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Benvolguts i benvolgudes,

Ens trobem gairebé 
al final d’un estiu en 

el que, per fi, hem pogut re-
cuperar l’energia i el caliu de 
les festes majors del nostre 
poble, els esports, concerts 
i actuacions a l’aire lliure, la 
troballa amb amics i familiars 
i hem tornat a gaudir de la vi-
sita tan esperada dels nostres 
estiuejants amb la normalitat 
d’abans de la pandèmia.

En els últims anys l’Ampolla 
s’ha anat posicionant com un 
dels destins preferits al Delta 
de l’Ebre. És una marca que 
ens hem anat guanyant amb 
treball per part de tots i totes, 
i per l’entorn privilegiat que 
tenim. L’augment significatiu 
de població durant l’estiu fa 
que la convivència sigui com-
plexa. Cal recordar que, en-
cara que hi ha persones que 
a l’estiu estan de vacances, 
d’altres també treballen, sigui 
en el sector turístic o en altres 
sectors diferents, i que també 
volen viure i descansar com 
ho fan la resta de l’any. Buscar 
l’equilibri durant els mesos 
d’estiu no és fàcil, però espe-
rem que entre tots i totes pu-
guem mantenir l’essència de 
l’Ampolla: un poble acollidor, 

respectuós amb els visitants 
i tranquil que estima la seva 
terra i defensa la seva cultura. 

En aquest número de la Ma-
rinada trobareu un recull dels 
moments més destacats de les 
Festes Majors de Sant Joan i les 
Festes del Carme, com ara l’ar-
ribada de la flama del Canigó 
duta per l’actriu Vicky Luengo, 
que trobeu a la portada; el fut-
bol platja, l’actuació del grup 
de teatre, el projecte Erasmus 
Plus de l’Institut de Camarles, 
l’exposició de pintura organit-
zada per l'Associació de Dones, 
la renovació de la cartelleria de 
totes les platges del municipi, 
l'habilitació d'un tram de platja 
per a gossos a l'Arenal o espor-
tistes premiats del nostre poble, 
entre altres seccions. Un cop 
més, en aquesta edició trobareu 
una mostra de totes les activi-
tats, notícies, reportatges i reco-
neixements que han tingut lloc 
aquests dos mesos a l’Ampolla.

Desitgem que la gaudiu i que 
acabeu de passar un bon estiu.

Un estiu actiu
Gairebé hem passat l'estiu, l'època de l'any durant 
la qual el nostre poble té una gran activitat. Després 
de dos anys de pandèmia, l'hem pogut gaudir ple-
nament i hem tornat a gaudir de les Festes Majors 
de Sant Joan, de diversos tornejos d'esports i del seu 
principal atractiu natural, el mar.

Esperem que entre 
tots i totes puguem 
mantenir l’essència 
de l’Ampolla: un poble 
acollidor, respectuós 
amb els visitants i 
tranquil, que estima 
la seva terra i defensa 
la seva cultura.

GEMMA CABALLÉ FABRA
Regidora de Cultura,

Cohesió Social
i Comunicació
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millor resposta podrà donar 
als problemes que es dibui-
xen, que no són ni seran pocs. 
Com més àgils i propers si-
guin els poders, millor podrem 
afrontar aquesta realitat tan 
complexa. Aquí o a Escòcia. A 
l’Ampolla ho sabem molt bé.

El fet de tenir Ajuntament ha 
estat una garantia, una eina 
imprescindible, i ho serà més de 
cara al futur. Necessitem que el 
nostre Ajuntament continuï es-
sent nostre. De tots, transversal, 
proper. Caldrà saber escoltar, 
acompanyar i ajudar. La co-
hesió, la solidaritat, l’empatia 
són i seran més importants que 
la discussió política.

En poc temps, en pocs mesos, 
entrarem en campanya elec-
toral municipal. És prompte 
per opinar, no coneixem en-
cara ni les llistes ni les propos-
tes. No està de més, però, fer 
alguna reflexió prèvia.

Optimisme

La temperatura de l’ai-
gua a la badia supera 
els trenta graus, una ca-
lor sufocant ens acom-

panya dia i nit. El canvi cli-
màtic ensenya la cara, i això 
no ha fet més que començar. 
Amb tota probabilitat en pocs 
anys Espanya serà un desert.

La pandèmia continua i con-
tinuarà, però les mesures per 
combatre-la sembla que no. 
La conseqüència del corona-
virus ha sigut la protecció del 
sistema i l’abandó de la gent. 
Sembla que unes malalties es 
curin soles i que d’altres sigui 
impossible salvar-se’n. Ara si 
estem malalts no cal anar al 
metge: et prens Paracetamol 
i, si no funciona, a Urgències. 

Un flux immens de gent fuig 
de les guerres, la misèria i la 
fam; al Mediterrani moren 
cada any milers de persones. 
Els mitjans de comunicació 
fan veure que els preocupa, 
els poders de l’Estat ni tan 
sols ho fan veure. Els milers 
de morts anuals no els pre-
ocupen. Total, els morts són 
anònims i no es poden quei-
xar. A Ucraïna hi ha guerra, 
una guerra que sembla allar-
gar-se. Una guerra que fa tre-
molar l’equilibri geoestratègic 
mundial. La Xina, que ense-
nya les dents a Taiwan, dibui-
xa un nou ordre mundial. La 
cosa va per a llarg.La respos-
ta als problemes no arriba. Als 
estats la política clàssica no 
té resposta o, si la té, no volen 
aplicar-la. Pot semblar que no 
hi ha raons per l’optimisme.

Tot i això, som encara una 
societat cohesionada. Les 
xarxes familiars, socials i cul-
turals funcionen. Com més 
cohesionada sigui la societat 

PACO SANCHO
Metge i exalcalde 
de l'Ampolla

Front un món amb unes polí-
tiques tan incertes, el nostre 
Ajuntament m’ha donat certe-
ses i serenitat. Espero que res 
trenqui aquesta cohesió, que 
l’empatia i la solidaritat entre 
veïns continuï essent la nostra 
bandera. Davant un món in-
cert i canviant cal refermar les 
certeses, buscar acords, evitar 
confrontacions estèrils i crear 
xarxes d’ajuda mútua per als 
col·lectius més vulnerables. 
Coneixen el poble i els seus ac-
tors, soc optimista.

Optimisme local, 
preocupació global.



MARINADA 175 ENSENyAMENt | 5 

Erasmus+ 
a l’Institut de Camarles

Del 12 al 17 de juny va 
tenir lloc l’última mo-
bilitat del Projecte a 
Camarles, Espanya. 

Entre diumenge i dilluns varen 
iniciar les nostres activitats amb 
una visita a l’escola on els alum-
nes espanyols van presentar el 
seu col·legi i els pobles i zona on 
viuen. Uns tallers sobre residus 
d’aigua serviren per aprendre 
molt sobre anàlisi de l’aigua, 
construcció d’una planta de 
residus d’aigua, alguns esports 

Olga Bertomeu
Departament de Llengües Estrangeres de l’institut de Camarles

aquàtics, estadístiques sobre 
consum d’aigua i ciutat verda i, 
a la tarda, vam visitar Tortosa.

El dimarts vam anar a visitar 
la Tàrraco romana i aprofitant 
per fer un Kahoot sobre el 
conjunt històric i aquells 
temps. Dimecres els alumnes 
treballaren unes infografies 
i, seguidament, van visitar 
el Centre d'Interpretació de 
l'Arròs i el Delta de l'Ebre, fent 
uns tallers a Món Natura.

Dijous es prepararen les 
ponències finals i va ser el 
moment de fer l'avaluació de la 
mobilitat i el final del Projecte, 
o els alumnes presentaren els 
resultats sobre els Residus 
d'Aigua i les infografies de 
final de projecte, resumint tots 
els aspectes que hem estat 
treballant durant aquests tres 
anys. En acabar vam fer una 
cerimònia de certificació, 
seguit d’un dinar tots plegats 
i d’una festa final a l'Ampolla.
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Exposició de 
pintura sobre teles

El dia 22 de juliol l’Associ-
ació de Dones de l’Am-
polla va inaugurar una 
exposició de pintura 

sobre teles al Saló Parroquial. 
L’exposició va ser fruit del curs 
que imparteix la nostra com-
panya i amiga Esther Jové. 

A la inauguració va assistir-hi l’al-
calde Paco Arasa, les regidores 

Associació de Dones de l’Ampolla

Geno Cabrera i Meritxell Faiges i 
el regidor José Luis Pitarque. 

Tots els treballs realitzats te-
nien una qualitat immillora-
ble i els tres dies d’exposició 
van ser un èxit total. De cara 
al curs vinent volem animar a 
més sòcies a introduir-se en 
aquest món fascinant i artís-
tic de les pintures sobre teles.
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Seguiment dels beneficis 
obtinguts a la Jornada 
Solidària per recaptar fons 
per les persones d’Ucraïna 
afectades per la guerra

L’Associació de Dones 
de l’Ampolla va orga-
nitzar 16 d’abril una 
Jornada Solidària 

amb la finalitat de recaptar 
fons destinats a ajudar a per-
sones refugiades i damnifica-
des per la guerra d’Ucraïna. 

La col·laboració de l’Ajuntament, 
dels establiments comercials 
del poble i l’ajuda desinteressa-
da de moltes persones ens va 
permetre recollir la quantitat de 
1.546,55 euros, que van ser donats 
íntegrament a l’Associació És per 
tu. Com molts de vosaltres sabeu, 
aquesta associació ha tingut una 
gran implicació en l’ajuda als re-
fugiats d’aquesta guerra.

La nostra associació, tal com 
vàrem dir, ha fet un seguiment 
del donatiu i us fem saber que 
aquests diners s’han afegit a 
altres donatius, la suma dels 
quals ha pogut contribuir en la 
reconstrucció d’habitatges as-
solats per la guerra i en la com-
pra d’aliments i medicaments 
necessaris per millorar la vida 
de la gent afectada a la mateixa 
Ucraïna, però també als refugi-
ats que han arribat a Catalunya.

Des de l’Associació de Dones de 
l’Ampolla donem les gràcies a 
tots els que ho heu fet possible.

Associació de Dones de l’Ampolla
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Teatre al carrer

Els dies 1 i 9 de juliol, a la 
plaça Catalunya, es va 
representar l’obra de 
teatre La Clau, a càrrec 

de l’Associació Teatral l’Ampo-
lla. Més de 325 persones es van 
aplegar al llarg de dues repre-
sentacions per a poder gaudir 
de l’obra de l’humorista i es-
criptor Noel Clarasó. Si tenim 
en compte que una part dels 
estiuejants del poble són de 
llengua estrangera i els altres 
no són catalanoparlants, enca-
ra que comprenen la llengua, 
ens podem donar per satisfets.

L’Associació Teatral es manté 
en la seva filosofia de donar 
a conèixer i representar obres 
d’autors principalment cata-
lans, encara que també d’al-
tres de la literatura universal, 
però sempre en català. 

Venint d’una època problemàti-
ca en tots els sentits, a causa de la 
Covid, hem volgut oferir una obra 
per oblidar els mals moments i 
passar una estona divertida. Per 
això hem representat aquesta 
comèdia, plena d’embolics i in-
triga, que porta implícit un mis-
satge de l’autor per fer-nos refle-
xionar. Al mateix temps ha servit 
per reivindicar el talent de Noel 
Clarasó, humorista i escriptor ca-
talà un xic marginat per la seva 
expressió catalana i castellana. 

La síntesi de l’obra és la següent: 
“En Manel Sala, escriptor de 
gran imaginació és víctima de 
violència psicològica per part 
de la seva parella, la Cristina. 
És maltractat per la seva dona 
fins al punt que es veu obligat 
a marxar de casa. I s’instal·la 
al costat del pis d’un psiquiatre 
de renom amb qui fa amistat, 

E. F. 
Directora Grup de Teatre l'Ampolla
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l’Enric Ventura, i coneix la seva 
gentil esposa Marta i la seva so-
gra Aurèlia. Això li dona peu a 
traçar un pla per fer-se respec-
tar més per la Cristina, la seva 
exdona, i poder recuperar-la. 
Cosa que aconsegueix final-
ment i així acaba l’obra, amb 
un final feliç encara que acom-
panyat d’un enterrament”.

El missatge de l’autor és el que 
ens diu per textualment el psi-
quiatre, que en cadascun de 
nosaltres hi ha dos mons: el 
real, de portes en fora– limitat i 
el mental –, i el que no es veu –
il·limitat i, en ell, tot és possible–. 

Els actors i actrius que han in-
terpretat els personatges han 
estat: Pere Curto en el paper de 
Manel Sala, el marit maltractat; 
Mercedes Castellà, representant 
a Cristina, l’esposa maltracta-
dora; Llàtzer Bru, el psiquiatre 
Enric Ventura; Mercè Cabrera 
com a Marta, l’esposa de l’En-
ric; Gemma Aixendri en el paper 
d’Aurèlia, la sogra; Carla Ollé i 
Berta Cabrera, interpretant a la 
infermera Eugènia; Guillem Mo-
lina, interpretant al malat 1er i 
malat 2on; Berga Bru, interpre-
tant a la joveneta mimada; i, per 
acabar, Joan Pujol, interpretant 
al pare de la joveneta. Tots han 
fet una gran interpretació.

Per si algú ha repetit (sabem 
que sí): volem aclarir que el 
paper de la infermera inex-
perta, l’Eugènia ha sigut in-
terpretat per dues actrius 
diferents, degut a motius per-
sonals. A la 1era. Representa-
ció Carla Ollé li donà vida i, 
en la segona, Berta Cabrera. 
Ambdues s’han sabut posar 
en la pell del seu personatge. 

Tenim un grup de teatre for-
mat per gent de sempre i gent 
nova, uns joves i altres més 
grans. Esperem poder seguir 
amb aquesta fita de mantenir 
un espai cultural de teatre en 
català al poble.
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El CGR l’Ampolla ofereix 
l’exhibició de final de la 
temporada 2021-2022 en el 
marc de les Festes Majors 
de Sant Joan 

El dissabte 18 de juny, 
dins del programa de les 
Festes Majors de Sant 
Joan, el CGR l’Ampolla 

va organitzar l’exhibició de fi-
nal de curs que donava cloen-
da a la temporada 2021-2022 
i mostrar, a tots els veïns de la 
població i aquells que ens vol-
guessin acompanyar d’altres 
demarcacions, les coreografi-
es treballades al llarg d’aquest 
curs i que ens han represen-
tant per tot el territori català i 
espanyol en diferents compe-
ticions i trofeus.

Les gimnastes i el Club esta-
ven molt emocionats de po-
der compartir de nou amb 
els seus conciutadans, sense 
restriccions i de manera pú-
blica dins del marc incompa-
rable del port de l’Ampolla, el 
treball realitzat així com pre-
sentar totes les gimnastes que 
conformen el Club.

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

Un cop més, el públic assistent 
es va mostrar entusiasta i va 
aplaudir totes i cadascuna de 
les actuacions i, en especial, el 
número final, conformat per to-
tes les xiquetes i que cada any 
gira entorn a una temàtica, 

que aquest any reivindicava 
la necessitat de tenir cura del 
planeta i de la seva diversitat.

L’any vinent esperem tornar 
i sorprendre amb un nou es-
pectacle per a tothom.
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La platja de Cala Maria 
i la platja del Baconé, 
reconegudes amb el guardó 
‘Platges Verges’
Redacció

La platja de Cala Maria 
i la platja del Baconé 
han estat reconegu-
des amb el guardó 

Platges Verges, que atorga 
Ecologistes en Acció. El 18 
de juliol, es va dur a terme 
l’XI edició d’entrega dels 
guardons Platges Verges.

L’acte va tenir lloc al Col·le-
gi de Periodistes de les Ter-
res de l’Ebre, on l’alcalde 
Francesc Arasa va recollir el 
reconeixement a aquestes 
dues platges de l’Ampolla.

El grup Ecologistes en Acció 
de Tarragona i l’Ebre impul-
sa aquesta distinció per a 
aquelles platges que tenen 
una importància cabdal en 
la preservació de la biodiver-
sitat natural, amb l’objectiu 
de valorar, des del punt de 
vista ecològic i de preserva-
ció del medi natural, els es-
forços de municipis i entitats 
per mantenir les platges dels 
seus termes municipals lluny 
de la massificació i alteració, 
tant urbanística com huma-
na, del seu entorn natural.
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L’Ampolla habilita 
un tram de la platja de 
l’Arenal per a gossos

L’Ajuntament ha habi-
litat un nou espai per 
poder gaudir-lo amb 
els animals domèstics 

a la platja de l’Arenal. Aquest 
tram s’ha posat en marxa en 
el marc de la nova ordenança 
de platges del municipi.

L’espai està degudament dotat 
amb papereres i dispensador 
de bosses i es farà una neteja 
especial de la sorra, malgrat 
això els propietaris dels ani-
mals hauran de seguir diverses 
normes. Així, estan obligats a 
recollir qualsevol deposició de 
l’animal i, si el gos és conside-
rat raça potencialment peri-
llosa, han de portar-lo lligat i 
amb morrió. En cap cas, l’ani-
mal pot quedar sense supervi-
sió del seu propietari i sempre 
s’hauran de seguir les indicaci-
ons dels agents del cos de po-
licia o dels vigilants de la plat-
ja. L’incompliment d’aquestes 
normes pot comportar, segons 
l’ordenança, una sanció eco-
nòmica de 300 euros.

Amb aquest nou espai de-
dicat a gossos i mascotes es 
millorarà la convivència a les 
platges del municipi i els ani-
mals de companyia podran 
gaudir del mar i de la platja.

Redacció
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L’Ajuntament actualitza 
la cartelleria de totes 
les platges de l’Ampolla

La Regidoria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat 
ha actualitzat la carte-
lleria de totes les plat-

ges de l’Ampolla, tenint en 
compte la nova ordenança 
que es va aprovar en Ple mu-
nicipal. Així, durant la primera 
quinzena de juliol, es va dur a 
terme la renovació de la se-
nyalització de les platges, mi-
llorant la seva aparença i in-
troduint totes les novetats que 
inclou l’ordenança com són la 
limitació en l’horari de pesca, 
la possibilitat de bany amb 
animals domèstics, la prohibi-
ció d’acampada i pernoctació 
o la de fer foc.

Redacció

A més a més, en el cas que la 
platja hagi obtingut el distin-
tiu de Bandera Blava o el de 
Platja Verge també s’ha inclòs 
en els nous cartells.

Amb aquesta acció, l’Ajunta-
ment pretén fer arribar als usua-
ris aquestes normes i, d’aquesta 
manera, millorar la convivència 
per tal de respectar l’entorn na-
tural del municipi.
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S’inaugura la nova 
Via Verda que unirà l’Aldea, 
Camarles-els Lligallos 
i l’Ampolla

L’11 de juliol es va inau-
gurar el primer tram 
de la nova Via Verda 
de l’hemidelta esquer-

re del Delta de l’Ebre. La ruta 
ciclista unirà l’Aldea, Camar-
les-els Lligallos i l’Ampolla. Tin-
drà 11,4 quilòmetres i el primer 
tram, d’1,8 quilòmetres, ja està 
en marxa a l’Aldea. La via va 
per l’antic traçat del ferrocarril 
que unia València i Barcelona, 
en desús des de 1997. Els alcal-
des confien poder-la unir amb 
la Via de la Val de Zafán, a l’he-
midelta dret, que unirà Torto-
sa amb la Ràpita. L’adequa-
ció del primer tram ha costat 

l’alcalde Francesc Arasa han 
celebrat poder compartir la 
iniciativa, perquè represen-
tarà un gran actiu turístic per 
als tres municipis.

«Hem de ser molt conscients de 
com aprofitem aquests actius 
turístics, i una de les millors for-
mes és compartir i poder atrau-
re turistes», comenta l’alcalde, 
Francesc Arasa.
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38.618 euros, 15.400 dels quals 
subvencionats. També s’està 
treballant perquè Adif cedeixi 
l’antiga estació i la zona ferro-
viària de Camarles.

Els alcaldes de Camarles, 
l’Ampolla i l’Aldea han acor-
dat el nom del nou actiu tu-
rístic, Via Verda Delta de 
l’Ebre, tot i que se n’ha d’ha-
bilitar una altra resseguint 
el riu Ebre i que durà el nom 
Via Verda del Carrilet, per-
què ressegueix l’antic traçat 
de la línia que unia Tortosa i 
la Cava (Deltebre). L’alcalde 
de Camarles, Ramon Brull, i 

Tres trams i connexió a 
l’altra banda del riu

El primer tram de la Via Ver-
da del Delta de l’Ebre co-
mença a l’aparcament de la 
Plaça 1 d’octubre, al costat 
de l’Ajuntament de l’Aldea. 
Continua pel nou passeig de 
l’antiga via del tren, el mo-
nument format per un antic 
vagó de ferrocarril, en home-
natge als treballadors i tre-
balladores de l’antiga estació 
del tren, l’oficina de turisme 
de l’Aldea, l’edifici de l’antiga 
estació del ferrocarril i l’àrea 
d’autocaravanes. El tram al-
deà de la Via Verda finalitza 
al Barranc del Mas Roig.

El segon tram serà entre els 
Lligallos i Camarles i tindrà 
una longitud de 6 quilòme-
tres, i el tercer el de l’Ampolla, 
que serà de 3,6 quilòmetres.
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El Càmping Ampolla Playa, 
un dels cinquanta millors 
càmpings de tot l’Estat espanyol 
segons els ‘ACSI Awards’

El Càmping Ampolla 
Playa ha estat distingit 
com un dels cinquanta 
millors càmpings de tot 

l’Estat espanyol pels guardons 
ACSI Awards. 

ACSI és una guia de referèn-
cia per a campistes que pro-
porciona tota classe d’infor-
mació al turista campista, 
així com un ampli directori de 
càmpings o consells persona-
litzats que proporcionen els 
mateixos inspectors d’aques-
ta guia en fer les visites perso-
nalment als càmpings. De fet, 
el web d’ACSI és un dels més 
visitats pel sector del campis-
me de tot Europa.

Els ACSI Awards s’escullen a 
partir del vot de campistes de 
tot Europa als diferents llocs 
web d’ACSI. S’ha pogut votar 
a tots els països en diverses 
categories. A més, hi ha un 
premi per al càmping amb el 
nombre més gran de vots to-
tals. “Guanyar un ACSI Award 
és la mostra que el càmping 
garanteix unes vacances in-
oblidables, ja que després de 
tot, són els mateixos campis-
tes qui han triat”, explica Ra-
mon Van Reine, director ge-
neral d’ACSI.

Àlex Ema, gerent del Càmping 
Ampolla Playa, s’ha mostrat 
satisfet pel reconeixement i ha 
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assegurat que “ha estat gràci-
es a l’esforç de tot l’equip que 
formem part del càmping, així 
com dels nostres clients que 
són en definitiva qui ens han 
votat i han valorat les nostres 
instal·lacions, l’atenció del 

nostre personal i les activitats 
que organitza el nostre equip 
d’animació. Reconeixements 
com aquest ens encoratja en-
cara més a treballar millor i 
amb la mateixa il·lusió del pri-
mer dia”, afegeix Ema.
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Samuel Bru Tena, 
al Campionat d’Espanya 
Júnior de Billar

Samuel Bru Tena, de 
nou anys, ha jugat 
aquest any el seu pri-
mer Campionat d’Es-

panya Júnior de Billar.

La passió per aquest esport li 
va sorgir fa quatre anys, quan 
en tenia cinc, en el moment 
que el seu avi va instal·lar un 
billar al seu bar. Immediata-
ment, Samuel va mostrar-hi 
interès i a jugar-hi. 

A partir de llavors, el jove billa-
rista va començar a rebre clas-
ses d’aquesta disciplina per 
part de Marc Codina, billarista 
professional amb diferents tí-
tols autonòmics i estatals. 
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Recupera les 
millors jugades 
de Samuel 
Bru en la seva 
participació en 
el Campionat 
d’Espanya 
Júnior de Billar.
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Els germans Escribà-Curto 
participen als campionats 
de Catalunya i d’Espanya 
de natació

Els germans Escri-
bà-Curto han partici-
pat als campionats de 
Catalunya i d’Espanya 

de natació representant el 
Club Natació Amposta.

El nedador ampollero Marc 
Escribà va obtenir la 12a po-
sició al rànquing general de 
Catalunya amb la prova Q-64 
en els Campionats de Cata-
lunya de Natació, celebrats 
a les piscines Sílvia Fontana, 
a l’Anella Olímpica de Tarra-
gona. A la prova individual 
de 200 Lliures, va aconseguir 
el 3r lloc en el podi amb un 
temps de 2’ 47’’, sent aquesta 
la seva millor marca personal.

Per la seva banda, l’ampollero 
Blai Escribà va ser l’únic ne-
dador ebrenc que va presen-
tar-se als Campionats d’Es-
panya de Natació, celebrats 
a les piscines de la Salobreja, 
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a Jaén. A la prova dels 200 
Lliures, va assolir un temps 
de 2’ 11’’ 08, situant-se així en 
la 26a posició en el rànquing 
estatal i assolint la seva millor 
marca personal en la piscina 
de 50 metres. Pel que fa a la 

prova de 100 Lliures, va fi-
nalitzar-la amb un temps de 
59’ 08’’. Després d’aquests re-
sultats, Blai Escribà es posici-
ona entre els 30 millors neda-
dors de l’Estat espanyol de la 
categoria aleví.
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L’ampollera Emma Serral 
Cserhalmi guanya dues 
medalles d’or al 
CESA-Campionat d’Espanya 
de Gimnàstica Rítmica

La gimnasta ampollera 
Emma Serral Cserhalmi 
ha guanyat dues meda-
lles d’or amb el conjunt 

junior del Club Mabel Benicar-
ló al CESA-Campionat d’Es-
panya de Gimnàstica Rítmica, 
celebrat aquest any a Oviedo.

Al mes de maig, el conjunt 
junior va quedar seleccionat 
per representar la Comunitat 
Valenciana en aquest cam-
pionat estatal de gimnàstica 
rítmica de seleccions auto-
nòmiques d’edat escolar. El 
conjunt va aconseguir dues 
medalles d’or, una en la mo-
dalitat de conjunts i una altra 
com a campiones d’Espanya 
de seleccions autonòmiques 
de gimnàstica rítmica, quan 
la Comunitat Valenciana es 
va proclamar campiona esta-
tal d’aquesta disciplina.

Al principi del 2022, Emma 
Serral va pujar de la categoria 
base a l’absoluta i va passar 
a formar part del conjunt ju-
nior del Club Mabel Benicarló 
juntament amb les gimnastes 
Rebeca Ernu, Lia Egea, Bren-
da Fonseca i Gala Herrero i les 
entrenadores Manola Belda 
Marza, Blanca López Belda i 
Patricia Ros Morales.

Redacció
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Al llarg de la 
temporada 2021-
2022, el conjunt 
també ha obtingut 
la medalla de bronze 
en la 1a fase de la Copa 
de la Reina d’Espanya 
de conjunts de gimnàsti-
ca rítmica amb tres pilotes 
i quatre masses.
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L’Ajuntament, el Con-
sell Comarcal del Baix 
Ebre i els Serveis Ter-
ritorials de Drets So-

cials a les Terres de l’Ebre van 
homenatjar el 7 de juny l’am-
pollera Concepció Rué Martí, 
qui ha celebrat recentment el 
seu centenari. 

L’alcalde Francesc Arasa li va 
fer entrega d’un rellotge de 
taula i d’un ram de flors, el 
president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, Xavier Fau-
ra, li va lliurar una placa com-
memorativa, i el director dels 
Serveis Territorials de Drets 
Socials a les Terres de l’Ebre, 
Felip Monclús, la medalla cen-
tenària de la Generalitat de 
Catalunya i una carta signada 
per la consellera de Drets So-
cials, Violant Cervera.
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Concepció Rué Martí, 
homenatjada pels 
seus 100 anys
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La iniciativa ‘Kilòmetres 
Solidaris’ entrega un xec de 
3.410 euros a l’àrea neonatal 
de l’Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona

La iniciativa solidària Ki-
lòmetres Solidaris va 
recaptar 3.410 euros, 
una xifra molt superi-

or a l’objectiu inicial, que era 
1.500 euros. A principis del 
mes d’agost van fer entrega 
del xec amb els fons recollits 
a l’àrea neonatal de l’Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona.

Daniel Soto va plantejar-se el 
repte de fer una travessia cor-
rent des de l’Ampolla fins al 
Mont Caro, un trajecte de 42 
quilòmetres amb un desnivell 
de 2.000 metres.

Aquesta aventura solidà-
ria, que va tenir lloc el 28 de 
maig, es va impulsar perquè 
fa tretze anys va néixer la filla 
de Soto, una nena que va ser 
prematura extrema i, a causa 
d’això, va estar molts mesos 
ingressada a les unitats neo-
natals de diferents hospitals. 

L’Ajuntament, que va aportar 
500 euros, també va ser un 
dels col·laboradors institucio-
nals que va ajudar a fer reali-
tat aquesta iniciativa.

Redacció
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Adela Miralles Arasa va néi-
xer a l’Ampolla, on va viu-
re fins que es va traslladar a 
Barcelona per llicenciar-se en 
Pedagogia i especialitzar-se 
en l’àmbit de Terapèutica a 
la Universitat de Barcelona. 
Posseeix el Màster en Atenció 
Primerenca per la Fundació 
Catalana Síndrome de Down i 
el nivell C2 de català per l’Ins-
titut Ramon Llull (IRL).

Fa 27 anys que viu a Sevilla, 
on ocupa el càrrec de secre-
tària al Casal Català que hi 
ha en aquesta ciutat. A més 
a més, és la professora de ca-
talà del Casal, així com l’or-
ganitzadora i administradora 
de les proves de certificació 
de coneixements de llengua 
catalana de l’Institut Ramon 
Llull. Aquestes proves tenen 
caràcter oficial i s’estructuren 
en cinc nivells d’acord amb el 
Marc Europeu Comú de Refe-
rència per a les Llengües. 

La feina de professora és l’única 
remunerada que hi ha, la resta 
de persones que fan possible 
que el Casal Català de Sevilla 
continuï en ple funcionament 
són voluntàries, de la mateixa 
manera que ho és ella quan or-
ganitza activitats i accions per 
fomentar la cultura i les tra-

dicions catalanes a la capital 
andalusa. Actualment, el Casal 
està format per una vuitantena 
de famílies, aproximadament.

- Quants anys fa que vius a 
Sevilla? I quants en fa que tre-
balles al Casal Català?

Visc a Sevilla des del 20 de 
juny de 1995, dia del Corpus a 
Triana. En un viatge de torna-
da de Madrid amb l’AVE, l’any 
2001, vaig conèixer un senyor 
que em va dir que estaven 
impulsant la idea de crear un 
Casal de Catalunya a Sevilla, 
m’hi vaig posar en contacte i 
l’any 2002, vaig començar les 
classes de català amb un sol 
alumne. Aquest va ser l’inici. 
Fa vint anys que tinc Casal 
i molts més de vint que tinc 
vint anys, com diria en Serrat.

- Per què es va fundar el Casal 
Català de Sevilla?
El Casal es va fundar com tots 
els Casals que hi ha a diferents 
ciutats fora de Catalunya, per 
un afany de trobar-se els cata-
lans que estan fora del seu país. 
També perquè, en veure que a 
Sevilla ja existien cases d’altres 
comunitats autònomes, nosal-
tres també en volíem una.

- Quines activitats organitzeu 
al Casal Català de Sevilla?

Les activitats, a més dels cur-
sos de català, que són el veritable 
sentit d’una comunitat amb llen-
gua pròpia, que la conreï, la im-
pulsi i la defensi, són els dies fes-
tius que se celebren a Catalunya.

Comencem l’any amb una pri-
mera activitat que seria una 

“Al Casal Català de Sevilla 
hem creat l’espai ‘Cucafera’ 
com un homenatge a les 
feres mitològiques del Baix 
Ebre i l’imaginari col·lectiu 
més proper” MIREIA CURTO PERELLÓ 

periodista
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gran calçotada que s’organit-
za en un parc de Sevilla. Des-
prés la segueix Sant Jordi, que 
coincideix amb l’aniversari del 
Casal, Sant Joan, l’11 de setem-
bre, la Castanyada, Nadal i el 
Caga Tió. Entremig d’aquestes 
activitats, hi ha algun concert, 
el de Nadales i un altre per 
Setmana Santa i també se sol 
organitza alguna conferència, 
les temàtiques de les quals po-
den variar segons els anys. 

A més a més, cada maig o juny 
celebrem un concert in memo-
riam a una pianista catalana 
que va morir a causa d’un ac-
cident a Sevilla. La presidenta, 
Marta Strohecker, va acollir els 
seus pares quan van venir a 
recollir les despulles de la seva 
filla i és una cita molt emotiva. 
Van donar el seu piano al Ca-
sal i, des de llavors, atorguem 
una beca al millor pianista del 
curs del Conservatori Profes-
sional Cristóbal de Morales, la 
beca porta per nom Beca Ma 
Teresa Guàrdia Vidal.

El Casal també participa en ac-
tivitats proposades per la Fe-
deración de Casas Regionales i 
aquí s’hi ha de ser. Si t’ho plan-
teges per treure’n un profit, pots 
promocionar el coneixement de 
la teva comunitat explicant-los 
com és a gent que en principi 
no hi tindria accés.

Resumint tot l’anterior, l’ob-
jectiu de totes aquestes acti-
vitats és la difusió de la llen-
gua i cultura catalanes.

- Quin perfil d’usuaris teniu?
Els nostres socis són, en la 
seva majoria, gent gran, bas-
tant gran. La població catala-
na jove de Sevilla es mou i es 
comunica d’una altra forma, 
com per exemple utilitzant 
les xarxes socials. Els joves no 
senten la necessitat d’aquest 
tipus de contacte com teníem 
les persones que vam impul-
sar aquest espai fa 20 anys. 

- Quants alumnes de català 
teniu actualment?

El nombre d’alumnes que tenim 
al Casal varia d’any en any. No 
en solem tenir mai més de 20. 
A més, hi ha sis infants que van 
començar, ara fa dos cursos, 
amb un espai que es diu la Cu-
cafera i que pretén apropar-los 
a través de jocs, cançons i con-
tes a la llengua catalana que és 
la d’un dels seus progenitors. 
Hem de fer planter!!! 

- Per què la Cucafera?

Es diu la Cucafera perquè, si-
gui on sigui, jo soc del Baix 
Ebre, i Tortosa, ha estat sem-
pre la meva primera ciutat, la 
de la infantesa. És vella i bella, 
era el nostre primer destí per 
comprar, per anar al metge, 
per estudiar... quants viatges 
amb l’auto del Perelló, quanta 
pudor de benzina que mare-
java... En fi, que és un home-
natge a les nostres feres mito-
lògiques, al nostre imaginari 
col·lectiu més proper. Qui no 
ha anat a les Festes de la Cin-
ta o al Corpus de Tortosa?

- Hi ha altres ciutats de l’Estat 
espanyol que tinguin un Casal 
Català?

Sí, n’hi ha a altres ciutats d’Espa-
nya tals com: Saragossa, Madrid, 
Sant Sebastià, Vitòria, Tenerife... 
no sé si me’n deixo alguna. La 
funció del Casal és fer de punt de 
trobada de totes aquelles per-
sones que senten la necessitat 
de comunicar-se, viure i reviure 
fets de casa seva entre els seus. 
Parlar en català, de Catalunya, 
del món, de tot. L’altra gran fun-
ció, lògicament, és la difusió i en-
senyament de la nostra llengua, 
bagatge que no podem perdre 
mai més. Mantenir cohesionat 
tot això crec que és important 
per a la nostra identitat.

- Teniu algun projecte nou al 
cap per tirar endavant?

Com que el futur corre, de ve-
gades esmaperdut, cal que 
també acabem de consolidar 
el projecte d’oferir les classes 
en ambdues modalitats, pre-
sencials i en línia.

Des de la pandèmia que hem 
hagut de recórrer tot sovint a 
l’internet de tot, però també hi 
ha gent que prefereix la presen-
cialitat. Així que el repte és tenir 
a ple rendiment les dues opcions.
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Acció Climàtica presenta 
una xarxa de telemetria 
pel seguiment d’espècies 
de fauna marina

Conèixer el moviment 
de les espècies ma-
rines, la utilització 
que fan dels diferents 

hàbitats al llarg del seu cicle 
de vida i la connectivitat en-
tre hàbitats és un factor clau 
per fer una gestió integrada a 
tot el territori que permeti la 
conservació i l’explotació sos-
tenible del litoral i els seus re-
cursos. Amb aquest objectiu, 
el Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural ha impulsat, mitjançant 
la Universitat de Barcelona, la 
posada en marxa de la Xarxa 
Catalana de Marcatge i Se-

Un projecte d’abast global

Catalunya compta actualment 
amb una xarxa de més de 100 
hidròfons receptors repartits en 
80 quilòmetres de costa i més 
de 300 peixos marcats, que ha 
permès descobrir diversos as-
pectes desconeguts fins al mo-
ment. A causa dels resultats 
inesperats de l’abast del movi-
ment d’algunes espècies (que 
poden recórrer més de 300 qui-
lòmetres de costa), la xarxa ac-
tual ha demostrat ser limitada, 
per això la Direcció General de 
Política Marítima i Pesca Soste-
nible ha decidit impulsar la seva 
extensió fins al Delta de l’Ebre, 
cobrint tota la costa catalana.

Així, la Xarxa Catalana de Mar-
catge i Seguiment de Fauna 
Aquàtica es concep també en 
l’àmbit global. Diverses iniciati-
ves i projectes similars, tant a la 
Mediterrània –amb la Balearic 
Tracking Network o el projecte 
ConnectMed a França– com a 
escala mundial, utilitzen aques-
ta mateixa tecnologia, per la 
qual cosa el moviment de les 
diverses espècies es pot seguir 
a escala mundial. Amb aquest 
objectiu ambiciós, l’European 
Tracking Network ha desenvo-
lupat una xarxa global amb els 
mateixos receptors que perme-
ten monitorar aquestes espècies 
carismàtiques a escala global.
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guiment de Fauna Aquàtica 
(Catalan Tracking Network), 
que es va presentar el 8 de ju-
liol en el marc d’una jornada 
de pesca marítima recreativa 
que va tenir lloc a l’Ampolla.

Aquesta xarxa és una inici-
ativa científica que es basa, 
d’una banda, en el seguiment 
d’espècies de fauna marina 
amb dispositius electrònics 
(telemetria acústica) i, de l’al-
tra, en una acció participativa 
dels pescadors recreatius en 
un programa de marcatge i 
recaptura de les espècies que 
es poden pescar.
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L’Ampolla viu les 
Festes Majors de 
Sant Joan 2022 en 
tota la seva plenitud

Les Festes Majors de Sant 
Joan van tornar a l’Am-
polla en tota la seva pleni-
tud, després de dos anys 

marcats per la pandèmia. La 
Comissió de Festes i la Regidoria 
de Festes van preparar un ampli 
programa amb activitats i actes 
adreçats a totes les edats.

Del 21 al 26 de juny va haver-hi 
festa de l’aigua, tirada al plat, 
festes infantils, un dinar popular 
al carrer, correfocs, repartiment 
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de panoli, cantada de jotes a 
càrrec de la rondalla Els Tres 
Cantadors del Delta, llonganis-
sada popular, una festa pamplo-
nica amb bou capllaçat, tardes 
de vaques, ball, una discomòbil 
amb el Dj Cristobal La Bèstia i la 
festa Que nos quiten lo bailao.

Aquest any, la portadora de 
la Flama del Canigó va ser 
l’actriu Vicky Luengo, qui, 
juntament amb les pubilles 
de l’Associació de Dones de 

l’Ampolla, Sasha Castells Ber-
tomeu i Simona Yanira Capa-
tan Arroyo; la Reina de Festes, 
Sandra Montagut Herranz; la 
Reina Infantil, Elsa Buera Ar-
rojo i les remeieres van encen-
dre la foguera de Sant Joan a 
la platja de les Avellanes.

El punt final a les Festes Ma-
jors de Sant Joan 2022 el va 
posar la mascletada de fi de 
festa a càrrec de la Pirotècnia 
Tomàs de Benicarló.
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L’Ampolla celebra les 
Festes del Carme 2022

L’Ampolla va viure del 14 
al 17 de juliol les Festes 
del Carme 2022. Du-
rant els dies de fes-

ta, la Comissió de Festes i la 
Regidoria de Festes van pro-
moure la tradicional processó 
per dintre el mar amb la imat-
ge de la Verge del Carme, el 
castell de focs d’artifici, una 
festa Imagina Ràdio al port 
pesquer, tardes de vaques, 
ball al port pesquer, una fes-
ta infantil amb Magic Teatre 
de STRUC i molts altres actes 
i activitats.

Redacció
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NINGÚ VA DIR QUE 
SERIA FÀCIL

Recordo com si fos ahir el dia 
que Paco en va citar al seu des-
patx, amb una proposta clara i 
directa... “vols formar part del 
nou projecte de govern per a 
les pròximes eleccions?”.

No m’ho vaig pensar gaire, per no 
dir res... ja havia format part de 
manera activa de diferents asso-
ciacions del poble, presidenta de 
l’AMPA durant 7 anys, membre 
del club d’escacs, de l’associació 
de dones, part del sector privat al 
patronat de turisme... i vaig pen-
sar, per què no? Crec que puc 
aportar coses positives al teu pro-
jecte, i treballaré fort perquè així 
sigui... i d’això ja n’ha fet tres anys...

Han estat tres anys marcats per 
una crisi global, sanitària, social 
i econòmica, on res tenia guió 
marcat, on el treball ha estat el 
dia a dia, ja que qualsevol acció 
planejada, era modificada o re-
butjada per limitacions i normes 
que canviaven contínuament, i 
així és com han passat els meus 
primers anys com a regidora, 
res a veure en la realitat i nor-
malitat, que per sort, ara ja po-
dem tornar a gaudir.

Tot i les limitacions, han estat 
anys de treball durs, per tal que 
l’Ampolla, continuï sent punt de 

referència turístic a les nostres 
terres. Els pilars del nostre pro-
jecte han estat la gastronomia i 
el turisme de natura i sostenible.

Pel que fa a la gastronomia, 
cada cop més, la nostra pobla-
ció és reconeguda com a Espai 
Gastronòmic del Delta, donant 
valor al producte de proximitat, 
de qualitat i sostenible. Una pro-
va d’això és el certament que 
se celebra al març, Gastromar, 
on tot i les limitacions marcades 
per la pandèmia, ja ha estat re-
conegut per importants premis 
com el que se’ns va atorgar al 
SeaFood Expo Global 2022 a 
Barcelona, on es va fer valdre el 
certament per l’aportació que 
fa a la pesca d’aprofitament. 

I no ens podem oblidar de tots els 
productes que fan de la nostra 
població única. Som la població 
que gaudim d’un jardí botànic 
únic pel gran nombre d’espèci-
es que té, podem dir orgullosos 
que som productors de Sake i 
Ginebra, que tenim uns produc-
tors d’oli de gran qualitat, que a 
la nostra badia es produeixen les 
millors ostres i musclos del terri-
tori, i no oblidar els artesans i co-
merciants que cada dia ens ofe-
reixen tota mena de productes.

Tots aquests valors s’ han de do-
nar a conèixer, i que millor ma-
nera que assistir a diverses fires 

especialitzades, com Alimentà-
ria o el Fòrum Gastronòmic.

I si parlem de promocionar, hem 
de parlar del nostre puntal, el nos-
tre entorn privilegiat. Som l’úni-
ca població que barreja la sorra 
i les dunes del Delta amb els pe-
nya-segats rogencs, les cales de 
pedra i rutes infinites entre olive-
res i basses. Aquesta simbiosi ens 
converteix amb un paradís de 
colors, textures i diversitat. Com 
bé ens definim, som la Porta del 
Delta, però també som la porta 
de l’ornitologia, de la natura.

Dins les meves tasques com a re-
gidora de Turisme, Territori i sos-
tenibilitat, hi ha la de promocio-
nar i protegir tots aquests valors. 
És una equació difícil de mante-
nir, ja que l’increment de visitants, 
implica multiplicar els esforços 
perquè el nostre entorn continuï 
cuidat i protegit, però a la vega-
da, aquests visitants són impres-
cindibles per al motor de la nos-
tra economia. Però com bé he dit, 
ningú em va dir que seria fàcil, i 
seguirem amb força per continu-
ar en el camí que fa que l’Ampolla 
sigui cada dia reconeguda com a 
un dels millors pobles del Delta!

MERITXELL FAIGES 
ALBIOL
portaveu del Grup 
Municipal Junts per 
l’Ampolla

L'opinió dels grups polítics

LA CONFRONTACIÓ

Se’ns ha titllat de que només bus-
quem la confrontació i la divisió. I 
això no és cert. Tot aquell que ha 
presenciat els plens municipals, ha 
escoltat o llegit les actes, ha pogut 
veure que la nostra oposició no ha 
estat buscar la confrontació, ans al 
contrari, hem assenyalat sempre 
allò que no ens ha agradat i que 
es pot millorar o fer-se bé. Però la 
propaganda d’aquest govern mu-
nicipal és com és.

És clar, arribar i entrar al “corti-
jo” privat no agrada. Les estruc-
tures, que són febles, molt febles, 
es comencen a trontollar. Inte-
ressos personals que comencen 
a patir. Entren els dubtes.

Confrontació no és dir al Ple, per 
exemple, que la configuració dels 
pressupostos no es fa amb una 
visió de futur, sinó per agradar 
uns interessos particulars que no 
hauríem de prevaldre mai sobre 
l’interès general. Que no donen 

seguretat al comerciant, restau-
rador, ni tampoc al ciutadà. No hi 
ha previsió a un any vista, menys 
encara a llarg termini.

Tampoc és buscar la confron-
tació quan dèiem que els in-
gressos corrents prompte serien 
inferiors a la despesa corrent, 
com ara ja ha passat, i estem 
gastant (dilapidant pot ser seria 
més correcte dir) el romanent. I 
això significarà pujada d’impos-
tos, però no per l’any 2023 que 
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és electoral, sinó pels següents, 
com ha anat passant sempre.

No és buscar la confrontació dir 
al Ple que es deixi treballar als re-
gidors de cadascuna de les àre-
es, deixant que aportin les seves 
idees, que de ben segur en tenen 
i de vàlides, però que estan lli-
gats de mans i peus perquè tot 
ha de passar pel Sr. Alcalde.

Tot això és assenyalar el que 
no és correcte. I no buscar la 
confrontació.

I, com anem venint dient, d’aques-
ta forma no s’avança econòmica-
ment el poble. I així sembla que 
també ho veuen algunes entitats 
bancàries que han marxat (Banc 
Santander, BBVA), i només han 
deixat agents col·laboradors.

Entitats que haurien d’haver 
estat el motor d’atracció eco-
nòmica (com ADELA, Patronat 
de Turisme, ...) ja no estan actius 
o s’han dissolt. I tot per només 
pensar amb interessos particu-
lars i no en interès general.

Confrontació no és dir que per la 
gestió i cobrament dels impos-
tos el millor seria cedir la gestió a 
BASE, però l’excusa és que això 
costa diners. Sí, però no és cert 
que ens costa diners ara? És ma-
jor el cost que suposa tenir uns 
deutors per un import de quasi 
1.600.000 €, i no els reclamem 
com s’hauria de fer. El favoritis-
me que es fa a l’hora de reclamar 
i cobrar impostos no seria el ma-
teix amb BASE, i el conjunt de la 
població se’n veuria beneficiat.

Confrontació no és demanar que 
a alguns d’aquests deutors, als 
quals, tot i ser coneguts i fàcil-
ment localitzables, se’ls hagi de 
notificar deutes per taxes i im-
postos mitjançant el BOE. Fins i 
tot alguns d’ells que no els loca-
litzen i en canvi surten al llibre de 
festes formant part de la comissió 
de festes o de la comissió de bous.

Però no penseu que tot això (i 
molt més) que no es fa de for-
ma correcta és per deixadesa, 
incapacitat o que no es pot ar-
ribar a tot. No.

No es fa correcte d’una forma 
estudiada per obtenir un “se-
guidisme”, en alguns casos ra-
dical, que conclou en un rèdit 
electoral fins ara indiscutible.

Els és més rendible electoral-
ment fer aquests tipus de ma-
niobres per tenir collat el vot, 
fins i tot el més miserable.

De l’IBI i de les contractacions 
en parlarem en un proper ar-
ticle, que això dona per molt, i 
llavors s’entendrà quan de mi-
serable és el vot captiu.

Esperem que, a partir d’ara, 
pugui arribar a la ciutadania la 
nostra visió de l’acció de govern 
municipal.

Salut.

ANTONIO GALVE 
SEGARRA 
portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

T O R N A N T  A  L A 
NORMALITAT!!!!

Per fi, després d’anys de restric-
cions per la maleïda pandèmia 
que tant sofriment ha causat –i 
que segueix encara en el nostre 
dia a dia –, la tornada a la quasi 
normalitat ens ha permès gaudir 
de les nostres festes (Sant Joan 
i la Mare de Déu del Carme) i la 
resta d’activitats diverses crea-
des la majoria pel nostre alcalde 
a l’època on era regidor de fes-
tes, no les anomeno, però van ser 
l’enveja i el model que copiarien 
alguns municipis, ara bé, del re-
cord no es viu i us convido a fer 
un viatge pel passat perquè un ja 
va tenint una edat, comencem: 

Quan no érem poble les festes les 
organitzava el Club de Futbol de 
l’Ampolla mitjançant una sub-
venció de l’Ajuntament del Pere-
lló, ja podeu imaginar com devia 
ser, però l’orgull ampollero ens 

va fer créixer units i col·laborant 
desinteressadament, fixeu-vos, 
es van crear gegants, caps gros-
sos, penyes, carrers engalanats, 
fogueres i, fins i tot, pagar un dia 
més de bous entre tots i totes.

Recordo al Ros a Devimar de-
manant diners, i els aconseguia, 
a l’oncle Cartes repartint el be-
renar entre els nens després 
dels jocs infantils, les diferents 
penyes i la gent en general col-
laborant construint la plaça de 
bous que com podeu imaginar 
no costava els prop de quinze 
mil euros que val fer-la ara.

Es va obtenir la segregació i vam 
continuar fent aquestes festes per 
a tots i totes, Xavi organitzant el 
pal ensabonat, regalant pilotes 
als nens i nenes i Manolo regalant 
polos, gaudint de cada segons de 
les festes, el dinar de la gent gran, 
el dia de la dona, el bou mecànic, 
el ball de l’orquestra Els Juniors el 

dia del Carme a meitat de preu 
com agraïment al poble, per cert, 
fins que algú va decidir que no 
calia fer-ho més, unes festes on 
ningú no se sentia discriminat.

En fi, vosaltres mateixos, com-
pareu l’abans i l’ara, domés us 
dic que ja falta menys per a 
tornar a aquells temps on tots i 
totes anàvem a una i no es dei-
xava a ningú de racó, que les 
properes festes seran per als 
ampolleros i ampolleres no per 
a un grup d’amics i amigues.

I per a finalitzar que trobeu de 
la Nit Màgica? Ha canviat molt 
de les espectaculars primeres 
vegades a aquesta última?

SEBASTIÀ 
CASTAÑEDA 
RAMOS
portaveu del Grup 
Municipal Ciutadans
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Coneixent L’Suca, associació 
cultural de l’Ampolla

Ara fa poc més d’un 
any, L’Suca, associa-
ció cultural creada a 
L’Ampolla el 1929, va 

ser rescatada per i pels habi-
tants d’aquest lloc per tal de 
promoure la vida i les activi-
tats culturals a l’Ampolla.

El principal objectiu de L’Suca 
com a organització cultural 
sense ànim de lucre, consis-
teix en la dinamització de la 
cultura a l’àrea de l’Ampolla 
des de la base d’uns valors 
irrenunciables que sentin els 
pilars de la creació i la difusió 
artística, com són: la llibertat 
d’expressió, la igualtat, la soli-
daritat, la inclusió i la posada 
en valor del nostre entorn na-
tural a la recerca de l’impres-
cindible fi de la sostenibilitat.

L’Suca, en aquest curs de 
l’any 2022, i enfocada al 2023, 
no ha deixat de treballar en la 
planificació de nous projectes 
capaços de dinamitzar l’acti-
vitat cultural i projectar l’Am-
polla com un referent dins les 
terres de l’Ebre.

Amb aquest objectiu vol poten-
ciar la seva activitat, acabada 
de reprendre l’any 2021 i enca-
ra immersos a la pandèmia, a 
través d’un pla més ambiciós 
d’actuacions que aniran orien-
tades als aspectes següents:

• Recuperació i difusió de 
la identitat històrica de 
l’Ampolla, rescatant les 
tradicions populars i l’ac-
tivitat cultural de les nos-
tres terres per donar-la 
a conèixer, no només a 
la població, sinó als que 
s’acostin a visitar-nos.

• Sembrar la inquietud, es-
pecialment entre la joven-
tut, per l’interès, la parti-
cipació, la implicació i el 
desenvolupament de di-
ferents activitats creatives.

• Comunicar i difondre 
aquelles activitats culturals 
que es desenvolupen en 
l’àmbit de la nostra terra i 
les terres de l’Ebre, promo-
vent-ne la participació.

• Donar suport a les inici-
atives d’esdeveniments 
culturals capaços d’es-
tablir unes bases que 
puguin convertir l’Am-
polla en punt de referèn-
cia i trobada cultural a 
les terres de l’Ebre.

• Desenvolupar iniciatives 
que connectin la iden-
titat cultural històrica 
amb els nous moviments 
a l’activitat artística 
contemporània, donant 
espai també a noves 
arts i mitjans introduïts 
per les tecnologies.

• Promoure la comunica-
ció i el coneixement en-
tre creadors/es, així com 
entre aquests/es i la ciu-
tadania, a través de con-
vocatòries participatives, 
presentacions, tallers, 
xerrades, conferències i 
activitats lúdiques.

• Aconseguir la implicació 
proactiva d’artistes i cre-
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adors/es en les activitats 
i els projectes de L’Suca.

• Afavorir el coneixement 
i estrenyiment de llaços 
amb altres associacions 
del municipi i de les terres 
de l’Ebre, amb el propòsit 
de crear sinergies capa-
ces de generar i posar 
en marxa nous projectes 
per tal garantir la partici-
pació dels/de les nostres 
artistes i creadors/es en 
esdeveniments globals.

Entre els projectes que es per-
segueixen, a banda de la col-
laboració amb l’Ajuntament 
per establir un pla dotacional 
d’infraestructures culturals ne-
cessàries al nostre municipi, 
L’Suca ja té ultimat un ambici-
ós pla que donarà continuïtat a 
la I Mostra cultural, duta a ter-
me a l’agost del passat any.

El projecte per a aquesta II Mos-
tra Cultural de l’Ampolla, les dates 
i espais dels quals encara s’han 
de concretar amb l’Ajuntament, 
però que serà duta a terme en 
els propers mesos, planteja un re-
corregut per les més diverses arts 
i expressions culturals, des de les 
plàstiques a les més modernes 
audiovisuals, amb un reconeixe-
ment especial a la música.

En aquesta edició, a més, es 
farà coincidir la II Mostra Cultu-
ral de l’Ampolla, amb un altre 
dels projectes que es plantegen 
amb la vocació de ser indepen-
dents: una I Fira del Llibre de 
l’Ampolla, amb una imagina-
tiva exposició fotogràfica que 
sortirà de les arrels històriques 
dels fotògrafs més antics que 
van retratar l’Ampolla i la seva 
reinterpretació per part de fo-
tògrafs moderns de totes les 
Terres de l’Ebre.

PAUL MARTIN
Coordinador 

de l’Suca

Però L’Suca no s’ha quedat pa-
rada durant aquest temps. Ha 
engegat activitats com els ci-
cles de poesia i literatura que 
ja s’estan consolidant, a més, a 
Poètica Papua, comptant amb 
la col·laboració d’empresaris lo-
cals i d’altres associacions cultu-
rals del territori i, molt propera-
ment, començarà amb cicles de 
conferències , xerrades i tertúlies 
amb artistes i personatges de la 
cultura de reconegut prestigi.

Per fer-se soci de L’Suca, o sim-
plement ser simpatitzant i estar 
informat de totes les activitats, 
l’associació compta amb una 
pàgina web, https://lasuca.
org, i també és present amb fan 
page a Facebook i a Instagram.
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Vivim en una societat 
que viu a un ritme 
flagrant, tenim tan-
tes coses al cap que 

sovint ens oblidem de parar un 
moment i reflexionar del que 
fem i del que tenim al davant. 

En aquest article us presentem 
el testimoni de l’Emma Martin, 
professional social-sanitària que 
treballa al Centre de Dia de l’Am-
polla. Emma té 53 anys, és mare 
de 2 fills i viu a Camarles amb la 
seva família. Va decidir convertir 
un hobbie en la seva professió i 
va cursar el Grau d’Atenció So-
ciosanitària. Fa gairebé 6 anys 
que forma part de la família del 
SAIAR l’Onada l’Ampolla. 

Amb les seves paraules volem 
intentar transmetre-us allò 
que va més enllà de la nostra 
feina. Aquelles accions que no 
és veuen, que no s’escriuen… 
però que si se senten. 

El desconeixement general de 
la nostra professió, de tot el que 
comporta l’atenció a persones, 
fa que gran part de la societat 
tendeixi a pensar que la nostra 
feina es basa en assolir una hi-
giene òptima de la persona, un 
manteniment de les capacitats 
físiques i cognitives, la socialitza-
ció entre iguals... I sí, totes aques-
tes afirmacions són certes, però 
per nosaltres, els professionals 
del Centre, va més enllà.

En el nostre dia a dia acom-
panyem moltes persones que 
se senten soles, mancades 
d’afecte, sempre des del res-
pecte i la humilitat aconse-
guim arrancar-los un somriu-
re en desitjar-los un bon dia o 
en fer-los una simple carícia. 
Encara avui els sorprèn quan 
ens interessem per la ger-
mana que viu a Barcelona, 

pel genoll que a les nits dona 
guerra, quan escoltem en 
atenció que el seu net s’ha 
graduat a la Universitat o que 
ahir van anar al mercat i el kg 
de tomàquets està caríssim.

Poder comprovar com valo-
ren fets que per nosaltres són 
innats t’omple de positivitat i 
ganes de fer-ho millor. 

Al cuidar a una persona es crea 
una relació de confiança, la 
qual no es regala, es guanya 
amb el saber fer. Quan veus 
que comparteixen les vivènci-
es més íntimes amb tu, sents 
que la feina del dia a dia val 
la pena i tot cobra un sentit. 
Una de les virtuts que més va-
loro en la nostra feina és la con-
fidencialitat; quan cuidem a 
les persones entrem en un món 
molt privat, sovint revelen epi-
sodis familiars i situacions per-
sonals que també poden afec-
tar el seu cercle afectiu, és de 
bon professional saber guardar 
secret per mantenir així sege-
llat el pacte de confiança.

En el nostre dia a dia riem 
molt, les bones estones són 
més del que la gent pot arribar 
a imaginar... Som de les que 
pensem que amb un somriure 
tot és més fàcil i si podem fer 
una riallada encara millor.

Recordo que al poc de començar 
a treballar al centre, en mobilit-
zar un senyor amb la grua per 
portar-lo al lavabo, ell em va gas-

tar la broma de quedar-se avall 
del tot. Jo, concentrada amb la 
meva feina, solament pensava... 
com aixecarem aquest senyor 
amb l’alt i corpulent que és, no-
saltres dues soles? Ho vaig dir 
amb veu alta, i ell, en veure la 
meva cara desencaixada, es va 
aixecar de cop. Els dos ens vam 
posar a riure com si s’hagués 
d’acabar el món. Encara avui ho 
recordem, que innocent!

Aquesta és solament una de les 
moltes situacions que es creen 
espontàniament i que fan que 
moments que poden ser més 
incòmodes es converteixen en 
moments de riure i distensió. 

Em sento afortunada de treba-
llar amb les persones grans de 
l’Ampolla. Cada dia al seu cos-
tat és una lliçó de vida; apre-
nem d’ells, de les seves vivèn-
cies, rebem consells de les veus 
sàvies que ja han passat per 
moltes situacions que nosaltres 
encara estem per descobrir. 

Com dirien els joves d’avui en 
dia… és un win-win (jo aporto, 
jo guanyo). 

Vols formar part de la nostra 
petita gran família? 

Davant la necessitat que pu-
gueu tenir, no dubteu en po-
sar-vos en contacte amb no-
saltres. T’assessorarem i junts 
buscarem una solució.

Visita’ns al Centre de Dia o 
truca al 977.59.36.17

EMMA MARTIN 
treballadora SAIAR 

l’Ampolla

ARIADNA ANGUERA 
Directora SAIAR 

L’art de cuidar
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La partida 
de Llàtzer Bru

PROBLEMA: 
JUGUEN BLANQUES: 

Cal trobar la millor continuació 
per guanyar la partida.
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Tudo
Paloma Torcaz
(Columbus palumbus)

Procedència i distri-
bució: És un ocell de 
la família dels coloms, 
molt extens per Euro-

pa, el nord de l’Àfrica i Orient 
Mitjà. Es distribueix per tota 
la península Ibèrica i s’estima 
una població d’entre 220.000 
i 240.000 parelles reproduc-
tores. A Catalunya la tenim 
per totes les comarques en 
especial a la zona de l’Ebre.

Desplaçament i migracions: 
Les poblacions ibèriques rea-
litzen moviments de dispersió 
a hivern. A més la Penínsu-
la és la principal, zona d’hi-
vernada de les poblacions 
procedents del centre i nord 
d’Europa. Milions de Tudons 
entren a la Península a tra-
vés dels passos tradicionals 
dels Pirineus Basc/Navarrès.

Morfologia: És el colom més 
gran de la península Ibèri-
ca, de Balears i les Pitiüses, 
disposa d’una envergadura 
d’ales d’entre 40-42 cm, amb 
un pes aproximat de 75–80 
grams, robust amb un cap 
molt petit en relació amb el 
cos, amb unes inconfusibles 
taques blanques als dos cos-

tats del coll i la part superior 
de les ales. El seu plomatge 
és gris, tirant a blau, i el bec 
és ataronjat i les potes roges. 
Ambdós sexes presenten el 
mateix colorit, excepte els 
joves, que tenen uns colors 
apagats, encara no presen-
ten les taques del coll.

Alimentació: S’alimenta de 
llavors del cereal d’estiu, blat, 
ordi, civada, gira-sol, blat de 
moro, fruites silvestres, brots 
tendres algun caragolí, el 
menjar el busquen també als 
arbres com les figueres, cire-
res, ceps (raïm), etc... El blat 
de moro no el comencen a 
menjar fins a l’octubre quan 

És el colom més gran de la península Ibèri-
ca, de Balears i les Pitiüses, disposa d'una 
envergadura d'ales d'entre 40-42 cm, 
amb un pes aproximat de 75–80 grams.
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Les fotos que acompanyen el 
present escrit estan fetes al 
Pont de Través, prop del Poble 
Nou del Delta.

TUDO - PALOMA TORCAZ

s’inicia el temps de recol·lec-
ció. Els polls s’alimenten d’una 
secreció lletosa que formen 
els adults.

Reproducció: A partir de març 
es pot veure el característic 
vol amorós i l’amanyagat del 
mascle. Construeixen a dalt 
dels arbres el niu amb rames, 
fulles i herba seca, la femella 
(com no pot ser d’altra mane-
ra) pon 2 ous blancs, que tant 
ella com el mascle incuben du-
rant 17 dies. La cria la fan entre 
abril i agost, generalment fan 
dues postes, en cas de perdre 
una niuada en fan una tercera.

Hàbitat: Ocupa des de zones 
forestals a espais oberts en 
les planes del cereal, a més 
de parques, jardins urbans, 
boscos d’alzinars, pinars i eu-
caliptus on passen les nits. 

Costums i curiositats: La fe-
mella cova des de mitja tarda 
i fins al matí de següent dia i 
el mascle la resta del temps.

A mitjans d’agost, durant uns 
quants dies, els governs do-
nen un permís especial als ca-
çadors per poder-los caçar, ja 
que en cas contrari es conver-
tirien en una plaga.

PACO CABRERA CURTO
Aficionat a l’Ornitologia
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Col·laboradora: Roser Martí Cid

La lactància materna

A principis d’agost (de l’1 
al 7) es va celebrar la 
Setmana Mundial de 
la Lactància Mater-

na, volent destacar l’alletament 
matern com la base d’una bona 
salut per a tota la vida, tant per 
als nadons com per a les mares. I 
és que la lactància materna pro-
porciona de manera natural un 
aliment perfectament adaptat 
a les necessitats de cada nadó. 
Influeix de manera positiva en la 
salut de la mare i la del seu nadó. 
Tot i això, cal tenir present que 
excepte quan hi hagi problemes 
molt específics, totes les dones 
poden donar el pit i totes les llets 
són bones. Si la lactància és a 
demanda i el nadó s’agafa bé, 
la mare produeix la quantitat de 
llet necessària.

La llet que la mare produ-
eix durant els primers dies de 
postpart s’anomena “calostre”. 
És rica en immunoglobulines 
i té un color groguenc. Entre 

el tercer i cinquè dia arriba la 
llet de transició fins que, cap 
als deu o quinze dies, s’instau-
ra la llet definitiva. Aquesta llet 
l’oferirem al nostre nadó coma 
mínim, i tal com recomana la 
OMS i la UNICEF, durant els pri-
mers 6 mesos de vida (exclusi-
va, sense aportar cap aliment 
ni aigua ni té), i a partir d’aquí 
complementar la lactància 
materna amb la incorporació 
d’altres aliments i, a ser possi-
ble, allargar aquesta lactància 
materna fins als 2 anys o fins 
que la mare i nadó decideixin.

Cal tenir clar que cada mare 
és un món, cada experiència 
és diferent, cada nadó és únic 
i que ens hem de guiar pel 
nostre instint. També tenir clar 
que, si podem, caldria oferir la 
lactància materna als nostres 
infants, a causa de la multitud 
de beneficis que aporta a la 
mare i al nadó, que us presen-
to a continuació:

Beneficis per a la mare
• Psicoafectius

 – Afavoreix l’establi-
ment del vincle entre 
la mare i el nadó.

 – Dona confiança i se-
guretat a la mare.

• Biològics
 – Disminueix el sagnat 

postpart.
 – Contribueix a la re-

cuperació del pes.
 – Disminueix el risc de 

càncer de mama i 
d’ovari.

• Comoditat
 – La llet està prepara-

da en tot moment, a 
la T.ª adequada i no 
exigeix manipulació 
ni envasat.

• Econòmics
• Contribueix a l’estabilitat 

econòmica de la família.
• Redueix les despeses en 

salut de la població.
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Setmana mundial de la 
lactància materna

Beneficis per al lactant
• Nutritius

 – La llet materna conté 
tots els nutrients que 
el nounat necessita 
durant els primers 
6 mesos de vida, és 
convenient oferir-la 
durant els dos pri-
mers anys o, fins i tot, 
durant més temps, 
fins que mare i nadó 
així ho decideixin.

 – La llet materna pre-
senta diversos avan-
tatges, ja que conté:
• Les proteïnes i els 

greixos més ade-
quats.

• Més lactosa que 
altres llets.

• Les vitamines, la 
quantitat de fer-
ro i la quantitat 
d’aigua que l’in-
fant necessita i 
la quantitat ade-
quada de sal, cal-
ci i fosfats.

• Immunològics
 – La llet materna està 

neta i no conté bacteris.

 – Posseeix anticossos 
contra moltes infec-
cions comuns.

 – Conté leucòcits que 
ajuden a lluitar con-
tra les infeccions.

 – Inclou el factor bífid.
 – Porta lactoferrina.
 – És un factor de crei-

xement epitelial.

• Biològics
 – Afavoreix un creixe-

ment maxil·lofacial 
adequat i un desen-
volupament psico-
motor més bo.

• Psicoafectius
 – El nadó rep contacte, 

escalfor i amor.
 – Moltes vegades, les 

incomoditats, els 
dubtes o les difi-
cultats que puguin 
sorgir es poden so-
lucionar demanant 
l’ajuda i l’assessora-
ment de professio-
nals, d’associacions i 
de grups de suport a 
la lactància materna.

ROSER MARTÍ CID
Diplomada en 
Nutrició Humana 
i Dietètica

Segons l’Enquesta de Salut de 
Catalunya, la lactància materna 
ha millorat en els últims anys i 
les taxes d’abandonament han 
disminuït al voltant del 8 %. En 
el 2020 abandonar la lactància 
materna abans dels 6 mesos de 
vida del nadó estava al voltant 
del 25,5 % i en aquests moments 
han disminuït fins al 18 %.

La lactància materna no és 
només un acte nutritiu sinó que 
és una acció que representa 
molt més; proporciona consol, 
tendresa, afecte i comunicació 
entre l’infant i la mare. Tot i això, 
la dona ha de poder decidir el 
tipus d’alletament (natural o 
amb llet adaptada) en funció de 
les seves circumstàncies i en cas 
que no s’opti per la lactància 
materna, ha de defugir, en tot 
moment, el sentiment de culpa.

DADES…

RECORDEU...
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Retalls del poble
Fotografies: Imatges de la col·lecció fotogràfica 
Imatges d'un temps (1950-1970), d'Andreu Capera.
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La 'Marinada'
volta el món

Viki a El Ejido (Almeria).
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L’Ampolla torna a acollir la 
concentració Volkswagen 
Terres de l’Ebre 2.0 - l’Ampolla

L’Ampolla torna a aco-
llir la concentració 
Volkswagen Terres de 
l’Ebre 2.0 - l’Ampolla

El passat cap de setmana del 
13, 14 i 15 de maig es va cele-
brar a l’Ampolla la concen-
tració VW Terres de l’Ebre 2.0 
organitzada pel grup de socis 
AVWC de les Terres de l’Ebre 
i altres aficionats ebrencs 
dels vehicles clàssics. Ha es-
tat un retorn molt esperat, ja 
que feia quatre anys des de 
la darrera edició celebrada a 
Tortosa. Enguany vam comp-
tar amb la participació de 37 
vehicles i 76 participants, on 
cal destacar la participació 
dels amics de VW Retroma-
nia d’Alacant - Múrcia i tam-
bé d’en Toni Gascón del Club 
A Sac d’Andorra.

Organització de la concentració Volkswagen 
Terres de l’Ebre 2.0 - l’Ampolla

El divendres cap al migdia 
van començar a arribar els 
participants més matiners al 
Càmping Ampolla Playa per 
aprofitar més el dia i, a me-
sura que avançava la tarda, 
s’hi van unir la major part de 
persones participants. Des-
prés d’instal·lar-se i sopar per 
lliure, qui va voler va poder 
gaudir del cinema a la fresca 
abans d’anar a dormir.

Dissabte van començar a ar-
ribar la resta participants, 
que van poder gaudir de les 
instal·lacions del càmping 
durant tot el matí i, els que 
venien amb canalla, tenien 
l’opció de fer-los participar en 
les activitats preparades per 
distreure als més petits. Cap 
al migdia va arribar l’hora de 
l’aperitiu amb una “muscla-

da”, preludi de la deliciosa 
fideuà que ens van prepa-
rar per al dinar de germanor. 
Després del dinar hi va haver 
una estona de relax general 
i piscina pels més agosarats 
i, a les 17:30 hores, va co-
mençar la rua pels carrers de 
l’Ampolla fins a l’aparcament 
del port pesquer, reservat per 
aparcar tots els vehicles par-
ticipants. A pocs metres, ens 
tenien preparada una zona 
de ball on ens van oferir una 
masterclass de Swing Lindy 
Hop amb una Jam Session 
que incloïa premi pels millors 
balladors. El sopar de dissab-
te era per lliure i la majoria 
de persones participants van 
optar per quedar-se a l’Am-
polla aprofitant l’àmplia ofer-
ta gastronòmica que ofereix 
aquesta vila marinera.
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Delta de l’Ebre fins a la pobla-
ció de Deltebre, on vam xalar 
del dinar de germanor, una 
musclada i una espectacular 
paella al restaurant Olmos, a 
tocar del riu Ebre. 

En acabar de dinar va ha-
ver-hi els habituals parla-
ments, agraïments i el lliu-
rament d’un record de la 
concentració per a totes les 
persones participants. Tam-
bé es va lliurar el premi a la 
millor parella de balladors de 
la Jam Session, que va ser 
atorgat als amics Raul Oliván 
i Eugènia Lázaro. Així mateix, 
es va entregar el premi a la 
millor foto de la concentració 
(un concurs promogut a Ins-
tagram) a Aitor Álvarez, qui 
va ser l’afortunat guanyador 
d’una inscripció gratuïta per 
a l’edició de l’any vinent. I 
per acabar no podia faltar el 
tradicional sorteig dels regals 
oferts pels patrocinadors.

Des d’aquí volem agrair la 
col·laboració de tots el pa-
trocinadors: l’Ajuntament de 
l’Ampolla, el Càmping Am-
polla Playa i Mel Múria, però, 
molt especialment als orga-
nitzadors: José Largo, Lour-
des Rubio, Ramon Panise-
llo, Cinta Juan, Nando Mata, 
Eva Mata, Rubén Hernaiz, Pili 
Borrás, Rafa Torres, Nando 
Martín i José de Andrade als 
qui volem donar les gràcies 
per la seva dedicació, feina i 
esforç per recuperar aquesta 
entranyable trobada en el ca-
lendari d’activitats VW. A tots 
ells, moltes gràcies! 

El diumenge a les 10 hores, 
es va donar el tret de sortida 
de la ruta turística, la prime-
ra etapa fins a la població del 
Perelló, on teníem concerta-
da una visita guiada al cen-
tre d’interpretació Mel Múria. 
En acabar la visita, vam con-
tinuar la ruta fins a la plat-
ja de Santa Llúcia, on vam 
poder gaudir d’un refrigeri 
a l’ombra dels pins i, de nou, 
els més agosarats es van ba-
nyar en aquesta acollidora 
platja. A les 13:30 hores, es va 
reprendre la ruta turística pel 
bell mig dels espectaculars 
paisatges dels arrossars del 
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El CGR l’Ampolla organitza 
un campus de gimnàstica 
rítmica i acull 30 gimnastes 
de Sant Joan 

El CGR l’Ampolla va orga-
nitzar al llarg de mes de 
juliol, un campus d’estiu 
obert a qualsevol xiquet 

o xiqueta en edat escolar que 
volgués iniciar-se en la pràcti-
ca d’aquesta disciplina espor-
tiva o bé continuar i millorar 
aspectes relacionats amb la 
tècnica corporal i d’aparells. 

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

El campus organitzat per set-
manes ha acollit un total de 30 
gimnastes; algunes d’elles han 
estat tot el mes i d’altres han 
fet setmanes soltes en funció 
de la seva disponibilitat.

En el campus també s’han tre-
ballat altres aspectes com la co-
ordinació, la creativitat, el joc en 

equip, manualitats, jocs d’aigua, 
sortides, etc, tot amb el propòsit 
de que les assistents gaudissin de 
l’esport d’una manera més lúdica 
i es reforcessin els valors de la co-
operació, l’empatia i la solidaritat. 

Ha estat una experiència molt 
positiva i esperem poder re-
petir-la l’estiu vinent.
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Èxit a la XXIV edició de 
l’Open Futbol Platja Ciutat 
de l’Ampolla

Els dies 3 i 4 de juliol a 
la Platja de les Avella-
nes de l’Ampolla va te-
nir lloc la XXIV edició 

de l’Open Futbol Platja Ciutat 
de l’Ampolla. Una edició més 
es va aconseguir l’objectiu, 
ja per segon any consecutiu, 
d’omplir les 16 places d’equips 
que fins ara tenia el torneig.  
Tot i això, de cara l’edició XXV 
de l’any vinent es preveu co-
mençar el torneig en diven-
dres per poder acollir més 
equips o realitzar activitats 
paral·leles. 

El torneig es du a terme gràci-
es a la col·laboració de moltes 
persones i que des d’aquí els 
vull agrair de tot cor la seva 
ajuda. Si no fos per la seva ac-
ció, no seria possible realitzar 
el torneig. L’Hotel Restaurant 
Sol amb la seva col·laboració 
fa possible que puguem acollir 

Llàtzer Bru
Director Open Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla

els àrbitres amb les millors con-
dicions possibles, el Restaurant 
Pizzeria Fata Morgana perquè 
ens permet oferir una petita re-
compensa als nostres ajudants 
i recollidors de pilotes que ens 
ajuden incansablement, MGS 
Seguros Lara Colomines per-
què els nostres jugadors estan 
coberts i atesos durant tot el 
torneig, Restaurant Can Mar-
qués per fer que els nostres 
àrbitres gaudeixin de la millor 
gastronomia possible, Aloha i 
Forn de Llenya Bru com a col-
laboradors del torneig i oferint 
productes necessaris per l’or-
ganització i AVATEL com a pa-
trocinador oficial del torneig. 
De veritat, moltes i moltes grà-
cies. Sou imprescindibles.

Pel que fa al torneig, Cambrils 
Team es va imposar un cop 
més. Una edició més i ja en 
van cinc. L’equip cambrilenc 

és molt fort a la platja i comp-
ta amb jugadors amb molta 
força que els converteix en un 
rival molt dur a les eliminatò-
ries. El segon classificat va ser 
l’equip Toco i me voy format 
per jugadors de nacionalitat 
colombiana. Ja és el segon 
any que participen i cada cop 
estan més prop d’aconseguir 
el títol, veurem si l’aconse-
gueixen l’any que ve. L’equip 
En la Escalera FC va tancar el 
pòdium en superar a penals 
al tercer i quart lloc al millor 
equip local, Disco CapBlanc.

Molts equips, jugadors i afici-
onats van passar per la plat-
ja el cap de setmana del 3 i 
4 de juliol. A tots ells gràcies 
per acompanyar-nos. L’any 
vinent ens tornarem a veu-
re. Serà la 25ª edició i hem 
de superar la barrera dels 16 
equips. Tots junts, sempre!
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El Club Futbol Ampolla dona el tret 
de sortida a la temporada 2022-2023

El primer equip del CF 
Ampolla va realitzar el 
primer entrenament de 
la temporada el passat 

dilluns 8 d’agost. A les ordres de 
Mario Javaloyes com a primer 
entrenador, Victor Borja com a 
segon entrenador i preparador 
físic i Felipe Fumadó com a en-
trenador de porters, l’equip ha 
iniciat l’activitat per preparar 
els partits de pretemporada.

Aquesta bateria de partits amis-
tosos començarà el dissabte 13 
d’agost, on l’equip anirà a Riu-
doms, i durarà fins al dia 10 de 
setembre, ja que la següent set-
mana el nostre equip visitarà 
l’Estadi Municipal Josep Otero de 
Tortosa per enfrontar-se a l’Ebre 
Escola. En aquesta pretempo-
rada hi ha dues dates que ens 
hem de marcar al calendari: el 
20 d’agost disputarem el Trofeu 
Vila de l’Ampolla al nostre esta-
di, on es realitzarà la presentació 
de l’equip, i el dia 25 d’agost, que 
ens enfrontarem al Juvenil B del 
Gimnàstic de Tarragona a casa 
nostra. Aquests dos són els par-
tits que l’equip disputarà a casa, 
davant la nostra afició.

Pel que fa al calendari, a conti-
nuació adjuntem els partits i les 
dates que jugarem aquest any. 
Els equips marcats en negreta 
són els que el partit de la primera 
volta juguem aquí a l’Ampolla. 

Ebre Escola 18/09 – 20/11
Ulldecona 25/09 – 27/11
Aldeana 02/10 - 11/12
Mora la Nova 09/10 – 18/12
Jesús Catalònia 16/10 – 08/01
Tortosa 23/10 – 15/01
Remolins-Bítem 30/10 - 22/01
Camarles 06/11 – 29/01
La Sènia 13/11 – 05/02

Llàtzer Bru
President Club Futbol Ampolla

Aquest any el Pla de Competició 
2022/2023 estipula que els quatre 
primers classificats faran una lliga 
de vuit equips amb els quatre de 
Tarragona, on ascendiran els tres 
primers. Els que no quedin dins 
dels quatre primers, es combina-
ran amb els de Tarragona per fer 
una lliga de sis, on baixaran els 
dos últims de cada grup.

Des de la Junta hem intentat 
sempre intentar fer el millor equip 
possible, respectant els números, 
que al final són els que manen. 
Creiem que hem deixat el pro-
jecte a les mans d’un cos tècnic 
molt professional i, que fins a dia 
d’avui, ha mostrat implicació en 
aspectes que el club valora molt 
positivament. El cos tècnic, jun-
tament en l’àrea esportiva del 
club, han intentat dissenyar una 
plantilla equilibrada, combinant 
joventut en veterania, apostant 
sempre que ha estat possible per 
jugadors de la casa i transmetent 
als jugadors que hem incorporat 
o renovat la importància de sentir 
el club. Jugar pels colors, pel sen-
timent d’un poble. Aquesta és la 
idea que la Junta ha transmès en 
tot moment a la plantilla.

Això només ha fet que començar, 
creiem que anem pel bon camí. 
Però aquest camí no el podem 
fer sols. L’hem de fer com sem-
pre ho hem fet, acompanyats de 
tots vosaltres: els socis i les sòci-
es. Us necessitem. Molt. Neces-
sitem viure un gran ambient els 
diumenges la tarda al camp i els 
dissabtes al matí amb la nostra 
cantera. El poble està competint 
i és moment de treure aquest 
sentiment que tots els ampolle-
res i ampolleros portem dins. El 
Club compta amb gairebé 150 
socis però volem arribar a 200 

aquesta temporada, i sabem 
que ho podem fer. És el moment!

A més a més, el CF Ampolla està 
en tràmits per la creació del que 
serà el primer equip femení del 
club de la història. És per això 
que animem a totes les noies i 
dones del poble que s’animin i 
s’incorporin al nostre projecte. 
Us prometem gaudir al màxim. 
Vosaltres també jugueu!

Pel que fa al Futbol Base, un cop 
acabada la temporada anterior 
de la millor manera, ara és mo-
ment que els xiquets i xiquetes 
descansin i, al setembre, torna-
rem als entrenaments. Des del 
club esperem estar a l’altura de 
la gran cantera que tenim. De 
moment, per estar ben prepa-
rats, el club ha adquirit la cà-
mera VEO, actualment la millor 
càmera al futbol en l’àmbit mun-
dial. Això ens permetrà analitzar 
millor els partits i corregir per tal 
que aprenguin tots els nostres ju-
gadors i jugadores.

Ens veiem al camp. Us hi es-
perem sempre. 

El sentiment per un poble. Or-
gull ampollero. 
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L’Handbol Club Ampolla 
ja prepara el debut a la 
Primera Catalana

La temporada 2022-
2023 és a punt de co-
mençar i el HC Ampolla 
l’està preparant i espe-

rant amb moltes ganes. Una 
nova temporada encapçala-
da en aquest cas per la figura 
d’Agustí Calbet que serà l’en-
trenador de l’equip. A més, el 
club comptarà com l’any pas-
sat amb Ruben Ferrer com a 
delegat i ajudant de l’equip 
realitzant unes tasques im-
prescindibles. Aquestes dues 

Llàtzer Bru
President Handbol Club Ampolla

persones lideraran i dirigiran 
l’equip a primera catalana. 
L’equip estarà format per les 
següents jugadores:

Lluïsa Hierro, Elena Piñol, Es-
tefania Caballé, Sandra Pa-
llares, Judit Calbet, Emma Vi-
cente, Cristina Tortajada (C), 
Aina Zaragoza (C), Maria Fol-
gueras, Andrea Garcia, Yaiza 
Ferrer, Patricia Cao, Olimpia 
Colomines, Lídia Zaragoza, 
Mireia Ferrer. 

Aquesta es la plantilla que de-
butarà el primer partit davant 
el Cardedeu a casa. L’equip co-
mençarà els entrenaments 22 
d’agost i el dia 11 de setembre 
realitzaran un triangular al pa-
velló de l’Ampolla. Esteu tots 
convidats. A continuació, adjun-
tem el calendari de la lliga regu-
lar. Els equips que apareixen en 
negreta són aquells que el pri-
mer partit el juguem a casa:

Cardedeu 25/09 – 11/12
Igualada 02/10 – 18/12
Sant Cugat 09/10 – 15/01
Gràcia Sabadell 16/10 – 22/01
Perelló 23/10 – 29/01
Sant Pedor 06/11 – 05/02
Lleida 20/11 – 19/02

Layetà Argentona 27/11 – 26/02

Aquesta serà la primera fase de 
la lliga. A partir d’aquí, els tres pri-
mers classificats faran una lliga 
de sis on pujaran els dos primers. 
Mentre que els altres també es 
combinen fent una lliga de sis, on 
baixen els dos últims. L’objectiu 
de l’equip com sempre és pas-
sar-ho el més bé possible i gaudir 
de l’Handbol, intentant guanyar 
els màxims partits possibles per 
intentar salvar la categoria. 

Esperem aquest any tornar a 
tindre al poble al nostre costat 
com l’any passat. L’ambient al 
pavelló ha de ser el millor pos-
sible per competir amb totes les 
forces a la primera catalana. 

A per totes noies!
Gràcies
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Acords  munic ipa ls
Junta de Govern.
9 de Maig 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística
Exp. 56/2022. Instal·lació en l’àrea de lleure i 
d’esbarjo existent a Cap Roig, al carrer Xaloc.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència d’ús i obres provisionals a 
Protusa Proyectos, SL per la instal·lació d’una 
Àrea de lleure i esbarjo a la zona verda de Cap 
roig de l’Ampolla.

Exp. 758/2022. Arrencar filera d’arbres i 
desplaçar camí veïnal a l’interior de la parcel·la 
12 del polígon 132.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per arrencar filera 
d’arbres i desplaçar camí veïnal a l’interior de 
la parcel·la 12 del polígon 132 de l’Ampolla.

Exp. 768/2022. Tancament finca de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per construcció 
de tancament de part de la finca amb tanca 
metàl·lica al polígon 132 parcel·la 32.

Exp. 787/2022. Sol·licitud de llicència de gual.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència de gual permanent per a 
l’entrada i sortida de vehicles de l’habitatge 
unifamiliar situat al Passeig de l’Arenal, núm. 
10 bis de l’Ampolla.

Exp. 843/2022. Sol·licitud de llicència de gual.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència de gual permanent per a 
l’entrada i sortida de vehicles de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer Mirador, núm. 17 de 
la urbanització Cap roig de l’Ampolla.

Exp. 791/2022. Sol·licitud de llicència de gual.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència de gual permanent per a l’entrada 
i sortida de vehicles de l’habitatge unifamiliar situat 
a l’Av. Mar Mediterrània, núm. 32 de l’Ampolla.

Contractacions
Exp. 383/2022. Adjudicació servei de lloguer 
de contenidors de runa, poda i voluminosos, 
canvi i retirada, així com la gestió dels residus 
generats i dipositats.

La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte del servei de lloguer de 
contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i 
retirada, així com la gestió dels residus generals 
i dipositats, a CONTENIDORS BAIX-MONT, SL.

Subvencions
Exp. 605/2022. Subvenció Associació de 
Pares i Mares de l’Institut de Camarles.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar a l’Associació de Pares i Mares de l’Institut 
de Camarles la corresponent subvenció nominativa 
contemplada en el pressupost vigent, així com 
procedir al reconeixement de l’obligació de 300,00 €.

Exp. 608/2022. Subvenció Escola Mediterrani 
de L’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar a Escola Mediterrani la corresponent 
subvenció nominativa contemplada en 
el pressupost vigent, així com procedir al 
reconeixement de l’obligació de 600,00 €.

Exp. 857/2022. Subvenció Associació de Penyes 
i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar a l’Associació de Penyes i Comissions 
Taurines de les Terres de l’Ebre la corresponent 
subvenció nominativa contemplada en 
el pressupost vigent, així com procedir al 
reconeixement de l’obligació de 250,00 €.
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Exp. 829/2022. Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Roger M.B. i Adriana C.B. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu fill Max. 

Exp. 839/2022. Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Francesc Ll.G. i M.ª Carmen Ll.F. 
l’ajut únic de 150,00 € en concepte de “xec 
nadó” pel naixement del seu fill Àlex. 

Exp. 830/2022. Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a David C.P. i Sandra T.M. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu filla Gal·la. 

Exp. 832/2022. Ajut per atendre situacions 
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència.
Peticionari: 201K

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *201K la subvenció per 
acollir-se a l’esmentada convocatòria en la 
tipologia d’habitatge (equipament bàsic de 
primera necessitat) amb un import de 300,00 €.

Exp. 859/2022. Aprovació de les bases 
reguladores dels ajuts per l’assistència al 
campus d’estiu 2022.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar les bases reguladores de la concessió 
d’ajuts per la participació dels infants i joves 
en el campus d’estiu 2022.

Junta de Govern.
16 de Maig 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística
Exp. 764/2022. Canvi de la cel·la existent 
d’interruptor automàtic en funció de línia per 
una nova cel·la modular en la ET de construcció 
prefabricada.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a Eléctrica del 
Ebro, SA canvi de la cel·la existent d’interruptor 
automàtic en funció de línia per una nova cel·la 
modular en la ET de construcció prefabricada 
ubicada a l’Avinguda Andorra, núm. 2.

Exp. 906/2022. Manteniment de la piscina 
municipal durant temporada estiuenca.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar els expedients de contractació menor, 
més amunt ressenyats, l’execució dels quals, 
es farà d’acord amb les següents condicions:

Adjudicatari: JARPI PISCINES, SL 

Import: 5.650,96 € MÉS 1.186,70 € (IVA 21%).

No es preveu la revisió de preus del contracte.

Subvencions
Exp. 903/2022. Ajut per atendre situacions 
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència.
Peticionari: 689V

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *689V la subvenció 
per acollir-se a l’esmentada convocatòria 
en la tipologia de subministraments 
(subministrament d’aigua) amb un import de 
97,71 €.

Sol·licitud d’Ús Puntual d’un Ben
Exp. 894/2022. Autorització de l’ús de les 
instal·lacions per entrenaments i campus.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al Club Gimnàstica Rítmica 
l’Ampolla l’ús de les instal·lacions esportives 
Nou pavelló esportiu d’acord amb el calendari 
dalt detallat.

Junta de Govern.
23 de Maig 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística
Exp. 51/2022. Piscina al carrer Mar Roig, núm. 22.

La Junta de Govern, acorda:
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Concedir llicència municipal per la construcció 
de piscina al carrer Mar Roig, núm. 22 de 
l’Ampolla, en els termes previstos en el projecte 
tècnic presentat i plànols modificats.

Exp. 103/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 5.580kW al 
carrer Mar del Coral, núm. 15, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Exp. 105/2021. Construcció de cisterna de 10 
m de llarg x 2,5 d’ample i 0,70 cm d’alçada al 
polígon 133 parcel·la 48.

La Junta de Govern, acorda:

Denegar la llicència urbanística municipal 
sol·licitada per la construcció d’una cisterna 
al polígon 133 parcel·la 48 de l’Ampolla, ja 
que aquesta la construcció pretesa no té unes 
dimensions pròpies d’una cisterna.

Subvencions
Exp. 942/2022. Associació Esportiva Jordi 
Pitarque Ceprià.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar a l’Associació Esportiva Jordi Pitarque 
Ceprià la corresponent subvenció nominativa 
contemplada en el pressupost vigent, així com 
procedir al reconeixement de l’obligació de 
5.000,00 €.

Exp. 987/2022. Ajut per atendre situacions 
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència.
Peticionari: 842T

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *842T la subvenció per 
acollir-se a l’esmentada convocatòria en la 
tipologia alimentació, higiene, roba, calçat(roba 
i calçat).amb un import de 300,00 €.

Exp. 992/2022. Ajut per atendre situacions 
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència.
Peticionari: 937C

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *937C la subvenció 
per acollir-se a l’esmentada convocatòria 
en la tipologia alimentació, higiene, roba, 
calçat(roba i calçat).amb un import de 
300,00 €.

Altres
Exp. 922/2022.  Aprovació conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Ebre en matèria de prestació del servei 
de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 
14 anys.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Ebre per Ebre per la col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria 
de prestació del servei de cura puntual per a 
nenes i nens dels 0 als 14 anys en els termes 
que recull l’esborrany que s’adjunta a la 
present proposta.

Exp. 986/2022. Sol·licitud informe del Club Tir 
l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Informar favorablement la tirada al plat 
sol·licitada pel Club de Tir l’Ampolla del 18 de 
juny al 25 de juny de 2022, ambdós inclosos, 
amb motiu de les festes de Sant Joan i del 14 
de juliol fins el 17 de juliol de 2002, ambdós 
inclosos, amb motiu de les festes del Carme al 
polígon 39 parcel·la 222, de l’Ampolla.

Exp. 993/2022. Autorització de música.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Sara Jane Chalk, en representació 
del Bar Milanés, per fer música a la terrassa 
del seu establiment al carrer Osca, núm. 5 , de 
les 19:00 hores fins les 22:30 hores el dia 28 de 
maig de 2022, sense causar molèsties als veïns.

Junta de Govern.
30 de Maig 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 483/2022. Instal·lació fotovoltaica.
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La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 6kW al carrer 
Mar Roig, núm. 27 de l’Ampolla.

Exp. 594/2022. Rehabilitar mas Gimeno al 
polígon 156 parcel·la 2.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per rehabilitar 
el Mas Gimeno al polígon 156, parcel·la 2de 
l’Ampolla.

Exp. 936/2022. Piscina al carrer Delta, núm. 13.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per la construcció 
de piscina al carrer Delta, núm. 13 de l’Ampolla.

Exp. 970/2022. Adequació de local per exercir 
l’activitat de pizzeria per emportar al carrer 
Banys, núm. 8 baixos 2.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per adequació de 
local per exercir l’activitat de pizzeria per emportar 
al carrer Banys, núm. 8 baixos 2 de l’Ampolla.

Exp. 971/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 8 kW a l’immoble 
del polígon 39 parcel·la 226 (B), de l’Ampolla.

Exp. 972/2022. Piscina al carrer Pins, núm. 4.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per la construcció 
de piscina al carrer Pins, núm. 4 de l’Ampolla.

Subvencions
Exp. 859/2022. Convocatòria dels ajuts de 
l’Ajuntament de l’Ampolla per la participació 
dels infants i joves en el campus d’estiu 2022.

La Junta de Govern, acorda:
Obrir convocatòria per a l’any 2022 per a 
l’atorgament d’ajuts per a la participació 
d’infants i joves en el Campus d’Estiu 2022.

Altres
Exp. 1022/2022. Parada Progat l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una 
parada a la plaça González Isla, la part que 
pertany a Ports de la Generalitat, sempre i quan 
s’obtingui l’autorització pertinent, i en el cas que no 
s’obtingués la parada es situaria al carrer Rall, el dia 
4 de juny de 2022 de les 09:00 h a les 21:00 h per tal 
de fer difusió i recollir donatius per a l’Associació.

Junta de Govern.
9 de Juny 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 837/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 4,02kW al carrer 
Marinada, núm. 23.

Altres
Exp. 1129/2022. Ajut solidari projecte assistencial 
“Kilòmetres solidaris” de l’Àrea Neonatal de 
l’Hospital Sant Joan de Déu.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar un ajut solidari de 500 € al projecte 
assistencial “Kilòmetres solidaris” de l’Àrea 
Neonatal de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Exp. 1111/2022. Club de Tir l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Col·laborar amb el Club de Tir l’Ampolla en 
l’organització de les tirades al plat de les festes 
majors de Sant Joan i el Carme amb el mobiliari 
sol·licitat, havent de posar en contacte amb la 
bridada municipal per coordinar-ho.

Exp. 1124/2022. Acord col·laboració amb el Club 
Futbol Sala l’Ampolla per l’organització del 
XVIè Torneig 24 hores de futbol Sala Sant Joan.

La Junta de Govern, acorda:
Primer.– Assumir l’Ajuntament de l’Ampolla 
el compromís del pagament de les despeses 
corresponents al detall següent:
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• Trofeus.

• Servei de seguretat i vigilància.

• Assegurances.

• Begudes.

Segon.– Acceptar el compromís del Club 
Futbol Sala l’Ampolla de fer-se càrrec de les 
despeses corresponents a:

• Despeses dels àrbitres federats. 

• Premis en metàl·lic.

• Material (pilotes, porteries, samarretes).

Exp. 1125/2022. Acord col·laboració amb el Club 
Futbol L’Ampolla per l’organització del XXIVè 
Open Futbol Platja Ciutat de L’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Primer.– Assumir l’Ajuntament de l’Ampolla 
el compromís del pagament de les despeses 
corresponents al detall següent:

• Premis en metàl·lic.

• Trofeus.

• Servei de seguretat.

• Assegurances.

Segon.– Acceptar el compromís del Club Futbol 
l’Ampolla de fer-se càrrec de les despeses 
corresponents a:

• Allotjament i àpats dels àrbitres federats.

• Un speaker.

• Material (pilotes, samarretes).

• Publicitat estàtica de l’esdeveniment.

• Barra de begudes.

Junta de Govern.
13 de Juny 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 1136/2022. Construir pista de tennis al 
carrer Esparreguera, núm. 3.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per construir una 
pista de tennis a la parcel·la situada al carrer 
Esparreguera, núm. 3 de la urbanització Meligó 
de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers.

Altres
Exp. 2373/2021.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 2a planta del pàrquing del 
Barranc de Cervera a partir d’aquest mes de 
juny, a Antoni R.A.

Exp. 797/2022. Atorgament de llicències 
d’ocupació temporal d’espais de domini públic 
per la instal·lació de casetes de venda d’artificis 
pirotècnics.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a la Sra. M.ª Pilar A.Z. per instal·lar 
una caseta de venda de pirotècnia al pàrquing 
municipal de l’Av. Generalitat del 15 al 29 de 
juny de 2022, segons document tècnic elaborat 
per Jacinto L.P., enginyer de mines.

Junta de Govern.
20 de Juny 2022
PART RESOLUTIVA

Contractacions
Exp.  1176/2022.  Aprovació expedient 
“Arranjament d’un tram del camí del Furoné”.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert simplificat de 
les obres del projecte “Arranjament d’un tram 
del camí del Furoné”, amb un pressupost base 
de licitació de 89.956,29 € € més 18.890,82 € 
d’IVA, i una durada del contracte d’1 setmana.

Exp. 1224/2022. Acord de subministrament 
d’aparells desfibril·ladors (dea) i els seus serveis 
associats de manteniment i formació a través 
de l’acord marc de l’ACM.
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La Junta de Govern, acorda:
Primer.– Disposar l’adhesió del municipi de 
l’Ampolla a l’acord marc de subministrament 
d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els seus 
serveis associats de manteniment i formació 
(Exp. 2021.01).

Segon.– Aprovar la contractació a l’empresa 
adjudicatària CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, SL amb CIF B66164930, per 
un període de 48 mesos, d’acord amb les 
condicions establertes a l’acord marc.

Subvencions
Exp. 568/2022. Subvenció Club Nàutic l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar al Club Nàutic de l’Ampolla la 
corresponent subvenció nominativa 
contemplada en el pressupost vigent, així com 
procedir al reconeixement de l’obligació de 
8.900,00 €,.

L’objecte de la subvenció és el Curset de vela 
a l’hivern, la XLVII travessia nedant del port 
del Fangar al port de l’Ampolla, la Regata de 
badies, el Campionat de pesca de l’Ampolla i 
la XLVII travessia nedant del port del Fangar 
al port de l’Ampolla.

Exp. 834/2022. Subvenció Club dòmino l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar al Club dòmino de l’Ampolla 
la corresponent subvenció nominativa 
contemplada en el pressupost vigent, així com 
procedir al reconeixement de l’obligació de 
3.100,00 €.

L’objecte de la subvenció és el Campionat 
nacional de dòmino, el XIXè Open de Sant 
Joan 2022 i el XIXè Campionat internacional 
Verge del Carme.

Exp. 1236/2022. Subvenció ESTACIÓ NÀUTICA 
COSTA DAURADA.

La Junta de Govern, acorda:
Atorgar a l’Associació Estació Nàutica Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre la corresponent 
subvenció nominativa contemplada en 
el pressupost vigent, així com procedir al 
reconeixement de l’obligació de 10.000 €.

Altres
Exp. 1231/2022. “Condicions per autoritzacions 
per a la realització de música en viu, ambientació 
musical i actes d’entreteniment en general a les 
terrasses dels bars i restaurants de l’Ampolla 
durant la temporada d’estiu 2022”.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’autorització per fer música en viu, 
ambientació musical i actes d’entreteniment en 
general a les terrasses del municipi vinculades 
a una activitat de bar o restauració, subjectes 
al compliment de les condicions establertes.

S’atorgaran autoritzacions per a la realització 
d’aquest tipus d’activitats durant el període comprés 
entre el 20 de juny i el 30 de setembre de 2022.

Junta de Govern.
4 de Juliol 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 1018/2022. Estesa de línia subterrània de 
baixa tensió.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SL Unipersonal per estesa de 
línia subterrània de baixa tensió per ampliació 
de potència al carrer del Mirador, número 15 B 
de l’Ampolla.

Exp. 1144/2022. Estesa de línia subterrània i 
aèria de baixa tensió.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SL Unipersonal per estesa de 
línia subterrània i aèria de baixa tensió per 
variant als carrer Castelló, València i Alacant 
de l’Ampolla.

Exp. 1257/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 6,37 kW a 
l’immoble del polígon 85 parcel·la 23 de 
l’Ampolla.
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Exp. 2131/2021. Piscina al polígon 37 parcel·la 7.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per legalització 
de de piscina al polígon 37 parcel·la 7 de 
l’Ampolla.

Altres
Exp. 1300/2022. Autorització de l’ús de les 
instal·lacions i equipaments municipals per 
a un campus dels dies 27 de juny fins al 29 de 
juliol de 2022.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al Cub Futbol l’Ampolla per fer 
el campus de futbol, l’ús de: Camp de futbol 
municipal dels dies 27 de juny al 29 de juliol 
de 2022.

Exp. 1252/2022. Llicència gual.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència de gual permanent per a 
l’entrada i sortida de vehicles de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer Mirador, núm. 19 de 
la urbanització Cap Roig de l’Ampolla.

Junta de Govern.
11 de Juliol 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 56/2022. Construcció d’una nova línia de 
distribució elèctrica aèria.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SL Unipersonal per la 
construcció d’una nova línia de distribució 
elèctrica aèria BT a 400 V provinent del CT 
XD103 existent al Pol 89 i PCL 110 i finalitzant 
en suport metàl·lic existent al Pol 89 Pcl 275 de 
l’Ampolla.

Exp. 1216/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 3,8kW sobre 
la coberta de l’habitatge situat a carrer Zona 
Pollastre, núm. 19, de l’Ampolla.

Exp. 1217/2022. Estesa de línia subterrània 
de baixa tensió per nou subministrament 
fotovoltaic.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SL Unipersonal per estesa 
de línia subterrània de baixa tensió per nou 
subministrament fotovoltaic, a la Plaça Manel 
Ferre, número 1 de l’Ampolla.

Exp. 1225/2022. Estesa de línia aèria de baixa 
tensió per nou subministrament.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SL Unipersonal per estesa de línia 
aèria de baixa tensió per nou subministrament, 
per atendre nou subministrament elèctric al 
Polígon 27 – Parcel·la 60.

Contractacions
Exp. 645/2022. Declaració de la licitació com a 
deserta. obres del projecte “modificat pas sota 
Renfe dels serveis dels sectors PP12 i PP13”.

La Junta de Govern, acorda:
Declarar deserta la licitació per a la contractació 
de les obres del projecte “Modificat pas sota 
RENFE dels serveis dels sectors PP12 i PP13”.

 

Exp. 1394/2022. Adquisició furgoneta.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa 
per import de 33.874,13 € que s’imputarà, dins 
del pressupost municipal de l’any 2022.

Tipus vehicle: TRANSIT VAN TRACCION 
DELANTERA FT350 L2 TREND N1 2.0 
ECOBLUEHYBRID 96 KW (130CV) E6.2.

Altres
Exp. 1375/2022. Autorització de l’ús de les 
instal·lacions i equipaments municipals.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a l’Institut de Camarles, l’ús de:

Sala gran de l’Hotel d’Entitats el dia 4 d’octubre 
de 2022, de 19:00h fins les 23:00h.

Facilitar el mobiliari i el material per la festa de 
cloenda d’intercanvi amb alumnes d’Alemanya 
el dia 4 d’octubre de 2022 de les 19:00 h fins les 
23:00 h, a la Sala Gran de l’Hotel d’Entitats.
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BCN-Sants 
5:54 (6) 
7:56
9:56 
10:54 (1) 
10:54 (7)
12:54
14:54
15:51 (1)
15:51 (7)
17:55
19:55
20:54

BCN-TORTOSA
TGN
7:12 
9:12
11:12 
12:02 
12:10 
14:11
16:09
16:57
17:06
19:10
21:11
22:12

L'Ampolla
8:05 
10:06
12:05 
12:53 
13:03 
15:05
17:02
17:43
17:58
20:04
22:02
23:06

Tortosa
8:26 
10:25
12:28 > 
13:12 > 
13:22 > 
15:24
17:25
18:02 >
18:21 >
20:26
22:25 >>
23:26

URGÈNCIES 
GENERALITAT, POLICIA, 
AMBULÀNCIES I BOMBERS

Ajuntament 
Ofcina de Turisme 
Centre Cívic
Casal de Jubilats 
Centre de Dia

AJUNTAMENT
977 460 018 
977 593 011
977 460 216
977 460 697
977 593 617

TELÈFONS
D'INTERÈS

CEIP Mediterrani
Llar d'infants

ENSENYAMENT
977 460 151 
977 460 765

Gestaua 
Gestaua-Urgències 

SERV. M. AIGÜES
977 593 077
690 634 858

Policia Local 
Comissaria Policia
Of. DNI i Passaport
Comisaria Pol. Nac.
Mossos d'Esquadra

SEGURETAT
977 460 018 
977 593 011
977 44 97 31
977 44 97 31
977 51 95 53

CAP l’Ampolla  
Farmàcia Berta  
Farmàcia del Port  
CAP l’Aldea  
Ambulatòri
H. Verge de la C.
Creu Roja Local

SANITAT
977 460 601  
977 593 337  
977 460 680  
977 451 213  
977 501 797  
977 519 100 
977 593 030

Correus
Parròquia
DNI
Serveis Funeràris 
Cementiri Mpal. 
Tanatòri Remsa 
Veterinari

ALTRES
977 460 401 
977 460 057 
902 247 364
687 965 774 
687 965 774
902 160 438 
607 084 496

At. al Client 
Avaries ENDESA  
Avaries ENDESA

SERVEI ELÈCTRIC
800 760 266 
800 500 500  
800 760 706

Estació RENFE 
Taxi 
Taxi
Autobusos Tortosa 
Autobusos Carrera 
Autobusos Hife 
Rodalies Catalunya
Info. estacions
RENFE
Viatgers especials

TRANSPORTS
977 460 705 
677 556 136
628 897 462
977 440 300 
977 823 143 
902 119 814
900 410 041 
902 432 343 
902 320 320 
902 240 505

112

L'AMPOLLA 
6:20 (1) 
6:29 (2)
8:00 
10:01 
12:05 
14:07 (3)
14:21 (1)
16:06
17:03
18:28 (4)
19:05
19:45 (5)
19:58
21:16

L'AMPOLLA-BCN
TGN
7:10 
7:25
8:54 
10:56 
12:58 
15:00
15:08
16:06
17:03
18:28
19:05
19:45
19:58
21:16

BCN-Sants
8:12 
8:37
10:09 
12:11 
14:12 
16:12
16:12
18:10
19:12
20:40
21:10
21:43
22:10
23:23

(1) NO CIRCULA DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

(2) NOMÉS CIRCULA DISSABTES FEINERS

(3) DEL 08/06/20 AL 10/09/20

(4) DEL 08/06/20 AL 10/06/20

(5) NOMÉS CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

(6) NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

(7) NO CIRCULA DISSABTES

> ENLLAÇ VALENCIA >> ENLLAÇ VINAROZ
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