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L’Ampolla batega 
per La Marató de 
TV3 i aporta més de 
2.300 euros per a la 
salut cardiovascular

S’atorguen les primeres 
bonificacions en 

l’ICIO per promoure la 
instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a llars 
i locals comercials del 

municipi
Pàg. 7

Els Reis d’Orient omplen d’il·lusió 
els carrers de l’Ampolla

Després de desembarcar al Port Pesquer i saludar a tothom qui estava 
esperant-los, es va iniciar la cavalcada, en la qual es van repartir 125 quilos 

de caramels amb embolcalls sostenibles i sense gluten.

Pàg. 19

MARINADA

Pàg. 15



2 |    MARINADA 178

03

04

05

07

08

09

10

11

12

14

24

15

18

ÍNDEX
EDITORIAL

OPINIÓ | Guerra o Pau?

PARTICIPACIÓ | 
 Plataforma ‘Decidim l’Ampolla’

MEDI AMBIENT |  
Primeres bonificacions en l’ICIO

ENSENYAMENT | Subvencions 
escolars per a infants i joves

NOTÍCIES | Aprovats uns 
pressupostos de 6 milions d’euros

TURISME | Renovada la 
senyalització de la ruta en BTT

NOTÍCIES | Dani Sabater 
renova la ‘Fava de Cacau’

ENTITATS |  
Nadal al SAIAR l’Ampolla

33 ESCACS |  
La partida de Llàtzer Bru

ENTITATS | 32a Sortida Pardalera

CULTURA | Vicky Luengo  
guanya un Premi Gaudí

33 ESCACS | Guanyadors del X Open 
del Club Escacs Tortosa

43 ESPORTS | Club de Futbol Ampolla

ENTITATS | L’Ampolla amb  
La Marató de TV3

25 GASTRONOMIA | GastroMar 
l’Ampolla 2023

34 NATURA I FAUNA | Cotxa Blava – 
Pechiazul

44 ESPORTS | Exhibició de  
Nadal del CGR l’Ampolla

NADAL | L’Ampolla viu el Nadal

36 NUTRICIÓ | Mites alimentaris

19

22

23

NADAL | Arribada dels Reis 
d’Orient

38 RETALLS DEL POBLE

ENSENYAMENT |  
Viatge a Grècia amb l’Erasmus+

28 L’ESPAI POLÍTIC |  
L’opinió dels grups polítics

39 LA 'MARINADA' VOLTA EL MÓN

41 ESPORTS |  
Laia Sedó fitxa pel club ZNK Split

40 ESPORTS | Emma Serral,  
a la primera categoria

45 ACORDS MUNICIPALS
TURISME |  
Participació en la fira FITUR

30 EL PERFIL | 
Jesusa Capera Aragonès

51 TELÈFONS D'INTERÈS

42 ESPORTS | Handbol Club Ampolla



MARINADA 178 EDItoRIAl | 3 

a tots els participants del con-
curs de pessebres i a l’Associ-
ació Cultural Sant Jordi per or-
ganitzar-ho. Són tradicions que 
no s’ha de deixar perdre i que 
ens recorden les verdaderes ar-
rels de la festivitat nadalenca.

També trobareu explicat 
l’aprovació dels nous pres-
supostos per valor d’uns 6 
milions d’euros, la nova se-
nyalització de la ruta en BTT 
del nostre municipi, així com 
també les primeres bonifi-
cacions a l’ICIO gràcies a la 
instal·lació de plaques foto-
voltaiques. Destaquem els 
més de 200 infants i joves que 
s’han beneficiat de les sub-
vencions escolars per adquirir 
llibres i material informàtic, 
de la instal·lació de nous apa-
rells d’aires condicionats a 
l’escola i del transport escolar 
per cursar Batxillerat.

Volem felicitar també a Dani Sa-
bater per haver obtingut la seva 
4a fava de Cacau, la Vicky Lu-
engo pel merescudíssim Premi 
Gaudí i la gimnasta Emma Serral 
que ha accedit a la primera ca-
tegoria de Gimnàstic Rítmica.

A més, en aquesta edició comp-
tem amb l’entrevista de la Dra. 
Jesusa Capera Aragonés, inves-
tigadora postdoctoral al Kenne-
dy Institute of Rheumatology de 
la Universitat d’Oxford (Regne 
Unit) on actualment viu. 

És un orgull que a cada edició 
de la Marinada puguem reco-
nèixer els mèrits d’ampolleros i 
ampolleres que fruit del seu tre-
ball i esforç aconsegueixen de 
mica en mica els seus somnis. 
Com Ajuntament és un honor 
poder visibilitzar i compartir els 
seus èxits a través d’aquestes 
humils pàgines i encoratjar a les 
generacions més joves a perse-
guir els seus propòsits.

Esperem que gaudiu d’aquest 
número i que trobeu amb la 
Marinada un mitjà per estar 
al dia de tota l’actualitat de 
l’Ampolla i la seva gent.

Salutacions,

Tenir referents per complir 
els nostres somnis

En aquesta edició destaquem l’aprovació dels pressupos-
tos, els més de 200 infants i joves que s’han beneficiat de 
les subvencions escolars per adquirir llibres i material infor-
màtic, de la instal·lació de nous aparells d’aires condicio-
nats a l’escola i del transport escolar per cursar Batxillerat.

És un orgull que a 
cada edició de la 
Marinada puguem 
reconèixer els mè-
rits d’ampolleros i 
ampolleres que fruit 
del seu treball i es-
forç aconsegueixen 
de mica en mica els 
seus somnis.”

GEMMA CABALLÉ FABRA
Regidora de Cultura, 

Cohesió Social 
i Comunicació

Benvolguts veïns i veï-
nes de l’Ampolla,

Espero que el nou any hagi 
començat amb bon peu i que 
tots els propòsits i desitjos que 
teníeu al desembre cada cop 
estiguin més a prop.

En aquest número de la Marina-
da farem un breu repàs a totes 
les activitats que es van celebrar 
els últims mesos de l’any 2022 i 
durant el mes de gener de 2023.

Per exemple, totes les activitats 
que les entitats i associacions 
del poble van organitzar per 
recaptar fons per La Marató de 
TV3. Des d’aquí agrair perso-
nalment a tots i cadascun dels 
que vau col·laborar i participar 
en els actes. També la visita del 
Pare Noel gestionat per l’AFA, la 
recollida de les cartes del patge 
Reial i la visita de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. Aprofito 
aquest espai també per felicitar 
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TICA FONT
Investigadora del Centre 

Delàs d'Estudis per la Pau

Guerra o Pau?

Aquest dilema sobre si 
és millor la guerra o la 
pau sempre ha estat 
recurrent a la histò-

ria. Sant Agustí, a l’Edat Mitja-
na, considerava que hi havia 
guerres que tenien justificació 
i que era moralment accepta-
ble portar-les a terme. Aques-
ta tradició cristina ha estat 
molt arrelada fins els nostres 
dies i ha fonamentat les bases 
del dret de la guerra y del Dret 
Internacional Humanitari. El 
Papa Joan XXIII en la Pacem In 
Terris, escrita en plena Guerra 
Freda i just després de la crisi 
dels míssils a Cuba, qüestiona 
el concepte de la guerra jus-
ta en assenyalar que en l’era 
de les bombes atòmiques, 
es absurd defensar la guerra 
per obtenir qualsevol rèdit o 
avantatge, el Papa rebutjarà 
de manera inqüestionable la 
cursa d’armaments i la guer-
ra en sí mateixa, rebutjarà la 
guerra com a instrument de 
justícia. En definitiva, qüestio-
narà fortament el concepte de 
guerra justa.

Des de corrents polítiques més 
actuals la valoració sobre si la 
guerra es justa o no, es farà en 
dos sentits, per una part per 
ser justa ha de respectar les 
formes, les regles, el dret de 
guerra, si es guarden les for-
mes, és justa. En el segon sen-
tit, el moral, per John Rawls un 
poble podia declarar la guerra 
a un altre poble per dues ra-
ons, l’autodefensa o per una 
intervenció humanitària, es 
a dir, quan el govern de l’al-
tre país viola els drets humans 
dels seus ciutadans.

Des dels corrents de pensa-
ment pacifista s’oposen a la 
guerra i a altres formes de 
violència, aquest corrent de 
pensament i acció, aspira a 
fer possible les condicions, les 
bases, per assolir que l’absèn-
cia de guerra sigui un estat 
permanent de les relacions 
entre Estats, nacions, pobles, 
entre persones i amb la na-
tura. Bertrand Russell afirma-
ria “si hem d’escapar de les 
catàstrofes inimaginables, és 
forçós que trobem el camí per 
evitar totes les guerres, siguin 
grans o petites”, per primera 
vegada es presenta la guer-
ra com un problema per tota 
l’espècie humana. Russell està 
molt llunyà de les concepci-
ons de la guerra com a càstig, 
com a factor de progrés so-
cial, econòmic o polític, com 
a instrument d’alliberament 
dels pobles o com a mitjà de 
ser superior a altres races.

Els no experts en Dret no po-
dem valorar si una guerra res-
pecta o no les formes i les lleis, 
però sí que podem valorar en 
termes humanitaris el drama 
de la guerra. La guerra serà 
justa pel vencedor però no 
pels vençuts ni les víctimes.
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L’Ajuntament  
impulsa la participació 
ciutadana amb la plataforma 
‘Decidim l’Ampolla’

L’Ajuntament ha apostat 
per la plataforma digi-
tal Decidim l’Ampolla 
per crear un nou siste-

ma de participació ciutadana 
que impulsi i faciliti les apor-
tacions ciutadanes en la presa 
de decisions de les polítiques 
públiques municipals. Un ele-
ment clau per alinear-se amb 
les necessitats reals de la ciu-
tadania de manera que entre 
tothom es prenguin decisions 
intel·ligents i implementades 
de forma adequada.

Aquesta plataforma servirà 
per unificar en un sol espai 
tant l’exposició d’informació 
per part de l’administració 
com el recull de les propostes, 
opinions i votacions de la ciu-
tadania. Així mateix, aquest 
servei també serà una eina 
per publicar convocatòries de 
reunions i d’assemblees i per 
crear consells de participació 
estables en el temps. 

Gràcies al fàcil maneig de l’ei-
na, totes les persones empa-
dronades i residents al muni-
cipi podran participar en les 
votacions d’una forma fàcil i in-
tuïtiva sigui online o presenci-
al. D’aquesta manera, “volem 
continuar contribuint a crear 
una societat més oberta, trans-
parent i col·laborativa”, explica 
la regidora Meritxell Faiges.

Redacció

Visita la plataforma 
Decidim l'Ampolla i 
participa en les de-
cisions del municipi.

“Després de treballar durant 
un any en aquest ambiciós 
projecte, ja podem dir que De-
cidim l’Ampolla és una realitat. 
Hem fet un pas més en el nos-
tre compromís de donar veu a 
la ciutadania, perquè tingui un 
altre canal al seu abast perquè 

continuem construint entre tot 
el nostre poble”, afegeix Faiges.

Per saber més sobre els proces-
sos de participació ciutadana, 
visiteu l’enllaç ampolla.decidim-
catalunya.cat, en l’apartat 'Aju-
da' trobareu tota la informació. 
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Atorgades les primeres 
bonif icacions en l’ICIO per 
a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques

La primera Junta de Go-
vern del 2023, celebrada 
a principis del mes de ge-
ner, va aprovar les prime-

res bonificacions en l’ICIO, l’im-
post d’obres, per a la instal·lació 
de nous equips fotovoltaics els 
quals han d’abastir d’electri-
citat de forma sostenible llars i 
locals comercials.

Aquesta bonificació és del 95% 
de la taxa i s’hi pot benefici-
ar tothom qui instal·li plaques 
d’autoconsum energètic.

Així mateix, ja es pot sol·licitar 
la bonificació de l’IBI per a totes 
aquelles instal·lacions que ja es-
tiguin efectuades. Per obtenir-la 
s’han de complir els requisits 

que marca l’ordenança i apor-
tar la documentació requerida 
en aquesta mateixa normativa. 
Aquesta bonificació és del 30% 
sobre la quota íntegra de l’im-
post, durant quatre anys, amb 
un topall de 300 euros anuals.

Alguns dels requisits per sol·lici-
tar aquesta bonificació són:

• Llicència atorgada o comu-
nicació efectuada a l’Ajun-
tament de la instal·lació del 
sistema.

• Referència cadastral de l’im-
moble on s’ubica la instal·lació.

• Factura/es de la instal·lació.

• Declaració responsable del ti-
tular per a la posada en servei 
d’instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió presentada da-
vant la Generalitat de Catalu-
nya, a efectes de l’obtenció de 
la inscripció al RITSIC (Regis-
tre d’Instal·lacions Tècniques 
de Seguretat Industrial de Ca-
talunya) de la instal·lació.

• Inscripció al RAC (Registre 
d’Autoconsum de Catalunya) 
de la instal·lació.

• Inscripció al RASIC (Registre 
d’Agents de la Seguretat In-
dustrial de Catalunya).

• Memòria descriptiva o de 
disseny de la instal·lació.

Redacció
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Redacció

Un total de 231 infants i joves de l’Ampo-
lla s’han beneficiat de les subvencions 
escolars que ha atorgat l’Ajuntament 
per al curs 2022-2023.

En total, les ajudes per a l’adquisició de llibres 
i material de suport informàtic han estat de 
18.095,16 euros. Les persones beneficiàries han 
estat alumnes d’infantil, de primària, de se-
cundària i estudiants de batxillerat i de cicles 
formatius empadronats a l’Ampolla i que estan 
cursant els estudis a qualsevol centre públic o 
concertat de la demarcació de Tarragona.

L’alumnat d’infantil ha rebut 50 euros, el de 
primària 75 euros, el de secundària 80 euros 

i el de batxillerat i cicles formatius 100 euros. 
En el cas de les famílies nombroses o les mo-
noparentals, aquestes quantitats econòmiques 
s’han incrementat un 20%. Pel que fa a les fa-
mílies nombroses o monoparentals especials, 
l’augment ha estat del 30%.

D’altra banda, l’Ajuntament també assumeix el 
cost del transport de l’alumnat empadronat al 
municipi que cursa el batxillerat a l’Institut de 
Camarles i que, com es tracta d’una formació 
no obligatòria, la despesa hauria de córrer a 
compte de les famílies. En aquest cas, el con-
sistori ha destinat 2.904 euros per sufragar el 
transport dels 16 alumnes que cursen el batxi-
llerat aquest curs en aquest centre escolar.

Més de 200 infants i joves 
de l’Ampolla es benef icien 
de les subvencions escolars 
que atorga l’Ajuntament
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L’Ajuntament aprova uns 
pressupostos de 6 milions 
d’euros marcats per la inflació 
i el cost de l’energia
Redacció

L’Ajuntament ha aprovat uns pressupos-
tos per valor d’uns 6 milions d’euros, 
una xifra similar a la d’anys anteriors. 
Davant la situació econòmica d’incer-

tesa actual, l’objectiu principal d’aquests és 
“absorbir l’impacte de la inflació desbocada 
sobre les finances municipals sense augmen-
tar la pressió fiscal, sense retallar polítiques 
socials i mantenint l’endeutament financer en 
l’actual 0%”, explica l’alcalde Francesc Arasa.

La solidesa dels comptes municipals perme-
trà absorbir una inflació propera al 20% en el 
conjunt de béns i serveis. En aquest context, 
destaquen el creixement respecte a l’exercici 

anterior de la factura de la llum, un 37%, i de 
les escombraries, prop del 20%.

“L’encariment sense precedents de la factura 
de la llum, així com de les matèries primeres, 
ha fet aconsellable l’ajornament de la inver-
sió en obra nova fins que els preus tornin a 
nivells més raonables”, afegeix Arasa. Aquest 
ajornament d’obra nova no afecta les obres 
pressupostades en exercicis anteriors, les que 
es puguin fer a través de la incorporació de 
romanents de tresoreria o de les derivades 
del nou contracte per a la prestació d’aigua 
i clavegueram que entrarà en vigor aquest 
2023.
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La Regidoria de Turisme 
renova la senyalització de 
la ruta en BTT pels jardins 
d’oliveres

La Regidoria de Turisme 
ha renovat la senyalit-
zació de la ruta en BTT 
pels Jardins d’Oliveres, 

un recorregut que es realitza 
per l’interior del municipi.

En aquestes senyalitzacions 
apareix el mapa amb les dife-

rents parades que comprenen 
la ruta, la dificultat de l’itinera-
ri i la seva distància i un codi 
QR per ampliar la informació 
sobre el recorregut.

Aquest itinerari està format 
per 15 punts en els quals s’ob-
serva un paisatge obert i mo-

delat per la interacció dels 
elements naturals. El punt de 
sortida i d’arribada és l’Ofici-
na de Turisme de l’Ampolla i al 
llarg del trajecte es passa per 
diferents llocs d’interès de l’in-
terior de l’Ampolla on es troba 
un paisatge treballat i de gran 
bellesa i valor cultural.

Redacció
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Dani Sabater Cabrera renova 
per quart any consecutiu la 
‘Fava de Cacau’

El propietari de la Pastis-
seria Bahia, Dani Saba-
ter Cabrera, ha renovat 
aquest 2023 el guardó 

Fava de Cacau, reconeixement 
que ha guanyat per quart any 
consecutiu.

La Mostra Internacional de Pas-
tisseria de Sant Vicenç dels 
Horts va fer entrega el 21 de ge-
ner dels Premis Fava de Cacau, 
una distinció a les cinquanta mi-
llors pastisseries de Catalunya.

Redacció

L’esdeveniment reivindica l’ac-
tivitat professional del sector 
pastisser entre el públic general 
i, a més, les distincions premien 
els millors establiments de Ca-
talunya mitjançant una selecció 
feta per professionals del sector.

Els membres del jurat també 
van atorgar 10 mencions espe-
cials en aquestes categories: 
Fava d’Or a la pastisseria inno-
vadora, Fava d’Or al valor his-
tòric –abans anomenada Fava 

d’Or a la tradició viva –, Fava 
d’Or al dolç singular i les Faves 
d’Or a les millors pastisseries 
del territori català. 



12 | ENtItAtS  MARINADA 178

Nadal en família  
al SAIAR l’Ampolla

Després de la gran fes-
ta de l’Aniversari del 
SAIAR del passat mes 
d’octubre, al centre 

ens posem les piles amb la pre-
paració del Nadal i tot el que 
per nosaltres comporta. Quan 
pensem en el mes de desem-
bre, pensem en compartir, re-
galar i, per què no, en gaudir.

Compartim moments amb 
les persones que apreciem, 
ja siguin família, veïns, amics, 
companys o coneguts. No hi 
ha millor manera que vestir 
de festa la taula i compar-
tir un bon àpat amb els més 
propers, brindant perquè el 
proper any sigui benèvol amb 

nosaltres i amb els nostres. Al 
centre no ens estem de res i 
vam celebrar un gran Dinar 
de Nadal.

Ep! També som persones res-
ponsables que ens preocu-
pem per la nostra seguretat, 
als volts de Nadal la Policia 
Local de l’Ampolla ens va do-
nar consells per protegir-nos 
una mica més a nosaltres ma-
teixos i als de la vora.

Els regals que són més apre-
ciats són aquells inesperats 
que ens arriben de persones 
que volen mostrar-nos afecte, 
amistat i reconeixement, i és 
per això que aquestes festes 

vam voler obsequiar alguns 
comerços de l’Ampolla amb 
una Corona de Nadal elabo-
rada artesanalment pels usu-
aris del centre. Corones fetes 
amb olivera, pinyes, esparra-
guera i molt de carinyo van 
ser rebudes amb entusiasme 
pels comerciants.

Aprofitant la bona traça que 
tenen els usuaris del centre, 
aquest any vam fer el Pesse-
bre ambientat a la població 
de Belén. Vam construir la vila 
amb material 100% reciclat: 
cartons de llet, de iogurts, cai-
xes i paper. No hi podia faltar 
la població típica de la zona; 
població que vam elaborar 
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amb fang i vam vestir amb 
diferents penes sanitàries i 
antics retalls de roba.

Fent aquest pessebre vam do-
nar una segona vida a un se-
guit de materials, estris i ob-
jectes que estaven destinats 
a acabar al contenidor, i en 
compte d’això, han resultat ser 
la nostra petita gran obra d’art.

Ens vam presentar al Concurs 
de Pessebres de l’Ampolla i 
vam quedar molt contents 
quan vam rebre el diploma 
pel treball i creativitat a l’ho-
ra de representar el misteri de 
Nadal, diploma que van reco-
llir una petita representació 
d’usuaris del centre.

Som persones grans, adultes, 
amb moltes vivències a l’es-
quena, però creiem que mai 
és tard per posar una mica de 
màgia, il·lusió i esperança a 
les festes de Nadal, festes que 
sovint evoquem als més petits 
de la casa, però... per què no 
gaudir d’aquesta màgia als 
80, 84, 92...?

Nosaltres ho tenim clar! Men-
tre estiguem al ball… ballarem!

Perquè com deia Jorge Bucay… 

“El tiempo que se disfruta es 
el verdadero tiempo vivido”  

Si vols formar part de la famí-
lia del SAIAR L’Onada l’Am-
polla no dubtis en posar-te en 
contacte amb nosaltres. 

ARIADNA ANGUERA 
Directora SAIAR 



14 | ENtItAtS  MARINADA 178

L’Associació Cultural Sant 
Jordi organitza la 32a Sortida 
Pardalera per veure les 
primeres 100 espècies del 2023
Redacció

Una quinzena d’amants 
de l’ornitologia van 
assistir a la 32a Sorti-
da Pardalera organit-

zada per l’Associació Cultural 
Sant Jordi, el Grup d’Estudi 
i Protecció dels Ecosistemes 
Catalans (GEPEC) i Ecologis-
tes de Catalunya.

Aquesta tradicional jornada 
es du a terme cada 1 de gener 
per donar la benvinguda al 
nou any i l’objectiu de l’acti-
vitat és veure les primeres 100 
espècies de l’any. La sortida 
va rebre el suport de les as-
sociacions Birding Catalunya, 
Pelagicus i l’Associació de Vo-
luntaris del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre.
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L’Ampolla aporta 2.381,15 
euros a La Marató de TV3 
per a la salut cardiovascular
Redacció

L’Ampolla ha aportat a 
la 31a edició de La Ma-
rató de TV3, dedicada 
a la salut cardiovascu-

lar, un total de 2.381,15 euros. 
Les activitats coordinades per 

Mercedes Castellà i que van ser 
organitzades al nostre municipi 
abans de la gala solidària, que 
va tenir lloc el 18 de desembre, 
i durant el mateix dia van re-
captar les següents quantitats:
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• Ajuntament de l’Ampolla: 
Pastisset solidari. Total: 
614,30 euros.

• Club de Pensionistes: 
Ball i berenar popular. 
Total: 171,40 euros.

• Associació Cultural Sant 
Jordi: Caminada popular. 
Total: 228,10 euros.

• Associació de Dones: 
Activitats familiars i ball. 
Total: 143 euros.

• AFA de l’Escola Mediter-
rani: Xocolatada popular i 
visita del Pare Noel. Total: 
303,25 euros.

• Club Gimnàstica Rítmi-
ca: Exhibició de Nadal de 
gimnàstica rítmica. Total: 
395,40 euros.

• Penya Barcelonista: 
Guanys de la loteria de 
Nadal de la Penya. Total: 
264 euros.

• Club de Futbol: Futbol 
base. Total: 120 euros.

• Escola de Música Enhar-
monia: Audició de Nadal. 
Total: 141,60 euros.
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Si encara no has pogut fer el 
teu donatiu, tens temps fins al 
15 de març per passar per la Bi-
blioteca Municipal i aportar el 
teu granet de sorra a l’urna que 
trobaràs al taulell de l’entrada.

El marcador de La Marató de 
TV3 el dia 18 de desembre va 
tancar amb la quantitat de 
8.034.807 euros, però aquesta 
no és la xifra definitiva, ja que 
es poden continuar fent dona-
tius fins al 31 de març al web de 
La Marató de TV3; a CaixaBank 
a través del número de compte: 
ES94 2100 0555 34 0202122222 
i dels seus caixers automàtics; i 
per Bizum, des de l’apartat Do-
nacions, amb l’identificador de 
La Marató de TV3: 33333.



18 | NADAl  MARINADA 178

L’Ampolla viu el Nadal
Redacció

L’Ampolla va rebre el 
Nadal amb un calen-
dari ple d’activitats per 
a petits i grans. El Club 

Gimnàstica Rítmica l’Ampolla, 
com cada any, va oferir una 
exhibició de gimnàstica rítmi-
ca, aquest cop inspirada en el 
famós tren Polar Express. L’Es-
cola de Música Enharmonia, 
per la seva part, va organitzar 
una Audició de Nadal amb un 
repertori en el qual no van fal-
tar les nadales més populars i 
conegudes.

L’Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA) va promoure 
una xocolatada popular on les 
persones assistents van poder 
entregar les cartes amb els 
seus desitjos al Pare Noel, qui 
no es va voler perdre aques-
ta festa i va decidir fer parada 
al nostre municipi. L’Ampolla 
també va rebre, uns dies des-
prés, la visita de Sa Majestat 
el Patge Reial, que va venir a 
buscar les cartes per entre-
gar-los-hi als Reis d’Orient.

Els ampolleros i ampolleres 
van rebre el 2023 sopant al 
Casal Municipal. Després de 
les campanades, l’Orquestra 
Pensylvania va posar ritme 
a la primera nit d’aquest nou 
any fent un repàs musical de 
les cançons amb més èxit dels 
darrers temps.

Com cada any, l’Associació 
Cultural Sant Jordi va organit-
zar el Concurs de Pessebres. 
Després que el jurat visités 
tots els pessebres inscrits, el 6 
de gener, un cop finalitzada la 
Missa de Reis, es va entregar 
un premi a totes les persones 
participants, ja que el nivell 
va ser tan alt que el jurat va 
decidir premiar a tothom.
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Els Reis d’Orient arriben per 
mar a l’Ampolla

Els Reis d’Orient van ar-
ribar a l’Ampolla el ves-
pre del 5 de gener per 
mar. Després de donar-

los-hi la benvinguda al nos-
tre municipi es va iniciar la 
cavalcada que va passar per 
diversos carrers i places de la 
població.

Abans de la seva arribada al 
Port Pesquer, però, hi va haver 
una festa infantil amb músi-
ca i personatges de dibuixos 
animats que es van desplaçar 
fins a l’Ampolla per rebre els 
Reis d’Orient.

Redacció
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En el recorregut, Ses Majes-
tats Melcior, Gaspar i Balta-
sar van fer parada a l’Església 
Sant Joan Baptista per adorar 
el nen Jesús i van finalitzar la 
tradicional cavalcada al Casal 
Municipal, on van entregar els 
regals a petits i a grans.

Els caramels que es van llen-
çar a la cavalcada dels Reis 
d’Orient van tornar a tenir em-
bolcalls sostenibles. Aquests 
caramels estaven embolca-
llats amb un paper personalit-
zat amb el logotip de la mar-
ca L’Ampolla, Porta del Delta. 
A més a més, els 125 quilos de 
caramels que Melcior, Gaspar, 
Baltasar i els seus patges van 
repartir eren sense gluten.

Enguany, els focs d’artifici que 
es van disparar a l’arribada de 
l’embarcació al Port Pesquer 
van ser el que es coneix com 
a pirotècnia silenciosa, amb 
la qual es pretén minimitzar 
al màxim l’impacte que tenen 
aquests sobre les persones amb 
sensibilitat auditiva, els animals 
i la contaminació acústica.
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Eva Cervera
Professora d’anglès a l’Institut de Camarles

Del 22 al 27 de gener, 7 
alumnes de 4t d’ESO 
han realitzat una mo-
bilitat a Atenes (Grè-

cia). Aquest viatge forma part 
del projecte Erasmus+ BRIDGE 
the gap, que engloba 5 instituts 
de diferents països d’Europa 
(Alemanya, Itàlia, República 
Txeca, Grècia i Espanya) i du-
rant el qual es treballa el tema 
comú dels valors. Si a l’anterior 
mobilitat a Alemanya es va 
treballar la diversitat de gène-
re, en aquest cas s’ha treballat 
el tema dels refugiats.

Tot i que només uns alumnes 
seleccionats de 3r i 4t d’ESO te-
nen l’oportunitat de viatjar en 
aquest Erasmus+, el projecte té 
repercussió en tot l’institut, sigui 
en activitats directes o bé altres 
accions (projectes, exposicions 
al hall...).

Durant l’estada a Grècia, els 7 
alumnes de 4t d’ESO van conèi-
xer la realitat social i educativa 
del país i van dur a terme acti-
vitats entorn del tema dels re-
fugiats. A més, van tenir l’opor-
tunitat de conèixer de primera 
mà dos centres de refugiats i 
un centre d’atenció per aques-
tes persones. A part del vessant 
educatiu, els estudiants van vi-
sitar la capital grega, van enllu-
ernar-se amb l’Acròpolis i van 
fer moltes amistats noves.

Ben segur que ha estat una ex-
periència inoblidable per ells.

Des del Departament de Llen-
gües Estrangeres de l’Institut de 
Camarles vetllem per oferir al 
nostre alumnat enriquidores ex-
periències tot utilitzant la llengua 
anglesa de manera vehicular.

Set alumnes 
de 4t d’ESO 
viatgen a Grècia 
amb el projecte 
Erasmus+
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L’Ampolla participa un any 
més en la Fira Internacional  
de Turisme FITUR
Redacció

L’Ampolla ha participat 
un any més en la Fira 
Internacional de Tu-
risme FITUR, que es va 

celebrar del 18 al 22 de gener 
a Madrid. El nostre municipi hi 
va ser present amb l’objectiu 
de mostrar-se al públic com 
una destinació turística de 
primer nivell per a tot l’any. 
Sota l’eslògan Som la porta 
del Delta, l’Ampolla va traslla-
dar el missatge que la locali-
tat no només són platges, sinó 
que compta amb molts més 
atractius per als visitants.

Durant els dies de l’esdeve-
niment, el municipi va inter-
canviar experiències i es va 
donar a conèixer als professi-
onals del sector turístic. Tam-
bé es va aprofitar la presència 
a la fira per connectar amb el 
públic final que busca desti-
nacions per a les seves pròxi-
mes vacances. 

L’Ampolla va participar a FITUR 
a través de l’Agència Catalana 
de Turisme de Catalunya, sota 
la marca Terres de l’Ebre.

En el marc d’aquest esdeveni-
ment, l’Ampolla va ratificar el 
seu compromís amb el Nàutic 
Parc Costa Daurada i Terres 
de l’Ebre, associació conegu-
da fins fa poc com a Estació 
Nàutica Costa Daurada, reno-
vant el conveni de col·labora-
ció amb aquest ens.
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Redacció

L’actriu Vicky Luengo va gua-
nyar el Premi Gaudí a la mi-
llor protagonista femeni-
na per la pel·lícula Suro. El 

guardó va ser atorgat per l’Acadè-
mia del Cinema Català en la gala 
dels XV Premis Gaudí celebrada el 
22 de gener al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya.

El director del film, Mikel Gurrea, 
d’origen basc i format a Catalunya, 
va rebre també el Gaudí a la millor 
direcció novella, i el coprotagonista 
de la pel·lícula, Pol López, va ser dis-
tingit amb el guardó al millor prota-
gonista masculí. Luengo i López do-
nen vida a una parella d’urbanites 
que prova sort en l’entorn rural.

“El rodatge va ser molt dur i molt 
maco, perquè vaig rodar la pel·lícu-
la en un moment personal molt di-
fícil… però vull agrair als companys 
haver-me cuidat tant”, va dir l’ac-
triu en el seu discurs després de re-
collir el guardó.

L’actriu 
Vicky Luengo 
guanya el 
Premi Gaudí 
a la millor 
protagonista 
femenina
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del GastroMar l’Ampolla tota la 
passió que senten pels produc-
tes que ens regala la mar –i la 
terra –, la mateixa passió que 
traslladen a suculentes elabo-
racions culinàries en els seus 
restaurants El Celler de Can 
Roca***, Les Moles*, Miramar** 
i Enoteca**, La Boscana*, Slow 
and Low*, Le Clandestin, L’Alga-
dir del Delta, Xavier Pellicer, La 
Gormanda i Es Tast de Na Sílvia. 
L’apartat més dolç el posarà el 
mestre xocolater Oriol Balaguer, 
qui portarà la mar a la pastis-
seria i la pastisseria a la mar.

Però a més de showcookings, 
GastroMar l’Ampolla ofereix 
molt més. Perquè, mentre que 
un escenari farà olor de cuina 
i dels ingredients de la mar, en 
l’altre es debatran les particula-
ritats de cada espècie marina, 
així com altres temes vinculats 
a la mar Mediterrània, des d’un 
punt de vista i anàlisi més ci-
entífic i acadèmic. Així, també 
passaran per GastroMar l’Am-
polla, Iris Triola, Carmina Onti-
veros i Anna Bozano de l’Asso-
ciació Catalana de Dones de 
la Mar, per explicar el seu punt 
de vista com a pescadora, ar-
madora i cuinera i biòloga de 
la mar, respectivament; la di-
vulgadora Eli Bonfill, oceanò-
grafa de Plancton Divulgació; 
l’armadora Cristina Caparrós; 
científics de l’IRTA la Ràpita, per 
parlar de gastronomia circular; 
i des de Menorca, l’Associació 
Fra Roger explicarà el Projecte 
Agroxerxa Menorca. 

Del 12 al 14 de març, 
l’Ampolla acollirà la 
tercera edició de Gas-
troMar, les jornades 

professionals gastronòmiques i 
científiques dedicades als pro-
ductes de la mar, la sostenibili-
tat, la cuina marinera, la pesca 
i els productes de les Terres de 
l’Ebre. Organitzades per l’Ajun-
tament, GastroMar l’Ampolla 
2023 serà una de les edicions 
amb més xefs amb estrella Mic-
helin i altres reconeixements in-
ternacionals, però també una 
de les més didàctiques –i cien-
tífiques – de totes.

Joan Roca, Jeroni Castell, Paco 
Pérez, Joel Castanyè, Nicolás de 
la Vega, Francesc Beltri, Joseba 
Cruz, Joan Capilla, Xavier Pelli-
cer, Carlota Claver i Sílvia An-
glada posaran sobre l’escenari 

La part més científica i divulga-
tiva també vindrà de la mà de 
Joan Alginet del col·lectiu GALP 
Terres de l’Ebre/Mar de l’Ebre 
(Grup d’Acció Local Pesquer), i 
de Toni Massanés, de la Funda-
ció Alícia, qui oferirà una confe-
rència titulada Investigació per 
a menjar millor.

A més, també es podran veure 
i escoltar productors i elabora-
dors d’altres productes que for-
men part de la riquesa natural 
de les Terres de l’Ebre. Així ma-
teix, intervindran en aquesta 
edició del GastroMar l’Ampolla 
les periodistes gastronòmiques 
Carme Gasull i Paula Molès, per 
parlar sobre la comunicació de 
la gastronomia i la sostenibilitat.

GastroMar l’Ampolla 2023, que 
se celebrarà a l’Hotel Flamingo, 
es podrà seguir en directe via 
streaming pel canal de YouTu-
be GastroEvents i per la televisió 
Canal Terres de l’Ebre. Tot i això, 
són jornades obertes a tothom, i 
més especialment als estudiants 
i professionals de la cuina, que 
podran intervenir i interactuar 
amb els xefs i conferenciants.

Del 12 al 14 de març, 
torna la tercera edició de 
GastroMar l'Ampolla
Redacció
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QUI M’HO HAVIA DE DIR...
Ostres, doncs sí, si m’ho diuen fa 
deu anys que arribaria a ser re-
gidora del meu poble (sí, el meu 
poble, el que estimo, on he for-
mat una família amb un ampolle-
ro meravellós, on he fet una colla 
d’amics fantàstics, de l’Ampolla 
i d’arreu, on vull viure les etapes 
que em queden de la vida), doncs 
no sé si m’ho hagués cregut!

Però la vida m’ha portat a ser-ho, 
regidora, regidora de l’Ampolla, i 
de quina millor forma, per la por-
ta gran, amb un equip magnífic i 
un alcalde que es dedica en cos i 
ànima a la gent i al seu poble.

Ser regidor d’un poble com el 
nostre implica una dedicació de 
temps molt important. Això em 
fa pensar que el meu ampollero 
em deu estimar molt, un altre ja 
m’hagués deixat les maletes a la 
porta; molts cops has d’antepo-
sar la solució d’algun problema, o 
l’assistència a reunions davant la 
mateixa feina o família.

Jo no puc entendre com regidors i 
alcaldes d’altres pobles poden fer 
front al dia a dia dels ajuntaments, i 
acceptar alts càrrecs d’altres orga-
nismes. Una de les coses que més 
cal valorar, és que aquí, cap dels 
regidors ni alcalde tenim dedicació 

en altres institucions, tot i que han 
sorgit oportunitats i proposicions. 
S’han descartat perquè creiem que 
estàs al servei del poble que t’ha 
escollit, i els esforços han d’anar 
encarats a què aquest funcioni el 
millor possible. A oferir el millor de 
tu, amb encerts, i sí, també amb lli-
çons per a aprendre més.

Ara entrarem de ple al període 
electoral de les eleccions muni-
cipals. D’aquestes en sortiran les 
11 persones que treballaran per al 
poble, persones que les ampolle-
res i ampolleros elegireu en l’acte 
més democràtic que tenim: votar. 
I pel cap em passa la pregunta... 
repeteixo? La resposta és imme-
diata: SÍ! M’agrada!

‘agrada escoltar a la gent, poder 
solucionar problemes; m’agrada 
reunir-me amb emprenedors que 
proposen idees molt interessants 
per a millorar el poble, i fer tot el 
possible perquè aquestes idees 
prosperin, m’agrada col·laborar 
en totes les entitats i clubs locals 
perquè puguin seguir en les seves 
activitats... m’agrada! Crec que 
tothom que vagi a una llista elec-
toral ha de tenir clar que deixes 
de ser tu, per a passar a ser una 
miqueta de tots.

Val a dir que he tingut bons 
exemples, alguns no seguiran en 

aquesta nova etapa, però deixen 
un llegat difícil de superar. Pen-
so, entre altres, en Àlvar, resolu-
tiu i que ha portat a un nivell molt 
alt l’esport al poble i la Geno, la 
bondat feta persona, sempre dis-
posada a ajudar, treballant colze 
amb colze amb el comerç local i 
amb iniciatives com el “Vine de 
Vins” i les firetes de carrer.

I els que seguirem, Paco, treba-
llador incansable, el que sempre 
t’encoratja a treure el millor d’un 
mateix; Gemma, pot ser una de 
les persones més intel·ligents que 
he conegut mai, amb una capa-
citat de gestió que molts voldri-
en; Lluís, Pitarque... propers, fi-
dels als seus principis, i allò que 
ens uneix a tots, la il·lusió del pri-
mer dia per a seguir aquí, per a 
seguir al vostre costat.

Sí, ara venen temps electorals, 
allí hi serem, amb noves incorpo-
racions i amb l’experiència dels 
que repetim, i sí, seguirem amb 
els nostres principis de respecte, 
servei i humilitat. 

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

L'opinió dels grups polítics

OKUPACIÓ
No, no parlaré del fenomen Oku-
pa com a realitat social i que 
alguns estan patint als seus ha-
bitatges. Avui parlarem d’altres 
okupes.

Estem molt a prop de les elecci-
ons municipals d’aquest maig i 
ja s’estan veient molts dels mo-
viments que les diferents forces 
polítiques estan realitzant.

A la nostra població els movi-
ments estan sent una mica espe-
cials, bruscos, de ruptura.

En les eleccions per aquesta le-
gislatura es van presentar tres 
formacions polítiques amb unes 

llistes compostes per membres 
fàcils de reconeixer per les seves 
opinions, ideologia i pensament, 
que agradaran més o menys, 
però ferms en les seves postures.

Ara, per les pròximes eleccions 
municipals, i pels moviments que 
s’estan veient, sembla que tot 
canvia, i les formacions que es 
presenten res tenen a veure amb 
allò que qualsevol ciutadà, mitja-
nament informat, pot identificar.

No hi ha res definit encara. Hi ha 
molt a dir encara per part de tots. 
Però sembla que hi haurà molta 
confusió.

D’aquesta manera tenim, res-
pecte a les passades eleccions, 

que un cap de llista es passa a un 
altre partit per encapçalar-lo; el 
partit de govern de fa més de 30 
anys, sembla que es trenca i hi ha 
una escissió; i per part nostra, Es-
querra de l’Ampolla, d’ençà que 
vam anunciar públicament la no 
presentació com a cap de llista 
d’un servidor, s’han anat precipi-
tant els esdeveniments.

Aquests esdeveniments el que 
fan denotar és la mercantilització 
dels llocs polítics. Uns per man-
tenir el lloc, els altres per les pro-
meses que els hi fan i rarament es 
compliran.

Com he dit, sembla que hi ha una 
escissió política i també sembla 
que els escindits han trobat un 
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partit que volen okupar. I tot or-
questrat des d’una cadira que no 
es vol perdre.

Si finalment la veritable Esquerra 
de l’Ampolla que s’ha presentat 
durant les darreres eleccions no 
es presenta en aquestes, si s’aca-
ba produint l’escissió del partit de 
govern, i finalment si s’acaba con-
cretant l’okupació, hi haurà un buit 
d’identitat ideològica que com-
portarà la confusió de la ciutada-
nia en el moment d’anar a votar.

Llavors serà evident que per Es-
querra de l’Ampolla en cap de les 
formacions o llistes que ara pre-
tenen presentar-se es veurà re-
presentada. I creiem que tampoc 
els 398 votants de les anteriors 
eleccions es veuran representats.

Veurem què acaba passant. Fins 
ara tot són jocs subterranis, obs-
curs, bruts, de promeses que ben 
segur seran incomplertes.

L’únic que hi ha clar és que el cap 
de llista actual d’Esquerra no es 
torna a presentar, i això és un fet 
ja anunciat des de l’estiu passat.

A temps s’està de reconduir la si-
tuació per uns i altres, de ser més 
ferms en les seves conviccions, 
ideologies i pensaments polítics. 
Aquí tot ens coneixem i sabem 
qui és cadascú. No pretenguem 
confondre a la gent. El canvi que 
tots propugnem i volem no pot 
ser que sigui d’aquesta forma.

Si és així com sembla, res haurà 
canviat, i la política que a hores 
d’ara ja està poc valorada per 

la ciutadania, encara ho serà 
menys.

Si algú vol canviar el què passa 
al seu partit, ho ha de fer des de 
dins. I si no se’n surt, pot anar a 
un altre partit, és clar, però que 
sigui de la seva afinitat. És es-
trany anar a un partit que fins ara 
han repudiat.

Al moment del proper article, ja 
hi haurà incògnites resoltes, ho 
acabarem de valorar, i segur ens 
posicionarem.

Salut.

ANTONIO  
GALVE SEGARRA 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

DEDICAT A LA “GENO”
Aquesta és la darrera oportuni-
tat d’adreçar-me a vosaltres a 
través de les pàgines de la Ma-
rinada abans de veure’ns de ple 
en campanya electoral, per això 
no vull deixar passar l’oportunitat 
per compartir una reflexió amb 
la ciutadania, la que ha de ser la 
revista del poble, per homenat-
jar als que sovint són els herois i 
heroïnes en l’oblit: els regidors i 
regidores del poble.

Tendim a concentrar la nostra 
atenció amb els alcaldes o caps 
de llista i sovint oblidem aquells 
que fan possible que aquests bri-
llin amb més o menys intensitat. 
Persones que dediquen temps, vo-
luntat i esforços sense que aques-
tes rebin tot el reconeixement que 
es mereixen. Per això vull fer es-
ment a qui millor encarna aquests 
valors, que no és altra que la Sra. 
Genoveva Cabrera, la “Geno”. 
D’aquesta manera, abans que es 
retiri vull deixar-hi constància.

Més enllà d’accions concretes, el 
que és més destacable de Geno 
Cabrera és el seu tarannà, la 
capacitat de diàleg, la capacitat 
de perseverar sense cansar-se, o 
escoltar i assistir tothom sense de-
manar carnets ni afiliacions. Sols 
un criteri l’ha guiat: fer de L’Ampo-

lla un poble millor... i tot això sense 
dir una paraula més alta que l’al-
tra i amb una humiltat i bonhomia 
ben remarcable. En definitiva els 
valors que defineixen un bon ser-
vidor públic, que és el som!

És evident -ella serà la primera de 
fer-ho notar- que la Sra. Geno Ca-
brera no és l’única regidora que 
mereix ser recordada. Mentre es-
cric em venen al cap altres noms 
com la Sra. Meritxell Jardí, que 
va definir l’actual model turístic 
de L’Ampolla o Sra. Laura Molina, 
a qui li hem d’agrair entre altres 
coses la fantàstica biblioteca que 
disposa l’Ampolla. En ambdós ca-
sos regidores de les que hones-
tament crec no s’ha aprofitat tot 
el seu gran potencial. També em 
ve al cap Sr. Valentí Rebull, molts 
anys assessorant l’alcalde i treba-
llant com el que més sense dema-
nar mai una compensació eco-
nòmica. Tampoc puc deixar de 
anomenar Sr. Joan Segarra, sem-
pre a l’oposició i sempre construc-
tiu. I seguiria... 

Però només disposo de 
30 línies i no de 30 pà-
gines com l’equip de govern. 
De totes aquestes persones hi ha 
una lliçó, ara que s’estan comen-
çant a elaborar les llistes elec-
torals, que s’ha de tenir molt en 
compte. Tothom qui es presenta 

es mereix un respecte perquè és 
gent que vol treballar pel poble.

He sentit qualificatius com “tra-
ïdor o aprofitat”, això és menys-
prear i està fora lloc perquè a 
part d’injustos van contra una 
cosa que està per sobre de qual-
sevol opció política: El respecte i 
La unitat del poble, la nostra uni-
tat, la unitat de L’Ampolla està 
per davant de tot. Perquè com 
bé ens dirien els noms anteriors: 
L’AMPOLLA SOM TOTS I TOTES.

Aquest és el llegat que ens deixen 
i hauríem de deixar els regidors i 
regidores del nostre poble tot i 
que malauradament alguna regi-
dora actual no mostra el mateix 
paradigma.

Personalment i com a servidor 
públic ha estat un plaer poder 
servir a la ciutadania de L’Ampo-
lla aquests 4 anys, mirant d’aju-
dar i fer la vida més fàcil a qui 
m’ha estat possible, però el millor 
està per venir!

L’Ampolla som totes i tots.

SEBASTIÀ 
CASTAÑEDA 
RAMOS
Portaveu del Grup
Municipal Ciutadans
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“M’agradaria tenir 
l’oportunitat de  

tornar a Catalunya  
sense haver de 

renunciar a la  
carrera professional  

que he construït”

MIREIA CURTO PERELLÓ 
Periodista

Jesusa Capera Aragonès va néixer al Roqué i 
actualment viu a Oxford. Quan tenia 17 anys 
va decidir dedicar la seva carrera professio-
nal a la recerca biomèdica. Volia entendre la 
vida i participar en la lluita contra les malalti-
es. Això la va portar a graduar-se en Ciències 
Biomèdiques per la Universitat de Barcelona 
(UB). Posseeix el Màster en Neurociències per 
la mateixa universitat i és doctora en Biome-
dicina amb premi extraordinari per la UB.

Des de fa tres anys és investigadora post-
doctoral al Kennedy Institute of Rheumato-
logy de la Universitat d’Oxford, on investiga 
la resposta immunitària dels limfòcits T con-
tra antígens específics. Amb la seva recer-
ca, l’ampollera busca trobar mecanismes 
perquè el sistema immunitari de les perso-
nes sigui més eficient en el moment de de-
tectar cèl·lules com les cancerígenes o les 
infectades per un virus i així evitar que es 
desenvolupi una malaltia en l’organisme. 
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 – Quant de temps fa que estàs 
fent recerca a la Universitat 
d’Oxford? 

Durant el meu últim any com a 
estudiant de doctorat a Barce-
lona vaig realitzar una estada al 
Kennedy Institute of Rheumato-
logy de la Universitat d’Oxford, 
un institut dedicat a la investiga-
ció sobre el sistema immunitari. 
L’experiència va ser molt positi-
va, en pocs mesos vaig aprendre 
moltíssim, però el més important 
va ser que vaig tornar a Barce-
lona amb més preguntes de les 
que tenia quan vaig marxar. En 
aquell moment va ser quan vaig 
adonar-me que l’estada havia 
estat només un tastet de tot allò 
que podia aprendre i respondre 
en aquest centre. Així que vaig 
decidir acabar el doctorat a la 
Universitat de Barcelona i tor-
nar a Oxford com a investiga-
dora postdoctoral. Ja fa gairebé 
tres anys d’aquesta decisió. 
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molt complex i, de vegades, 
cèl·lules canceroses o infecta-
des passen desapercebudes, 
o al contrari, cèl·lules pròpi-
es es confonen per estranyes 
i s’engega una resposta au-
toimmunitària contra elles. 

Ens interessa entendre exac-
tament els mecanismes mo-
leculars just a l’inici de la 
resposta immunitària, al 
moment exacte en el qual el 
limfòcit decideix si toca o no 
activar-se. Per això utilitzo 
diverses tècniques de micros-
còpia avançada que perme-
ten visualitzar en alta resolu-
ció el moment que un limfòcit 
T entra en contacte amb la 
cèl·lula que vol avaluar. Des-
prés d’aquest contacte, que 
pot durar només qüestió de 
minuts, el limfòcit T ja haurà 
pres la decisió d’atacar o no 
a l’altra cèl·lula i, per tant, es 
tracta d’un moment crucial 
que està a la base de moltes 
malalties.

 – Per què Oxford?

Per casualitat. Hi ha molts 
llocs al món on podria estar 
ara mateix creixent com a 
científica i passant-m’ho bé 
investigant, i Oxford n’és un 
d’aquests. Aquí tinc la tecno-
logia i els recursos que neces-
sito per respondre les meves 
preguntes. A més a més, estic 
en un entorn molt internaci-
onal, col·laborant i aprenent 
d’altres investigadors d’arreu 
del món i això m’agrada molt. 

 – Sempre havies tingut clar 
de dedicar la teva carrera 
professional a la investiga-
ció o hi va haver un moment 
en el qual te’n vas adonar?

El cos humà sempre m’ha 
fascinat, el sol fet d’existir és 
pura màgia. La vida és un 
misteri que des de petita m’ha 
encantat intentar entendre. 
Però la malaltia, la malaltia 
ens roba la vida i això és una 
injustícia. En 17 anys, vaig de-
cidir que volia seguir el camí 

de la recerca biomèdica, amb 
una barreja de fascinació per 
la vida alhora que ganes de 
desafiar la impotència i vul-
nerabilitat que com a humans 
tenim davant la malaltia. 

 – Quina és la teva línia d’in-
vestigació? 

La meva línia d’investigació 
està centrada en els limfòcits 
T, que són les cèl·lules que co-
ordinen la resposta immunità-
ria contra antígens específics. 
Els limfòcits T són els encarre-
gats de comprovar si una cèl-
lula és pròpia i innòcua o bé si 
és estranya o potencialment 
perillosa, com per exemple 
cancerígena o infectada per 
un virus. 

En aquest darrer cas, els lim-
fòcits T inicien una resposta 
immunitària específicament 
contra aquesta cèl·lula, amb 
l’objectiu d’eliminar-la efici-
entment i sense causar danys 
majors. Aquest procés és 
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 – Què voleu aconseguir amb 
aquesta recerca? 

Si entenem el procés durant 
el qual el limfòcit T decideix si 
activar-se o no, podrem ajudar 
al nostre sistema immunitari a 
ser més eficients detectant cè-
l·lules que intenten amagar-se, 
com les cancerígenes o infec-
tades, o bé impedir que actuï 
a la lleugera atacant a les nos-
tres cèl·lules sanes.

 – La recerca és una feina que 
comporta una dedicació molt 
intensa. En la majoria de casos, 
les persones que es dediquen 
a la investigació ho fan per 
vocació. Personalment, què 
t’aporta la investigació? 

La carrera d’investigadora és 
una cursa de fons. La vocació 
és important, però no ho és 

tot. Has de desenvolupar una 
habilitat molt forta per perse-
verar i mantenir la motivació 
tot i les adversitats i la majo-
ria de vegades has d’apren-
dre a conviure en la inesta-
bilitat laboral i la pressió que 
avui dia implica treballar a 
l’acadèmia. 

Ara bé, evidentment, hi ha 
molts motius que et fan gaudir 
d’aquesta feina. A mi, el que 
més m’agrada és que sempre 
tinc coses noves per apren-
dre, sempre avanço, fins i tot 
quan m’equivoco. També em 
dona molta satisfacció per-
sonal ensenyar als estudiants 
i compartir el coneixement i 
l’experiència que he adquirit, 
tant en l’àmbit experimental 
com en el teòric.

 – Com et veus en els pròxims 
anys? 

Hi ha una barbaritat de ta-
lent català i espanyol repartit 
pel món. Molts dels científics 
catalans que hem marxat ho 
hem fet perquè era una ex-
periència que volíem viure. 
Això sí, a molts de nosaltres 
ens agradaria tenir l’oportu-
nitat de tornar al nostre país 
sense haver de renunciar a la 
carrera professional que hem 
construït amb tant d’esforç i 
poder continuar construint-la 
a la nostra terra i envoltats de 
la nostra família i amics. Hi ha 
moltes maneres de fer ciència 
i tant de bo Catalunya ens pu-
gui oferir oportunitats com-
petitives i diverses a totes les 
persones científiques que vo-
lem tornar per quedar-nos-hi.

Limfòcits T humans establint contacte amb 
cèl·lules potencialment cancerígenes.



MARINADA 178 ESCACS | 33 

La partida 
de Llàtzer Bru

PROBLEMA: 
JUGUEN BLANQUES 

 I GUANYEN.

Solució problema anterior:  
Ch5 Txh5, Txg6 Rxg6, Te6 mate.

Els ampolleros Llàtzer Bru, del Club Penya d’Escacs Cer-
danyola, i Frank Bru, del Club Escacs l’Ampolla, van 
guanyar el X Open Promoció del Club Escacs Tortosa. 
Llàtzer va aconseguir la primera posició del campio-

nat imposant-se amb victòria en les sis rondes i Frank, que 
en va guanyar cinc, va aconseguir la tercera posició. Del Club 
Escacs l’Ampolla també hi van participar Bega Bru Faiges, 
Samuel Bru Tena i Samuel Bru Rullo.

La dècima edició de l’Open Promoció, organitzada pel Club 
Escacs Tortosa, es va disputar del 28 al 30 de desembre i va 
tenir 51 participants, els quals provenien tant del club tortosí 
com de diferents entitats del territori.

Llàtzer i Frank Bru 
guanyen el X Open 
Promoció del Club 
Escacs Tortosa

Redacció
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COTXA BLAVA – 
PECHIAZUL 
(Luscinia svecica)

Procedència i Distribu-
ció: La “cotxa blava” 
és un ocell parent del 
rossinyol, migrador que 

a Catalunya s’observa sobre-
tot de pas: a la primavera, al 
març, i entre setembre i oc-
tubre a les zones humides del 
litoral. Tot i això, alguns exem-
plars solen quedar-se durant 
tot l’hivern i també es poden 
veure a comarques pre-lito-
rals, com ara el Baix Empordà. 
Cal estar alerta durant les set-
manes de pas per observar-los 
als aiguamolls. Aquest ocell 
és conegut com a “Pit blau” al 
País Valencià i “Blaveta” a les 
Balears. D’hàbits migradors, 
cria al nord d’Europa o a lati-
tuds inferiors en zones d’alta 
muntanya. No crien als països 
Catalans, però es poden ob-
servar durant les migracions, 
tot i que en molt petit nombre 
com a hivernants.

Morfologia: La “cotxa bla-
va” és un moixó petit, que 
mesura entre 13 i 14 cm de 
longitud i té una enverga-
dura d’ales de 22 a 23 cm. El 
seu pes oscil·la entre 14 i 23 
grams, i hi ha una clara di-
ferència entre els dos sexes. 
La part superior del seu cos i 
el seu cap són de color mar-
ró, amb una línia clara sobre 
l’ull. Les plomes de la cua 
són ataronjades. El mascle 
té la barbeta, la gola i la part 

superior del pit ocupada per 
una taca blava, que està vo-
rejada per sota per una línia 
fosca i, a continuació, mitja 
lluna rogenca. Al centre de 
la zona blava hi ha una pe-
tita “medalla” que pot ser 
blanca o rogenca, depenent 
del seu hàbitat. Té un bec 
curt i tarsos llargs i prims. 
Les femelles no tenen el di-
buix pectoral tan evident 
com els mascles. El seu pit 
és blanc i el blau és molt di-
fuminat, però conserven el 
color de la cua.

Alimentació: És un ocell 
bàsicament insectívor, que 
s’alimenta de petits cole-
òpters, insectes aquàtics, 
formigues, lepidòpters i 
larves. També pot menjar 
algunes fruites i llavors du-
rant la tardor.

Les femelles no tenen el dibuix pectoral 
tan evident com els mascles. El seu 
pit és blanc i el blau és molt difuminat, 
però conserven el color de la cua.
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Reproducció: Entre els me-
sos de maig i juny, la “cotxa 
blava” pon entre 4 i 6 ous en 
un niu en forma de tassa, fet 
a terra o a la base d’un ar-
bust. La femella cova els ous 
durant 13 a 15 dies i es cui-
da dels pollets durant dues 
setmanes. Aquesta espècie 
cria des del nord d’Escandi-
nàvia i Sibèria fins a França, 
el nord d’Itàlia, els Balcans, 
Turquia, el Pakistan, l’Índia, 
i altres llocs. La seva dis-
tribució arriba fins al nord 
d’Alaska. A la Península Ibè-
rica, aquesta espècie cria a 
zones d’alta muntanya.

Hàbitat: La “cotxa blava” 
habita en zones arbustives, 
herbàcies, tundres i pantans. 
És molt amagadissa i és si-
milar al pit-roig en aquest 
aspecte, passant gran part 
del seu temps amagada al 
sotabosc riberenc. És una 
espècie és molt tímida, i li 
agrada caminar per terra, 
especialment a les femelles. 

Curiositats: Les fotos que 
acompanyen aquest escrit 
estan fetes al Goleró (l’Am-
polla) i també al Riet Vell, 
(Amposta) tots dos llocs al 
Delta de l’Ebre.

PACO CABRERA CURTO
Aficionat a l’Ornitologia
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• Un consell força estès és 
el consum de vi. Tots hem 
sentit dirque un got de vi al 
dia és bo per la salut, però 
és un mite sense fonament.

Hem de tenir en compte 
que l’efecte positiu del vi 
s’atribueix al seu contin-
gut en polifenols, que en 
definitiva estan presents 
al raïm. D’altra banda, el 
vi conté polifenols també, 
però també alcohol, consi-
derat un tòxic per a la sa-
lut. Per tant, encara que el 
vi contingui polifenols, no 
hem d’oblidar que també 
conté alcohol i que aquest 
està relacionat amb 
l’aparició de diferents 
malalties.

• I... qui no ha sentit dir que 
“l’esmorzar és la menjada 
més important del dia”? 
Doncs realment aquesta 
afirmació no seria així. Tot 
dependrà de cada persona. 
Hi ha persones que, quan 
s’aixequen, no tenen gana i 
no els apeteix menjar mas-
sa, i al cap d’unes hores és 
quan els apeteix més.

Tot i així, si que és veritat 
que l’esmorzar més reco-
manable seria consumir:

Aquest tipus d’esmorzar el 
podríem fer amb una sola 
presa o bé amb 2 preses, 
per exemple, matí i mig 
matí.

Tot i així, no hem d’oblidar 
que podem variar els ali-
ments anteriors per altres 
que siguin saludables, com 
per exemple: truita, fruits 
secs, alvocats, purés de 
llegums (humus) o purés 
(patés) de verdures, per 
exemple d’escalivada.

Mites
alimentaris

A dia d’avui encara 
existeixen molts mi-
tes o creences sobre alguns 
aliments, anem a desmentir-ne 

uns quants i a aclarir el perquè:

Un làctic (iogurt, llet, quallada, quefir, formatge) + Una 
peça de fruita + Un cereal preferiblement integral (pa, o 

cereals naturals o tipus muesli)
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No cal anar a buscar 
aliments exòtics o 
d’altres regions, sinó 
que els tenim ben 
prop, com pot ser els 
llegums, l’oli d’oliva i 
els fruits secs.

ROSER MARTÍ CID
Diplomada en 
Nutrició Humana 
i Dietètica

• Altrament, en els darrers 
anys hem vist com en mul-
titud de xarxes socials i en 
diferents mitjans de comu-
nicació es parlava dels “su-
peraliments”, considerats 
com aliments que tenen 
múltiples propietats, però no 
hem d’oblidar que no n’hi ha 
cap de màgic. A més a més, 
molts d’aquests aliments són 
aliments d’altres zones del 
món, difícils d’adquirir i quan 
es poden adquirir presenten 
un cost molt elevat. Aquest 
concepte de “superaliment” 
va més lligat al màrqueting 
que no pas a la salut. I hem 
de tenir clar que en la nostra 
regió mediterrània podem 
considerar certs aliments 
com a superaliments i no cal 
anar a buscar aliments exò-
tics o d’altres regions, sinó 
que els tenim ben prop, com 
pot ser els llegums, l’oli d’oli-
va i els fruits secs.

• Els ous també han estat un 
aliment força qüestionat du-
rant anys, ja que el missatge 
que es donava era que no 
es podien menjar més de 
3-4 ous a la setmana. A dia 
d’avui, es sap que no passa 
res en menjar un ou cada 
dia, ja que el contingut de 
colesterol que pot haver en 
un ou està exclusivament en 
el rovell i aquest rovell en un 
ou de mida mitjana acos-
tuma a pesar 16 grams. Per 
tant, tampoc ingerirem tant 
colesterol com ens han fet 
creure, ni aquesta quanti-
tat està relacionada direc-
tament amb l’increment de 
colesterol en sang ni amb 
el risc cardiovascular. Això 
sí, el que desitgem els die-
tistes-nutricionistes és que 
hi hagi varietat en la nostra 
dieta, i per tant que puguem 
obtenir la proteïna no només 
dels ous sinó també d’altres 
fonts com la carn, el peix, els 
llegums i els fruits secs.

• “El pa engreixa” és un dels 
altres mites alimentaris for-
ça estesos entre la població. 
Realment, el pa conté hidrats 
de carboni, però aquests no 
són tan energètics com els 
greixos, per tant, el pa conté 
menys kcal que els greixos. 
Tot i així, el que cal tenir en 
compte és que molts cops no 
sabem la ració a consumir i 
ens trobem amb una barra 
de pa cruixent i esponjosa 
que ens atrau i fa que fem un 
consum elevat, o bé l’utilit-
zem per sucar l’oli de l’ama-
nida o la salsa. El mateix pas-
saria amb la pasta o l’arròs, 
molts cops el que realment 
engreixa és la salsa que por-
tarà aquesta pasta o la ma-
nera de cuinar aquell arròs i 
la ració que consumim, per 
aquest motiu és recomana-
ble prèviament consumir un 
primer plat d’amanida, i així 
el segon plat de pasta o ar-
ròs serà amb una ració més 
petita. 

No oblidem però que els 
hidrats de carboni: pasta, 
arròs o pa, és millor con-
sumir-los en la seva versió 
integral degut a que el con-
tingut nutritiu és més elevat 
i a més a més conté fibra la 
qual millora el trànsit intes-
tinal, incrementa la sacie-
tat, disminueix l’augment 
de sucre en sang i també 
està relacionat amb menor 
risc de càncer colorectal.

• “El plàtan engreixa” és un 
altre dels mites molt estesos 
entre la població. La veritat 
és que un plàtan pesa apro-
ximadament 100 grams. 
Si ho comparem amb una 
poma que generalment 
pesa molt més, uns 180-
200 grams, o amb una pera 
d’uns 170 grams, ens trobem 
que les calories que les 3 
fruites contenen són apro-
ximadament les mateixes. 

Per tant, podem concloure 
que el plàtan no engreixa, 
sempre i quan ho compa-
rem amb “peces” de fruita.
Una altra cosa seria si per 
exemple se’ns diu que hem 
de menjar 100 grams de 
fruita i escollim el plàtan 
en comptes d’una poma o 
uns pera de 100 grams, lla-
vors si que hem de tenir en 
compte que faríem una in-
gesta de Kcal més elevada.

• “La fruita de postres en-
greixa”. Doncs aquesta afir-
mació és completament fal-
sa. Una peça de fruita conté 
les mateixes Kcal abans, du-
rant o després dels àpats. El 
que ens pugui engreixar o 
no seria la ingesta total de 
Kcal que fem al llarg del dia. 
És a dir, si ingerim més Kcal 
del que necessitem o del 
que gastem, clar que 
tindrem un incre-
ment de pes, 
però això no 
és “culpa” de 
la fruita sinó 
de tots els 
aliments que 
ingerim al 
llarg del dia.
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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

El Club de Pensionistes, al Monestir de Montserrat.
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La gimnasta  
Emma Serral Cserhalmi,  
a la primera  
categoria de  
Gimnàstica  
Rítmica

La gimnasta Emma Serral Cserhalmi 
ha finalitzat la temporada accedint 
a la primera categoria de Gimnàstic 
Rítmica. L’ampollera ho va aconse-

guir al Campionat d’Espanya de Conjunts 
de Gimnàstica Rítmica, celebrat a Sara-
gossa al mes de desembre. 

El conjunt junior del Mabel Manola Belda, 
del qual forma part la jove ampollera, va 
obtenir la medalla de bronze en la categoria 
general, posició que li va donar el passi a la 
primera categoria de Gimnàstica Rítmica.
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Redacció
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Laia Sedó f itxa amb el club 
croat ZNK Split per jugar la 
lliga croata i la prèvia de la 
Lliga de Campions UEFA

Laia Sedó jugarà la 
prèvia de la Lliga 
de Campions UEFA 
amb el ZNK Split, 

club amb el qual ha ar-
ribat a un acord per dis-
putar la pròxima tempo-
rada de la lliga femenina 
croata i la fase prèvia 
de la Lliga de Campions 
UEFA femenina.

La migcampista ampo-
llera va arribar el 2019 
als Estats Units per com-
paginar els seus estudis 
amb la pràctica del fut-
bol a la William Carey 
University, a l’estat de 
Mississippí. Abans ha-
via format part del Riu-
doms de Primera Divisió 
Catalana, del Cambrils, 
del Tortosa-Ebre, del Ca-
marles i de l’Ampolla.

La màxima competició 
croata començarà a dis-
putar-se el 12 de març i el 
ZNK Split jugarà al camp 
del seu principal rival, 
l’Osijek, encara que el pri-
mer partit oficial serà de 
Copa i se celebrarà el 5 de 
març. Abans, però, hi hau-
rà dos partits amistosos 
que tindran lloc a finals del 
mes de febrer a Turquia.

Redacció
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L’HC Ampolla aconsegueix 
classif icar-se per a la lliga 
d’ascens

El passat dia 25 de febrer, 
després de l’empat da-
vant l’Argentona, el 
nostre club certificava 

la classificació per a la lliga 
d’ascens en l’última jornada 
de lliga. El nostre perseguidor 
era El Perelló que no va poder 
superar a l’Igualada en el seu 
partit com a local. Tot i això, 
un empat era suficient per a 
la classificació. 

La primera volta del campionat 
ens va donar l’impuls neces-
sari per no separar-nos de les 
primeres places i així ha estat. 
Tot i que la segona volta ha es-
tat força fluixa i la sort amb les 

Llàtzer Bru 
President de l’Handbol Club Ampolla

se el treball d’Agustí i Rubén, 
al capdavant de l’equip i amb 
moltíssima dedicació. 

Ara, el següent pas és la fase 
d’ascens. Es donarà tot i es 
gaudirà de l’handbol segur. 
La permanència ja està asse-
gurada i, per tant, toca conti-
nuar gaudint al màxim. El dia 
12 de març arrancarà aquesta 
última part de la lliga que ens 
portarà fins a juny. 

Ens veiem al Pavelló Munici-
pal Jordi Pitarque Ceprià de 
l’Ampolla!

Moltes gràcies.

lesions no ens ha acompanyat, 
les noies no han donat cap pi-
lota per perduda i han assolit 
l’objectiu de la classificació. 

L’equip ha notat una gran di-
ferència entre els partits que 
jugava com a local respecte 
als que disputava com a vi-
sitant. Això ha estat gràcies 
a l’afició dels partits de casa, 
que ha provocat un gran am-
bient al Pavelló Municipal Jor-
di Pitarque Ceprià. També, 
per descomptat, perquè als 
moments complicats les no-
ies han sabut lluitar i treure el 
millor d’elles. Tanmateix, això 
no hauria estat possible sen-
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El Club de Futbol Ampolla 
arranca en bon peu la lliga 
de descens i el futbol base 
no s’atura
Llàtzer Bru 
President del Club de Futbol Ampolla

Malgrat haver concen-
trat temps i estudi a 
la planificació de la 
temporada 2022-

2023 tant al Primer Equip com 
al Futbol Base, hi ha certs as-
pectes que no s’han controlat 
de la forma que ens hagués 
agradat o que no esperàvem 
que es desenvolupessin com 
ho han fet. Això, ha provocat 
que, malgrat el bon comen-
çament del Primer Equip en la 
primera part del campionat, 
l’equip s’anés deteriorant fins 
al punt de caure en la cinque-
na plaça i haver de jugar la lli-
ga per la salvació. 

Durant aquest procés, hi va 
haver una dimissió per part 
del cos tècnic de Mario, per-
sona a la qual li estem molt 
agraïts pel que ens ha aportat 
al club, no només pel que fa al 
Primer Equip sinó també pel 
seu treball en diferents àrees 
i oferir un punt de vista dife-
rent, així com al cos tècnic que 
l’acompanyava Víctor, Felipe 
i Joel. Tot i això, el futur no va 
ser el que esperàvem i per sort 
el canvi ha estat positiu.

L’arribada de Diego Reyes a 
la banqueta, acompanyat pel 
seu segon Gerard Reyes, home 
de la casa, ha aportat dinamis-
me i energia al grup que ara 
per ara es troba en una bona 
situació. Així ho va demostrar 

davant el Camarles en una 
contundent victòria per 6-0. 
Per desgràcia, per culpa d’un 
error de la Junta per incorpo-
rar un jugador quan el regla-
ment no ho permetia, es van 
perdre els punts. No obstant 
això, es van perdre els punts, 
però no la imatge que era el 
que realment va provocar el 
canvi. Des de la Junta vam la-
mentar aquesta situació i així 
ho vam fer saber a la plantilla. 

La reacció de l’equip ha estat 
positiva. Al primer partit de 
la segona fase vam poder su-
perar el Camarles per 1-0, gol 
d’Arnau, jugador del poble, 
i tranquil·litzar una mica els 
ànims per afrontar aquesta se-
gona part amb il·lusió i força.

Al futbol base, en canvi, la di-
nàmica ha estat ascendent 
durant tota la temporada. Amb 

una gran feina del coordina-
dor Gerard i de tots els entre-
nadors, el progrés als xiquets i 
xiquetes cada dia es nota més. 
Malgrat això, sempre ens aga-
fem al mateix: sobretot que 
s’ho passin bé jugant, no hi ha 
res més important que això. És 
el nostre objectiu, més enllà de 
les classificacions. 

A més, l’Ampolla serà seu de 
les Fases Finals Comarcals de 
la categoria Prebenjamí. Cre-
iem que és una bona oportu-
nitat pel poble i pel club que 
és capdavanter en F7 a les 
Terres de l’Ebre. 

Només ens queda seguir i fi-
nalment agrair als socis i sòci-
es que davant les adversitats 
i dificultats estan al costat i 
amb una crítica sempre cons-
tructiva. És el motor que ens 
fa seguir! GRÀCIES!!!
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El Polar Express  
arriba a l’Ampolla

El 17 de desembre a la 
tarda, l’Ampolla va te-
nir una visita molt es-
pecial: el famós tren del 

Polar Express va aturar-se a la 
nostra població amb la com-
plicitat del Club de Gimnàstica 
Rítmica per oferir un especta-
cle i portar la màgia de Nadal 
a tots aquells assistents que es 
van combregar a les instal·la-
cions esportives municipals.

Totes les gimnastes del Club 
van mostrar les seves coreo-
grafies al llarg de 2 hores amb 
l’incondicional suport de tot 
el públic que des del primer 
moment es va mostrar entu-
siasta amb cadascuna de les 
propostes artístiques.

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

Al llarg de l’exhibició, com en 
els darrers anys, un grup de 
pares i mares valentes van 
contribuir en l’espectacle 
amb un ball dirigit per les en-
trenadores basat en diferents 
cançons del grup Mecano.

El ball final, en el que parti-
cipen totes les gimnastes el 
club, que aquesta tempora-
da són 75, va girar al voltant 
de la pel·lícula Polar Express. 
Durant la coreografia, un any 
més es va jugar amb un ele-
ment sorpresa, que en aquest 
cas va ser l’aparició d’un tren 
en moviment amb una reviso-
ra que convidava a les gim-
nastes a participar de forma 
conjunta en una coreografia 
amb diversitat de vestuari i 
balls amb l’objectiu de crear 
un ambient màgic i nadalenc 
per a la joia de tothom.

Des del Club esperem haver 
contribuït en la felicitat de 
tothom en veure les xiquetes 
gaudint amb la pràctica de la 
gimnàstica rítmica.
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Acords  munic ipa ls
Junta de govern.
1 d’agost 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 143/2022. Piscina al carrer Xaloc, núm. 50 
de la urbanització Cap roig.

La Junta de govern, acorda:

Denegar la llicència urbanística municipal 
sol·licitada per construir habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina al carrer Xaloc, núm. 50 de 
la urbanització Cap roig, d’acord amb el que 
es desprèn en l’informe tècnic, sense perjudi-
ci del dret a formular nova sol·licitud amb un 
projecte que compleixi amb el planejament 
i amb tota la documentació exigida per a la 
tramitació.

Exp. 1314/2022. Tancament part finca.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per tancament de 
part de la finca amb tanca metàl·lica, situada 
al polígon 155 parcel.la 38 de l’Ampolla, salvat 
el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Altres
Exp. 1578/2022. Autorització parada per fer 
difusió de la campanya de conscienciació i 
recollir donatius

La Junta de govern, acorda:

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una 
parada al carrer Rall, el dia 13 d’agost de 2022 
de les 16:00 h a les 22:00 h per tal de fer difu-
sió i recollir donatius per a l’Associació.

Exp. 1581/2022. Sol·licitud ús pavelló antic 
per part del Handbol Perelló

La Junta de govern, acorda:

Desestimar la petició del Handbol Perelló ja 
que feta la previsió del quadrant de les dife-

rents activitats que allí es porten a terme no 
hi ha disponibilitat en cap de les instal·lacions 
esportives.

Junta de govern.
8 d’agost 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp.. 36/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 3,8 kW sobre la 
coberta de l’habitatge situat al carrer Inter-
nacional, núm. 12 de l’Ampolla, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Exp. 1354/2022. Construcció de maset al polígon 
80 parcel·la 7 .

La Junta de govern, acorda:

Denegar la llicència urbanística municipal 
sol·licitada per construir un maset al polígon 
80 parcel·la 7 de l’Ampolla.

Exp. 1483/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 2,7 kW sobre la 
coberta de l’habitatge situat al carrer Inter-
nacional, núm. 1 de l’Ampolla, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Exp. 1486/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 3,00 kW so-
bre la coberta de l’habitatge situat al carrer 
Montsià, núm. 13 de l’Ampolla, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.
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Exp. 159/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 6,375 kW sobre 
la coberta de l’habitatge situat al carrer Inter-
nacional, núm. 10 de l’Ampolla, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Exp. 163/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 3,5 kW sobre la 
coberta de l’habitatge situat a l’Av. Mar Medi-
terrània, núm. 21 de l’Ampolla, en els termes 
previstos en la memòria tècnica presentada.

Exp. 164/2022. Instal·lació fotovoltaica.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de 5,4 kW sobre la 
coberta de l’habitatge situat a l’Av. Baconé, 
núm. 8 de l’Ampolla, en els termes previstos 
en la memòria tècnica presentada.

Altres

Exp. 859/2022. Ajuts per la participació dels 
infants i joves en el campus d’estiu 2022

La Junta de govern, acorda:

Aprovar la relació dels beneficiaris de la conces-
sió d’ajuts per la participació dels infants i joves en 
el campus d’estiu 2022, d’acord amb el següent:
• Beneficiaris Infantil, per import de 6.000,00 €.
• Beneficiaris Primària, per import de 7.350 €

Exp. 1055/2022. Aprovació projecte Actuacions 
de millora a l’Escola de Música de l’Ampolla.

Els serveis tècnics municipals han redactat el 
Projecte Actuacions de millora a l’Escola de 
Música de l’Ampolla, amb un pressupost de 
contracta de 27.023,64 €.

La Junta de govern, acorda:

Aprovar inicialment Projecte Actuacions de millora 
a l’Escola de Música de l’Ampolla i obrir un termi-
ni d’informació pública de trenta dies, mitjançant 
anunci inserit al BOP i al web de l’Ajuntament.

Exp. 1612/2022. Petició autorització parada 
informativa instada pel partit polític VOX.

La Junta de govern, acorda:

Comunicar als peticionaris que hauran de 
formular nova proposta ja que atès que l’Am-
polla és municipi turístic, és criteri d’aquesta 
Corporació que aquestes autoritzacions esti-
guin permeses a partir del mes d’octubre.

Exp. 1614/2022. Queixes AP-7.

La Junta de govern, acorda:

Donar trasllat de l’esmentada resolució als afectats.

Exp. 1585/2022. Sol·licitud de llicència gual.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència de gual permanent per a 
l’entrada i sortida de vehicles del local carrer 
Sant Jordi, núm. 3 local 1 de l’Ampolla.

Exp. 1609/2022. Autorització parada per 

recaptar fons per la “Campanya contra la fam”.

La Junta de govern, acorda:

Autoritzar a Mans Unides ONG per a posar 
una parada a la plaça González Isla, la part 
que pertany a Ports de la Generalitat, el dia 
20 d’agost de 2022 de les 18:00 h a les 22:00 
h per recaptar fons per la Campanya contra 
la fam.

Junta de govern.
22 d’agost 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 1288/2022. Substitució de 2 pals de fusta 
per 2 pals de formigó, substituir 2 pals de fusta, 
desmuntar 2 riostes i instal·lar 2 riostes a les 
rodalies del carrer Bassa de les Olles núm. 3.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal a TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, SAU, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici del tercer.
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Exp. 1315/2022. Sol·licitud de Llicència o Au-
torització Urbanística: estesa de línia aèria 
de baixa tensió per nou subministrament al 
Polígon 77, Parcel·la 1

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal a EDISTRIBU-
CIÓN Redes Digitales S.L., salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del tercer.

Altres

Exp. 1586/2022. Sol·licitud de llicència gual.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència de gual permanent per a 
l’entrada i sortida de vehicles del local carrer 
Ocells, núm. 4 de l’Ampolla.

Exp. 1624/2022. Llicència per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.

La Junta de govern, acorda:

Concedir al Sr. Valentin R.B. llicència admi-
nistrativa per la tinença d’una gossa potenci-
alment perillosa, de raça American Sttanford 
i nom Isis, codi microxip 992000002050708

Exp. 1682/2022. Autoritzacions de l’ús de les 
instal·lacions i equipaments municipals per a la 
temporada de mes de setembre de 2022 fins al 
mes de juny de 2023 per a les Entitats Municipals.

La Junta de govern, acorda:

Autoritzar al Club de Gimnàstica Rítmica 
L’Ampolla per a fer la seva activitat, l’ús de:
• Casal (zona lúdico esportiva): dilluns i dime-

cres de les 17:00 h a les 20:00 h.
• Pavelló: dilluns de les 17:00 h a les 21:00 h, 

dimecres de les 17:00 h a les 20:00 h i dijous 
de les 17:00 a les 20:30 h.

Autoritzar al Club Futbol Sala L’Ampolla per a 
fer la seva activitat, l’ús de:
•  Pavelló: dimarts i divendres de les 18:00 h a 

les 21:00 h (pista compartida l’última mitja 
hora amb el Club Handbol l’Ampolla).

Autoritzar al Club Handbol L’Ampolla per a fer 
la seva activitat, l’ús de:
• Pavelló: dimecres i divendres de les 20:30 h 

a les 22:00 h.

Autoritzar a l’Associació de Dones de L’Ampo-
lla per a fer l’activitat de zumba l’ús de:
• Casal (zona lúdico esportiva): dilluns, dime-

cres i dijous de les 09:30 h. a les 10:30 h. i 
dimarts i dijous de les 18:00 h a les 19:00 h.

Autoritzar a l’Associació Escola de Música d’En-
harmonia de l’Ampolla per a fer la seva activi-
tat, l’ús de:
• Immoble del carrer Les Codines: de dilluns a 

divendres de les 16:30 h. a les 19:30 h.

Comunicar-los que tenen a la seva disposició 
a la web municipal el text del Reglament el 
qual és d’obligatori compliment

Exp. 1684/2022. Autoritzacions de l’ús de les 
instal·lacions i equipaments municipals per a 
la temporada de mes de setembre de 2022 fins 
al mes de juny de 2023: Lorena Aixa Margalef.

La Junta de govern, acorda:

Autoritzar a Lorena Aixa Margalef per a fer 
l’activitat de gimnàstica, l’ús de:
• Casal (zona lúdico esportiva): dilluns de les 20:00 

h a les 21:00 h i dijous de les 19:45 h a les 20:45 h.

Aplicar la liquidació de la taxa d’acord amb 
el que disposa l’article 7è de l’Ordenança 
fiscal núm. 42 reguladora de la taxa per a la 
utilització de les instal·lacions i equipaments 
municipals.

Exp. 1685/2022. Ajut “xec nadó”.

La Junta de govern, acorda:

Concedir a Andrea D.V. i David F.L. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu fill David.

Junta de govern.
29 d’agost 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 1598/2022. Tancament amb mur de formigó 
i tela metàl·lica de part de la finca polígon 77 
parcel.la 13 de l’Ampolla.

La Junta de govern, acorda:
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Concedir llicència municipal, salvant el dret 
de propietat i sens perjudici del tercer.

Exp. 1700/2022. Sol·licitud de Llicència o 
Autorització Urbanística: modificació de la xarxa 
existent de distribució elèctrica aèria de BT a 
400 V, als carrers Valencia, Castelló i Alacant.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal a ELÉCTRICA DEL 
EBRO SA per modificació de la xarxa existent de 
distribució elèctrica aèria de BT a 400 V, i salvat 
el dret de propietat i sens perjudici del tercer.

Contractacions

Exp. 1477/2022. Aprovació expedient contractació 
del servei de delegat de protecció de dades de 
l’Ajuntament de l’Ampolla i serveis annexos.

La Junta de govern, acorda:

Aprovar l’expedient de contractació, mitjan-
çant procediment obert simplificat sumari, 
del servei de delegat de protecció dades de 
l’Ajuntament de l’Ampolla i serveis annexos 
amb un pressupost base de licitació de 4.400 
€ € més 924 € d’IVA, i una durada del contrac-
te de 4 anys.

Exp. 1697/2022. Inici expedient Contractació de 
les obres del projecte “Millora de l’espai urbà 
de la plaça Hort de la Florit”

La Junta de govern, acorda:

Iniciar l’expedient de contractació de les obres 
del projecte “Millora de l’espai urbà de la plaça 
Hort de la Florit” mitjançant procediment obert 
simplificat sumari, justificant-se la necessitat 
de dita contractació d’acord amb l’informe de 
necessitats que consta a l’expedient.

Exp. 1722/2022. Inici expedient Contractació de 
les obres de la memòria valorada ““Arranjament 
tram paviment del carrer Ronda de Mar”

La Junta de govern, acorda:

Iniciar l’expedient de contractació de les obres 
de la memòria valorada “Arranjament tram pa-
viment del carrer Ronda de Mar”, mitjançant pro-
cediment obert simplificat sumari, justificant-se 
la necessitat de dita contractació d’acord amb 
l’informe de necessitats que consta a l’expedient

Altres

Exp. 1526/2022. Sol·licitud de la Targeta 
d’Aparcament per a Discapacitats

La Junta de govern, acorda:

Concedir-li la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de 
titular no conductor de vehicle.

Exp. 1724/2022. Sol·licitud del xec nadó

La Junta de govern, acorda:

Concedir a Francisco José S. A. i Maria Selina 
E. l’ajut únic de 150,00 € en concepte de “xec 
nadó” pel naixement de la seva filla Lucia.

Junta de govern.
5 de Setembre 2022
PART RESOLUTIVA

Contractacions

Exp. 1176/2022. Adjudicació Contractació de les 
obres de la memòria valorada “Arranjament 

d’un tram del camí del Furoné”.

La Junta de govern, acorda:

Adjudicar el contracte per a l’execució de les 
obres de la memòria valorada “Arranjament 
d’un tram del camí del Furoné”, a l’empresa a 
ARNÓ INFRAESTRUCTURAS SLU, d’acord amb 
l’oferta presentada per la quantitat de vuitan-
ta-sis mil vint—cinc euros amb vint cèntims 
(86.025,20 €), i divuit mil seixanta-cinc euros 
amb vint-i-nou cèntims d’IVA (18.065,29 €).

Exp. 1697/2022.  Aprovació expedient 
Contractació de les obres del projecte “Millora 
de l’espai urbà plaça Hort de la Florit”

La Junta de govern, acorda:

Aprovar l’expedient de contractació, mitjan-
çant procediment obert simplificat sumari de 
les obres del projecte “Millora de l’espai urbà 
plaça Hort de la Florit”, amb un pressupost base 
de licitació de 62.989,40 € més 13.227,77 € d’IVA, 
i una durada del contracte de 6 setmanes.
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Exp. 1722/2022. Aprovació expedient Contractació 
de les obres de la memòria valorada “Arranjament 
tram paviment del carrer Ronda de Mar”.

La Junta de govern, acorda:

Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat sumari de les obres 
de la memòria valorada “Arranjament tram pavi-
ment del carrer Ronda del mar”, amb un pressu-
post base de licitació de 50.412,47 € € més 10.586,62 
€ d’IVA, i una durada del contracte d’1 mes.

Altres

Exp. 1757/2022. Sol·licitud del xec nadó

La Junta de govern, acorda:

Concedir a Noèlia A.G. i Marc R. B. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu fill Derek.

Junta de govern.
12 de Setembre 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 1744/2022. Millora de la infraestructura de la 
xarxa, que consisteix en la reforma tecnològica 
del CD XD117 per instal·lació de noves cel·les SF6 
ubicada a la ET del carrer Tarragona, núm. 8.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal a ELÉCTRICA 
DEL EBRO SA reforma del CD EBRO088 per 
millora de la infraestructura i salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del tercer.

Exp. 1755/2022. Reforma del CD EBRO088 
instal·lació de nou transformador 400kVA ubicat 
a la ET del carrer Ventura Gassol, núm. 2

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal a ELÉCTRICA 
DEL EBRO SA reforma del CD EBRO088 per 
millora de la infraestructura i salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del tercer.

Altres

Exp. 1826/2022. Acord convocatòria concessió 
d’ajuts econòmics de caràcter individual, per 
a l’adquisició dels llibres escolars i/o material 
en suport informàtic escolar (ja sigui ordinador 
i tablet) a l’Ampolla curs 2022-2023.

La Junta de govern, acorda:

Aprovar la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per procediment de concurrència 
competitiva per a l’adquisició dels llibres esco-
lars i/o material en suport informàtic escolar 
(ja sigui ordinador i tablet) a l’Ampolla, que es 
regirà per les bases reguladores aprovades en 
sessió plenària el dia 12 de juliol de 2018.

Exp. 1765/2022. Sol·licitud de llicència gual.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència de gual permanent per a 
l’entrada i sortida de vehicles del local carrer 
Lliri de Mar, núm. 11 de l’Ampolla.

Exp. 1838/2022. Autorització parada Progat per 
fer difusió de la campanya de conscienciació i 
recollir donatius

La Junta de govern, acorda:

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una 
parada a la plaça González Isla, la part que 
pertany a Ports de la Generalitat, sempre i 
quan s’obtingui l’autorització pertinent, i en el 
cas que no s’obtingués la parada es situaria al 
carrer Rall, el dia 24 de setembre de 2022 de 
les 09:00 h a les 21:00 h per tal de fer difusió i 
recollir donatius per a l’Associació.

Junta de govern.
19 de Setembre 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 1679/2022. Sol·licitud de Llicència o 
Autorització Urbanística: tancament amb mur 
de formigó i tela metàl·lica de part de la finca, 
uns 22 metres lineals, polígon 134 parcel.la 45.

La Junta de govern, acorda:

Concedir llicència municipal per tancament 
amb mur de formigó i tela metàl·lica, uns 22 
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metres lineals, salvat el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers.

Exp. 1846/2022. Pròrroga construcció d’habitatge 
unifamiliar aïllat i piscina a Cap Roig.

La Junta de govern, acorda:

Atorgar una pròrroga d’1 any i mig per a realit-
zar les obres esmentades, en les condicions de-
tallades en l’acord de la concessió de la llicèn-
cia de la Junta de govern del dia 27-03-2017.

Altres

Exp. 1037/2022. Aprovació dels Padrons Fiscals 
de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
rústica i l’Impost sobre activitats econòmiques 
corresponents a l’exercici 2022.

La Junta de govern, acorda:

Aprovar els padrons de l’Impost sobre béns immo-
bles de naturalesa rústica i l’Impost sobre activi-
tats econòmiques corresponents a l’exercici 2022.

Exp. 1865/2022. Bonificació taxa menjador 
escolar per família nombrosa.

La Junta de govern, acorda:

Concedir a (*939N) la bonificació del 20% a la ta-
rifa del menjador escolar com a família nombro-
sa general, sempre i quan no gaudeix d’algun 
tipus d’ajut o subvenció pel mateix concepte, fet 
que la peticionària té l’obligació de comunicar i 
que l’Ajuntament procedirà a comprovar.

Exp. 1876/2022. Sol·licitud del xec nadó

La Junta de govern, acorda:

Concedir a Virgínia P.R. i David L.M. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu fill Elias.

Junta de govern.
26 de Setembre 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Exp. 594/2022. Aixecament suspensió obres per 
rehabilitar mas Gimeno al polígon 156 parcel·la 2.

La Junta de govern, acorda:

Aixecar la suspensió de les obres i donar per 
complimentada la documentació requerida.

Contractacions

Exp. 1934/2022. Proposta d’acord de l’Ajuntament 
de l’Ampolla d’adhesió a la segona pròrroga 
de l’acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya.

La Junta de govern, acorda:

Disposar l’adhesió dem l’ajuntament de l’Am-
polla a la segona prorroga de l’Acord marc de 
serveis i subministrament d’elements d’efici-
ència energètica en l’enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2017.01).

Exp. 1953/2022. Inici expedient Contractació de 
les obres del projecte “Actuacions de millora a 
l’escola de música de l’Ampolla”.

La Junta de govern, acorda:

Iniciar l’expedient de contractació de les obres 
del projecte “Actuacions de millora a l’escola de 
música de l’Ampolla”, mitjançant procediment 
obert simplificat sumari, justificant-se la neces-
sitat de dita contractació d’acord amb l’informe 
de necessitats que consta a l’expedient.

Altres

Exp. 1948/2022. Sol·licitud ajut per atendre 
situacions d’urgència puntual i necessitats 
bàsiques de subsistència.

La Junta de govern, acorda:

Concedir al beneficiari *708A la subvenció per 
acollir-se a l’esmentada convocatòria en la ti-
pologia habitatge (equipament bàsic de pri-
mera necessitat) amb un import de 300,00 €.

Exp. 1876/2022. Sol·licitud del xec nadó

La Junta de govern, acorda:

Concedir a Elena L. i Sergiu Ioan M. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu fill Sergiu Ioan.
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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 >
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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
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