on ha actuat en diverses ocasions, però l’em 
laçament que destaca més que cap altre és 
el restaurant La Taverneta de l’Ampolla, el 
lloc que reconeix que ha estat el seu bressol 
musical.

Ets autodidacta i compons tu 
mateix les cançons. Com vas 
començar?

Vaig començar component la meva 
primera cançó quan tocava amb 
un grup format per joves de la ma-
teixa edat, llavors teníem 14 o 15 
anys, però és una d'aquelles can-
çons que queden arraconades, ja 
que a mesura que compons vas ve-
ient allò que pots aprofitar i, sobre-
tot, allò que no. La primera cançó 
pròpia que va sortir a la llum va 
ser Sueños en barco, composta el 
2016 i estrenada el 2018.

Què volies transmetre amb 
aquesta primera cançó, Su-
eños en barco?

En quin moment et vas ado-
nar que cantar era més que 
una afició i t’hi volies dedicar 
professionalment?

Quan vaig començar a interes-
sar-me per la música em centrava 
principalment a aprendre a tocar 
la guitarra i se’m feia impossible to-
car i cantar a la vegada, feia molt 
poc que tocava i només em podia 
centrar en una de les dues coses. 
No va ser fins al cap d’un parell 
d’anys, quan ja tenia una mica més 
de domini sobre l’instrument, que 
vaig provar de fer les dues coses a 
la vegada. No em vaig preocupar 
per si tenia traça per cantar o no, 
només vaig veure que podia fer-ho 
i a poc a poc es va convertir en 
costum, fins al dia d'avui.

Moltes vegades componem a partir 
d’idees, conceptes o elements que 
anem captant des de qualsevol font 
que ens les proporcioni. En la majo-
ria dels casos les cançons tenen un 
sentit concret i explícit, tot i això, 
en aquest cas, Sueños en barco és 
fruit de moltes idees recollides al 
llarg de molt de temps que, junta-
ment amb l’ajuda de David Roman, 
amic i cantautor del territori, vam 
poder agrupar per tal de crear al-
guna cosa amb cert sentit musical. 
Òbviament, com qualsevol peça ar-
tística, té un significat i un objectiu. 
No obstant això, prefereixo donar 
el protagonisme a la lliure interpre-
tació de cadascú. Crec que és una 
d’aquelles cançons que t’evoquen 
emocions diverses segons el mo-
ment i l’estat d’ànim.



T’hem sentit cantar en diver-
ses ocasions a l’Ampolla. Com 
recordes aquestes actuacions?

L’Ampolla va ser el punt de partida 
del camí que vaig decidir empren-
dre musicalment. Agraeixo que els 
negocis i particulars del poble ha-
gin apostat per mi tot aquest temps 
i a l’Ajuntament que hagi pensat 
amb mi per amenitzar actes com 
la Setmana del Comerç o les Fes-
tes del Carme. El tracte sempre ha 
estat immillorable. He de ressaltar 
que el poble de l’Ampolla el con-
sidero casa meva, ja que la meva 
mare és ampollera i l’Ampolla for-
ma part de la meva sang. Sempre 
que hi actuo noto l’escalf de la 
gent, la que ha estat al meu costat 
des del principi.

Acabes de llençar el teu pri-
mer disc en solitari. Parla’ns 
d’ell…

He decidit donar-li el meu nom, Mi‑
quel Rullo, perquè és un disc amb 
un caràcter purament introspectiu i 
molt propi, que representa el meu 
camí, tant musicalment parlant, 
com en altres àmbits més personals 
i quotidians, des de la primera can-
çó que vaig compondre fins avui. 
És un disc enregistrat en acústic, 
autoproduït i autoeditat.

L’estiu és l’època durant la qual 
hi ha més activitat musical i a 
això se li suma que hauràs es-
trenat disc molt recentment. 
Com es presenten els mesos 
d’estiu, tot i la incertesa del mo-
ment a causa de la pandèmia?

Just abans d’aquesta sisena onada 
de la pandèmia de la Covid-19 tenia 
bona part de l’agenda plena, molts 
particulars i ajuntaments comptaven 
amb concerts meus, també m’havien 
contactat per amenitzar sopars d’em-

presa i altres actes. La mala sort va 
tardar poc a manifestar-se i pràctica-
ment en qüestió de dos dies es van 
haver de cancel·lar o ajornar totes 
les actuacions que teníem progra-
mades, encara que últimament estic 
tornant a rebre peticions. La veritat 
és que la situació és d’una incertesa 
molt gran, però pel que he estat ve-
ient, la gent té cada cop més ganes 
d’assistir a actes culturals. La previ-
sió és, en principi, bona i estic re-
alment content de com es presenta 
l’estiu, sembla que anirà força bé. 
Esperem que l’estrena del disc ajudi 
a fer d’aquest estiu un estiu encara 
més exitós.
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Mireia Curto Perelló - Periodista

“Al Regne Unit, amb esforç i implicació, és 
molt més senzill créixer en el món del disseny 

que a Catalunya”
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Xavier Caballé Fosch, nascut a l’Ampolla, és creatiu 
en direcció d’art establert a Manchester. Format al 
Manchester School of Art i a l’Escola d’Art i Disseny 
de Tortosa, actualment treballa a l’empresa d’ecom‑
merce THG (The Hut Group), on s’encarrega de la 
creació i la producció de campanyes promocionals.

Amb una forta trajectòria en la promoció de moda 
esportiva per a marques internacionals com Nike, 
Pink Soda, MP.COM i MyProtein, des de fa uns 
mesos, concretament des de desembre de 2021, 
ho ha deixat enrere per centrar-se a potenciar i fer 

créixer les marques de luxe de la mateixa empresa 
MyBag i The Hut.

A més a més, dedica part del seu temps a projectes 
que desenvolupa a títol personal que li brinden 
l'oportunitat de desenvolupar propostes en diferents 
àmbits del disseny com el branding o la fotografia. 
Es considera ambiciós i apassionat per la cultura, la 
moda i el disseny, i es defineix com a minimalista i 
contemporani, tot i estar en constant canvi seguint 
les noves tendències i inspirant-se en els artistes i 
fotògrafs de referència.

Quan vas decidir enfocar la teva carrera al dis-
seny gràfic?

Quan estava cursant els estudis de secundària tenia molt 
clar que volia enfocar la meva carrera cap al món de 
l’art. Un cop finalitzada l’ESO a l’Institut de Camarles, 
vaig haver de fer el batxillerat a l’IES Joaquim Bau de 
Tortosa, l’actual Institut Dertosa, perquè era el més pròxim 
a l’Ampolla que oferia el batxillerat artístic. Aquests dos 
anys em van aportar una experiència molt enriquidora, 
perquè vaig poder cursar assignatures molt diverses, com 
disseny, dibuix tècnic o història de l’art, disciplines que 
fins a aquell moment no havia realitzat. Aquest ventall de 
matèries em va servir per saber que el disseny gràfic era 
la professió que més s’adaptava a les meves expectatives, 
ja que gaudia estudiant quines són les claus per ressaltar 
les qualitats d’un producte i fer que els potencials clients 
s’interessin per ell.

Així doncs, tenia molt clar que volia dedicar la meva car-
rera professional al disseny gràfic, per això vaig decidir 
culminar el batxillerat dedicant el Treball de Recerca al 
cartellisme, pel fet que aquesta recerca era l’excusa per-
fecta per esbrinar més sobre aquest tema.

Per què vas optar per estudiar al Manchester 
School of Art?

Tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, les escoles d’art 
de renom són concertades o privades i estudiar-hi té un cost 
molt elevat. A partir d’aquí, em vaig plantejar quina seria 
la millor opció: si fer aquesta inversió a Catalunya o fer-la 
a l’estranger i així poder millorar l’anglès, ja que dominar 
aquest idioma t’obre moltes portes i et facilita poder treballar 
en empreses multinacionals. Finalment, vaig decantar-me 
per la segona opció i tenia molt clar que la millor elecció 
per complir el meu objectiu era formar-me al Regne Unit. 
A partir d’aquí, vaig estar valorant dues possibilitats: el 
Manchester School of Art o el Glasgow School of Art, dues 
escoles d’art amb molt prestigi internacionalment. Al final, 
després d’assistir a les jornades de portes obertes del Manc-
hester School of Art i havent analitzat la seva programació 
i el currículum del professorat, vaig decidir formar-me allí.

Creus que el fet d’haver estudiat al Regne Unit 
t’ha obert més portes professionalment que si 
ho haguessis fet a un altre país?

Estic convençut que estudiar a Manchester m’ha obert 
moltes més portes que haver-ho fet a Barcelona. Sobretot, 
perquè les feines que pots trobar a Catalunya, sobretot 
en els primers anys de la teva trajectòria professional, són 
amb salaris molt precaris. En canvi, al Regne Unit, de la 
mateixa manera que a molts altres països europeus, és molt 
més fàcil aconseguir feines amb sous en consonància amb 
les teves responsabilitats. De fet, la meva experiència ho 
corrobora, ja que pocs mesos després d’acabar la carrera, 
vaig trobar feina i he anat escalant categories a mesura 
que he anat adquirint experiència professional.

Què t’ofereix el Regne Unit professionalment?

La facilitat de poder créixer professionalment amb molt 
poc temps. Si t’esforces i t’impliques, aconseguir ascendir 
categories en la teva feina és molt més senzill que a Cata-
lunya. També l’experiència en les relacions internacionals, 
ja que el fet d’augmentar responsabilitats fa que puguis 
estar implicat en projectes de magnituds molt rellevants sent 
molt jove. La possibilitat de poder fer aquests contactes 
t’ajuda a perdre la por davant grans clients.

Quin és el projecte que ressaltaries més de tots 
els que has creat?

De tots els projectes en els quals he treballat em quedaria 
amb un dels últims, una campanya que es diu MP Tempo 
AW21, que anava adreçada a promocionar una col·lec-
ció de roba d’esport. Per què em quedo amb una de les 
últimes? Perquè cada projecte que realitzo fa que sumi 
experiència i a això se li afegeixen les noves tendències, 
que cada cop són més trencadores i disruptives.

Des del desembre de 2021, he canviat de departament 
dintre l’empresa THG. Ara treballo amb marques de roba 
de luxe, aquest camp també permet elaborar campanyes 
més creatives, perquè es tracta de marcar tendència i de 
buscar ser diferents de la competència, com hem fet en 
la recent campanya de primavera/estiu MyBag PreSS22, 
amb la qual presentem la nova col·lecció d’aquesta marca 



de bosses amb una estratègia més inclusiva. Aquesta pro-
moció l’hem basat en una única model i crec que tindrà 
un gran impacte. 

M’agradaria ressaltar, també, un projecte personal que es 
titula Cap al mar, que va néixer al principi de la pandèmia 
de Covid-19. Es tracta d’unes samarretes que vaig dissenyar 
i que tenen un grafisme a la part posterior amb la frase 
Cap al mar. Aquesta idea la vaig voler materialitzar per 
tenir un record amb els meus amics, amistats de l’Ampolla 
i de Barcelona amb qui continuo tenint un fort vincle tot i 
la distància, i a qui els hi vaig enviar la camiseta als seus 
domicilis. Vaig pensar que era un bon moment per celebrar 
la nostra relació i fer-ho a través d’aquestes peces de roba. 
Pel que fa al títol, el vaig escollir perquè cada cop que ens 
retrobem ho fem al costat del mar. Aquest projecte m’ha 
despertat un cert interès en el disseny gràfic de roba, i 
això ha fet que actualment estigui treballant en la creació 
de dues samarretes basades en l’Ampolla.

L’actual portada de la Marinada la vas dissenyar 
tu. Amb què et vas inspirar i què volies trans-
metre a través d’ella? 

El disseny de l’actual portada de la Marinada el vaig crear 
quan encara estava cursant el batxillerat. Com a creatiu 
soc bastant conceptual i minimalista, m’agrada que rere 
les meves creacions hi hagi una història i que el missatge 
sigui el més senzill possible. Tenia al cap fer una portada 
marinera, que combinés els dos colors típics del poble 
de pescadors que som: blanc i blau. Ara bé, creia que a 
aquest concepte li mancava alguna cosa que li donés un 
punt diferencial i més estil i ho vaig trobar en les onades 
que hi ha a la capçalera i al peu de pàgina, les quals 
simulen els ruixims del mar.

Et veus treballant sempre al Regne Unit?

Em veig vivint al Regne Unit indefinidament perquè m’hi he 
format i hi he crescut professionalment. Evidentment que 
trobo a faltar la cultura catalana i casa meva, però és un 
país que m’ha acollit molt bé, m’ha acceptat tal com soc 
i he fet moltes amistats.

Ara bé, des de fa temps que em plantejo la possibilitat de 
mudar-me a Berlín, París o Los Angeles, no a curt termini, 
però sí que m’agradaria fer-ho, perquè professionalment 
són ciutats on hi ha moltes oportunitats laborals del meu 
sector, ja que hi tenen la seu agències creatives de gran 
renom. Crec que serien opcions molt enriquidores per 
continuar creixent com a creatiu en direcció d’art i també 
personalment, perquè conèixer noves cultures et permet 
aprendre moltes coses i, sobretot, tenir la ment molt oberta, 
i això crec que és bàsic en la meva professió, però també 
com a persona.
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Campanya "MP Tempo AW21"

Campanya "MP x New Era SS21"

Campanya "MyBag PreSS22"
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La situació actual de la gent gran les problemàtiques que hi incideixen.

Per començar i per saber el fons de lo que parlem, a continuació trobareu unes dades publicades des de l'INDESCAT, amb 
unes xifres que encara que fredes, ens detallen quin es el nombre del col·lectiu de la Gent Gran en la actualitat a Catalunya.

Moltes son les casuístiques que envolten al col·lectiu de la 
Gent Gran, potser una d'important es la solitud "volguda o 
"no volguda" puig un grup prou nombrós de persones viuen 
soles amb més o menys autonomia, tanmateix, ens centrarem 
en el moll de l'os de la situació i que afecta a tothom,  les 
noves tecnologies, la manera d'afrontar-les i el tracte rebut 
des de les institucions i serveis comercials.

A partir dels anys setanta, tant la informática, com els siste-
mes de comunicació i la organització en el mon del treball, 
comencen una ràpida carrera a la que, cal adaptar-se ràpi-
dament  i llavors, s'aconsegueix, però a la par que les noves 
tecnologies van canviant ràpidament, per llei de vida es va 
envellint i entrant a la jubilació.

Pensem que el pic d'eixos avanços son cosa de fa uns deu 
anys i  l'esperança de vida de la població està sobre els 80 

anys, lo que vol dir que molta Gent Gran i, especialment les 
dones, degut a la seva situació en al societat,  quan es va 
jubilar no en sabia res de tot plegat.

Ja trobem en els mitjans de comunicació tant audiovisuals i 
escrits, com també en les importants manifestacions tant de 
grups com de particulars un ampli ressó de la problemàtica 
que envolta tot eix col·lectiu, per lo que no cal allargar-nos en 
els detalls malauradament massa coneguts. Com a recordatori, 
els tractes amb els serveis bancaris, els estaments oficials, 
les companyies d'assegurances i qualsevol on cal anar per 
resoldre problemes.

Ja per finalitzar, l'entorn i la societat en un conjunt, han de fer 
possible que la Gent Gran, gaudeixin d'una bona qualitat 
de vida com més temps millor, senzillament, perquè s'ho han 
guanyat amb escreix
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Coses Nostres
Lluís Bultó i Antolin - Ciutadà de l'Ampolla

Disminueix la població de 85 anys 
i més, per primera vegada en les 
darreres 4 dècades

Per primera vegada en les últimes 
quatre dècades, la població de 85 
anys i més ha disminuït respecte de 
l’any anterior a causa de l’impacte 
de la covid‑19 i se situa en 249.555 
persones (83.292 homes i 166.263 
dones), xifra que representa 1.128 
persones menys que l’1 de gener del 
2020. La disminució de la població 
d’edats avançades ha aturat el procés 
de sobreenvelliment de la població 
catalana, que ha passat de 17,1 per‑
sones majors de 85 anys per cada 
100 majors de 65 anys l’any 2020 
a 16,9 l’any 2021.

L’envelliment de la població presenta 
diferències importants en el territori. 
El percentatge de població de 65 
anys i més al conjunt de Catalunya 
és del 19,0%, mentre que a sis comar‑
ques, almenys una quarta part de la 
població té 65 anys i més: la Terra 
Alta (29,4%), el Ripollès (25,7%), el 
Pallars Jussà (25,5%), les Garrigues 
(25,0%), la Ribera d’Ebre (25,0%) i 
el Priorat (25,0%). En canvi, l’Aran 
(15,2%) i les comarques del Gironès 
(15,7%), el Vallès Occidental (17,0%), 
el Vallès Oriental (17,1%) i el Tar‑
ragonès (17,3%) són les que tenen 
menor percentatge de població de 
65 anys i més.

Per edats decennals, els majors aug‑
ments de població es produeixen en 
els grups de 45 a 54 anys (23.458) 
i de 55 a 64 anys (21.664). 

En canvi, les majors disminucions es 
registren als grups de 35 a 44 anys 
(‑34.347) i de 0 a 9 anys (‑22.732).

El pes de la gent gran en relació 
amb els adults i els joves ha seguit 
augmentant. L’índex de dependència 
de la gent gran (nombre de persones 
de 65 anys i més i per cada 100 
persones de 15 a 64 anys) ha passat 
de 28,8 a 28,9 i l’índex d’envelliment 
(persones majors de 65 anys per cada 
100 menors de 15 anys) ha passat 
de 124,2 a 127,1.
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La partida de Llàtzer Bru

Juguen blanques i fan mat en 3 Nivell intermedi.
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ABELLEROL – ABEJARRUCO 
(Merops apiaster)

Paco Cabrera Curto

Procedència i Distribució

L’Abellerol comú es un ocell de l’ordre dels coraciformes i de 
la família dels meròpids. Es un ocell migratori, al març/abril 
es desplaça de l’Àfrica a la península Ibérica i especialment 
als Països Catalans, essent una espècie protegida legalment, 
a la Primavera es ocasional als nord d’Europa. També nia a 
les zones mes càlides del Sud d’Europa.  

Morfologia

Te una llargària de entre 19/24 cm. que inclou les plomes 
llargues i centrals de la cua, molt calorejat, cara, dorsal 
de les ales i part superior de dors verd brillant, mentre 
que la gropa i part inferior de de la espatlla 
es blava. Cara inferior de les ales 
remeres i primàries de color 
roig amb les puntes 

negres. La cua 
es de color 

neg re 
i morat amb 

dues plomes 
centrals mes llargues 
en  el cas dels 

mascles. A simple vista, no hi 
ha diferencia entre mascle i 
femella. Ombrer, coll i part 
superior del pit de color groc. 

Ralla negre a través de l’ull i baix una ralla blava, 
Taca negre al pit.

Alimentació

Es nodreix a  base d’insectes amb predilecció per 
los de la família de les abelles, que inclou també 

la vespa, el borinot, i altres com la papallona i quasi  tots 
el insectes voladors; els caça al vol i abans de tragar-los 
els hi treu l’agulló amb el sac de bereno. Es calcula que 
es menja 35 grams d’insectes diaris.  La problemàtica dels 
Abellerols en la apicultura no es el fet d’alimentar- se  d’un 
nombre relativament gran d’abelles obreres, si no de que 
elimina també l’abella reina quan va  i torna del viatge 
d’aparellament i deixa així la colònia d’abelles òrfena i 

aquesta acaba desapareixen. Caça des de 
dalt d’una talaia, entramats de cables de 
la llum cables de telèfon i arbres secs. Un 

cop a fet la cacera, per treure’s l’agulló tornen 
al mateix lloc 

Reproducció

La Temporada de cria, al nord , es abans  i 
desprès de la temporada pluges, mentre que al sud  

va de novembre fins a gener. Les parelles s’associen 
per a tota la vida, quan el mascle la festeja li ofereix un 
insecte recién caçat. La femella excava un forat per a fer el 
niu  de aproximadament 2 metres de túnel  a un tal·lus de 
taperot a les ribes de rius, graveres ets, al final forma una 
sala, en la qual hi deposita els ous directament.  La femella  
pon 3/7 ous blancs brillants, els cova durant 24 dies, el 
mascle li porta l’aliment, els joves recién nats son alimentats 
per ambdós pares durant 30 dies, passats els qual ja son 
aptes per volar.

Habitat

Viu en terrenys oberts prop de l’aigua, fora de l’època 
de cria dormen junts en grans bandades, en  garrigues 
espesses, grans arbres ets,.

Curiositats: Al Municipi de l’Ampolla hi ha talussos,  sobre 
tot de graveres  de taperot que nien tots els anys.



FERRO NO HEMO (de menor absorció)FERRO HEMO (de major absorció)

Dra. Roser Martí Cid
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica | Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 

Doctora en Nutrició i Metabolisme | Màster en Nutrició i Metabolisme

L’ANÈMIA FERROPÈNICA i 
L’ALIMENTACIÓ

L’anèmia ferropènica és causada per la falta de ferro, en la qual hi ha una menor creació de 
glòbuls vermells que a més a més seran més petits i amb un contingut baix d’hemoglobina total.

Tractar la patologia de base que pot impedir mantenir uns nivells normals de ferro és imprescindible, tot i així 
molts cops no és la falta d’ingesta sinó dels problemes amb l’absorció.

Com podem millorar l’aport dietètic del ferro?

Primer de tot cal conèixer que existeixen fonts de ferro de 2 tipus en la dieta:

Les principals causes son:

· Una dieta deficitària en ferro

· Dietes molt baixes en calories i mal controlades

· Menor absorció del ferro per problemes a l’intestí com per exemple: diarrees, danys en la mucosa intestinal, 
gastritis atròfica, inflamació, entre d’altres.

· Interferències amb fàrmacs que impedeixen l’absorció

· Requeriments de ferro augmentats degut a l’embaràs, la lactància, la infància o l’adolescència

· Pèrdues de ferro majors per sagnats abundants en la menstruació o ferides

Fetge

Llegums

Verdures com: Espinacs,
Brocoli, espàrrecs, etcCarns

Fruit sec

Peix i marisc
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A més a més, hem de saber que hi ha aliments i/o nutrients que poden millorar 
l’absorció del ferro i d’altres que ens la poden empitjorar.

També és important saber que:

-La Vitamina A i els betacarotens, augmenten l’absorció de ferro. Aquets nutrients els trobem al fetge, pastanaga, 
carbassa, albercocs, cireres i préssec.

-L’entrenament en alçada i l’esport en general, també augmenten l’absorció del FERRO.

Per contra, alguns altres components dels aliments poden també dificultat l’absorció, com son els quelants del 
ferro, que son components que formen part de certs aliments i que hem d’intentar separar de les menjades 
principals i dels aliments que son font de ferro, per evitar que ens dificultin l’absorció d’aquest. Aquests com-
ponents els trobem al cacau, al segó de blat, germen de blat, llavors de gira-sol i civada, al vi, cervesa i als 
aliments rics en calci (llet, formatge i iogurts), principalment.

Com podem observar per tant, hi ha molts aliments que poden millorar o dificultat l’absorció, tot i així en el 
cas dels següents aliments si els combinem i apliquem tècniques culinàries o espaiem la ingesta, aconseguim 
millores, com podeu veure tot seguit:

A tenir en compte, molloramem l'absorció del ferro no home si consumim:

A tenir en compte, podem disminuir l'efecte dels inhibidors de l'absorció i per tant 
millorar-la, si consumim:

Potencien l'absorció (en més d'un 25%) la vitamina C i els aliments àcids

Inhibeixen l'absorció (entre un 10-50%) els fitats (cereals, lle-
gums, llavors) i tanins (els trobem al té i al café)

Rellum, cocció 
i germinació de 

llegums. Torrar els 
fruits secs. Si consu-
mim cafè, té o vi fer-
ho fora de les men-

jades principals.
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La 
Marinada

volta
el Món

Mercedes, a la platja de la Conxa. Sant Sebastià.
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Fotos de la col·lecció fotogràfica "Imatges d'un temps 1950-1970 d'Andreu Capera"



L’Ajuntament estrena perfil a Instagram

Redacció

L’Ajuntament ha ampliat la seva presència a les xarxes socials 
estrenant un perfil a Instagram (@ajuntament.lampolla). Aquest 
canal s’afegeix al que ja existia a través de Facebook i s’ha 
creat amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i la 
interacció amb el consistori.

En aquest compte es publiquen totes les novetats relaciona-
des amb el municipi i amb l'activitat del consistori, així com 

informacions d'incidències, d’activitats organitzades pel mateix 
Ajuntament o entitats locals i formacions i cursos que s’ofereixen 
per a la població, entre d’altres.

“L’estrena d’aquest nou perfil representa un nou pas cap a la 
màxima transparència del consistori ampollero i referma la 
presència de la institució a les xarxes socials”, explica Gemma 
Caballé, regidora de Comunicació.
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Segueix-nos a Instagram



L’ampollera Anna Sánchez Caballé rep el 
‘Premio Larramendi’ sobre biblioteques virtuals i 

humanitats digitals
Redacció

L'ampollera Anna Sánchez Caballé va rebre, el dimecres 12 
de gener, el Premio Larramendi sobre biblioteques virtuals 
i humanitats digitals: enfocament metodològic i anàlisis de 
casos d’estudi que atorga la Real Academia de Doctores 
de España per la tesi La competència digital dels estudiants 
universitaris: conceptualització i avaluació. El cas de la URV.

En el premi es podien presentar tots els doctors i doctores de 
l'Estat espanyol amb tesis defensades entre l'1 de juliol de 
2020 i el 31 de juliol de 2021 amb una qualificació de cum 
laude i que encaixessin amb la temàtica de la convocatòria.

La tesi doctoral de la Dra. Anna Sánchez Caballé, defensada 
a la Universitat Rovira i Virgili (URV) durant el mes de juliol de 
2020, plantejava com a objectiu dissenyar una estratègia 
institucional per al desenvolupament de la competència digital 
dels estudiants de la URV. El procediment es va estructurar en 
tres fases. Una primera de revisió sistemàtica de la literatura 
per conèixer en profunditat l'àmbit segons la literatura científica; 
una segona d'anàlisi del nivell de la competència digital dels 

estudiants universitaris de la URV; i una tercera d'anàlisi de 
contingut dels plans d'estudi dels graus de la Universitat. A 
partir d'aquestes tres anàlisis i amb els resultats obtinguts, la 
tesi culmina amb la realització d'una proposta institucional per 
al desenvolupament de la competència digital dels estudiants 
universitaris.

L’ampollera és graduada en Pedagogia amb Premi Extraordinari 
per la URV. Ha cursat el màster interuniversitari en Tecnologia 
Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement de la URV, 
la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la 
Universitat de Múrcia aconseguint el Premi Extraordinari de 
Màster per la URV. Des de fa un any, és doctora en Tecno-
logia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat 
de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la Universitat de 
Múrcia. Actualment, dirigeix el màster en Tecnologia Educativa 
i Competència Digital Docent a la Universitat Isabel I, ubica-
da a Burgos, i lidera la línia d’investigació sobre innovació 
educativa en aquesta mateixa universitat.
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L’ampollero Dani Sabater guanya per tercer 
any consecutiu la ‘Fava de Cacau’

Redacció

Dani Sabater Cabrera, propietari de la 
Pastisseria Bahía, va rebre, el dilluns 24 de 
gener, per tercer any consecutiu la Fava 
de Cacau, distinció que premia les 50 
millors pastisseries de Catalunya. L’entrega 
del guardó Fava de Cacau 2022 va tenir 
lloc durant la 5a Mostra Internacional de 
Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts.

L’ampollero, que es va formar a l'Escola 
d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, pertany 
a una família de forners que va iniciar 
el seu besavi i que els seus pares van 
redirigir cap a la pastisseria. 

Fa 23 anys que es dedica a aquest ofici, 
innovant-lo amb noves creacions i gustos en 
un procés de formació contínua. Això va fer 
que el 2015 la Generalitat de Catalunya 
també reconegués la seva trajectòria amb 
el guardó Mestre Artesà Pastisser.
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La Taverneta, reconeguda com el restaurant 
amb millor ambient de l’Ampolla per l’aplicació 

Restaurant Gurú
Redacció

La Taverneta ha estat reconeguda per l’aplicació Restaurant 
Gurú com el restaurant amb el millor ambient de l’Ampolla 
del 2021. Aquesta distinció s’atorga tenint en compte els 
comentaris i les puntuacions que els comensals deixen a les 
xarxes socials i als diferents webs de restauració de referència.

Restaurant Gurú és un cercador per trobar els millors bars, 
restaurants i cafeteries de cada població. A més a més 
de fotografies del local i dels plats de la carta, també s’hi 
comparteixen comentaris de clients valorant l’experiència en 
l’establiment i informació d’interès del negoci.
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Redacció

El congrés culinari GastroMar l’Ampolla 
2022, impulsat per l'Ajuntament de l'Am-
polla, se celebrarà els dies 20, 21 i 22 
de març. Enguany, les ponències dels 
experts i les demostracions en directe 
dels xefs també seran retransmeses per 
streaming.

Aquestes jornades professionals de cuina 
i ciència tenen com a objectiu tractar 
temes relacionats amb la cuina marinera 
tradicional i contemporània, la cuina 
d’abord, posar sobre la taula qüestions 
sobre investigació, ciència, salut i sosteni-
bilitat i consolidar l’Ampolla com a espai 

gastronòmic del Delta de l'Ebre. De la 
mateixa manera que en la primera edició, 
es comptarà amb la presència de xefs i 
cuiners de renom, així com especialistes 
en diferents matèries.

El GastroMar l’Ampolla 2022 se 
celebrarà els dies 20, 21 i 22 de març
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L'Ajuntament signa el conveni Córner de 
les Terres de l'Ebre, que aquest any arriba 

a la 14a edició
Redacció

L'Ajuntament ha signat el conveni Córner de les Terres de l'Ebre, 
que aquest any ha arribat a la 14a edició. L'acord preveu 
enguany la participació conjunta de 19 institucions públiques 
i privades -entre ajuntaments, consells comarcals, patronats o 
associacions- en un total de sis fires nacionals, estatals i inter-
nacionals. A més, també inclou altres accions de publicitat als 
mercats més importants per donar-hi a conèixer els atractius 
turístics dels municipis participants. La inversió global i conjunta 
serà de 129.450 euros, dels quals la Diputació de Tarragona 
assumirà 99.750 euros, xifra que representa un 77% del total.

Els signants de l'acord per aquest 2022 són els ajuntaments 
d'Alcanar, l'Aldea, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Amposta, Ascó, 
Deltebre, la Ràpita, la Sénia i Tortosa, així com l'EMD de Jesús; 
els consells comarcals de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, les 
associacions empresarials Federació Empresarial d'Hostaleria 
i Turisme de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç Indústria 
Serveis i Navegació de Tortosa, Associació de Càmpings de 
la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, Associació d'Empresaris 
d'Hostaleria de la Província de Tarragona, Associació d'Hotels 
de la Província de Tarragona, i el mateix Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona.

Presència als principals mercats estatals  
i internacionals

El conveni Córner preveu la participació dels signants a les fires 
Navartur, a Pamplona; B-Travel, adreçada al públic català; Fitur, 
de Madrid, i també en fires de producte: la Fio de Monfragüe; 
la Falsterboo, a Suècia; i la Delta Birding Festival, a les Terres 
de l'Ebre. Inicialment, es preveia també la participació en la 
Fiets en Wandelbeurs, a Utrecht, i a l'Adventure Travel Show, 
a Londres -totes dues especialitzades en cicloturisme, turisme 
actiu i natura-, però s'han cancel·lat.

Pel que fa a les accions de comunicació i màrqueting, cal 
destacar la promoció que es farà als mercats català i espanyol. 
Respecte al català, primer mercat de procedència, es duran a 
terme accions al llarg de l'exercici. Quant al mercat espanyol, 
es realitzarà una campanya multicanal al País Basc, Aragó, 
Navarra, Madrid i el País Valencià, amb l'objectiu d'aconseguir 
notorietat com a destinació i donar visibilitat a cada un dels 
municipis i sectors que hi participen.
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L’HC Ampolla s’assegura la 
classificació per a la fase d’ascens

Llàtzer Bru – President de l’HC Ampolla

L’any 2022 ha continuat com va acabar l’any 2021. Les 
noies, juntament amb el cos tècnic, segueixen amb un tre-
ball excel·lent que ens ha permès la classificació matemà-
tica per a la Lliga d’ascens. Malgrat les nombroses baixes 
que hem patit en diversos partits, per lesions i altres motius, 
ens hem sabut fer fortes i lluitar cada partit fins a l’últim 
tir. Destaquem les victòries al camp del Martorell i al del 
Vilanova i la Geltrú, així com la victòria a casa davant 
l’Esplugues. 

Ara, un cop s’acabin els dos partits restants de la Lliga 
regular, descansarem unes setmanes abans d’enfrontar la 
lliga per intentar ascendir a Primera Catalana Femenina. 
Recordem que aquesta lliga serà de 6 equips a doble 
volta, en la qual els tres primers ascendiran de categoria. 
Això són magnífiques notícies, però la millor és veure com 
ha entrat l’handbol al nostre poble. 

Pensem que la nostra afició cada cop està més enganxada 
i gaudeix molt dels partits del nostre equip. Des del Club 

estem molt agraïts amb aquest suport que rebem quan ju-
guem al Pavelló Municipal. De veritat, estem molt contents 
de veure com s’ha iniciat aquest nou projecte.  

Una de les noves portes que ens agradaria obrir de cara 
l’any vinent és la possibilitat d'engegar l’handbol base per 
als nens i nenes de l’Ampolla. Alguns ja ens ho heu pre-
guntat i els altres, si llegiu això i esteu interessants, no 
dubteu en fer-nos arribar aquest interès, ja que ens ajudarà 
a continuar endavant. 

Tot això no seria possible sense la col·laboració de tota 
la Junta Directiva, del nostre Ajuntament i, per descomptat, 
dels establiments col·laboradors, gràcies a ells podem as-
sumir els costos d’arbitratge i vestimenta de les nostres ju-
gadores. Moltíssimes gràcies, no em cansaré mai d’agrair 
el suport que alguns sempre ens heu donat en tot el que 
hem intentat fer. 

Som l’Handbol Club Ampolla. Això no para, seguim!
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El Club de Gimnàstica Rítmica l’Ampolla ofereix 
la tradicional exhibició de Nadal

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

El Club de Gimnàstica Rítmica l’Ampolla va tornar a obrir 
les portes, el 18 de desembre, a tot el públic per mostrar les 
diferents coreografies preparades per totes les gimnastes en 
els darrers mesos.

La il·lusió era gran, tant per a les nenes com per a les famílies 
i amics, ja que la situació epidemiològica ens havia privat 
aquests darrers dos anys de viure aquests moments tan es-
pecials per a tothom.

El públic expectant va poder gaudir d’un espectacle de pri-
mer ordre, des de la delícia i la tendresa de les més petites 
fins a la tècnica i la professionalitat de les més veteranes i, 

finalment, l’alegria i la valentia dels familiars, que un any més 
es van posar les seves millor gal·les i van presentar un show 
que sempre aixeca l’ànim de totes les persones assistents.

La recaptació de l’exhibició de Nadal, com cada any, va 
anar a favor de La Marató de TV3, enguany destinada a la 
salut mental, i podem dir amb joia que l’aportació total va 
ser de 360 euros.

Desitjant que la situació sanitària vagi a millor, continuem 
treballant per a les nostres gimnastes i les seves famílies i 
esperem que ens puguem retrobar les màximes vegades 
possibles. Fins a la pròxima!
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