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Èxit de participació en la  
X Setmana del Comerç

L’ampollera Lourdes 
Martínez presenta el 

llibre ‘Mirar atrás’, la seva 
primera novel·la

Pàg. 21

L’Ampolla celebra els  
32 anys de la Segregació

Amb motiu de la Festa de la Segregació, els ampolleros  
i les ampolleres es van tornar a reunir al Casal Municipal  

per celebrar el tradicional sopar de germanor. 

Pàg. 28

MARINADA
De l’11 al 20 de novembre, va tenir lloc la X 
Setmana del Comerç, que aquest any va 
girar entorn el tema Un futur molt present a 
l’Ampolla, i la Festa de la Segregació. Al llarg 
d’aquests dies es van organitzar diverses 
activitats com un tastet gastrònomic i una 
xerrada adreçada als comerciants locals.

Pàg. 25
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En aquesta edició de la Mari-
nada trobareu algunes de les 
mesures adoptades aquests 
últims mesos com ara l’apro·
vació de les bonificacions per 
promoure les energies reno·
vables, la congelació dels tri·
buts municipals, les obres al 
Furoné, la instal·lació d’es·
tacions de recàrrega de ve·
hicles elèctrics i l’adhesió de 
l’Ampolla a la xarxa catalana 
de “Viles Florides”.

En l’àmbit esportiu, cal desta·
car les activitats ciclistes amb 
motiu de la setmana de mobi·
litat sostenible que van orga·
nitzar la Guàrdia Municipal, la 
cursa de 10 i 5 km del Circuit de 
les Running Series de les Terres 

de L’Ebre i les noves fites del 
club de Gimnàstica Rítmica.

Durant el mes de novembre 
hem gaudit de la setmana del 
comerç, les festes de la segre·
gació i la commemoració del 
dia Internacional de les Do·
nes Rurals que es va celebrar 
a Gandesa on va estar pre·
sent l’Associació de Dones de 
l’Ampolla. Hem tingut l’honor 
de poder celebrar la festa del 
12è aniversari del Centre de 
dia del nostre poble, també 
hem comptat amb la presen·
tació del llibre de l’autora lo·
cal Lourdes Martínez.

A la secció de l’entrevista, en 
aquesta edició coneixerem 
una mica més a la nostra col·
laboradora habitual, la nutri·
cionista Roser Cid.

Per acabar, desitjar·vos que 
tingueu un bon Nadal i un 
pròsper any 2023! Us invito a 
participar en les activitats pre·
vistes aquestes festes al nostre 
poble i a les que han preparat 
les entitats locals amb motiu 
de La Marató de TV3.

Salutacions,

Dies per fer 
En aquest número trobareu l’aprovació de les bonifica·
cions per promoure les energies renovables, la congelació 
dels tributs municipals, les obres al Furoné, la instal·lació 
d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics i l’adhesió 
de l’Ampolla a la xarxa catalana de “Viles Florides”.

Desitjar-vos que 
tingueu un bon 
Nadal i un pròsper 
any 2023! Us invito 
a participar en les 
activitats previstes 
aquestes festes al 
nostre poble i a les 
que han preparat les 
entitats locals amb 
motiu de La Marató 
de TV3”.

GEMMA CABALLÉ FABRA
Regidora de Cultura, 

Cohesió Social 
i Comunicació

balanç del 2022

Estimats ampolleros i 
ampolleres,

Ja hem arribat a l’última edició 
de La Marinada d’aquest 2022, 
sembla que era l’altre dia quan 
m’estrenava com a regidora de 
comunicació de l’Ajuntament 
de l’Ampolla, però ja ha passat 
un any. 

Ha sigut un any on hem po·
gut recuperar la majoria d’ac·
tivitats d’abans la pandèmia 
i gairebé podem dir que ja 
hem tornat a la tan desitjada 
normalitat. Ara, a les portes 
de Nadal, una època tranquil·
la per gaudir amb els nostres 
éssers estimats i del caliu de les 
nostres llars, és l’entorn ideal 
per fer un balanç d’aquest any, 
veure tot el que hem aconse·
guit i el que podem millorar per 
començar l’any 2023 amb nous 
propòsits i dissenyar el millor 
pla de ruta per assolir·los.
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CARME ABRIL FERRER
llicenciada en Filologia 

Catalana i veïna de 
l’Ampolla

En defensa del català

L’altre dia, en un super·
mercat del poble, vaig 
preguntar on eren els 
sucs de préssec, i la 

persona a qui em vaig adreçar, 
treballadora del lloc, no em va 
entendre en català.

Tenia dues opcions. Pregun·
tar·li directament en castellà, i 
acabar ràpid, o bé, fer·me en·
tendre. Evidentment, la meva 
tria va ser fer·me entendre. I 
per què fer malabarismes si jo, 
de castellà, en sé?

La resposta és clara. A les Ter·
res de l’Ebre, hem reculat, una 
mica massa, en l’ús social del 
català. Podeu consultar les da·
des a l’Idescat, ja estan publi·
cades les darreres enquestes de 
2018 ([https://llengua.gencat.
cat/web/.content/documents/
dadesestudis/altres/arxius/
EULP2018_terresebre·presen·
tacio.pdf ).

Actualment, un 67% de la po·
blació de les quatre comar·
ques ebrenques té el català 
com a llengua inicial. Un 72% 
com a llengua habitual. Entre 
el 2013 i el 2018, un 6% menys 
entén el català. I un 10% menys 
el sap parlar.

Si canviem de llengua quan 
algú se’ns adreça en castellà, o 
perquè té un color de pell dife·
rent, el que fem és dir·los que la 
nostra llengua no és bona per a 
tots els usos. També és una ma·
nera d’excloure’ls de la nostra 
comunitat catalanoparlant.

Les institucions tenen un paper 
important, de fet ja s’estan du·
ent a terme campanyes per la 
potenciació de l’ús social de la 

Redacció

llengua. Però, amb això no és 
suficient. Som els catalanopar·
lants els que hem d’entendre 
que si nosaltres deixem de par·
lar·la, no la parlarà ningú.

Podeu pensar que si algú ve 
de vacances no té per què 
parlar·lo, i s’entén que els 
parlem castellà, francès o an·
glès. Aquest no és el proble·
ma, el problema el trobem en 
els residents d’altres llengües i 
en la nostra decisió de canvi·
ar de llengua.

Els nostres hàbits lingüístics 
afecten la salut del català, que 
és una llengua minoritzada. 
Això vol dir que no gaudeix d’un 
ple reconeixement legal o d’ús 
social, ni és d’obligat coneixe·
ment en el seu territori històric, 
per raó de la imposició de la 
llengua dominant, en el nostre 
cas, el castellà.

Quines són les conseqüències 
d’amagar la llengua? Les esta·
dístiques són clares, ja les hem 
mostrat més amunt. La conse·
qüència principal és la subs·
titució lingüística. I un canvi 
d’hàbits pot fer que hi hagi una 
major presència del català.

Com ho podem fer? Podem ini·
ciar les nostres interaccions so·
cials en català; seguir parlant 
en català quan l’interlocutor 
parla castellà.

L’hàbit de canviar a l’idioma 
dominant i abandonar el nos·
tre, quan no identifiquem el 
parlant en la llengua minorit·
zada, s’anomena submissió lin·
güística. Que no és res més que 
la mort de la llengua.

No és difícil, apliquem l’asser·
tivitat lingüística. Com? Tenint 
la capacitat de fer un ús cons·
cient, respectuós i desacomple·
xat de la llengua minoritzada, el 
català. Sentir·nos còmodes vi·
vint i relacionant·nos amb nor·
malitat en la nostra llengua.

No soc exagerada. Les da·
des són les dades, i el que 
se sent a les botigues, bars i 
supermercats és una prova de 
l’abandó que fem del català. 
I deixeu·me acabar amb  uns 
versos de la cançó de Raimon 
«Jo vinc d’un silenci»:

Jo vinc d’un silenci que no és 
resignat,   
d’on comença l’horta  
i acaba el secà,  
d’esforç i blasfèmia  
perquè tot va mal:  
qui perd els orígens  
perd identitat.

Sí, si ens quedem sense llengua 
ens quedem sense identitat. 
Però sempre hem de pensar que 
ho podem fer, no només amb 
optimisme, sinó amb constància 
i coneixement de causa, tal com 
diu Raimon al final de la cançó:

Jo vinc d’un silenci 
Que la gent romprà 
Jo vinc d’una lluita 
Que és sorda i constant

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/EULP2018_terresebre-presentacio.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/EULP2018_terresebre-presentacio.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/EULP2018_terresebre-presentacio.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/EULP2018_terresebre-presentacio.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/EULP2018_terresebre-presentacio.pdf
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Consells per unes festes  
de Nadal segures

Amb l’arribada del 
Nadal cal tenir en 
compte una sèrie de 
consells per fer una 

bona prevenció que eviti pro·
blemes sobretot en quatre 
aspectes molt importants: els 
robatoris en habitatges, les 
transaccions econòmiques, 
els furts i les estafes.

Les festes de Nadal, com ja sa·
bem, comporten moltes com·
pres i molta transacció econò·
mica, de manera que cal tenir 
cura a l’hora de fer pagaments 
tant amb targeta com en efec·
tiu. No perdre de vista la tar·
geta i vigilar en el moment en 
què efectues els pagaments, i 

no mostrar els diners que por·
tem a la cartera.

Per altra banda, actualment 
és molt elevat el nombre de 
persones que efectuen les se·
ves compres per internet. Això 
comporta que cada vegada si·
guin més comunes les pàgines 
web falses i les estafes. Per tots 
aquells que acostumin a com·
prar a través d’aquestes xarxes, 
s’aconsella comprar en portals 
de confiança, evitar fer grans 
transaccions econòmiques i, 
davant de dubte, posar·se en 
contacte amb la Policia Local 
de l’Ampolla per valorar si hi ha 
possibilitats d’estafa i de de·
nunciar·ho.

Per evitar els robatoris 
d’habitatges, és 
imprescindible tancar bé 
totes les possibles entrades, 
portes i finestres i no posar a 
les xarxes socials que marxem 
de vacances nadalenques, 
d’aquesta manera evitarem 
que possibles lladres sàpiguen 
que no hi haurà ningú a casa i 
no els hi posem fàcil.

Amb aquests consells la Poli-
cia Local de l’Ampolla posen 
en marxa la campanya Un 
Nadal Segur. Una campanya 
que comporta un augment de 
patrullatge pels comerços de 
la nostra població.

Policia Local de l’Ampolla
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L’Ajuntament congela  
els tributs municipals  
per a l’any 2023

L’Ajuntament congelarà els impostos i 
les taxes municipals per a l’any 2023, 
mantenint totes les bonificacions i 
reduccions aplicades darrerament. 

El govern local ha decidit no augmentar la 
pressió fiscal sobre la ciutadania, tenint en 
compte les elevades xifres en les quals se si·
tua la inflació.

En el marc de la transició energètica, s’ha aprovat 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost sobre béns immobles i la taxa de 
l’ordenança fiscal sobre l’ICIO en relació amb el 
sistemes d’aprofitament tèrmic i plaques solars, 
amb l’objectiu de promoure l’ús d’energia neta 
entre la ciutadania.

Concretament, la modificació de la taxa de l’IBI 
consisteix en una bonificació d’un 30% durant 
quatre anys per a tots aquells habitatges i locals 
comercials que optin per la instal·lació d’aquests 
sistemes per tal d’abastir·se d’energia renovable. 
Les comunitats de veïns que optin per aquestes 
instal·lacions per cobrir les necessitats de les zo·
nes comunes tindran una bonificació del 3% per 
a cada veí de la comunitat. Pel que fa a l’ICIO, es 
bonificarà el 95% de la taxa que grava el permís 
d’obres (ICIO) quan s’instal·lin aquests elements.

«Som conscients que l’increment de despeses 
que estem vivint també afectarà l’administra·
ció local, però volem estar al costat de la ciu·
tadania i per això creiem que la millor decisió 
és no incrementar la pressió fiscal al veïnat 
de l’Ampolla, ja que la situació econòmica de 
moltes famílies pot ser complicada», explica 
l’alcalde Francesc Arasa. A més a més, des 
de l’Equip de Govern «continuem apostant 
per les energies renovables i volem premiar 
la ciutadania que opti per aquests sistemes, 
per aquest motiu també hem aplicat bonifi·
cacions a tothom qui aposti per instal·lacions 
que produeixin energia neta».

Redacció
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Arranjat un tram del camí 
del Furoné

L’Ajuntament ha arran·
jat un tram del camí del 
Furoné, una via de ti·
tularitat municipal que 

connecta la població de l’Am·
polla amb la carretera Vella de 
Tortosa al Perelló.

El camí del Furoné és un dels 
camins més llargs del terme 
municipal, ja que el creua de 
dalt a baix, fet que suposa que 
sigui un dels vials més transitats 
del municipi, tant per la ciuta·
dania de l’Ampolla com per la 
de poblacions veïnes. A més a 
més, aquest camí dona accés 
a nombroses parcel·les. 

A causa d’aquest alt trànsit rodat 
i de les pluges al llarg de l’any, es 
van formant sots i escorrenties 

Redacció

d’aigua al llarg del camí. Un altre 
aspecte que perjudica l’estat 
de la via són les arrels dels pins 
propers al camí.

Així doncs, en l’actuació d’as·
faltatge del camí s’ha prestat 
més atenció en aquells punts en 
què la capa de rodament estava 
danyada per les arrels d’aquests 
pins i en els punts on les aigües 
de les pluges havien degradat 
el ferm existent i això feia que 
el vial en algunes zones fos més 
estret fins al punt que no pogues·
sin passar dos vehicles alhora.

L’actuació s’ha dut a terme en 
una setmana per l’empresa Arnó 
Infraestructuras SLU i ha suposat 
una inversió de 104.090,49 euros 
amb IVA inclòs.
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L’Ampolla s’adhereix  
a Viles Florides
Redacció

L’Ampolla s’ha adherit 
al moviment Viles Flo·
rides promogut per la 
Confederació d’Horti·

cultura Ornamental de Catalu·
nya (CHOC) i que distingeix els 
municipis que treballen per la 
transformació dels seus espais 
públics a través de l’enjardi·
nament i la millora dels espais 
verds. Actualment, ja són 159 els 
municipis de Catalunya i An·
dorra que formen part de Viles 
Florides. L’Ampolla es conver·
teix en el tercer municipi de la 
comarca del Baix Ebre en su·
mar·se a Viles Florides, després 
d’El Perelló i l’Aldea.

L’adhesió de l’Ampolla al movi·
ment de Viles Florides s’explica, 
segons fonts municipals, per la 

seva motivació de fer un poble 
més agradable i acollidor que 
convidi al passeig i al descans 
tant dels habitants com dels vi·
sitants. Segons Meritxell Faiges, 
regidora de Turisme, «a l’Am·
polla sempre hem vetllat per 
oferir tant a la ciutadania com 
als visitants espais plàcids per 

al passeig, per descobrir la na·
tura i per gaudir de l’entorn tan 
privilegiat que tenim. Formar 
part del moviment Viles Flori·
des ens referma en la voluntat 
d’aconseguir un municipi on les 
sinergies entre natura, turisme 
i sostenibilitat siguin cada cop 
més fortes».

Viles Florides

El moviment Viles Florides, 
promogut per la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC), ha tancat 
l’edició 2022 amb 158 munici·
pis lluint el segell de vila flori·
da i treballant amb la mateixa 
filosofia i objectius dels seus 
inicis: reconèixer la riquesa 
natural i paisatgística del país 
mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projec·
tes d’enjardinament, orna·
mentació floral i cultura del 
verd urbà que, tant en l’àm·
bit públic com privat, esde·

vinguin un exemple a seguir. 
El projecte posa en valor la 
protecció dels espais verds, 
la millora de la qualitat de 
vida, la conscienciació social 
vers polítiques sostenibles o el 
desenvolupament d’economi·
es locals a través de l’atractiu 
dels parcs i jardins.

Viles Florides és un moviment 
obert a tothom i poden par·
ticipar·hi els municipis així 
com qualsevol col·lectiu, em·
presa o particular amb sensi·
bilitat cap a la natura i la cura 
dels espais verds. El principal 
reconeixement del moviment 

és en l’àmbit de l’adminis·
tració pública local i les Viles 
Florides són aquells pobles 
i ciutats que destaquen per 
l’actuació real, conscient i 
de llarga durada en matèria 
d’enjardinament i millora de 
la qualitat de vida dels seus 
habitants.

Anualment, Viles Florides en·
trega les Flors d’Honor, el dis·
tintiu que certifica els muni·
cipis participants com a viles 
florides. La Flor d’Honor –n’hi 
ha d’una a cinc– s’entrega se·
gons el criteri d’un jurat espe·
cialitzat de la CHOC.
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Paula Martí,  
nomenada cap d’estudis  
del Conservatori de Música 
de Tortosa

Paula Martí ocuparà el càrrec 
de cap d’estudis del Conser·
vatori de Música de Tortosa 
fins a final de curs. L’equip 

directiu es compon per Jordi Masip, 
com a director, i Ivan Launes, que és 
el secretari acadèmic.

La tasca de l’ampollera com a cap 
d’estudis serà el de coordinar els te·
mes pedagògics del centre, els horaris 
de les activitats que s’organitzen, les 
avaluacions docents i estar a dispo·

sició de l’alumnat i les seves famílies 
per aclarir els diferents dubtes que 
van sorgint al llarg del curs.

La música compaginarà aquest nou 
càrrec amb la tasca de professora de 
llenguatge musical al mateix conser·
vatori i amb actuacions artístiques 
que du a terme amb el duet Hemiòlia, 
que conforma amb l’oboista Jordi 
Bonilla i amb qui està gestant un nou 
espectacle que veurà la llum el pròxim 
mes de gener.

Redacció
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La gimnasta Emma Serral 
Cserhalmi s’emporta dues 
medalles d’or a la Copa 
d’Espanya de Conjunts

La gimnasta Emma Ser·
ral Cserhalmi va endur·se 
dues medalles d’or amb 
el conjunt junior Mabel en 

la tercera fase de la Copa d’Es·
panya de Conjunts, celebrada el 
novembre a Jerez de la Frontera. 

El conjunt junior va aconseguir 
una medalla d’or i una copa en la 
modalitat de conjunts, i una altra 
medalla d’or i una copa per a la 
Comunitat Valenciana, ja que es 
va proclamar campió a la clas·
sificació general per comunitats 
autònomes de la tercera fase de 
la Copa d’Espanya. 

Tot i que la gimnasta ampollera 
no va actuar per decisió dels 
tècnics, va formar part d’aquesta 
victòria.

Redacció
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L’Ajuntament instal·la dues 
estacions de recàrrega de 
vehicles elèctrics

L’Ajuntament ha instal·
lat dues estacions de 
recàrrega de vehicles 
elèctrics, una semi rà·

pida AC de 22 kW per a dos 
vehicles i una ràpida DC 44 
kW i AC de 50 kW també per 
a dos vehicles, a dos punts di·
ferents del municipi. Una de 
les estacions està ubicada als 
aparcaments del carrer Bas·
sa del Mig, davant de l’edifici 
de Motonàutica SAMA, a l’en·
trada principal del municipi, i 
l’altra es troba al pàrquing de 
la zona lúdica·esportiva.

La instal·lació, el manteniment 
i l’explotació d’aquestes dues 
estacions va a càrrec de l’em·
presa Cargacoches SL, l’oferta 
de la qual va ser la guanyadora 
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de la licitació que el consistori 
va publicar. El contracte té una 
durada de 10 anys, prorrogables 
a un màxim de cinc.

En el contracte s’especifica que 
l’empresa adjudicatària haurà 
d’abonar cada any a l’Ajunta·
ment el 10% de la facturació 
que obtingui de l’explotació 
d’aquestes dues instal·lacions.

Amb aquests dos nous punts, 
l’Ampolla disposarà de tres 
estacions de recàrrega de ve·
hicles elèctrics, la tercera està 
ubicada al port pesquer i és 
titularitat de Ports de la Gene·
ralitat. «Aquesta acció posa en 
relleu un cop més la intenció del 
govern local d’apostar per un 
municipi més sostenible», ex·
plica l’alcalde Francesc Arasa.
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Redacció

Formació i Treball ha re·
collit 3.680 quilos de 
roba usada a l’Ampolla 
durant el primer semes·

tre del 2022 a través dels dos 
contenidors del municipi per 
garantir la sostenibilitat me·
diambiental del municipi. Així 
mateix, a Catalunya, Formació 
i Treball ha gestionat 21.313.000 
quilos de roba i complements a 
les seves plantes durant el 2021; 
en concret la de Sant Esteve 
Sesrovires, la més avançada 
del sud d’Europa.

Un cop més, aquestes xifres en 
positiu indiquen que cada ve·
gada més la ciutadania té com 
a referent els contenidors de la 
Fundació, vinculats als projec·
tes Moda re· de Càritas i Roba 
Amiga, per realitzar donacions 
de roba i complements en bon 
estat que ja no utilitzen.

A Catalunya es canalitza mitjan·
çant més de 1.203 contenidors 
ubicats a més de 235 munici·
pis. I, a grans trets, el 55% del 
tèxtil recollit es prepara per a la 
reutilització a Espanya i a altres 
països; el 40% es prepara per al 
reciclatge en noves fibres i fils; i 
un 5% per a cogeneració elèctrica 
i calorífica.

Però, què hi ha darrere de cada 
bossa donada?

• Es creen llocs de treball per a 
persones en situació de vul·
nerabilitat. Les persones que 
instal·len i fan la recollida dels 

Formació i Treball recull 
3.680 quilos de roba usada 
a l’Ampolla durant el primer 
semestre del 2022

contenidors, les que fan la 
selecció d’aquest tèxtil per 
tipologia, les que la tornen a 
posar en el circuit comercial; 
totes elles compten, gràcies 
al projecte tèxtil, amb un con·
tracte d’inserció. És a dir, un 
itinerari formatiu·laboral de 
durada mínima de 6 mesos 
a través del qual compten 
amb un contracte laboral i el 
suport d’un/a tècnic/a d’in·
termediació laboral i un/a 
encarregat/da del servei pro·
ductiu que les prepara per 
a la seva posterior sortida 
al mercat laboral ordinari. 

Més del 50% de les persones 
que finalitzen un contracte 
d’inserció a Formació i Tre·
ball aconsegueixen feina en 
menys d’un any.

• Es posa en marxa el progra·
ma solidari Entrega Social, 
un projecte de la Fundació 
en col·laboració amb dife·
rents serveis socials muni·
cipals, que busca cobrir una 
necessitat bàsica alhora que 
dignificar el lliurament de 
roba a famílies vulnerables. 
Les famílies derivades poden 
adquirir les peces que ne·
cessiten en un dels punts de 
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venda Botiga Amiga (xarxa 
d’establiments solidaris de la 
Fundació) comprant a través 
de xecs en format QR. Per 
tant, poden seleccionar la 
roba en una botiga moderna 
i competitiva evitant en la 
mesura del possible l’estig·
matització que suposava fins 
ara en molts casos aquesta 
ajuda assistencial.

• S’impulsa l’impacte positiu 
mediambiental. Per cada 
4 kg de residu tèxtil degu·
dament gestionat s’estal·
vien aproximadament 2 kg 
d’emissions de CO2. Com 
a resultat, la producció 

responsable que promou 
Formació i Treball, dins el 
marc dels ODS de l’Agenda 
2030, ha implicat un estalvi 
d’emissions de CO2 de més 
de 532.825 tones.

Campanyes de sensibilització 
pel canvi d’armari

Durant l’any hi ha dos moments 
en els quals es veu incrementa·
da la recollida: la primavera i la 
tardor, és justament quan es fa 
generalment el «canvi d’armari». 
Així mateix, la roba i complements 
també arriben a través de les do·
nacions que realitzen empreses i 
centres educatius en el marc de 
les campanyes solidàries.

Des de la Fundació es volen 
potenciar aquestes iniciatives 
sobretot en aquestes èpoques 
de l’any més propícies per poder 
sensibilitzar i instaurar hàbits 
mediambientals sostenibles tant 
a curt com a llarg termini a la 
població.

Per tant, des de Formació i Tre·
ball s’agraeix a totes aquelles 
persones que any rere any con·
fien en el projecte insígnia de 
l’entitat i anima que aquesta 
nova temporada es continuïn 
sumant xifres rècord per conti·
nuar lluitant per la inclusió de col·
lectius en risc d’exclusió social i 
pel compromís mediambiental.
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L’Ampolla celebra la 
Setmana Europea de la 
Mobilitat amb diverses 
activitats ciclistes

En el marc de la Set·
mana Europea de la 
Mobilitat, l’Ajunta·
ment, amb el suport 

de la Policia Local de l’Am·
polla i el Grup de Ciclistes 
de l’Ampolla, va organitzar 
el dia 8 d’octubre una ex·
posició de dibuixos d’alum·
nes de l’Escola Mediterrani 
sobre per què és important 
anar amb bicicleta.

Durant tot el matí, també 
al port pesquer, va haver·hi 
un circuit ciclista d’agilitat 
i mobilitat per sensibilitzar 
petits i grans de la impor·
tància de l’ús de transport 
sostenible. A més a més, es 
va dur a terme una bicicle·
tada familiar que va anar 
des del port pesquer fins a 
la bassa de les Olles.

Redacció
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L’Ampolla participa  
en la f ira ornitològica  
'Delta Birding Festival' 

L’Ampolla ha participat 
en l’edició d’enguany 
del Delta Birding Fes-
tival, la fira ornitolò·

gica més prestigiosa del Me·
diterrani i punt de trobada 
d’ornitòlegs i naturalistes, que 
va tenir lloc els dies 24 i 25 de 
setembre.

En aquesta edició l’Ampolla 
va comptar amb un estand on 
es va proporcionar informa·
ció i es van promocionar les 
espècies que hi ha al muni·
cipi, sent un dels més rics en 
espècies de totes les Terres de 
l’Ebre.

El municipi també va ser ser 
protagonista de les sortides 
que es van fer per albirar les 
espècies marines. Els ornitò·
legs van poder gaudir de la 
diversitat de la nostra fauna, 
tan dintre la badia, com les de 
mar en dins.

El 25 de setembre a la tarda, 
es va fer la ja habitual sortida 
per la bassa de les Olles, on el 
guia i ornitòleg expert Manolo 

Redacció

Sánchez va mostrar als visi·
tants el magnífic valor natural 
del Delta de l’Ebre.

Aprofitant la fira, es va donar 
a conèixer el nou fulletó orni·
tològic que s’ha elaborat des 
de la Regidoria de Turisme, 
amb coordinació entre el Zoo 
de Barcelona i l’Associació 
Cultural Sant Jordi. En aquest 
document es recullen totes les 
espècies d’aus que es troben 
al nostre municipi. Aquesta 
nova guia va resultar ser tot 
un èxit entre els visitants de 
l’estand.
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L’Onada l’Ampolla complim

El 28 d’octubre vam cele·
brar els 12 anys de l’ober·
tura del centre de dia de 
l’Ampolla. Després de dos 

anys de pandèmia, on no vam 
poder celebrar la festa, per fi vam 
poder reunir·nos tots al Casal de 
Jubilats per poder commemorar 
l’aniversari del centre. 

Va ser un dia molt bonic que no 
se’l va voler perdre ningú! Hi van 
acudir els usuaris del centre, tre·
balladors, familiars, representants 
d’associacions, de l’Onada Serveis 
i de l’Ajuntament de l’Ampolla.

10, 11, 12 anys… la fita s’ho mereixia, 
i vam muntar una bona festa. Un 
renovat Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries van oferir un con·
cert digne de les grans ocasions! 
Tothom s’ho va passar d’allò més 
bé… vam cantar, vam ballar, vam 
beure, vam riure…i sobretot, vam 
celebrar la vida! 

Fer un acte com aquest comporta 
moltes hores de feina: tota la de·
coració i muntatge d’escenificació 
va ser confeccionada manualment 
pels usuaris i els treballadors, fins i 
tot les banderoles, artesanes 100%. 
Tots els usuaris del centre hi van 
col·laborar, dibuixant·les, retallant, 
doblant… la Sra. Cinta i el Sr. Je·
sús s’hi van passar hores!, i la Sra. 
Carmen les va classificar totes, 
una per una! 

El Sr. Miguel va portar les mates 
d’espiga d’arròs que ell mateix va 
recollir i van ser utilitzades com a 
ornament dels centres de taula, 
centres fets amb ampolles de vi 
reciclades cedides per diferents 
establiments de l’Ampolla. A tots 
ells, gràcies. Creiem en donar una 
segona vida a les coses, per què 
no? Reciclar, reutilitzar i donar un 

12 anys !!
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nou ús a allò que tenim a prop 
sovint dona encara més valor a 
la nova creació que fem.

Han estat dies de preparació: 
cartells, llibrets, murals, pensar el 
menú, assajos… Són moltes tecles 
que s’han de tocar perquè tot surti 
bé, perquè la gent se senti a gust i 
perquè l’equip sigui això: un Equip. 

Com bé diuen, tot esforç té la seva 
recompensa, i per nosaltres, la re·
compensa més gran és veure els 
somriures de totes les persones 
que de manera més directa o més 
indirecta, formem el Centre de Dia 
de l’Ampolla.

L’objectiu era passar·nos·ho bé i 
creiem que ho vam aconseguir! 

Per aportar el nostre gra de sorra 
a La Marató de TV3, vam fer una 
partida de bingo on tots els bene·
ficis obtinguts amb la venda dels 
cartrons van ser destinats a la in·
vestigació de les malalties cardio·
vasculars. El premi va ser un sopar 
al Restaurant Piñana de l’Ampolla, 
enhorabona als agraciats! 

Som gent gran activa!  
Som gent gran viva! 

Encara amb la ressaca emoci·
onal de la celebració de l’ani·
versari… ja ens hem posat a 
preparar Nadal! 

Com a novetat d’aquest any, 
explicar·vos que estem ela·
borant un pessebre amb ma·
terials única i exclusivament 

de segon ús que està quedant 
fantàstic. És una obra 100% 
manual on totes les construc·
cions són fetes a mà. 

Com no podia ser d’una altra 
manera, les portes del centre 
estan obertes perquè tothom 
el pugui veure.

Així doncs… Ampolleres i 
Ampolleros: US ANIMEM A 

VENIR A L’ONADA A VEURE 

EL NOSTRE PESSEBRE!! 

Us esperem! 

Des del Centre de Dia us de·

sitgem que passeu unes bones 

festes, i que el 2023 vingui car·

regat d’amor, salut, i perquè 

no… una mica de sort !!

ARIADNA ANGUERA 
Directora SAIAR 
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L’ampollera Àurea Tomàs 
Curto, reconeguda en un 
acte celebrat a Gandesa en el 
marc del Dia Internacional de 
les Dones Rurals
Associació de Dones de l'Ampolla

L’Associació de Dones de 
l’Ampolla va participar 
el passat divendres 14 
d’octubre a Gandesa 

en la jornada tècnica orga·
nitzada pels departaments 
d’Igualtat i Feminismes amb 
la consellera Tània Verge Mes·
tre d’Acció Climàtica i amb la 
consellera Teresa Jordà Roura 
d’Alimentació i Agenda Rural 
amb motiu del Dia Internacio·
nal de les Dones Rurals. 

En el decurs d’aquest fòrum, on 
han assistit més de 150 persones, 
s’ha presentat el Programa de 
Dones del Món Rural i Marítim de 
Catalunya 2022-2025, així com 
el projecte Dones rurals, dones 
de les Terres de l’Ebre, impulsat 
per l’Institut Català de les Do·
nes, òrgan adscrit al Departa·
ment d’Igualtat i Feminismes, 
on participa l’Associació Dones 
de l’Ampolla. 

A la inauguració de l’ac·
te, la consellera Verge ha 
volgut ressaltar que «la 
transformació feminista 
i la transformació verda 
són indestriables i són pel 
conjunt del país, i això 
implica tenir en compte 
també la diversitat de les do·
nes, incloses les dones del món 
rural i marítim». 
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Durant l’acte s’ha presentat 
l’exposició Dones amb nom 
propi de les Terres de l’Ebre, 
aquesta exposició difon i re·
coneix les trajectòries profes·

sionals de dones de les Terres 
de l’Ebre que han tingut –o te·

nen– una important trajectòria 
en diferents àmbits, i també es 
va presentar el llibre Dones Ru-
rals de les Terres de l’Ebre on 
participa, tant en l’exposició com 
al llibre, la nostra Dona Honorí·
fica 2022: Àurea Tomàs Curto. 

La presidenta de l’Associació de 
Dones de l’Ampolla, Rosa Saez, 
i vàries sòcies van assistir en 
representació de l’Ampolla per 
participar en el projecte Dones 
Rurals, dones de les Terres de 
l’Ebre, de @icdones. 

El llibre i l’exposició itinerant re·
cull les biografies de 100 dones 
ebrenques gràcies a la col·labo·
ració d’entitats, ajuntaments i 
particulars. 

Estem orgulloses d’un treball ben 
fet i molt satisfetes perquè la 
nostra Àurea rebi un homenatge 
tan reconegut.
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El Club Nàutic Ampolla promou 
jornades de vela inclusiva
Club Nàutic Ampolla

El Club Nàutic Ampolla amb la col·laboració 
d’Obra Social La Caixa ha organitzat quatre 
jornades de vela inclusiva, les quals promouen 
l’accessibilitat als entorns, fomenta l’autonomia 

de les persones i la seva qualitat de vida i salut. 

Aquestes activitats s’han dut a terme diversos caps de 
setmana del mes d’octubre. L’1 d’octubre, van assistir 
infants del Club Esportiu Slalom Boccia de Terres de 
l’Ebre; el 2 d’octubre, es va organitzar l’activitat per 
a la Fundació Mercè Pla; el 8 d’octubre, la jornada es 
va realitzar amb les persones usuàries de l’Associació 
APASA i, el 9 d’octubre, amb l’Escola Sant Jordi.
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Lourdes Martínez presenta  
la seva primera novel·la,  
‘Mirar atrás’
Redacció

Lourdes Martínez va presentar el 19 d’octubre la seva pri·
mera novel·la, que es titula Mirar atrás. El relat té lloc al 
petit poble d’Aldover en el marc de les festes patronals 
de Sant Jordi d’aquest any, el 2022. 

El Carlos, un veí del municipi, passeja tranquil·lament amb el 
petit Marc per la zona de l’embarcador que hi ha al riu quan de 
sobte troba el cadàver d’una dona. Tot apunta que no ha patit 
una mort natural. L’equip de recerca de la zona es desplaça fins 
al lloc dels fets per recollir les proves i començar a treballar per 
tal de trobar el responsable del crim.

L’acte de presentació del llibre de l’ampollera es va desenvo·
lupar en format conversa amb Thaïs Favà, directora del diari 
digital Ebredigital.cat. La llibreria d’Avelina va col·laborar en 
la presentació.

Recupera la presentació 
de la novel·la Mirar atrás.
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El cineasta Mario Pons rep el 
Premi d’Honor del Festival de 
Cinema Memorimage de Reus 
i el Premi a la Millor Direcció al 
FICOCC de Veneçuela

El cineasta ampollero 
Mario Pons s’ha empor·
tat el Premi d’Honor del 
Festival de Cinema Me·

morimage de Reus, que en la 
seva 17a edició s’ha centrat a 
mostrar la diversitat des de la 
perspectiva de gènere i en tre·
ballar per la memòria històrica.

El Premi d’Honor, de nova cre·
ació, reconeix la trajectòria 
d’un professional vinculat a la 
creació, la difusió i la conser·
vació de les imatges d’arxiu.

L’ampollero ha participat en 
dues pel·lícules seleccionades 
en aquesta edició: L’Espill de 
la secció MemoriReus com a 

Redacció

director; i la pel·lícula inau·
gural Urraca. Caçador de ro-
jos, de la qual és coproductor 
i amb la que ha aconseguit el 
Premi del Públic.

Pons continua recollint reconei·
xements, concretament, també 
ha rebut recentment el guardó 
a la Millor Direcció en el camp 
del llargmetratge documental 
al Five Continents Internatio·
nal Film Festival de Veneçuela 
(FICOCC) 2022. A més a més, el 
film L’Espill ha estat seleccio·
nat al Festival Internacional de 
cinema de Buenos Aires i ha 
passat ja per Cinemaginaire a 
Argelers, Monfilmat d’Amposta 
i el Som Cinema de Lleida.
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L’Espill

L’Espill tracta del conflicte entre els nacionalismes 
espanyol i català, també el jacobinisme francès des 
del punt de vista dels nets de l’exili republicà que 
tornen a la Catalunya postsentències del procés per 
recuperar la memòria històrica familiar. El protago·
nista és Hilari Arasa, un jove del Delta de l’Ebre que 
es veu obligat a marxar de l’Ebre i s’instal·la a un 
barri obrer de Narbona, on experimenta el menys·
preu de la població autòctona cap als immigrants. 

Seixanta anys després, quan veu a la televisió la 
repressió de l’1 d’octubre, se sent identificat en sen·
tir els crits de «a por ellos» i decideix tornar. El film 
fa una anàlisi antropològica de l’actual franquisme 
sociològic des dels efectes de la repressió a la pro·
víncia de Tarragona després de l’abril de 1939 a tra·
vés de les imatges d’arxiu del passat, però també 
analitzant les noves mirades sobre l’actual realitat 
postpandèmica entorn del dret d’autodetermina·
ció de l’individu, dels pobles sense estat.
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Redacció

La carnisseria Martí ha 
rebut el Diploma de 
Mestre Artesà Alimen·
tari en l’ofici de Carnis·

ser·Cansalader·Xarcuter que 
coincideix el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimenta·
ció i Agenda Rural de la Gene·
ralitat de Catalunya pel mes·
tratge excepcional amb què 
l’artesà Francisco Martí Martí 
exerceix el seu ofici.

L’atorgament d’aquesta distin·
ció es fa a proposta de les enti·
tats de representació i defensa 
de les persones artesanes o bé 
del Departament d’Agricultura, 
amb l’informe previ de la Co·
missió d’Artesania Alimentària.

La carnisseria Martí, 
distingida amb el Diploma 
de Mestre Artesà Alimentari
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La X Setmana del Comerç 
tanca amb un gran èxit  
de participació

De l’11 al 20 de novem·
bre l’Ampolla va cele·
brar la X Setmana del 
Comerç, que aquest 

any va girar entorn el tema 
Un futur molt present a l’Am-
polla, i la Festa de la Segre·
gació. El tret de sortida el va 
donar l’entrega del material a 
tots els comerços participants 
en la iniciativa, la qual té per 
objectiu dinamitzar les ven·
des dels establiments de la 
població.

Redacció
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Va haver·hi la xerrada Vendre 
a la ment del client, pronunci·
ada per Joan Mayor, business 
mentor & executive coach i psi·
còleg, que estava adreçada als 
comerciants locals; una ronda·
lla a càrrec de la Rondalla Suc 
d’Anguila i Guardet Lo Canta·
dor, que van alegrar els esta·
bliments amb la seva música i 
versos; i la degustació gastro·
nòmica Fem un tastet, que va 
estar acompanyada de l’actua·
ció de la xaranga Estrella Band.

El punt final a la Setmana del 
Comerç i a la Festa de la Se·
gregació el va posar una xoco·
latada popular i el concert del 
cantautor ebrenc Miquel Rullo 
que van tenir lloc el 20 de no·
vembre, a la plaça Catalunya. 
Aquest acte va estar patrocinat 
per l’empresa Delinternet.
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Enguany, l’Ampolla ha 
complit 32 anys de Se·
gregació. Per cele·
brar·ho, el 12 de novem·

bre es va organitzar la festa 
Tardeo jove amb un torneig de 
ping·pong, un altre de futbolí i 
música. El cap de setmana se·
güent van continuar els actes 
de celebració i, el 19 de novem·
bre, els ampolleros i les ampo·
lleres van tornar a reunir·se al 
Casal Municipal per celebrar 
el tradicional sopar de germa·
nor de la Festa de la Segrega·
ció. Les persones assistents van 
poder col·laborar amb la inici·
ativa del Pastisset solidari, els 
fons que es van recaptar aniran 
destinats a La Marató de TV3 
d’enguany, dedicada a la salut 
cardiovascular. La nit va aca·
bar amb el ball a càrrec de l’or·
questra Pensylvania i la sessió 
de música de DJ Nex.

La Festa de la Segregació que, 
com cada any, es va emmar·
car en la Setmana del Comerç, 
va finalitzar amb una xocola·
tada popular i el concert del 
cantautor Miquel Rullo, els 
quals van ser patrocinats per 
l’empresa Delinternet.

Segons l’alcalde Francesc Arasa: 
«Des de l’Ajuntament celebrem 
l’èxit de participació que han 
tingut totes les activitats organit·
zades per promoure les compres 
en els comerços locals, així com 
per commemorar la segregació 
de l’Ampolla. Després dels dos 
darrers anys, ens hem pogut tor·
nar a reunir i celebrar aquestes 
dates tan assenyalades al calen·
dari del nostre municipi».

Redacció

L’Ampolla torna a celebrar 
la Festa de la Segregació
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TOT ANIRÀ BÉ!
Nadal, aquesta època de l’any que 
tant ens agrada, i que a la vegada 
ens omple de nostàlgia. Felicitat 
de veure la innocència als infants, 
i temps de recordar a tots els esti·
mats que tenim lluny, o que simple·
ment, ja no tenim...

Època també de fer balanç, s’aca·
ba un any i toca mirar que n’hem 
fet d’aquest preuat temps, tant a la 
vida personal com professional.

Recordarem el 2022 com l’any que 
vam tornar a ser lliures, sense res·
triccions, sense mascaretes, però 
encara marcats pel record de tan·
tes vides que un maleït virus es va 
emportar. D’aquest moment em 
vull quedar amb la frase de Tot ani·
rà bé!, perquè la vida, sense espe·
rança, no és vida.

Ens toca recuperar temps perdut. 
Tenim tantes coses que no hem po·
gut fer durant dos anys! Tot i això, 
hem anat avançant, nedant fort 
contracorrent, però mai hem parat. 

Tot i les adversitats i les dificultats 
imposades per restriccions i mas·
caretes, l’Ampolla i la seva gent 
hem sabut tirar endavant. Ens hem 
consolidat com a espai gastronò·
mic del Delta, hem donat valor al 
producte de proximitat i de quali·

tat, assistint a fires especialitzades 
i consolidant el que ja és el nostre 
congrés Gastro Mar, el qual ha re·
but premis i reconeixements de di·
ferents àmbits. Per no parlar de les 
nostres jornades gastronòmiques, 
on l’ostra, l’arròs i les galeres, aga·
fen protagonisme.

En aquests temps tan difícils, cre·
iem que hem d’estar al costat de 
les persones, afrontar junts les ne·
cessitats, i impulsar l’economia 
local per tal de poder sortir·nos·
en tots junts. Hem recolzat el tei·
xit empresarial, però també hem 
treballat perquè tothom pugui ti·
rar endavant en uns moments tan 
complicats.

Hem fet de l’Ampolla destí ornito·
lògic i de natura per excel·lència. 
Bé ens coneixen com la porta del 
Delta, una porta que sempre esta·
rà oberta per acollir i cuidar a tot 
aquell que vingui a gaudir del nos·
tre entorn.

Tenim un teixit associatiu digne 
de grans ciutats. Associacions i 
clubs que porten el nom del seu 
poble arreu del territori, amb or·
gull, i fan que la gent puguem xa·
lar d’activitats i emocionar·nos 
amb els seus èxits.

Nadal, temps també de bons pro·
pòsits. I quins són els nostres? Doncs 

seguir, continuar treballant per en·
lairar l’Ampolla, mantenir·nos fent 
costat a tothom qui ho necessiti, 
i escoltant a tots aquells que ens 
aporten consells, i  propostes per 
a impulsar el nostre poble. Seguir 
ajudant a les persones, al cap i a la 
fi, estem per a servir·los. 

Mentre uns es postulen com a Tots, 
nosaltres ens situem AMB tots. Que 
fàcil és dir que Tots Som, sobretot 
per xarxes socials, amb paraules 
que s’endú el vent i parlant davant 
una pantalla... el difícil no és ser, 
sinó Estar;  ESTAR amb TOTS i cada 
u que ho necessita, escoltar, buscar 
i solucionar un dia a dia que molts 
cops es complica més del que es 
tenia previst.

Em queda desitjar·vos Bones Fes·
tes, que gaudiu d’aquests moments 
que ens apropen a les persones que 
més estimem, i que puguem entrar 
a l’any nou amb els millors propò·
sits de prosperitat. Bones Festes i 
Feliç any Nou!

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

L'opinió dels grups polítics

MATAR AL MISSATGER
Cada grup polític, a tots els nivells, 
pretén que el seu missatge pugui 
arribar a la ciutadania d’una forma 
clara i directa.

Però sempre ens trobem que els 
missatges (si no són els propis de 
govern) no agraden, i s’intenta de 
la manera que sigui que no arribin 
al seu destinatari.

D’altra banda, quan el bloqueig del 
sistema no pot evitar que els mis·
satges, les informacions, arribin a 
la ciutadania, és quan el propi sis·
tema, i més quan aquest sistema 
és autoritari i absolutista, engega 
una sèrie d’accions que ja no són 
les d’ocultació o desinformació. 

Llavors s’engeguen accions pròpi·
es dels sistemes mencionats, ac·
cions pròpies de grups mafiosos o 
que el que també s’ha anomenat 
“terrorisme d’estat”.

El missatge no arriba perquè 
s’oculta i, quan traspassa la tera·
nyina, hi ha una sèrie de personat·
ges preparats per actuar.

Personatges que tothom coneix i 
que en condicions normals no se’ls 
hi faria cap cas per la seva poca 
importància i rellevància pública, 
que actuen amb una falsa creen·
ça d’impunitat que els hi fa, fins i 
tot, treure pit. És la seva manera 
de creure’s important davant dels 
seus caps, i no entenen que estan 
sent utilitzats com a marionetes.

Però la societat va avançant i tam·
bé les maneres d’actuar.

Darrerament, ja no s’envien els sica·
ris per silenciar als emissors dels mis·
satges. Això ara ja no s’aconsegueix. 
Saben que aquests no callaran.

El què es fa ara és silenciar els mit·
jans pels quals la veu del grup po·
lític en qüestió ha de fer arribar el 
seu missatge.

Ara ja no es mata al missatger 
d’una forma literal, física, no. Ara es 
mata el mitjà pel qual es fa arribar 
el missatge. Tots recordem com es 
va tancar el diari basc Egin.

En l’àmbit, l’Ampolla és un bon 
exemple del que hem anat di-
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ent fins ara. Durant els darrers 30 
anys ha regnat aquest estat del 
desconeixement i de l’absolutis·
me més radical.

Si ens centrem en aquestes dues le·
gislatures (l’actual i l’anterior), això 
és el que ha estat passant aquí.

Aquí, al nostre Ajuntament (sí, 
nostre, perquè també és nostre i 
en formem part d’ell) desprès de 
set anys de lluita i d’insistència, 
per exemple, per a que els plens 
fossin gravats en forma audio·
visual per la seva immediata re·
producció, ens hem trobat de tot 
quan el nostre missatge ha calat; i 
ara que s’ha aconseguit la repro·
ducció dels plens municipals, ens 
trobem que mai funcionen cor·
rectament els aparells tècnics que 
poden permetre·ho.

Una vegada es perden 25 minuts 
de la gravació audiovisual. Una al·
tra, hi ha gravació visual però no 
d’àudio. I justament sempre pas·
sa en intervencions dels grups de 
l’oposició que posen en evidència 
a l’equip de govern.

Què pretenen aconseguir amb 
aquestes actuacions?

Ben segur que el que pretenen és 
que els missatges, fruits de la ideo·
logia, del pensament, polític i de la 
manera diferent de veure les coses 
exposades en seu plenària no arri·
bin als seus destinataris, no arribin 
a la ciutadania. Tot d’una forma 
barroera i poc intel·ligent.

En definitiva, allò que se’n diu el 
pluralisme polític i que és un princi·
pi bàsic de la societat democràtica 

ha estat perseguit. Però sortosa·
ment no ha estat callat.

Ara també s’ha aconseguit tenir 
aquesta oportunitat d’escriure el 
que pensem en aquest mitjà, però 
la seva falta d’espai limita tot el 
que es vol dir.

I recordem que dir les coses pel seu 
nom i expressar el pensament i la 
idea política no és buscar la con·
frontació, i per això no s’ha de ma·
tar al missatger.

Salut i Bones Festes a tothom.

ANTONIO  
GALVE SEGARRA 
portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

PARLEM D’UNITAT
UNITAT. Paraula màgica i amb raó. 
Cap projecte col·lectiu és possible 
sense basar·se en la unitat com a 
principi. És veritat que per defensar 
els seus interessos particulars molts 
apel·len a unitat. Així moltes vega·
des des de les majories ho confo·
nen amb fer la seva santa voluntat 
(el que ells volen) i des de les mino·
ries s’invoca la unitat per impedir 
que es faci res.

Unitat no és això. Unitat és escoltar a 
tothom amb voluntat d’entendre’l i 
alhora implicar·nos en fer millor per a 
tots la realitat que ens envolta sense 
mirar només pels nostres interessos 
i procurant no deixar ningú enrere. 
Com ja vaig dir una vegada, val més 
equivocar·nos junts que encertar·la 
tot sol. Perquè si ens equivoquem 
junts més aviat que tard sabrem qui·
na ha estat l’errada  i la responsabili·
tat compartida ens farà afanyar per 
rectificar en lloc de perdre el temps 
en retrets estèrils i paralitzants. En 
canvi, si l’encertes tot sol, no tindrem 
a ningú que ens assenyali la part do·
lenta i de millora que inevitablement 
tindrà la nostra decisió. Perquè (si em 
permetreu la ironia) l’únic que fa les 
coses perfectes és Déu i aquest no es 
presenta a eleccions.

A l’Ampolla en saben molt de les vir·
tuts de la unitat i a més a més hem 

demostrat que sabem construir·la. 
Units vam estar per ser poble a 
part i units hem estat per construir 
un poble magnífic quan d’entrada 
mancaven les infraestructures més 
bàsiques. I avui ens trobem davant 
d’uns reptes potser menys evidents, 
però que igualment definiran deci·
sivament el nostre futur i el de les 
properes generacions. 

Qüestions com la defensa de les 
empreses i treballadors locals, per·
què a l’Ampolla s’ha de poder viure 
però també treballar. La protecció 
de les platges. Sí, primer l’Arenal 
on la situació és desesperada, però, 
acte seguit Cap Roig i el Baconé, 
que estan seguint a pressa feta la 
deriva de la primera i aviat sols 
serem a temps de lamentar·nos. 
El model de festes, per què molt 
abans que qualsevol altra consi·
deració són el lloc per definició on 
es fa poble i germanor. Com man·
tenim i millorem els serveis públics, 
que són probablement la millor he·
rència que ens ha deixat la primera 
generació de governs municipals.

Per aconseguir tot això hem de re·
organitzar la despesa municipal 
per fer·la més eficient; o dit en clar i 
català, hem de deixar de pagar sar·
dines a preu de gamba de Tarrago·
na i poder destinar els diners sense 
malbaratar·los. Així (a diferència 
del que ha passat aquesta legisla·

tura) quan es tingui la bona pensa·
da de fer un parc infantil per valor 
de 12.300 euros i algú amb ganes 
de col·laborar li porti diversos pres·
supostos documentats similars o 
fins i tot de millor qualitat per 6.000 
euros (i menys i tot), no és menys 
prearà la proposta fent·se els ofe·
sos, sinó que se la mirarà amb in·
terès per aconseguir que l’Ampolla, 
que és l’únic que importa, tindrà un 
parc infantil igual o millor que el que 
finalment es va acabar instal·lant i 
sobretot, havent pagat molt menys. 
A fets com aquests em refereixo 
quan parlo d’unitat.

És evident que en aquest breu llis·
tat no estan tots els temes que defi·
niran l’Ampolla del present i el futur. 
És coherent amb la unitat tal com 
l’entenc.

El futur de l’Ampolla és patrimoni 
dels ciutadans de l’Ampolla i aquest 
el construirem junts. Escoltant tot·
hom i implicant·nos tots. Això és la 
unitat i així es construeix L’AMPO·
LLA. En continuarem parlant.

SEBASTIÀ  
CASTAÑEDA 
RAMOS
portaveu del Grup
Municipal Ciutadans
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“Les Terres de 
l’Ebre és la zona 

on utilitzem més 
oli d’oliva per 

cuinar d’arreu de 
Catalunya”

MIREIA CURTO PERELLÓ 
periodista

La dietista·nutricionista Roser Martí Cid és 
diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, 
llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Ali·
ments, doctora en Nutrició i Metabolisme i 
posseeix el Màster en Nutrició i Metabolisme. 

Desenvolupa la seva activitat professio·
nal en l’àmbit de la nutrició clínica, l’as·
sessorament, la investigació, la seguretat 
alimentària i la docència, sent professora 
a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Des del 5 de novembre de 2021 és presi·
denta del Col·legi de Dietistes·Nutricionis·
tes de Catalunya (CoDiNuCat). Martí havia 
estat involucrada en el col·legi professio·
nal des de feia uns anys, ja que va ocupar 
el càrrec de vicesecretària de la Junta de 
Govern en la legislatura compresa entre el 
2017 al 2021.

Actualment col·labora amb diverses institu·
cions públiques i privades i en diferents mit·
jans de comunicació, entre ells la Marinada, 
la publicació del municipi on resideix. En 
aquesta revista escriu des de fa temps i de 
manera habitual a la secció Nutrició, en la 
qual comparteix consells i recomanacions 
perquè els lectors i les lectores segueixin 
una vida saludable i mengin dietes varia·
des i sanes.
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- Com vas rebre la notícia de què 
havies estat escollida per ser la 
presidenta del Col·legi de Dietis-
tes-Nutricionistes de Catalunya?

La Junta de Govern del Col·legi 
va aprovar el setembre de 2021, 
el calendari electoral que havia 
de regir el procés per a l’elecció 
de la nova Junta de Govern per 
al mandat 2021·2025. A principis 
d’octubre de l’any passat finalit·
zava el període per presentar les 
candidatures i al cap d’uns dies 
es faria pública la llista de candi·
datures definitiva. En aquest cas 
no hi va haver cap candidatura 
i, per tant, la candidatura que 
encapçalava, junt amb 12 mem·
bres més que formem la Junta 
de Govern del Col·legi de Dietis·
tes·Nutricionistes de Catalunya, 
va quedar autoproclamada. Es 
va anunciar en el marc de les IX 
Jornades del CoDiNuCat.
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tuir per la proteïna vegetal com 
els llegums. Així, els cigrons, 
les llenties, les mongetes blan·
ques, els pèsols, les faves, en·
tre d’altres, són aliments molt 
valorats des del punt de vista 
nutricional. Són més econòmi·
ques i s’hi poden elaborar plats 
molt variats. Nutricionalment, 
els llegums destaquen pel seu 
contingut en fibra, vitamines, 
minerals, antioxidants, proteï·
nes, hidrats de carboni i, a més, 
no aporten o aporten molt pe·
tites quantitats de sal, greixos 
saturats, colesterol, sal i sucres.

Per la seva riquesa en proteïnes, 
els llegums són uns substituts 
ideals de les carns, de les quals, 
al nostre entorn, se’n fa un con·
sum excessiu. Per exemple, 100 
grams de llenties seques con·
tenen 24 grams de proteïnes, 
mentre que 100 grams de filet 
de vedella o de pit de pollastre, 
n’aporten 20 grams.

Es recomana un consum de carn 
de 3·4 vegades a la setmana i 
un màxim de dues vegades a la 
setmana de carn vermella.1 

A més dels beneficis per a la 
salut que aporten els llegums, 
aquests són més econòmics i 
la seva producció té un impac·
te positiu en el medi ambient, 
1  Es considera carn vermella tota la 
carn muscular dels mamífers, incloent-hi la carn de 
bou, vedella, porc, xai, cavall i cabra. La carn blanca 
és, per tant, la carn d’aus, així com la de conill. La 
carn processada és la que ha estat transformada a 
través de la salaó, el curat, la fermentació, el fumat 
o altres processos per millorar el seu gust o la seva 
conservació (hi inclou pernil, salsitxes, hamburgueses, 
mandonguilles, carn en conserva, carn seca, prepara-
cions i salses a base de carn, etc.).

- Quins objectius t’has marcat 
com a presidenta del CoDiNuCat?

El principal propòsit és el de tre·
ballar per la professió i seguir en la 
línia de treball de l’anterior man·
dat. Durant l’anterior legislatura, 
quan vaig ocupar el càrrec de 
vicesecretària, vaig invertir molt 
temps al Col·legi i a la professió 
i, en algun moment, per motius 
personals, em va passar pel cap 
no presentar la candidatura a 
presidència. Així i tot, no volia que 
aquests darrers anys i el temps 
invertit fos en va i, finalment, vaig 
decidir presentar la candidatura i 
seguir amb aquesta tasca que a 
banda de permetre’m defensar la 
professió també m’aporta conei·
xements i experiències. 

- Quines són les principals línies 
de treball que voleu impulsar 
en aquesta legislatura?

Tenim diferents línies en les quals 
estem treballant, però potser 
destacaria l’impuls de l’ètica i 
la deontologia professional des 
dels vessants de comunicació; la 
defensa de la professió i la lluita 
contra l’intrusisme; la col·labora·
ció amb l’administració pública i 
altres entitats, la visibilització de 
la figura del dietista·nutricionis·
ta i l’organització de les excel·
lents formacions continuades 
per a la col·legiació.

- Quina valoració fas dels co-
neixements de nutrició que té 
la societat catalana?

Cal dir que avui dia no té res a 
veure el coneixement de la pro·
fessió respecte fa uns anys. Des 
de la creació del Col·legi de Di·
etistes·Nutricionistes de Cata·
lunya s’ha fet molta promoció 
de la professió, molta visibilitat, 

però sobretot penso que el pool 
de professionals ha augmentat 
moltíssim. Això ens ha ajudat a 
donar·nos a conèixer. 

Crec i m’agradaria pensar que 
a hores d’ara tothom a Catalu·
nya coneix la professió i bona 
part d’aquesta ha consultat 
amb un/a dietista·nutricionis·
ta col·legiat/da. Des del Col·legi 
treballem amb diferents xarxes 
socials per donar visibilitat a la 
professió i fer·nos conèixer.

- Amb el canvi climàtic s’està 
parlant molt de reduir el 
consum de carn animal. Amb 
quina freqüència seria bo 
menjar carn i amb quins altres 
aliments es pot complementar 
la proteïna animal en la dieta?

No només amb el canvi climàtic 
sinó que també amb les conse·
qüències de la guerra d’Ucraï·
na, ja que l’increment dels cos·
tos dels pinsos i del farratge ha 
originat un augment dels preus 
dels aliments d’origen animal, 
amb la repercussió consegüent 
a la cistella de la compra. 

La proteïna animal, en aquest 
cas de les carns, es pot substi·
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ja que el seu conreu requereix 
poca aigua, millora la fertilitat 
del sòl, augmenta la biodiver·
sitat i redueix indirectament 
l’emissió de gasos d’efecte hi·
vernacle. Els llegums tenen 
molta versatilitat i possibilitats 
gastronòmiques, de mane·
ra que es poden presentar de 
moltes maneres diferents i enri·
quir les receptes tant de la llar, 
com de restaurants i menjadors 
col·lectius (universitats, empre·
ses, escoles, etc.).

- Hi ha una bona alimentació a 
les Terres de l’Ebre? I a l’Ampolla?
Segons dades de l’Enquesta de 
Salut de Catalunya (ESCA, 2021), 
publicada el juliol de 2022, po·
dem dir que un 51% de població 
enquestada afirma que segueix 
una dieta mediterrània, per tant, 
com ja sabem més de la meitat 
de l’Ebre opta per la millor dieta 

del món, la Mediterrània. Recor·
dem que la dieta mediterrània 
es caracteritza pel consum d’oli 
d’oliva, aliments d’origen vege·
tal, cereals integrals i fruits secs, 
entre d’altres.

Segons les dades d’aquesta en·
questa, les Terres de l’Ebre és la 
zona on utilitzem més oli d’oliva 
per cuinar d’arreu de Catalunya. 
Tot i això, pel que fa a la inges·
ta de fruites i verdures, on les 
recomanacions són d’almenys 
cinc fruites i verdures al dia, a 
les nostres terres només un 13% 
dels enquestats consumeix cinc 
o més racions de fruita i verdura.

També sorprèn una dada i és 
que som la zona que consu·
meix més begudes ensucrades 
d’arreu de Catalunya. Per tant, 
cal tenir present aquesta dada i 
reduir·ne el consum tal com re·

comana l’OMS i altres entitats 
científiques. A més a més, i tot 
i que sigui difícil de creure, som 
els menys consumidors de vi. 
Respecte a llegums, majoritàri·
ament la població en consumeix 
dos o menys racions a la setma·
na, igual que en el peix. I es con·
sumeix més brioixeria que en 
altres zones de Catalunya.

Així i tot, he de comentar que a 
l’Ampolla, com és un poble cos·
taner i amb la riquesa de territori 
que tenim, i comparant·lo amb 
altres zones més interiors de les 
Terres de l’Ebre, sí que és cert que 
es veu un consum de peix i marisc 
superior, de la mateixa manera 
que l’ús de tècniques culinàries 
més senzilles i amb menys greixos.

Tota aquesta alimentació que 
duem a les nostres terres reper·
cuteix, per tant, en les xifres de 
sobrepès i obesitat, no oblidem 
que quasi el 50% de la pobla·
ció adulta a la nostra zona té 
un pes dintre del rang normal, 
però també hi ha un 32% de 
sobrepès i un 16% d’obesitat. 
En menors de 19 anys, però, les 
xifres són una mica millor (59% 
normopès, 25% sobrepès i 9,6% 
obesitat). Tant en adults com 
en menors d’edat, les xifres són 
lleugerament més baixes que 
en la resta de Catalunya

Per acabar aquesta anàlisi, vull 
destacar que de manera gene·
ral, el 83% de les persones en·
questades a les Terres de l’Ebre 
perceben el seu estat de salut 
com a positiu.
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La partida 
de Llàtzer Bru

PROBLEMA: 
JUGUEN BLANQUES 

 I GUANYEN.
Cal trobar la millor continuació 

per guanyar la partida.
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Tal com anunciàvem al 
final de la darrera Ma·
rinada us fem sabedors 
de les interessants con·

clusions del passat Dia Inter·
nacional de la Gent Gran.

Com cada 1 d’octubre des de 
l’any 1990, celebrem el Dia In-
ternacional de la Gent Gran i, 
aquest any, a més de partici·
par com a entitat en els dife·
rents actes i activitats progra·
mades durant els pròxims dies 
a les ciutats i territoris on som 
presents, ho fem amb una es·
perada trobada de voluntari·
at de la Fundació.

La crisi sanitària i social que 
hem viscut els darrers dos 
anys, ha suposat un punt d’in·
flexió per a la revisió del mo·
del d’atenció a les persones 
grans. Segons l’evolució de la 
piràmide poblacional, la sole·
dat no desitjada de les perso·
nes grans és un fenomen que 
anirà a més amb el pas dels 
anys. A Espanya, més de 2 mi·
lions de persones de més de 
65 anys viuen soles, i es pre·
senta com un dels principals 
reptes que haurem d’enfron·
tar com a societat.

Considerem que el Dia Inter·
nacional de la Gent Gran és el 
moment de visibilitzar la situ·
ació que viuen milers de per·
sones grans i fer les següents 
peticiones:

Considerem imprescindible 
garantir els drets i autono-
mia de les persones grans, 
com a grup d’edat divers, 
no homogeni ni vulnerable 
en la seva totalitat. Com a 

persones amb autonomia de 
decisió que participen en els 
diferents àmbits de la soci·
etat. Sense estereotipar·les, 
ni amb mesures paternalis·
tes que les tracta únicament 
com a persones dependents, 
vulnerables, passives i sense 
capacitat d’autocures.

Demanem tenir en compte 
les necessitats de les perso-
nes grans actives i autòno-
mes que participen de la vida 
social i comunitària de forma 
habitual, ja sigui a bibliote·
ques, centres cívics, casals de 
gent gran, llar de jubilats, etc. 
Creiem important promoure 
les trobades en aquests es·
pais i la socialització, especi·
alment d’aquelles persones 
que utilitzen els centres com 
un recurs imprescindible per 
fer front a la seva situació de 
soledat no desitjada.

És necessari situar la soledat 
i l’aïllament com un element 
central de les polítiques so-
cials, interactuant amb un 
moviment ciutadà que sigui 
capaç de detectar situacions 
d’aïllament i que vinculi a les 
persones amb la seva comu·
nitat, incloent així l’acció co·
munitària com a pilar fona·
mental de la intervenció.

Requerim establir mesures 
d’acompanyament a les per-
sones grans, posant l’accent 
a totes les xarxes de proxi-
mitat, d’assistència primària 
i de serveis bàsics. És neces·
sari seguir teixint relacions 
comunitàries i donar suport a 
les iniciatives ciutadanes com 
les xarxes de suport veïnal.

Cal invertir recursos en la re-
alització d’enquestes i inves-
tigacions que ens permetin 
quantificar la realitat social 
per poder avançar en la de·
finició de polítiques i progra·
mes. Com la soledat és una 
percepció subjectiva, és molt 
difícil quantificar·la i mesu·
rar·la, i no hi ha dades actu·
alitzades respecte a la preva·
lença del fenomen.

És essencial revisar el model 
de cures de llarga durada i 
avançar cap a l’Atenció Cen-
trada en la Persona, enfortint 
la connexió entre salut i resi-
dències, per a que totes les 
persones residents tinguin ple 
dret a la atenció sociosanità·
ria, fent possible que siguin 
llars on desenvolupar el pro·
jecte vital de les persones.

Urgeix transformar la mirada 
que hi ha sobre la vellesa i la 
gent gran, per a poder fer front 
a l’edatisme predominant a 
totes les capes de la societat, 
unes actituds discriminatòries 
que tenen conseqüències psí·
quiques i físiques per a les per·
sones grans. Això requereix un 
treball transversal que perme·
ti reeducar la societat, posant 
accent en els actius i les capa·
citats de la gent gran, evitant 
els prejudicis i estigmes que 
veiem en el nostre dia a dia, 
en l’educació, la cultura, la pu·
blicitat, al discurs mediàtic o 
al vocabulari que fem servir de 
manera quotidiana.

Per tot això, com a Fundació se·
guim impulsant la campanya 
“Reescrivim la vellesa”, ja que 
segons l’Organització de les 

Coses nostres
Manifest pel Dia Internacional de la Gent Gran

https://amigosdelosmayores.org/ca/reescrivimlavellesa
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LLUÍS BULTÓ 
I ANTOLIN

Ciutadà de l’Ampolla

Nacions Unides (ONU), l’edat és 
la tercera causa de discrimina·
ció a la nostra societat. La ins·
titucionalització d’aquest sentit 
pejoratiu arriba al punt que la 
Real Academia de la Llengua 
Española (RAE) defineix “vejez” 
com: “Achaques, manías, ac·
titudes propias de la edad de 
los viejos. Dicho o narración de 
algo muy sabido y vulgar.”

Considerem que aquesta de·
finició no representa la velle·
sa tal i com la coneixem. En 
lloc de dignificar i fer valdre 
les moltes virtuts que atre-
soren les persones grans, les 
estigmatitza centrant-se en 
els prejudicis, la malaltia i el 
deteriorament. Creiem que és 
una definició que no s’ajusta a 
la realitat i tendeix a confon·
dre i mantenir vius els estereo·
tips que després llegim, escol·
tem i veiem en molts àmbits 
del nostre dia a dia, amb con·

notacions pejoratives com “los 
achaques de la vejez”.

En el marc de la nostra cam·
panya, fa un any es va posar 
en marxa una recollida de 
signatures a través del web 
www.reescrivimlavellesa.org 
per a implicar la ciutadania 
i sumar el suport d’aquelles 
persones, entitats, empreses 
i organitzacions que vulguin 
formar part del canvi, tal com 
fem des de la Fundació Amics 
de la Gent Gran, defensant 
una vellesa digna.

En el Dia Internacional de 
la Gent Gran, signa, difon la 
campanya i uneix-te a no-
saltres en la lluita contra 
l’edatisme!

Amics de la Gent Gran 

Capítol a part: Durant una llar·
ga munió d’anys he procurat 

tenir·vos al corrent de tot el 
que podia ser interessant pel 
nostre nombrós col·lectiu, amb 
la seva publicació pel vostre 
coneixement, a la Marinada.

A la vida tot té un comença·
ment i un final, llavors, us he 
de comunicar que per motius 
estrictament personals, deixo 
la meva col·laboració seguida 
a la Marinada, encara que en 
el temps i davant d’algun mo·
tiu poderós, podria fer alguna 
excepció. Una forta abraçada 
a tots els que m’heu seguit.

http://www.reescrivimlavellesa.org/
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Mallarenca Carbonera 
– Carbonero Común 
(Parus Major)

Procedència i distribu-
ció: La seva procedèn·
cia és molt àmplia, ja 
que ocupa tota Europa 

i Àsia, és per això que la seva 
distribució es molt gran, als pa·
ïsos Catalans i a Euràsia. La po·
blació Catalana consta d’entre: 
1.570.000–2.234.000 individus 
madurs i la població europea 
46.000.000 – 96.000.000 pa·
relles, això representa el 25% · 
49% de la població mundial. El 
rang de distribució de l’espècie 
és molt ampli i les poblacions 
tendeixen a l’augment. Per 
tant, no compleix els criteris 
com per ser considerada una 
espècie amenaçada i es con·
sidera que es troba a un nivell 
de baixa preocupació.

Ecologia: Acostuma a viure en 
boscos, especialment caduci·
folis, però també en pinedes i 
ambients arbrats no forestals, 
com per exemple camps d’oli·
veres, garrofes, ametlles, jar·
dins urbans, arbres artificials, 
carrascars, etc...

Morfologia: És una espècie 
d’ocell passeriforme de la fa·
mília dels pàrids. És la més 
grossa de la família de les ma·
llerengues (14 cm) , inconfusi·
ble per la seva corbata negra, 
més marcada en els mascles, 
sobre el color groc del pit. Es 
pot observar sovint prop de 
terra cercant menjar o en els 
estrats baixos del bosc.

Alimentació: És un ocell in·
sectívor de règim molt ampli. 
Entre les seves preses, desta·
quen les erugues de Processi·
onària, ous i larves de vespa 
velutina, i altres invertebrats 
considerats plaga. Pot ingerir 
també fruits silvestres i llavors 
riques en olis. S’acostuma fà·
cilment a les menjadores per 
a ocells que instal·len els hu·
mans als seus jardins, d’on se·
lecciona les pipes de Gira·sol, 
cacauets, etc. sense torrar.

Reproducció: El període de 
reproducció és molt variable 
en funció del grau de bonan·
ça del temps. N’hi ha en forats 
d’arbres i en qualsevol mena 
d’obertura, escletxes en parets 
o roques, ocupa molt sovint les 
caixes niu per a insectívors. El 
niu està farcit de gran quanti·
tat de molsa, pèl, llana, i algu·
na ploma. Les postes s’este·
nen entre abril i juny inclús es 
poden allargar al juliol, ponent 
entre sis i vuit ous blancs amb 
taques vermelloses per tota 
la superfície; passats 22 dies, 
els petits ocellets comencen a 
volar i a formar estols i disper·
sar·se, i allunar·se del lloc de 
naixement.

Habitat: Molt adaptable tant 
en boscos ben formats com 

És un ocell insectívor de règim molt 
ampli. Entre les seves preses, destaquen 
les erugues de Processionària, ous i 
larves de vespa velutina.
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Les fotos que acompanyen 
aquest escrit, estan fetes a 
l’abeurador d’ocells de la finca 
de Pitarque.

MALLARENCA CARBONERA
– CARBONERO COMÚN

en ambient artificials. Els 
adults tendeixen a ser seden·
taris i a defensar el territori 
al voltant de la zona de cria. 
Durant l’hivern es distribuei·
xen en estols formats normal·
ment per dos adults (que for·
men una parella) i 4 o 5 ocells 
joves que no presenten cap 
mena de parentesc entre ells 
i la parella adulta, la meitat 
d’aquest joves solen ser mas·
cles. Ocupen un territori que 
és constituït per un nucli cen·
tral (la zona més bona: amb 
fàcil accés a més recursos i on 
la parella es reprodueix).

Costums i curiositats: Si es 
produeix la mort d’algun dels 
membres de la parella adulta, 
un dels joves el substitueix i ac·
cedeix al nucli central del ter·
ritori. Així, la compartició del 
territori hivernal per part dels 
adults s’assegura l’accés a una 
nova parella reproductora.

Al País Valencià, a les terres 
de l’Ebre, quan arriba la pri·
mavera, per tot arreu se sent 
el cant de la Mallerenga o “Pri·
mavera tot estiu... tot estiu” i 
als que tenim interès pels ocell 
a ens alegra la seva arribada.

PACO CABRERA CURTO
Aficionat a l’Ornitologia
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Alimentació en  
l’hipotiroïdisme

L’hipotiroïdisme és una afecció de la glàndula tiroide (allot·
jada a la part anterior del coll) i que té com a funció re·
gular el nostre metabolisme cel·lular. Hem de tenir en 
compte que la tiroide produeix 2 tipus d’hormones, la T4 o 

tiroxina i la T3 o triiodotironina. Aquestes hormones influeixen en 
pràcticament tots els òrgans del nostre cos. 

L’hipotiroïdisme apareix quan 
la producció de les hormones 
generades per la tiroide dismi·
nueix i, per tant, és insuficient 
per dur a terme totes les seves 
funcions correctament. Com a 
conseqüència, l’hipotiroïdisme 
produeix un alentiment del me·
tabolisme que pot comportar:

• Augment de pes.

• Inflor i/o dolors musculars.

• Cansament i/o depressió.

A més a més, també pot produir: 

• Anèmia.

• Dificultat de concentració.

• Tremolors a les mans.

• Restrenyiment.

• Caiguda de cabell.

• Menstruacions irregulars.

• En nens, alteració en el 
desenvolupament.

La causa més comuna d’hipo·
tiroïdisme és per una alteració 
en el sistema immunitari, el 
denominat hipotiroïdisme de 
Hashimoto. Però també poden 
dur a hipotiroïdisme:

• Una dieta deficitària en 
iode.

• Els tractaments de radio·
teràpia o alguns fàrmacs.

• Nòduls a la tiroide.

• L’extirpació de la glàndu·
la tiroide.

• Desenvolupament d’una 
infecció viral.

• O una alteració en les 
glàndules del cervell (hipo·
tàlem o hipòfisi) encarre·
gades d’estimular la tiroi·
de, és el que anomenem 
hipotiroïdisme secundari.

Tanmateix, també pot aparèi-
xer, el goll que és causat per una 

tiroide poc activa normalment 
produïda pel dèficit de iode en 
la dieta. El goll és l’engrandi·
ment de la tiroide per intentar 
contrarestar la poca producció 
d’hormones tiroidals.

D’altra banda, també hi ha l’hi·
potiroïdisme subclínic, consisteix 
que a vegades podem trobar en 
sang l’hormona estimulant del 
tiroide (TSH) elevada, però les 
hormones tiroidals T3 i T4 es tro-
ben dins de la normalitat. Aquest 
hipotiroïdisme pot arribar a 
afectar el 10% de les dones ma·
jors de 40 anys, fent que aques·
tes visquin permanentment 
cansades, amb dolors musculars 
i son. Molts cops passa desa·
percebut l’augment de pes que 
es produeix, ja que sol coincidir 
amb la menopausa. Per tant, en 
aquest cas, la dieta serà de gran 
importància, que s’ha relacionat 
amb un augment de problemes 
cardiovasculars augmentant el 
colesterol total i dels triglicèrids.
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Alguns aliments vegetals contenen 
compostos que poden provocar goll i 
trastorns de la glàndula tiroide, dificultant 
l’aprofitament del iode per l’organisme, 
impedint que es pugui utilitzar per fabricar 
hormones tiroidals.

ROSER MARTÍ CID
Diplomada en 
Nutrició Humana 
i Dietètica

Fumar és especialment per·
judicial en persones amb hi·
potiroïdisme, ja que el tabac 
conté substàncies que afec·
ten directament a la tiroide 
augmentant la prevalença 
de goll. Tanmateix, el fum del 
tabac té un efecte bociògen 
que actua com a inhibidor de 
la captació de iode.

RECORDA:

QUINA ALIMENTACIÓ  
HEM DE SEGUIR?
En primer lloc, cal que tinguem 
clar que, perquè la glàndula 
tiroide pugui fabricar les hor·
mones T3 i T4 necessita iode, 
per tant, aquest mineral l’hem 
d’obtenir a través de la dieta. 
Les fonts de iode són:

• El peix i marisc.

• Les algues (s’aconsella 
però vigilar el seu consum, 
ja que el contingut en iode 
és tan elevat que podria 
alterar la glàndula tiroide).

• Els vegetals cultivats en 
sòls rics en iode.

• Els lactis i derivats, ja que, 
els pinsos que s’adminis·
tren a les vaques produc·
tores de llet estan enri·
quits amb iode.

• La sal iodada.

ALIMENTS QUE 
INTERFEREIXEN EN LA 
UTILITZACIÓ DEL IODE:
Hem de tenir en compte que al·
guns aliments vegetals contenen 
compostos que poden provocar 
goll i trastorns de la glàndula 
tiroide, dificultant l’aprofitament 
del iode per l’organisme, impe·
dint que es pugui utilitzar per fa·
bricar hormones tiroidals.

Els aliments amb antinutrients 
que interfereixen negativa·
ment sobre el iode són:

• Les cols, cols de Brussel·
les, coliflor i bròquil.

• Nap i llavors de mostassa 
i lli.

• Nous, pinyons, cacauets.

• Blat de moro, taronja, lli·
mona i alvocat.

• En menor quantitat: espi·
nacs, pastanaga, rave.

• Yuca.

Tot i això, si volem consumir 
aquests aliments, ho podem fer 
sempre que estiguin cuinats, 
fermentats o torrats (en el dels 
fruits secs), així les substàncies 
que interfereixen amb el iode 
desapareixen.

QUINS ALTRES ALIMENTS 
HAUREM D’EVITAR EN CAS 
D’HIPOTIROÏDISME?

• Soja i productes elabo·
rats amb soja. 

• Col llombarda, col i raves 
en cru.

• Brous o sopes o l’aigua 
resultant de bullir els ali·
ments anteriorment citats.
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Retalls del pobleRetalls 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

Manola i Montse, a Petra (Jordània)
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Arribem a Nadal  
amb opcions a tot

La competició de la tem·
porada 2022·2023 ja 
porta unes quantes set·
manes en marxa i el 

nostre club està lluitant en tots 
els seus àmbits, tant el primer 
equip com el futbol base o el 
futbol femení. 

El Primer Equip actualment se 
situa cinquè a la classificació 
i hem vist les dues cares de la 
moneda. La cara i la creu. Sa·
bem del que és capaç aquest 
equip, però sí que és cert que 
en aquesta primera volta hem 
estat un pèl irregulars respec·
te al nivell de joc i resultats. 
Malgrat això, des del club es·
tem treballant per aconseguir 
una bona regularitat i seguir 
escalant posicions a la classifi·
cació. Recordem que el nostre 
objectiu és competir al màxim 
cada partit i això, defensant 
aquests colors, és una condi·
ció indispensable. Després de 
les vacances de Nadal, visita·
rem el camp del Jesús Cata·
lònia, un dels més difícils de la 
categoria i necessitem estar 
preparats pel que ve. Hem de 
fer un pas endavant i el volem 
donar tots junts. Estem en molt 
bones mans, l’entrenador Ma·
rio Javaloyes i tot el seu equip 
desenvolupen la seva tasca de 
forma professional i amb mol·
ta dedicació que és el primer 
que el club exigeix. 

En aquests moments tam·
bé estem rastrejant el mercat 
per veure si podem incorporar 
alguna peça més a la nostra 
plantilla, però sabem que no 

Llàtzer Bru
President del Club de Futbol Ampolla

és imprescindible i que tenim 
prou fons d’armari. 

Ara és moment d’estar junts i 
venir animar a l’equip a l’estadi. 
Us necessitem més que mai afi·
ció i volem sentir el vostre caliu! 
Sou imprescindibles!

Gràcies!!

L’EQUIP FEMENÍ CONTINUA 
ENDAVANT

L’equip femení s’està adap·
tant d’una forma molt notable 
a la competició. Hem puntuat 

a molts partits i les noies cre·
iem que estan còmodes amb 
l’equip i amb Gerard, entre·
nador de l’equip. Hem sabut 
refer·nos de moments difícils 
on hem patit lesions que ens 
han afectat molts, entre les 
quals es troba la nostra única 
portera Gemma. Malgrat això, 
les noies han tirat de coratge 
i han competit tots els partits 
de la millor manera possible.

Pensem que aquest és el camí 
a seguir i l’exemple que hem de 
prendre tots una mica. Quan 
les coses no són fàcils, no s’ha 
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d’abandonar el vaixell que na·
veguem sinó fer·nos més forts 
i animar·nos uns als altres per 
seguir endavant. Això és el que 
han fet les fins ara i, després de 
les vacances, que ens serviran 
per recuperar algunes jugado·
res lesionades, seguirem tre·
ballant al màxim.

Els resultats estan arribant, 
però la segona volta l’esperem 
amb moltes ganes per millo·
rar el registre de la primera. 
Vosaltres ho podeu fer noies! 
Estem molt orgullosos de com 
esteu treballant.

Cal seguir donant·ho tot noies, 
ànims!

Moltes gràcies!

GRAN COMENÇAMENT I AM-
BIENT DE FUTBOL BASE

El nostre Futbol Base continua 
creixent de forma progressi·
va. Actualment, com ja vam 
informar l’últim número, te·
nim equips fins a la categoria 
infantil. Des del club, hem vist 
una certa millora respecte de 
l’any passat en diferents àrees 
de la nostra base. Creiem que 
cal destacar el paper que te·
nen els entrenadors. Sempre 

ho hem dit, la importància del 
futbol base és passar·ho bé i 
que el futbol sigui l’excusa per·
fecta per nodrir als xiquets i xi·
quetes de valors de l’educació, 
respecte, gestió de la derrota 
o la victòria, entre altres. En 
aquest sentit, pensem que te·
nim als millors al nostre costat. 
A més, tenim la sort que comp·
ten amb una certa experiència 
en futbol que ajuda per tal que 
ho ensenyin l’esport als xiquets 
i xiquetes que no hem d’obli·
dar que són els protagonistes i 
l’alegria de la casa. 

Les classificacions de tots els 
nostres equips són molt des·
tacables, però mai ha estat el 
nostre objectiu ni referència. 
Preferim destacar altres aspec·
tes com, per exemple, el joc que 
està desplegant el nostre Ben·
jamí entrenat per en Lluc i en 
Daniel, o la millora del preben·
jamí, com gaudeixen els alevins 
i infantils i també, per descomp·
tat, els primers passos dels nos·
tres patufets. 

El nostre coordinador, Gerard 
Reyes, valora la situació actual 
amb les següents paraules: 

«Aquest any, ja des de final de 
la temporada passada, el club 

ha reformat certs aspectes de 
la nostra base i ens ha dotat 
als entrenadors i coordinador 
de les eines necessàries per 
desenvolupar correctament la 
nostra feina que consisteix en 
la formació com a persones 
i futbolistes dels xiquets i xi·
quetes que venen al club. Mal·
grat això, no ens conformem i 
volem seguir millorant en les 
nostres tasques». 

Finalment, des del club ens 
agradaria destacar que el pas·
sat 3 de desembre vam organit·
zar un Torneig de Prebenjamins 
on el nostre equip va partici·
par. La recaptació de l’entrada 
es va destinar a La Marató de 
TV3, que aquest tracta sobre les 
malalties cardiovasculars, prin·
cipal causa de mort als països 
desenvolupats. Estem orgullo·
sos d’aquesta feina!

Tot això no seria possible sen·
se els socis, les sòcies i tots els 
col·laboradors que ens acom·
panyen i ajuden al Club a tirar 
endavant.

Aprofitem per desitjar·vos un 
Bon Nadal i una bona entrada 
d’any!

Moltes gràcies!
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El Handbol Club Ampolla 
segueix la lluita per la 
promoció d’ascens

L’Handbol Club Ampo·
lla continua la seva 
trajectòria per la Pri·
mera Catalana de 

forma notable. Hem arribat 
a Nadal en llocs de promo·
ció d’ascens i les baixes que 
hem patit en diversos partits, 
les noies sempre han lluitat 
tots els encontres. Actualment 
ens trobem a la quarta posi·
ció que és el límit per classi·
ficar·se per la següent fase. 
És clau sumar ara els màxims 
punts possibles, ja que es 
guardaran per la següent part 
de la lliga que són les promo·
cions, tant la d’ascens, que és 
on esperem estar, com la de 
descens.

En els últims partits els resultats 
han estat molt diversos. A casa 
hem estat molt fortes però fora, 
com és normal, ens està cos·
tant més. Desplaçaments molt 
llargs, uns horaris força com·
plicats i les baixes de jugadores 
importants que estem notant 
de forma excessiva. Malgrat tot, 
seguirem lluitant per anar a la 
fase d’ascens i d’aquesta forma 
assegurar al 100%  la categoria. 

Ara toca parar i agafar aire 
aquests Nadals per començar 
el 2023 amb les piles carrega·
des per aconseguir el nostre 
objectiu. Des d’aquí el club vol 
agrair el compromís de totes 
les jugadores que formen la 

plantilla i del nostre cos tèc·
nic. És d’admirar el treball de 
certes persones que fan pos·
sible que l’Handbol tiri enda·
vant al nostre poble i puguem 
viure tardes màgiques al nos·
tre pavelló. Tardes màgiques 
gràcies a vosaltres, afició! Us 
enyorem molt quan estem 
fora de casa nostra. 

El futur és aquí i creiem que 
l’Handbol ha de formar part del 
futur del nostre poble. El temps 
dirà!

Bon Nadal i feliç entrada d’any 
a tots i Endavant, noies!

Gràcies, afició!

Llàtzer Bru
President de l'Handbol Club Ampolla
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El CFS Ampolla agafa una 
dinàmica molt positiva

El Club Futbol Sala l’Am·
polla ha fet un pas enda·
vant en aquest inici de 
temporada. Després d’un 

final de temporada complicat el 
club ha encarat la nova tempo·
rada amb il·lusió. La dinàmica de 
treball i resultats que ha agafat 
l’equip està sent molt bona. A 
l’agost vam iniciar els entrena·
ments i la pretemporada per ar·
ribar de la millor forma possible a 
la Lliga. Durant la pretemporada 
l’equip no va guanyar cap partit, 
ens va costar molt adaptar·nos a 
una nova forma de treballar, un 
nou sistema de joc i també cal 
remarcar que molts rivals eren 
de categoria superior, però no 
tots. Però bé, la pretemporada 
està per corregir i preparar la 
competició i així ho vam fer. 

El 14 d’octubre iniciàvem la 
competició (Segona Divisió Ca·
talana) al Pavelló de la Ràpita, 
on ens enfrontàvem al CFS Ra·
pitenc, equip que l’any passat 
jugava una categoria per sobre. 
Malgrat el bon treball durant el 
partit i anar per davant al mar·
cador gairebé tot l’encontre, una 
mala defensa del porter provo·
cava que els rapitencs empates·
sin el partit i no ens vam poder 
endur els tres punts. L’equip es 
va refer i des de llavors ha acu·
mulat quatre victòries i tan sols 
una derrota, davant el Miami, en 
un partit que ho vam donar tot, 
però que ens va faltar efectivitat 
a les àrees. Actualment ens tro·
bem quarts classificats empa·
tats amb el tercer i segon (llocs 
de promoció) i a un punt del pri·

mer classificat (ascens directe). 
A més, l’equip va aconseguir la 
classificació a octaus davant el 
Castell·d’Or Vila·rodona, equip 
de categoria superior.

El nostre objectiu és competir 
al màxim cada partit i inten·
tar estar el més amunt possible 
a la classificació, però per això 
cal seguir un ritme de treball i 
entrenaments el més constant 
possible. Hi ha una plantilla molt 
diversa i rica, on hi ha jugadors 
molt joves i uns quants amb mol·
ta experiència i això, a la llarga, 
és positiu per l’equip, ja que com 
més perfils diferents tinguem 
més aspectes del joc podrem 
controlar. El treball dels nostres 
jugadors és immens amb un es·
forç que cal destacar. 

Tampoc ens oblidem de la nos·
tra afició que està amb nosaltres 
tots els partits a casa i alguns 
ens acompanyen als desplaça·
ments. El futbol sala és un esport  
molt intens i bonic gràcies a la 
gent que està allí vivint·lo i ani·
mant! Us seguim esperant!

A la foto apareix l’equip el dia 
del partit del Miami. Cal dir que 
falten Roger Martí, Paco Casas, 
Roger Casas,  Enric Sentis i Jor·
di Rullo com a jugadors. 

Us desitgem un Bon Nadal i feliç 
2023!

Ara i sempre... 1,2,3 CFS 
AMPOLLA!

Moltes gràcies!

Llàtzer Bru
Entrenador del CFS Ampolla
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El CGR l’Ampolla participa en 
el Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica Rítmica
Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla
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El passat mes de novem·
bre, entre els dies 9 i 13, 
es va celebrar a Jerez 
de la Frontera el Campi·

onat d’Espanya de Gimnàstica 
Rítmica en el que participaven 
conjunts de nivell Base de les 
categories prebenjamí, benja·
mí, aleví, infantil i juvenil.

Per a participar en el Campio·
nat, prèviament els conjunts as·
pirants havien de presentar·se 
al classificatori que s’organitza 
a cada comunitat autònoma i 
en el que només passen els 15 
millors conjunts de cada cate·
goria. El CGR L’Ampolla va op·
tar a dues categories, l’infantil i 
la juvenil i va aconseguir la pel 
conjunt infantil, que va assolir la 
2a posició del seu grup, pujant 
al podi com a Subcampiones 
del Campionat de Catalunya.

El dia 11 de novembre les inte·
grants del conjunt, Paula Caballé, 
Norah Cid, Abril Vidal, Ailen Sentís 
i Maria Fernández van represen·
tar al CGR L’Ampolla en una com·
petició molt dura on en menys 
de 2 minuts havien de demostrar 
la feina feta al llarg dels darrers 
mesos i mantenir la temprança 
al llarg de tot l’exercici, intentant 
obviar la pressió i els nervis del 
moment. Finalment, aconsegui·
ren acabar en la posició número 
50, fet pel qual les felicitem i les 
encoratgem per continuar tre·
ballant i gaudint d’experiències i 
moments màgics.



50 | ESpoRtS  MARINADA 177

El ‘Running Series 10.000 
de l’Ampolla’ compta amb 
la participació de 167 
corredors i corredores

L’Ampolla va ser, el 23 
d’octubre, l’escena·
ri del Running Seri-
es 10.000 de l’Ampo-

lla. Un total de 167 corredors i 
corredores van participar en 
aquesta prova que va donar el 
tret de sortida a les 10 del matí 
des de l’avinguda marítima Ra·
mon Pous.

La carrera de 10 quilòmetres va 
comptar amb una participa·
ció de 76 atletes. En la catego·

ria d’absolut masculí la victò·
ria va ser per a Iván Docampo 
González, amb 32:51, seguit de 
Cristian Gutiérrez Garcia, amb 
34:54, i en tercera posició va 
quedar Azziz El Jihaoui, amb 
35:17. En la categoria d’abso·
lut femení, el primer lloc va ser 
per a Eva Ledesam Calvet, amb 
37:10, en segona posició va 
quedar Khadija Mendou, amb 
39:28, i la tercera en el podi 
va ser Celia Callarisa Bel, amb 
42:27.

En la carrera de 5 quilòmetres, 
amb 91 participants, la victò·
ria en la categoria d’absolut 
masculí va ser per a Aissa Ouc·
hbab, amb 16:27, seguit de Musa 
Sowe, amb 16:34, i de Mohamed 
Akraa, amb 16:40. En la catego·
ria d’absolut femení, les prime·
res a arribar a la meta van ser 
Anna Rebull De La Vega, amb 
22:10, seguida de Gina Brull Al·
biol i de Queralt Casacuberta 
Ferré, amb un temps de 22:38 i 
22:48, respectivament.

Redacció
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Acords  munic ipa ls
Ple de l’Ajuntament.
8 de Setembre 2022

Presidit per: Francesc Arasa Pascual
Secretaria: Maria Luisa Muley Sales

Una vegada verificada per la secretària la 
constitució vàlida de l’òrgan, l’alcalde obre 
la sessió, procedint a la deliberació sobre els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.

PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 9-06-2022

L’alcalde pregunta als reunits si hi ha cap 
observació a l’acta de la sessió anterior que s’ha 
lliurat juntament amb la convocatòria del ple.

Votació: 
A favor: 7 (6 vots del grup de Junts x l’Ampolla i 1 
vot del grup de Ciutadans) 
En contra: 3 (Grup municipal d’ERC) 
Absents: 1

Exp. 574/2017. Aprovació text refós de la 
modificació puntual del Pla Especial urbanístic 
del Catàleg de Masies i Cases Rurals de l’Ampolla

Sotmès a informació pública, pel període 
d’un mes, mitjançant edictes de convocatòria 
d’aquesta, publicats al BOPT de 29.06.2021, al 
DOGC de 18.06.2021, a un diari de gran difusió, 
d’acord amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol i, també, a la pàgina web de l’Ajuntament, 
d’acord amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, no es van presentar al·legacions.
L’alcalde pren la paraula per a fer una exposició 
de l’assumpte a tractar conforme al text de la 
proposta que es sotmet a votació.

Votació: 

Unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 
que formen la corporació. 
El Ple acorda: 
Aprovar el text refós de la Modificació puntual 
del Pla especial urbanístic del catàleg de masies 
i cases rurals de l’Ampolla que incorpora les 
prescripcions fetes per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

Exp. 331/2022. Resolució expedient infracció 
urbanística al polígon 88 parcel·la 20.

Els fets varen ser posats en coneixement 
de l’Ajuntament de l’Ampolla a través de 
denúncia del servei de vigilància municipal 
en data 01/03/2021 on es manifestava que 
s’estaven executant unes obres al polígon 88 
parcel·la 20 del terme municipal de l’Ampolla.
L’obra disposava de llicència municipal (Exp. 
1969/2020) amb el fi de reparar parets i canviar 
coberta d’una edificació agropecuària existent, i 
d’acord amb el contingut de la denúncia, les obres 
no s‘ajustaven amb les obres fins aquell moment 
realitzades; per aquest motiu, i trobant-se el treballs 
en fase d’execució, s’inicia expedient 313/2021 de 
restauració de la realitat física alterada que es 
resol amb una suspensió provisional i immediata 
de les obres (resolució d’Alcaldia 38/2021 de 9 
de març) i transcorregut el tràmit d’audiència en 
el qual no es presenten al·legacions, ratificant-
se la suspensió en data 28/04/2022 mitjançant 
Resolució d’Alcaldia 76/2021. En aquest cas, en 
data 04/06/2021 el Sr. Albert P.M., que consta com 
a promotor en la llicència, presenta un recurs 
potestatiu de reposició que es desestima.

Votació: 
Unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 
que formen la corporació. 

El Ple acorda: 
Incoació del procediment d’infracció urbanística 
per acord del Ple en data 28/04/2022, d’acord 
informe jurídic de secretaria i del servei tècnic, i 
conjuntament amb el plec de càrrecs formulat el 
dia 2/05/2022.
Que inicia el procediment sancionador, es for-
mula, de conformitat amb els informes tècnics, 
una sanció amb un import de 8.000,00 €

Exp. 1764/2022. Aprovar la Declaració Institu-
cional per la que s’assumeix el Compromís de 
l’Ajuntament de l’Ampolla de Lluita contra el 
Frau i aprovació del Pla de mesures antifrau.

A la vista de què l’ajuntament de l’Ampolla pot 
ésser beneficiari d’un ajut amb càrrec als fons 
Next Generacion EU, en l’àmbit de l’execució 
de les mesures contingudes en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 
finançades amb fons del Mecanisme per a la 
Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari 
adaptar els procediments de gestió i el model de 
control de les entitats participants.
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L’alcalde explica als reunits que l’Ajuntament 
de l’Ampolla, ja s’ha acollit a dos subvencions a 
càrrec dels Fons Next Generation.

Votació: 
Unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 
que formen la corporació. 

El Ple acorda: 
Aprovar la Declaració Institucional per la que 
s’assumeix el Compromís de l’Ajuntament de 
l’Ampolla de Lluita contra el Frau.

Exp. 1759/2022. Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 6.

Votació: 
A favor: 7 (6 vots del grup de Junts x l’Ampolla i 1 
vot del grup de Ciutadans) 

En contra: 3 (Grup municipal d’ERC) 

Absents: 1

El Ple acorda: 
Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit per al pressupost del present 
exercici, per import de 192.109,99 €, d’acord amb 
el document 

Annex.
SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA  DESCRIPCIÓ SUPLEMENT 
DE CRÈDIT

CRÈDITS 
DEFINITIUS

132. .22104.
VESTUARI 
I EQUIP 
PERSONAL

2.000,00 € 11.000,00 €

132. .23120.

DIETES I 
DESPLAÇAMENTS 
GUARDIA 
MUNICIPAL

300,00 € 2.300,00 €

1531. .21401.

REPARACIONS 
VEHICLES I 
MAQUINARIA 
BRIGADA

3.000,00 € 11.582,12 €

1531. .22103.

COMBUSTIBLE 
I MATERIALS 
AUXILIARS 
BRIGADA

5.000,00 € 15.803,08 €

1531. 
.62900.

SENYALITZACIÓ 
VIES PÚBLIQUES 
I NUMERACIÓ 
EDIFICIS

8.000,00 € 23.000,00 €

170. .20900. CÀNON PLATGES 
I ALTRES 10.000,00 € 42.000,00 €

320. .22103.
COMBUSTIBLE 
CALEFACCIÓ 
ESCOLES

2.000,00 € 7.000,00 €

323. .22103.
COMBUSTIBLE 
CALEFACCIÓ 
LLAR INFANTS

1.000,00 € 3.000,00 €

338. .22697.
FESTES DE LA 
MARE DE DEU 
DEL CARME

12.000,00 € 60.000,00 €

341. .22609. ACTIVITATS 
ESPORTIVES 8.000,00 € 35.000,00 €

342. .21200.

CONSERVACIÓ 
I REPARACIÓ 
CAMP DE 
FUTBOL

2.000,00 € 7.940,17 €

432. .22609. CONCERT 
D’ESTIU 17.500,00 € 64.500,00 €

432. .22698.

ACTIVITATS 
LÚDIQUES DE 
PROMOCIÓ 
TURÍSTICA

15.000,00 € 64.000,00 €

432. .22700.
NETEJA 
PLATGES I 
PENYA-SEGATS

19.699,55 € 104.699,55 €

454. .21006. CONSERVACIÓ 
CAMINS 5.000,00 € 23.559,15 €

491. .22799.
DIFUSIÓ 
ACTIVITAT 
MUNICIPAL

7.086,80 € 23.086,80 €

920. .22604.
DESPESES 
JURÍDIQUES I 
NOTARIALS

5.000,00 € 12.000,00 €

 122.586,35 €  
 
El finançament de la modificació de crèdit serà 
el següent

Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

Romanent 
tresoreria 87002 192.109,99 € 192.109,99 €

Exp. 520/2022. Donar compte del resultat del 
control intern de l’exercici 2021.

L’alcalde pren la paraula per a felicitar a la 
Intervenció municipal i resta dels serveis 
administratius per l’aplicació de la tramitació 
legalment vigent per al cobrament als incomplidors. 
No hi ha cap ajuntament sense deutors.

Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de 
l’Informe-Resum del Control Intern exercici 2021.

ACTIVITAT DE CONTROL

Exp. 1804/2022. Donar compte dels Decrets de 
l’Alcaldia núm. 2022-0098 fins al núm. 2022-0172.

Els onze membres de la corporació resten 
assabentats.

Resposta a les preguntes formulades en la sessió 
plenària del dia 9 de juny de 2022.

Es procedeix a donar contesta a les preguntes 
formulades en el plenari ordinari anterior de data 
9 de juny de 2022

L’alcalde manifesta que el ple d’avui ja és un ple 
que es grava amb imatge i so i amb retransmis-
sió en directe, la qual cosa suposa un augment 
de la informació i de la transparència de l’activi-
tat de l’ajuntament.
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Junta de Govern.
14 de Juliol 2022

PART RESOLUTIVA

Contractacions

Exp. 1382/2022. Contractacions: Organització 
d’esdeveniment i logística torneig vòlei platja

La Junta de govern, acorda:
Aprovar el expedient de contractació menor, 
l’execució dels quals, es farà d’acord amb les 
següents condicions:
Adjudicatari: Llorenç Vericat Fabregat 
 mport: 4.194,21 € més 880,79 € (IVA 21%)

Altres

Exp. 1231/2022 Modificació de les “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:
Modificar aquestes condicions, amb la finalitat 
d’establir un nou horari d’acord amb el següent:
* Matí: de les 11:00 a les 14:00 hores.
* Tarda: de les 18:00 a les 21:00 hores.

* Nit: de les 21:30 a l’1:00 hores.

Junta de Govern.
25 de Juliol 2022

PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 44/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 5 kW a l’immoble 
del polígon 39 parcel·la 164, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Exp. 141/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:
Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 10 kW sobre la 
coberta de l’habitatge situat al carrer Marinada, 
núm. 35 de la urbanització Cap Roig, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Altres

Exp. 1507/2022. Establiment del preu públic 
corresponent a l’activitat de promoció comercial 
del municipi de l’Ampolla “Vine de Vins 2022”

La Junta de govern, acorda:
Establir els següents preus públics per la 
degustació dels vins en el marc de l’activitat de 
promoció local “Vine de Vins”:

Modalitat Preu públic

Tiquet degustació de vi 2,00 €

Tiquet copa de vi + porta copa 3,00 €

Tiquet “llençol”: 4 degustacions de 
vi + copa + portacopes 10,00 €
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BCN-Sants 
6:00(5)
8:03
10:00
11:03 (1)
11:03 (7)
13:03
15:03
15:57 (1)
15:57 (7)
18:00
20:00
21:00

BCN-TORTOSA
TGN
7:19
9:18
11:17
12:08
12:14
14:16
16:15
17:02
17:06
19:17
21:17
22:18

L'Ampolla
8:12
10:12
12:10
12:59
13:07
15:10
17:08
17:48
17:58
20:10
22:08
23:12

Tortosa
8:35
10:35
12:35 >
13:20>
13:28 >
15:31
17:33
18:09 >
18:23 >
20:34
22:36 >>
23:34

URGÈNCIES
GENERALITAT, POLICIA, 
AMBULÀNCIES I BOMBERS

Ajuntament 
Oficina 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

Escola Mediterrani
Llar d'infants
Menjador escolar

ENSENYAMENT
977 460 151 
977 460 765
636 90 79 40

Gestagua 

Gestagua-Urgències

SERV. M. AIGÜES
977 593 077
800 009 040
690 634 858

Policia Local 

Of. DNI i Passaport
Comissaria P. Nac.
Mossos d'Esquadra

SEGURETAT
977 460 018 
616 448 446
977 44 97 31
977 44 97 31
977 51 95 53

CAP l’Ampolla 
Farmàcia Berta 
Farmàcia del Port 
CAP l’Aldea 
Ambulatori
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 Funeraris 
Cementiri Mpal. 
Tanatori REMSA 
Veterinari
Deixalleria

ALTRES
977 460 401 
977 460 057 
902 247 364
687 965 774 
687 965 774
902 160 438 
649 573 211
667 123 706

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

TORTOSA-BCN
L'Ampolla 
6:12 (1)
6:21 (2)
7:54
9:53
11:57
14:02 (3)
14:14 (1)
15:58
16:56
18:23 (4)
18:58
19:43 (4)
21:15
21:24

TGN
7:03
7:20
8:50
10:50
12:52
14:57
15:02
16:53
17:53
18:19
19:53
20:35
21:22
21:18

BCN-Sants
8:12
8:37
10:09
12:11
14:12
16:12
16:12
18:10
19:12
20:40
21:10
21:49
22:42
23:34

Tortosa 
5:52 (1)
5:57 (2)
7:34
9:28
11:37
13:41 (3)
13:56 (1)
15:37
16:37
17:58 (4)
18:35
19:18 (4)
19:55
21:00

(1) NO CIRCULA DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

(2) NOMÉS CIRCULA DISSABTES FEINERS

(3) NOMÉS CIRCULA DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS 

(4) NOMÉS CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

(5) NO CIRCULA DIUMENGES NI FESTIUS

(6) NO CIRCULA DISSABTES

> ENLLAÇ VALÈNCIA >> ENLLAÇ VINARÒS



56 | tRANSpARÈNCIA  MARINADA 177


