
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

En aquesta lluita, tots som necessaris. Cada cop més, la realitat ens supera i ens adonem que 
tot esforç és necessari per revertir la situació actual.
Des de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient treballem per facilitar el reciclatge, 
ja coneixeu les minideixalleries, l'escultura El peix que menja plàstic, les campanyes 
informatives i de conscienciació que duem a terme...
I tu, ens ajudes a guanyar? Entre tots podem deixar un món millor.
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Continuem vivint en un permanent cercle de despropòsits i 
no ens en sortim. Continuem corrent amb la mateixa sensació 
que un hàmster corre damunt la seva roda. Roda, roda, i 
no es mou de lloc.

No paren de collar-nos: que si la llum i el gas que no paren 
de pujar, les grans corporacions bancàries acomiaden mi-
lers de persones malgrat obtenir grans beneficis, els grans 
estafadors tenen immunitat per decret (d’uns i d’altres en 
funció del color), la majoria de la premsa té el seu cul llogat 
i ja no fan periodisme, limitant-se a ser la veu de l’amo, etc.

I per un altre cantó, ni l’ensenyament aixeca el cap, ni la 
sanitat, ni els autònoms, ni els treballadors en general. Amb 
aquest progressisme actual no avançarem de cap de les 
maneres, mentre les prioritats siguin del nivell d'instal·lar 
una llum nadalenca “aconfessional” o deixar als nostres 
infants desprotegits amb noves lleis de pa sucat amb oli, 
entre d'altres. Mentrestant, tots aquells problemes quotidians 
de les persones que lluiten cada dia per posar el pa a taula 

continuen sense una resposta clara i concisa.

Es veu que costa harmonitzar unes polítiques centrades en 
l’interès general de les persones, donat que ha quedat de-
mostrat que la majoria dels qui arriben al poder no saben 
administrar pel bé general de tothom, ans al contrari, qui 
arriba al poder té tendència d’anar a implementar els extrems, 
de passar-se de frenada, si abans, negre, ara blanc. I la 
vida està plena de grisos, amb molts matisos de diverses i 
variades intensitats.

Malauradament, ha baixat el nivell en general. Som víctimes 
de la postveritat, que és una cosa híbrida, indefinida i contra 
la que no podem lluitar tal com ho fem amb una mentida. 
Sense veritat no existeix el diàleg per a un pensament crític, 
ni pot existir una autèntica democràcia. I a poc a poc, ens 
estan furtant aquest pensament crític, que tan necessari és 
per fer avançar la societat i evitar tancar-nos i aferrar-nos a 
la nostra única realitat individual.

Continuem
Ernest Plans Colomé

Foto: Joan Buj
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Ple de l’Ajuntament 19 de 
Juliol de 2021
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT 
Francesc Arasa Pascual

SECRETÀRIA: 
María Luisa Muley Sales. 

ASSISTENTS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sra. Genoveva Cabrera Gonzàlez
Sr. Àlvar Casanova Curto 
Sr. Antonio Galve Segarra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sra. Paula Ramírez Serra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Sr. Rafel Tomàs Royo.

Únic.- BALANÇ DE LES FESTES PATRONALS DE SANT 
JOAN 2021

L’alcalde explica que aquest ple extraordinari ha estat convocat a 
sol·licitud d’1/4 part dels membres de la corporació, d’acord amb 
l’establert a 46.2 a) de la Llei reguladora de les bases del règim local. 
I aprofita l’avinentesa per a felicitar al regidor delegat de l’Àrea de 
Festes Sr. Lluís Cabrera Roch per l’organització i desenvolupament 
de la Festa de Sant Joan, així com a la seva Comissió de Festes. 

Tot seguit dóna la paraula al regidor Sr. Castañeda Ramos que ha 
estat el seu promotor.

El Sr. Castañeda Ramos inicia la seva exposició considerant que 
aquest ple extraordinari a petició del regidors es pot considerar un fet 
important, per ser el primer d’aquest caràcter que es celebra per la 
corporació i que espera que es faci publicitat en la revista Marinada.

A continuació pren la paraula la regidora Sra. Paula Ramírez Serra, 
la qual manifesta que el suport a la celebració del ple ha estat pel 
l’interès en escoltar al Sr. Castañeda Ramos i abans de exposar el 
posicionament del seu grup, també vol sentir les explicacions de 
l’equip de govern.

Pren la paraula el regidor delegat de l’Àrea de Festes, Sr. Lluís Ca-
brera Roch, per donar la seva opinió i respondre a les preguntes 
formulades.
El regidor Sr. Castañeda li dona la rèplica, manifestant que l’important 
no és qui, sinó el què: què s’ha d’evitar i així perfeccionar. Respecte 
a lo de Camarles, no parlava d’anys anteriors, sinó d’aquest. Torna 
a dir que el ell vol és ajudar. 

En el seu torn de paraula, la regidora Sra. Paula Ramírez Serra, 
agraeix les explicacions donades, restant satisfeta, i fa una valoració 
de les festes favorable en general. Únicament sol·licita poder tenir el 
programa de la Festa amb antelació, ja que ells com a membres 
de la corporació volen saber i també sumar. 

El regidor delegat de l’Àrea de Festes, Sr. Lluís Cabrera Roch, li 
explica que fins l’últim dia van haver canvis. Amb la pandèmia ha 
estat difícil. Però es procurarà per a altres vegades. 

Torna a intervenir el regidor Sr. Castañeda Ramos amb un seguit 
de puntualitzacions.

Desprès de les intervencions, pren la paraula l’alcalde per, abans 
d’aixecar la sessió, manifestar que no s’entén la finalitat d’aquest 
ple, atès que no s’ha fet un anàlisi en profunditat, sinó simplement 
comentar 2 “coses”. Respecte als bous de Camarles, explica que 
l’ajuntament del municipi s’ha fet càrrec de totes les despeses legals 
i oficials que comporta la celebració de bous.

I per finalitzar, exposa que l’alcaldia pren decisions amb valentia, 
i que té plena confiança en la Comissió de Festes. 

Junta de Govern 6 de 
Setembre 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1765/2021. Cristòbal C.G., en representació de 
Papua Club
Permís per fer rostida i música a la terrassa.

La Junta de Govern, acorda: 

CDesestimar la petició per fer una rostida a la terrassa ja que 
entenem que no pot complir la normativa COVID :

Quant a la possibilitat de fer música s’haurà d’adaptar a l’aprovat 
per la junta de govern del dia 28 de juny de 2021, on es van 
establir les condicions per autoritzacions per a realitzar música en 
viu, ambientació musical i acte d’entreteniment en general a les 
terrasses dels bars i restaurants de l’Ampolla durant l’estiu 2021 
(de l’1 de juliol al 30 de setembre), i, entre els quals, l’horari previst 
és de les 11:00 h a les 14:00 h i de les 21:30 h a la 01:00 
h. i la instal·lació per a l’actuació musical no pot superar els límits 
de l’ocupació corresponent.

G1776/2021. Progat l’Ampolla. 

La Junta de Govern, acorda: 

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada al carrer Rall 
el dia 11 de setembre de 2021 de les 09:00 h a les 21:00 h 
per tal de fer difusió i recollir donatius per a l’Associació.. 

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 119/2021. Eduard C.S. Concedida
Habitatge unifamiliar aïllat i piscina
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Expt. 135/2021. Maria Adelaida V.V. Concedida
Caseta d’eines / magatzem

Expt. 152/2021. Noemí E.V. Concedida
Transformació finestra i fer envà

Expt. 153/2021. Rafel E.C. Concedida
Legalització piscina

1. ANTECEDENTS

Expt. 154/2021. Ana M.R. Concedida
Canviar finestres de fusta per altres d’alumini

Expt. 155/2021. Engracia Q.M. Concedida
Reparar camí de terra d’accés a la parcel·la

Expt. 156/2021. Dankert T. Concedida
Reformar bany, substitució paviment uns 40 m2.

Expt. 157/2021. Alfredo G.A. Concedida
Tanca

Expt. 158/2021. Claudia M. Concedida
Tanca perimetral

Expt. 159/2021. Joana R.S. Concedida
Canviar finestres i arranjar façana.

Expt. 160/2021. Alfredo del H.C. Concedida
Reformar el bany i posar parquet al terra.

Expt. 161/2021. Agnes M. Concedida
Canvi de teulada

ASSUMPTES ECONÒMIC

G1764/2021. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021 
i següents.

La Junta de Govern, acorda:

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

ALTRES 

G1500/2021.
Contractació subministrament de menús per al 
menjador escolar (Escola Mediterrani) i de la Llar 
d’infants municipal

La Junta de Govern, acorda: 

Adjudicar el contracte del servei de menjador escolar (Escola 
Mediterrani) i de la llar d’infants municipal (Marinada) al 
municipi de l’Ampolla, a l'empresa CATERING PLAT A TAULA 
S.L., amb NIF B55684070 per import de 3,58 € menú/
dia/alumne, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3,25 
€ menú/dia/alumne + 0,33 € d’IVA en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 10%, amb subjecció 
als plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 

aprovats per un període de 2 cursos escolars (2021/2022 
i curs 2022/2023), prorrogables 2 més.

Junta de Govern 13 de 
Setembre 2021

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1766/2021. Òscar A.P.
Petició pas vianants al carrer Ventura Gassol.

Atès l’informe emès pel Cap de la Policia local de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda: 

Comunicar al Sr. Òscar A.P. que es pintarà un pas de vianants 
a la cruïlla de carrer Ventura Gassol amb el carrer Sant Jordi.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 163/2021. Antonio C.B. Concedida
Canviar banyera per plat de dutxa.

Expt. 164/2021. Comunitat de Propietaris Joan XXIII 
escala C. Concedida
Rampa accés

Expt. 165/2021. Damián V.A. Concedida
Tanca perimetral

Expt. 166/2021. Carlos B.G. Concedida
Instal·lació fotovoltaica

Expt. 167/2021. Agapito S.L. Concedida
Celosia

Expt. 168/2021. Mª José B.S. Concedida
Legalització piscina

Expt. 169/2021. Emilio Fco G.V. Concedida
Reformar bany, instal·lar porta corredera

ASSUMPTES ECONÒMIC

G231/2021. Aprovació Padrons Fiscals exercici 2021.
Padró IBI rústica i IAE

La Junta de Govern, acorda:

Primer.- Aprovar el Padró de l’IBI de rústica que ascendeix a 
33.854,75 €
Segon.- Aprova el Padró de l’IAE que ascendeix a 60.278,11 €

ALTRES

G1600/2021. Autoritzacions de l’ús de les instal·la-
cions i equipaments municipals per a la temporada 
de mes de setembre de 2021 fins al mes de juny de 
2022 per a les Entitats Municipals.
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La Junta de Govern, acorda: 

Autoritzar al Club de Gimnàstica Rítmica L’Ampolla per a fer la 
seva activitat, l’ús de:

• Antic pavelló (zona lúdico esportiva): dilluns i dimecres de 
les 17:00 h a les 19:30 h.

• Pavelló nou: dilluns de les 17:30 h a les 21:00 h, dime-
cres de les 17:00 h a les 19:30 h i dijous de les 17:30 
a les 20:30 h.

Autoritzar al Club Futbol Sala L’Ampolla per a fer la seva activitat, 
l’ús de:

• Pavelló nou: dimarts de les 18:30 h a les 21:30 h (pista 
compartida l’última hora amb el Club Handbol l’Ampolla), 
dimecres de les 20:00 h a les 21:30 h i divendres de les 
17:30 a les 22:00 h.

Autoritzar al Club Handbol L’Ampolla per a fer la seva activitat, 
l’ús de:

• Antic pavelló (zona lúdico esportiva): divendres de les 
20:30 h. a les 22:00 h.

• Pavelló nou: dimarts de les 20:30 h a les 22:00 h (pista 
compartida la primera hora amb el Club Futbol Sala 
l’Ampolla).

Autoritzar a l’Associació de dones de L’Ampolla per a fer l’activitat 
de zumba l’ús de:

• Antic pavelló (zona lúdico esportiva): dimarts de les 09:30 
h. a les 10:30 h. i de 18:00 h a les 19:00 h i dijous de 
les 09:30 h. a les 10:30 h. i de 17:00 h a les 19:00 h.

Autoritzar a l’Associació escola de música d’Enharmonia de 
l’Ampolla per a fer la seva activitat, 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.

G1600/2021. Lorena A.M.
Autoritzacions de l’ús de les instal·lacions i equi-
paments municipals per a la temporada de mes 
de setembre de 2021 fins al mes de juny de 2022.

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Lorena A.M. per a fer l’activitat de gimnàstica, l’ús de:

• Antic pavelló (zona lúdico esportiva): dilluns, dimecres i 
dijous de les 19:30 h a les 20:30 h 

Junta de Govern 20 de Setembre 
2021
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1853/2021. Martina C.G.
Celebració aniversaris a la plaça de l’Ajuntament

La Junta de Govern, acorda: 

Autoritzar a Martina C.G. per a celebrar els aniversaris de les 
seves filles a la plaça abans esmentada els dies 4 d’octubre 
i 4 de novembre de 2021. Significant-li que la celebració es 
portarà a terme sota l’exclusiva responsabilitat de la persona 
titular d’aquesta autorització, amb l’obligatori compliment de 
la normativa establerta per la prevenció de la COVID en les 
esmentades dates.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 45/2021. Joaquin N.G. Concedida
Habitatge unifamiliar aïllat i piscina

Expt. 140/2021. Damish S. Concedida
Adequació del local. 

Expt. 141/2021. Begoña F.G. Denegada 
Posar panel Sandwich a la teulada de la barbacoa.

Expt. 171/2021. Natividad M.C. Concedida
Reformar bany

Expt. 172/2021. Michel N. Concedida
Canviar de banyera per dutxa

Expt. 173/2021. Carlos G.D. Concedida
Tirar 2 m2 de paret exterior

Expt. 174/2021. Mª Teresa V.R. Concedida
Reparar arqueta, esquerda pati i col·locació de 
claraboia.

Expt. 175/2021. Edistribución Redes Digitales. 
Concedida 
Projecte de reforma tecnológica del CT 20423

Expt. 176/2021. Delalba S.L. Concedida
Canvi finestra i porta entrada i col·locació sostre.

Expt. 177/2021. Fragadis SL. Concedida
Reformar supermercat.

ALTRES

G1892/2021. Condicionament, restauració i 
millora de les infraestructures de l’espai natural 
de la Bassa de les Olles
Sol·licitud subvenció.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l’esmentada memòria descriptiva, l’import de la qual 
ascendeix a 16.969,28 €.

Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural la inclusió de la memòria “Condicionament, res-
tauració i millora de les infraestructures de l’espai natural de la 
Bassa de les Olles” en l’esmentada convocatòria.



L'Ajuntament signa un conveni de 
col·laboració amb el Projecte Emma

Redacció

El 13 d'agost, l'alcalde Francesc Arasa es 
va reunir amb representants del Projecte 
Emma per fer palès el conveni de col-
laboració entre l'Ajuntament i l'associa-
ció. El consistori va fer un donatiu per 
valor de 500 euros per al projecte, el 
qual investiga el càncer de mama. 

A aquesta xifra se li suma la quantitat 
de 220 euros, que correspon al tercer 
premi de l'Ironcat 2021. El triatleta En-

rique Barajas Ojeda, que va quedar en 
tercera posició de la categoria masculina, 
va donar el premi a l’Ajuntament perquè 
es destinés a algun projecte esportiu i/o 

solidari. Tenint això en compte, l'Equip 
de Govern va considerar que destinar-lo 
al Projecte Emma donaria gran sentit a 
l'aportació que va fer aquest esportista.
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La primera edició dels Relleus Solidaris 
recapta més de 100 euros a l'Ampolla

Redacció

La primera edició dels Relleus Solidaris, 
organitzada per La Lliga Contra el Càncer, 
a la qual va participar l'Ampolla el 21 
d'agost, va recaptar més de 30.000 
euros. Al nostre municipi, es van recol-
lectar106 euros.

Els beneficis aconseguits s'han destinat 
al suport dels pacients oncològics, a les 
activitats que promouen la promoció 
de la salut, als programes que es creen 
des de la Lliga, a impulsar la recerca 
al territori, com per exemple el Projecte 
Emma, i a la formació de professionals 
i voluntariat.

A principis del passat estiu, la Lliga 
Contra el Càncer de les Comarques de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es 

marcava un repte sense precedents: crear 
una iniciativa conjunta que involucrés les 
10 comarques de Tarragona i de les 
Terres de l'Ebre (Conca de Barberà, Alt 
Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Baix 
Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra 
Alta, Baix Ebre i Montsià).

Durant onze caps de setmana, un "tes-
timoni" va recórrer els diversos pobles i 
ciutats que formen part d'aquestes co-
marques on es van fer activitats de tota 
mena. La mecànica va ser la següent: les 
delegacions de la Lliga dins la comarca 
rebien el "testimoni" a l'inici del cap de 
setmana i després de dur a terme les ac-
tivitats programades, s'encarregaven de 
portar el "testimoni" a la següent comarca, i 
així successivament.

La voluntat, remarquen des de l'orga-
nització, és que els Relleus Solidaris es 
consolidin com una cita anual i referent 
en el territori i que un cop la pandèmia 
desaparegui, es puguin incrementar i 
diversificar les accions.
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L’Ajuntament impulsa dues campanyes 
informatives per fomentar el reciclatge 

i disminuir les tones de resta
Redacció

La regidoria de Serveis Municipals 
i la de Medi Ambient, en el pla de 
compromís del consistori per cuidar el 
medi ambient del municipi, s’han unit per 
impulsar dues campanyes informatives per 
fomentar el reciclatge entre la població 
i reduir les tones de resta que la ciutada-
nia de la localitat produeix diàriament. 
Amb aquest objectiu, s’han editat dos 
tipus d’impresos que, o bé es troben als 
establiments de l’Ampolla o un informador 
de carrer ofereix al veïnat en diferents 
punts de l’espai públic.

La campanya Ens hi juguem molt, reci-
cla, depèn de tu es divideix en quatre 
eixos. D’una banda, s’explica què s’ha 
de fer a les llars per reciclar adequada-
ment tots els residus que es produeixen. 
D’altra banda, també crea consciència 
de la importància de cuidar de l’entorn 
natural. El tercer tema que es tracta en 
l’imprès és el fet de ser cívic al carrer, 
recordant la necessitat de no tirar ni les 
burilles de cigars ni els xiclets a terra i 
de recollir els excrements de les mas-
cotes i dipositar-los a les papereres. Fi-
nalment, també es dedica un espai on 
es reflecteix la realitat dels hàbits de les 
persones i les conseqüències que això 
suposa, aportant xifres que conviden a 
reflexionar sobre aquest problema.

En aquesta mateixa línia, les dues re-
gidories han estrenat un roll-up amb el 
missatge Que aquest no sigui el nostre 
llegat. Ens hi juguem molt, recicla. És 
aquest el futur que els espera?. La finalitat 
d’aquesta pantalla enrotllable és que 
estigui present en cada activitat i acte 
que s’organitzi per fomentar la cura del 
medi ambient per tal de crear consciència 
entre la població i que es tingui sempre 
present que les seves accions repercutiran 
en el futur del planeta.

L’altra campanya, Restem resta, anima la 
població a reciclar correctament totes les 
deixalles i minimitzar al màxim possible 
els residus que es tiren al contenidor de 
resta. Per tal de conscienciar la societat, 

en el pamflet s’especifica quin va ser el 
cost de les tones de resta que es van 
produir a l’Ampolla el 2019, 59.885 eu-
ros, i quina serà l’evolució en els pròxims 
anys si no es canvia la tendència. Con-
cretament, s’estima que si la ciutadania 
no redueix les tones de resta que produeix, 
el 2022 es pagarà 85.695 euros i el 
2024, 103.820 euros. Així doncs, el 
missatge que es transmet és que com 
més resta, menys es recicla i, per tant, 
més es paga de cànon i del procés de 
tractament; a això se li afegeix que es 
reben menys ingressos en concepte de 
retorn del cànon de la fracció orgànica, 
dels envasos, del cartó i del vidre.

En aquesta mateixa línia, s’han engan-
xat uns adhesius a tots els contenidors de 
resta del municipi amb el missatge Res-
tem resta, el no reciclar bé ens costa 
car pretenent que “tothom que dipositi 
residus en aquest contenidor reflexioni 
sobre la seva actitud, apel·lant la seva 
responsabilitat respecte al reciclatge 
amb l’objectiu de reduir les tones de 
resta”, explica Geno Cabrera, regidora 
de Serveis Municipals, qui afegeix que 
“només canviant la nostra mentalitat i 
comprometent-nos amb el medi ambient 
podrem aturar, o si més no minimitzar, 
els efectes del canvi climàtic”.



L'Ampolla, un dels escenaris de la 7a 
edició del Delta Birding Festival

Redacció
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El Delta Birding Festival va tornar al Delta 
de l'Ebre els dies 24, 25 i 26 de setembre 
amb més força que mai, després de 
l'aturada obligada l'any anterior per la 
pandèmia de la Covid-19. L'Ampolla va 
ser un dels escenaris d'aquesta 7a edició 
del festival internacional d'ornitologia.

La vintena de participants en l'activitat 
que es va organitzar al nostre municipi 
va poder observar els ocells, la fauna, 
la flora i el paisatge que hi ha al voltant 
de la bassa de les Olles i a la platja de 
l'Arenal de la mà de Manolo Sánchez, 
ornitòleg expert.

En el conjunt del Festival, que va rebre 
més de 2.500 assistents, es van presentar 
més d'un centenar de propostes molt 
diverses i per a tots els públics, acompa-
nyades d'una gran fira de productes i 
serveis per als ornitòlegs i per a la gent 
que gaudeix de la natura en general.
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Un festival solidari que retorna 
a la natura els beneficis

El Delta Birding Festival és l'únic festival 
espanyol que destina el preu de les 
entrades a projectes de conservació 
dels ocells. Enguany, els ingressos s'han 
destinat a recolzar un projecte d'inte-
gració i col·laboració dels membres de 
la tribu dels Daasanach de Kènia, amb 
l'objectiu d'aprofundir en el coneixement 
de la riquesa ornitològica de la regió 
del llac Turkana i el possible desenvo-
lupament com a destí ecoturístic. En els 
darrers anys, gràcies a la venda de les 
entrades i a la implicació dels visitants 
s'ha aconseguit recaptar 30.000 euros.

Activitats de tota mena: 
alliberament d'aus i descoberta 
de l'entorn

Al llarg del cap de setmana, els visitants 
també van tenir l'oportunitat excepcional 
d'accedir a les llacunes de l'Alfacada 
i a la de Vilacoto, situades a l'interior 
d'una finca privada que normalment no 
es pot visitar. Així mateix, es van fer 
sortides per a principiants, excursions en 
vaixell per veure ocells pelàgics a mar 
obert i limícoles a la badia del Fangar.

També es van organitzar tallers de 
seguiment de rastres d'animals o de 
gravació de cants d'ocells. Així com 
sortides nocturnes per descobrir els mus-
sols i els enganyapastors, nombroses 
activitats per a infants dins el recinte 
de MónNatura Delta, i un reguitzell 
de concursos, que van comptar amb 
magnífics premis.

Un any més, aquesta fira ornitològica, 
considerada una de les més importants 
del Mediterrani, ha continuat amb el seu 
gran èxit de convocatòria, posicionant-se 
com a cita ineludible per a ornitòlegs 
i una de les fires més importants del 
món per al sector.



La Regidoria de Sostenibilitat i Medi 
Ambient promou diversos tallers de 
reciclatge a la platja per conscienciar 
sobre la problemàtica de les deixalles

Redacció
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Durant aquest estiu, s'han dut a terme a la 
platja de les Avellanes uns tallers organitzats 
per la Regidoria de Sostenibilitat i Medi 
ambient, dirigits a infants i famílies, per tal 
de conscienciar sobre la importància del 
reciclatge i per donar una nova utilitat a 
deixalles molt usuals a totes les llars.

Aquests tallers, dinamitzats per l'empresa 
Plàncton, sempre tenien un fil conductor, 
que és el mar i les conseqüències que 
té llençar-hi deixalles. Durant l'activitat, 
es feia especial menció als plàstics, i al 
mateix temps que es duien a terme diver-
sos treballs manuals, s'aprofitava per fer 
pedagogia de l'impacte tan nefast que 
té quan una ampolla o un simple tap de 
plàstic quan són abocats al mar.
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Paral·lelament, la Fundació Ibercaja 
i Rastreator, amb el suport de l'Ajun-
tament, també van organitzar un matí 
de tallers infantils i una exposició foto-
gràfica amb l'objectiu de sensibilitzar i 
educar ambientalment a petits i grans. 
Aquesta activitat es va emmarcar en la 
campanya La Mar de Limpio, impulsada 
amb el suport de la Fundació Biodi-
versitat del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic.

La Regidoria de Sostenibilitat i Medi 
Ambient espera que aquestes accions, 
sumades a altres iniciatives com l'es-
cultura El peix que menja plàstic, les 
boies instal·lades a les platges o les 
campanyes de reciclatge, entre d'altres, 
donin el seu fruit, i que amb la implicació 
de tothom, es pugui revertir a poc a 
poc la situació mediambiental en què 
ens trobem.



L'Ampolla se suma a la cadena humana 
reivindicativa organitzada pel Moviment 

de Lluita pel Delta de l'Ebre
Redacció
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Veïns i veïnes de l'Ampolla es van sumar el 26 de setembre 
al matí a la cadena humana reivindicativa que va tenir 
lloc a la badia del Fangar i que va estar organitzada pel 
Moviment de Lluita pel Delta de l'Ebre.

Més de 500 persones van participar en aquesta acció a 
l’hemidelta nord per denunciar la regressió que pateix el 
Delta de l'Ebre. Els i les participants es van unir des de la 
punta del Fangar fins a la platja de Lo Goleró i van omplir 
gairebé un quilòmetre de distància amb embarcacions, 
caiacs, plataformes pesqueres i persones.

Amb l’acció es van reclamar plans de dragatge a la badia, 
la protecció de la zona, el manteniment de l’actual línia de 
costa i la implementació del pla contra la regressió de la 
Taula de Consens del Delta per part dels governs català i 
espanyol.

L’acte va comptar amb diferents representants institucionals 
de l’Ajuntament.
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Un any més, el 18è Open de Sant Joan de 
Dòmino ha estat tot un èxit

Esteban Munné

Han hagut de passar 27 mesos perquè 
el torneig de dòmino, que es juga cada 
any a l'Ampolla, tornés a disputar-se. 
Un període de temps, sens dubte, massa 
llarg, que per culpa de la COVID-19 
no s'havia pogut celebrar des de Juny 
de 2019, però que ens ha demostrat, una 
vegada més, que l'Open de l'Ampolla, 
compta amb un prestigi i una solvència 
que l'ha convertit en el torneig més recone-
gut de tot Espanya, alhora que respectat 
més enllà de les nostres fronteres.

És l'únic torneig de país que dura 3 dies 
i és, a més, el que més i millors premis 
concedeix als seus participants. A 
l'Open de l'Ampolla venen parelles de 
tot Catalunya i de diversos punts de tot 
país, especialment de les comunitats va-
lenciana i murciana, encara que també 
vénen jugadors de Madrid, Galícia, Re-
pública Dominicana i, aquest any, una 
parella veneçolana que, a la postres es 
va proclamar campiona del torneig.

Amb la inestimable col·laboració de 
l'Escola Mediterrani i de tot el seu 
quadre docent que, com cada any es 
van bolcar en el projecte, l'Open es 
va iniciar el divendres 17 de setembre 
amb un torneig infantil, el tercer que se 
celebra a l'Ampolla, que n’és, la pionera 
en aquest tipus d'iniciatives i que ja han 
estat imitades per altres tornejos de dòmino 
de país.

Els equips, formats per un nen o una 
nena, acompanyats per un adult, van par-
ticipar amb enorme entusiasme i il·lusió, 
demostrant l'esplèndid futur que existeix 
en aquest esport. Els 20 participants en 
el torneig van obtenir una gran quantitat 
de premis gràcies a la col·laboració de 
l'Ajuntament de l'Ampolla, Mel 
Muria i arrossos Montsià que, 
com tots els anys, contribueixen a que 
aquesta festa del dòmino es consolidi 
com a part important dins de l'Open.

Les guanyadores del torneig van ser 
Ashley, com a primera classificada, 
Claudia com a segona i Astrid Cid 

en tercer lloc, que van obtenir les copes 
que les acredita com a campiones del 
2021. Un cop més va quedar palès el 
gran nivell de les noies que van copar 
els 5 primers llocs del campionat.

A l'endemà, dissabte, va començar el 
XVIIIè Open de Sant Joan de 
l'Ampolla amb la participació de 56 
parelles, que tot i les mesures i restriccions 
COVID, van acudir de diversos llocs 
d'Espanya, destacant la nodrida repre-
sentació de la Comunitat Valenciana 
amb 16 parelles participants.
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Davant la impossibilitat de poder fer-ho 
anteriorment, el C.D. Ampolla va vo-
ler aprofitar l'ocasió i retre homenatge 
a dos il·lustres companys i socis de club 
Quique Sales i Paco Curto "Far-
ma", que havien mort recentment (D.E.P.)

El torneig va ser molt disputat. Hi van 
participar diversos campions d'Espanya 
i de Catalunya que, es van presentar 
a l'última partida amb serioses opcions 
d'alçar-se amb la victòria final.

El primer lloc el van aconseguir la parella 
formada per Salomó Vergara i 
Johny Acolatosti, parella de naci-
onalitat veneçolana del C.D.Pulpeiro 
de Lugo, que es van embutxacar els 
1200 € del primer premi, així com una 
copa acreditativa i 2 pernils.

El segon lloc, també del C.D.Pulpeiro 
de Lugo el van aconseguir José 
Díaz i José Silva que van obtenir 
800 €, copa més 2 pernils. Finalment, la 
parella formada per Felipe Valcarcel 
i Francisco Lombardo de València 
van aconseguir els 500 € més dos pernils 
i la copa que els acreditava tercers clas-
sificats.

A part del pòdium d'honor, 20 parelles 
més, van obtenir premis de diverses 
quantitats fins a configurar un total de 
gairebé 4.500 €, que converteixen 
l'Open de l'Ampolla en el campionat 
de dòmino millor remunerat de tot el 
panorama nacional amb molta diferència.

Igualment cal agrair la col·laboració de 
Mel Muria, arrossos Montsià, 
Bonsai Mistral , l'Ajuntament 
de l'Ampolla i la majoria dels 
comerços del poble que, un any 
més, van contribuir a que tots els partici-
pants s’enduguessin a casa una nodrida 
quantitat d'obsequis.

El XVIIIè Open de Sant Joan de 
l'Ampolla, es va clausurar amb els 
parlaments de l'President d'Honor del 
C.D.Ampolla, Sr. Ramon Piñana, 
de l'actual president Roger De Mas i 

de l'alcalde de l'Ampolla Sr. Francisco 
Arasa, el qual va agrair l'esforç del 
C.D. Ampolla a la promoció que es 
fa del nostre poble a través del dòmino 
i va prometre la continuïtat i el suport de 
l'Ajuntament en el futur.

Esperem i desitgem que la propera cita 
del XIXè Open de Sant Joan de 
l'Ampolla pugui celebrar-se, com 
havia estat habitual, el proper mes de 
Juny de 2022 i amb la participació 
de més equips representants de tot 
Espanya.
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L’Associació de Dones de l'Ampolla, un espai 
per a la igualtat d'oportunitats

Associació de Dones de l'Ampolla (ADAM) 

L’Associació de Dones de l’Ampolla té dos 
objectius. D’una banda, pretén convertir-se 
en un referent en l’àmbit de la igualtat 
real d’oportunitats entre homes i dones. 
Així doncs, volem que sigui un espai 
per a aquells que consideren que la 
igualtat d’oportunitats és qüestió de tots 
i totes, sense excloure ningú.

D’altra banda, l’ADAM busca organitzar i 
promoure, amb el suport d’administracions, 
una sèrie d’activitats amb les quals volem 
fomentar un estil de vida actiu, adreçades 
a diferents franges d’edat. 

Les activitats que oferim són: 

• Pintures de roba i figures 

• Patchwork 

• Classes de cuina on-line: la cuina 
de la Ramona

• Zumba 

• Zumba gold 

• Dansa Yildiz, moviment expressiu 
i lliure 

• Ioga Kundalini 

A més a més, tenim previst organitzar 
activitats per a nens i nenes, concretament 
balls moderns. 

La veu de l’ADAM 

La comunicació és una activitat essencial 
per a l’ésser humà. Gràcies a ella hem 
evolucionat, treballat, ens hem estimat i, 
malauradament, hem lluitat. 

Vivim en l’era de la informació, i les 
decisions que prenem depenen, en 
gran manera, de les notícies que rebem. 
Volem que aquesta associació sigui un 
canal d’informació, un pont a través del 
qual explicar la tasca que s’està realit-
zant des de qualsevol administració, as-
sociació o col·lectiu. 

També farem d’ella una eina més de de-
núncia i de lluita contra les desigualtats 
que encara hi ha a Espanya i en altres 
llocs del món. Perquè pretenem que la 
societat decideixi el seu futur sota el 
prisma de la igualtat. 

Compromís amb l’erradicació 
de la violència masclista 

Les protagonistes més actives són les nos-
tres associades, lluitadores, incansables i 
tremendament imaginatives i innovadores. 

La violència cap a la dona tindrà un 
apartat especial. Els horaris laborals, 
la corresponsabilitat, la bretxa salarial o 
la diferència de les pensions són alguns 
temes sobre els quals podem debatre. El 
nostre compromís amb l’erradicació de 
la violència masclista és absolut, desenvo-
lupant-lo en la conscienciació que en tenim. 

Per acabar amb la violència de gènere 
és essencial que les víctimes coneguin 

els drets que les protegeixen i els recursos 
als quals poden accedir. 

Les dones emprenedores i valentes són 
fonamentals en la nostra societat, i més 
concretament a l’Ampolla i també a la 
nostra associació. 

Si volem seguir creixent com a societat, 
necessitem dones arriscades que em-
prenguin noves aventures empresarials, 
activitats per omplir-se i guanyar empo-
derament i independència econòmica. 
És indiferent si les aventures empresarials 
o activitats que programem són grans o 
petites, però totes han de ser valuoses. 

Des de l’Associació volem animar i 
convidar les dones de l’Ampolla a dema-
nar-nos informació i ajuda, i a compartir 
idees i noves aportacions. L’Associació 
ha estat creada per a nosaltres i juntes 
serem molt més fortes. És molt important 
estar caminant en un present i cap a un 
futur millor i lliure de violència.
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L'Ampolla celebra el Dia Internacional de la 
Gent Gran amb activitats dedicades al col·lectiu

Redacció

El col·lectiu de la gent gran de l’Ampolla 
va gaudir els dies 1 i 2 d'octubre del seu 
dia amb diverses activitats, promogudes 
en el marc del Dia Internacional de la 
Gent Gran. Durant els dos dies, es van 
pintar mandales, hi va haver una sessió 
de gerontogimnàstica, un taller de lectura 
i una actuació de dansa lliure.

Les activitats, que van tenir lloc a la plaça 
González Isla, van estar organitzades per 
l'Ajuntament, el Club de Pensionistes de 
l'Ampolla, l'Escola Mediterrani, la Creu 
Roja l'Ampolla i l'ADAM (Associació de 
Dones de l'Ampolla).



L’Ajuntament convida els alumnes de 
l’Escola Remolins de Tortosa que van ser 
ferits a l’estació de tren del municipi a 

fer diverses activitats a la població
Redacció

L’Ajuntament va convidar el dimecres 29 de setembre els 
alumnes de l’Escola Remolins de Tortosa que van ser ferits el 
passat mes de maig per una peça que va sortir disparada 
d’un tren en el seu pas per l’estació del municipi i tots els 
seus companys i companyes de classe a fer diverses activitats 
a la població.

Quan l’alumnat de 6è de primària del centre va arribar a 
l’Ampolla, va embarcar a un vaixell turístic amb el qual els 
nens i nenes van passejar per tota la costa del municipi, per 
la badia del Fangar i van visitar el viver de musclos i ostres 
Mirador Badia. Un cop van desembarcar, van desplaçar-se 
fins al Càmping Ampolla Platja, on van dur a terme diverses 
activitats com voleibol, futbol, pàdel, tirolina, jocs aquàtics 
a la piscina... Després, van dinar al restaurant Bama Beach 
Club, on van rebre la visita de l’alcalde Francesc Arasa, i 
de la regidora de Cultura, Meritxell Faiges.

“Des de l’Ajuntament volíem que els nens i nenes no guardessin un 
mal record de la nostra població a causa del desafortunat 
accident que van tenir a l’estació esperant el tren per tornar a 
Tortosa, i la millor manera d’aconseguir-ho era convidant-los 
a passar el dia al nostre municipi i que hi poguessin gaudir 
de diferents experiències”, explica l'alcalde Francesc Arasa.

“Hem viscut un dia ple d’activitats molt interessants i divertides: 
la ruta amb vaixell, les activitats a la piscina, els jocs al parc 
de tirolines del càmping... Ha estat una de les excursions 
més motivadores que hem fet amb l’escola”, coincideix tot 
l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Remolins de Tortosa.
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Una vuitantena de persones van par-
ticipar l'11 d'agost en la 17a edició 
del concurs de Castells i Escultures de 
Sorra, que va tenir lloc a la platja de 
l’Arenal. Entre els participants hi havia 
nens i nenes del Campus d'Estiu que 
organitza l'Ajuntament, d’altres que es 
van presentar per lliure i també algun 
pare i mare, que van competir en la 
categoria d'adults. 

El concurs, com cada any, constava de qua-
tre categories. En la categoria A —de 3 a 5 
anys—, el primer premi se'l va emportar Da-
vid Santiago; el segon, Erin Solà; i el tercer, 
Noa Daza. Pel que fa a la categoria B —de 
6 a 9 anys—, el primer premi va ser per a 
Joan Cabrera i Aleix Fabregat, que van parti-
cipar-hi conjuntament; el segon per a Valenti-
na Caballé; i el tercer per a Javier, Valentina i 
Max, que també van presentar-s'hi junts. 

En la categoria C —de 10 a 14 
anys—, el primer premi el va guanyar 
Abril Sopa; el segon, Cesc Esparza; 
i el tercer, Charles i Màxim, que van 
participar al concurs conjuntament. Fi-
nalment, en la categoria D —de més de 
15 anys—, hi va haver un únic guanya-
dor: Jesús Calvo Rodríguez.
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Una vuitantena de persones participen 
en la 17a edició del concurs de Castells i 

Escultures de Sorra

Redacció
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L'Ampolla commemora la Diada Nacional 
de Catalunya amb una xerrada sobre dret 
civil català i un concert de música de cobla

Redacció

L'Ampolla va commemorar el 10 de 
setembre al vespre la Diada de Catalunya 
2021 amb una conferència sobre l'evo-
lució del dret civil català en comparació 
amb el dret civil espanyol, que va anar 
a càrrec de Joan Juan Aixa, director 
dels Serveis Territorials de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. Tot seguit, 
hi va haver un concert de música de 
la mà de la Cobla Ciutat d’Amposta. 
Després, es va hissar la senyera amb el 
cant dels Segadors.
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Teatre a la fresca

Aquest mes de juliol, el dia 24 i el 30 
respectivament, l’Associació Teatral 
l’Ampolla va representar l’obra de Josep 
Maria de Sagarra “ El senyor Pupurull”. 
El primer dia es va representar a la Plaça 
Catalunya, com es costum des de fa 
10 anys, i el segon al recinte del Port 
Pesquer. Ambdós llocs sempre seguint 
les normatives d’aforament i protocols 
dictats per salvaguardar la seguretat 
del públic. Per la mateixa prevenció del 
COVID-19 els actors i actrius van actuar 
amb mascareta.

Degut precisament al risc que comporta 
el contagi últimament, l’assistència no 
va ser com la dels altres anys. Malgrat 
tot entre les dues actuacions van aplaudir 
l’obra unes 250 persones.

En aquest 2021, tan atípic per molts 
motius i amb moltes dificultats per poder 
assajar, el Grup de teatre és va proposar 
el repte de portar endavant una nova 
peça teatral i posar-la en escena. Rep-
te aconseguit amb èxit ja que el públic 
va gaudir i es va divertir amb aquesta 
entretinguda farsa en tres actes de Josep 
Maria de Sagarra.

El “Senyor Pupurull” en realitat és una 
adaptació que va fer Sagarra d’una 
peça de Molière que era un “divertimento” 
amb música i coreografia . És titulava 
“George Dandin ou le mari confondu”, 
que podríem traduir per “George Dandin 
o el marit desconfiat”. 

Sagarra va convertir aquest marit gelós i 
desconfiat en el “ Senyor Pupurull”, que 
paga ben cara la seva gosadia de ca-
sar-se amb una joveneta de la noblesa 
per obtenir un títol nobiliari.

L’obra ens situa en el temps en les darreries 
del segle XVII, i en l’espai en una plaça del 
barri del Born de Barcelona. Lloc que ha 
sabut plasmar amb una gran mestria en 
els decorats fets, pel també protagonista 
de l’obra Toni Martínez.

Dintre d’aquesta plaça i al voltant de la 
farola i la seva font es van moure amb 

E.F.

gràcia i distinció els nobles : els Mar-
quesos de Cascavell, la coqueta mar-
queseta Angelina, el seu gallard i noble 
amant Serafí. Però també els criats i cria-
des van saber trepitjar-la i córrer per ella 
: la desvergonyida Francisqueta criada 
d’Angelina, el distret Martinet, criat de 
Serafí, i la Bernarda, criada de Pupurull 
que fins i tot inclús a las palpentes va cór-
rer per la plaça. I no ens oblidem de la 
vida que li donaven la verdulaire i les 
compradores. 

Però sense cap dubte qui més la va 
trepitjar i la va patir va ser el bon home 
del senyor Pupurull , portat per la seva 

gelosia i per la desconfiança primer, 
però després per la certesa de que la 
dona l’enganyava . Fins el punt que 
en la seva desesperació li confessava 
al seu veí i amic l’Apotecari que és 
volia suïcidar i li demanava un verí per 
matar-se. Lo del pobre Pupurull amb 
Angelina era una mort en vida, com 
explicava en els seus monòlegs.

El públic que va assistir va apreciar 
tots aquests matisos dels personatges, 
tal com ho demostraven les rialles i els 
aplaudiments. Uns grans actors i actrius 
per fer passar una bona estona d’una 
nit de teatre a la fresca.



Els personatges han estat interpretats 
per: 

La verdulaire: Bega Bru

La compradora i criada d’Honorat: 
Berta Cabrera

Bernarda la criada de Pupurull: 
Gemma Aixendri

Honorat, apotecari: Guillermo Molina

Martinet, criat de Serafi: Llàtzer Bru

Francisqueta, criada d'Angelina: 
Carla Molina

La Marquesa de Cascavell: Rosa Canti

El Marquès de Cascavell: Pere Curto

Serafi, l'amant d'Angelina: 
Josep Navarro

Angelina, la Marqueseta: 
Mercè Cabrera

El senyor Pupurull: Antoni Martínez

Aprofitem aquest espai per fer una crida 
a la gent del poble que estimi el teatre i 
vulgui apuntar-se al grup, sobretot homes. 
Joves de 18 a 50 anys animeu-vos i 
apunteu-vos al teatre! 

Com sempre agraïm la col·laboració del 
nostre Ajuntament, de manera especial a 
la Regiduria de cultura, també l’ajuda 
de la brigada municipal, Club de Jubilats, 

voluntaris de taquilla, família Xulvi, forn 
Cabrera etc. Amb aquests suports i princi-
palment el del públic hem pogut mantenir 
per més de 10 anys consecutius aquest 
espai cultural de teatre al nostra poble. 

Desitgem que remeti la pandèmia i que 
ben aviat poguéssim actuar segons les 
normes de expressivitat que marquen els 
cànons teatrals: sense mascareta.
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El Certamen de Música Clàssica i Popular 
Eloi Mestre celebra la XXX edició

El port pesquer va tornar a ser l’escenari 
del Certamen de Música Clàssica i 
Popular Eloi Mestre, que aquest any 
va celebrar la XXX edició. Enguany, la 
Regidoria de Cultura va organitzar tres 
concerts que van tenir lloc els dies 12, 
13 i 14 d'agost.

La primera actuació va anar a càrrec 
del duet de saxo i piano Dexaloc, que 
va oferir un repertori de música contem-
porània, improvisació lliure i moviments 
escènics. El divendres hi va haver un 
concert de jazz de la mà de Debbie 
& Her Dixie Boys-Tavern. La Banda de 
Música d'Ulldecona, amb peces populars 
i tradicionals, va ser l'encarregada de 
posar el punt final al certamen.

Un any més, la Regidoria de Cultura 
celebra l'èxit d'assistència durant les tres 
nits i reconeix que la clau per atraure 
un públic variat és l'organització de con-
certs amb estils musicals diferents. També 
agraeix a la Família Grau Mestre la 
seva presència i la seva col·laboració 
en aquesta 30a edició.

Redacció
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El cineasta ampollero Mario Pons presenta 
'l'Espill', el seu darrer llargmetratge

El port pesquer va ser l'escenari el passat 25 de setembre 
de la preestrena del darrer llargmetratge del cineasta local 
Mario Pons. L'Espill és una comèdia romàntica basada en 
l'exili d'Hilaire Arasa, un narbonès anomenat popularment 
"Puigdemont", qui és entrevistat al mercat central de Les 
Halles, a París.

La pel·lícula narra com seixanta anys després, Hilaire torna 
al seu poble natal, Camarles, per a descobrir l'Espanya dels 
presos polítics i exiliats catalans. Un viatge de retorn al Delta 
de l'Ebre, al llegat repressiu de la postguerra, però també on 
va conèixer el seu primer amor.

A la presentació de l'Espill van assistir, entre altres personalitats, 
el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó; 
la directora dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de 
l'Ebre, Maria Victòria Alumini; el diputat provincial de Cultura 
de la Diputació de Tarragona, Miquel Subirats; i l'alcalde 
Francesc Arasa.

Redacció

Mireia Curto Perelló - Periodista



"La novel·la 'La revelación' et manté 
en un suspens permanent fins a 

l’última frase, però no és només un 
thriller, és també una història de 

família, de vida i d’amor"

Mireia Curto Perelló - Periodista
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L'escriptora i empresària TRINIDAD 
FUENTES GARRIDO va néixer a Barcelona, 
tot i que actualment viu a l'Ampolla. És 
criminòloga, investigadora privada i 
grafòloga i compagina l'escriptura amb 
la direcció del jardí botànic Ecoherbes. 
Posseeix un màster en Psicologia Criminal, 
un altre en Psicologia Transpersonal i 
dos postgraus: un en Coaching i Lideratge 
i l'altre en Mindfulness i Gestió Emocional. 
A l'abril, va publicar la novel·la de misteri 
i suspens "La revelación", l'inici d'una 
saga protagonitzada per una dona. 
Abans, però, ja havia escrit i publicat altres 
títols literaris com les novel·les "Almen-
dras amargas", "La sangre del ángel", 
"Con la noria por testigo" i "¡S.O.S! Me 
he enamorado".

Les seves obres han estat reconegudes 
amb diversos premis literaris. Amb la novel·la 
"Almendras amargas", el 2003 va ob-
tenir el segon premi del II Concurs Delta. 
"La sangre del ángel" va ser reconegut 

La novel·la La revelación és el teu cinquè llibre. 
Com et va néixer la passió per escriure?

Des de petita m’agradava escriure contes propis de la meva 
edat. A mesura que vaig anar creixent, vaig començar amb 
les novel·les. Tinc guardats diversos esborranys, manuscrits 
que mai han vist la llum. Crec que quan se sent veritable 
passió per alguna cosa, qualsevol moment és bo per fer-la 
realitat.

Quan et pregunten com vas començar a escriure, 
comentes que amb quatre anys ja ho feies amb 
molta fluïdesa gràcies al teu avi. Quin paper ha 
jugat en la teva carrera com a escriptora?

Quan tenia tres anys ja llegia i escrivia, el meu avi me'n 
va ensenyar. Amb quatre anys vaig escriure el meu primer 
relat, un microrelat al costat d’un dibuix. El meu avi sempre 
tenia un llibre a les mans. També li agradava llegir El Caso, 
un diari de successos, i a vegades, jo li donava un cop 
d'ull. Crec que així va començar la meva curiositat per la 
criminologia. Sens dubte el meu avi em va inculcar el seu 
amor per la lectura i l’escriptura

el 2005 amb el segon premi del III Con-
curs Delta. El relat "A voz alzada" va 
quedar en primera posició del XVII Con-
curs Sara Llorens l'any 2005 i també 
aquest any va guanyar el tercer premi 
del VIII Concurs Las Murallas-Harresiak 
amb el relat "Una realidad entre dos 
mundos". El 2008, va ser finalista del 
XIV Concurs de Narrativa Dones Àrtemis 
amb el relat "El ritual de la esperanza". 
Fuentes també ha escrit obres de teatre 
i amb "El regreso de Amanda" l'any 
2009 va quedar en segona posició del 
II Concurso de Obras de Teatro de la 
Diputación de Sevilla.

Quan li preguntes amb quina autora 
s'emmiralla, et respon que com a escriptora 
de novel·les d'intriga la seva referència 
és Agatha Christie. Li agrada practicar 
consciència plena, passejar prop del 
mar, escoltar òpera, i és una apassionada 
de totes les disciplines relacionades amb 
l'art, especialment de la pintura.

Sense desvelar-nos cap secret, per què hem de 
llegir La revelación?

Perquè és una novel·la que et manté en un suspens permanent 
fins a l’última frase. Amb uns personatges de gran càrrega 
psicològica. No és només un thriller, és també una història 
de família, de vida i d’amor. 
Cal remarcar que quan vaig començar a escriure aquesta 
novel·la, vaig voler ressaltar un tema del tot intolerable: la 
pederàstia, així com la necessitat de prendre consciència 
social sobre el desemparament que viuen les dones víctimes 
de violació.

Quina va ser la inspiració per escriure aquesta 
història de suspens i misteri que té lloc en dues 
èpoques diferents? 

Volia iniciar una saga i en aquest primer llibre presentar 
la protagonista. La idea original sorgeix inspirant-me en 
alguns fets reals. La novel·la està escrita en dues èpoques 
i en dues veus, amb històries paral·leles i amb intriga per-
manent. I, al llarg de la novel·la, es van revelant fets, secrets 
i crims, fins i tot al final, que és una gran revelació.



Ets criminòloga especialitzada en Psicologia 
Criminal, podem trobar realitat en els teus relats 
de suspens?

Sempre m’ha intrigat la ment criminal, per això vaig estudiar 
Criminologia i em vaig especialitzar en Psicologia Criminal. 
Per aquest mateix motiu escric thrillers i aplico els meus 
coneixements. 

Quines pinzellades dels teus coneixements sobre 
la ment criminal podem trobar en La revelación?

La revelación és un thriller protagonitzat per Minerva 
Nàcher, una investigadora privada amb un do especial. 
Minerva és requerida per la policia per resoldre el crim d’un 
violador reincident. I, paral·lelament, porta a terme una 
altra investigació en la qual descobrirà què tenen en comú: 
un home adinerat víctima d’una mala decisió, una monja 
atea, un vell antiquari entestat a trobar el seu primer amor, 
un assassí pederasta, una dona manipuladora, i una jove 
amb una sobtada malaltia. Així doncs, Minerva es veurà 
embolicada en una sèrie de successos, misteris i incògnites 
que afectaran ineludiblement la seva vida
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Amb la teva primera novel·la, Almendras 
amargas, l’any 2003 vas aconseguir el segon 
premi del II Concurs Delta, va ser aquest guardó 
un incentiu per seguir escrivint?

Per descomptat. Quan vaig escriure Almendras amargas no 
m’esperava obtenir un premi, ja que era la meva primera 
novel·la. Ara bé, vaig tenir sort i he de confessar que el fet 
que em reconeguessin la meva primera obra va ser clau per 
motivar-me a seguir evolucionant com a escriptora i posar 
sobre paper totes les novel·les que han vingut després..

A part d’escriptora també dirigeixes el jardí 
botànic Ecoherbes, ubicat a l’Ampolla, dues 
feines molt diferents que requereixen una gran 
dedicació. Com ho compagines?

El secret és fer-ho amb molta disciplina i organització. Quan 
em pregunten com m'ho faig, sempre explico que compaginar 
dues feines no és complicat, però és molt important que allò que 
facis t’agradi. 

Després de l'èxit de la primera part de la saga 
La revelación, ja has començat a escriure la 
segona entrega?

Evidentment que ja he posat fil a l'agulla i he començat 
a novel·lar el nou llibre de la saga protagonitzada per la 
peculiar investigadora Minerva Nàcher. 



Canvis en els drets de les persones amb 
necessitats diferents
Gemma Caballé Fabra - Universitat Rovira i Virgili

La insostenibilitat del sistema públic actual de pensions és 
una realitat imminent davant l’envelliment de la població i la 
baixa natalitat. Per això, cada vegada hi ha més interès tant 
pel sector públic com pels particulars en buscar alternatives 
a les pensions o complements de les mateixes per tal de 
poder assegurar una manutenció mínima per quan arribi 
l’anomenada “tercera edat”.

El passat 3 de setembre va entrar en vigor la Llei 8/2021 
que introdueix canvis significatius en matèria de drets de les 
persones amb discapacitat.

Aquesta llei d’àmbit estatal incorpora el que es preveu a la 
Convenció Internacional de Nova York sobre els drets de 
les persones amb discapacitat de 2006 que Espanya va 
ratificar l’any 2008.

Tot i que encara queda un llarg camí per recórrer per tal de 
garantir una igualtat efectiva i una millor inclusió, aquesta 
norma realitza un pas important en prioritzar la voluntat, 
preferències i autonomia de la persona amb discapacitat en 
qualsevol decisió on pugui veure’s afectada tant en l’esfera 
personal com patrimonial per sobre de la voluntat de les 
persones o institucions que vetllen per la mateixa.

Entre els canvis introduïts a través d’aquest nou marc legal es 
poden destacar els següents:

• Desapareix la declaració d’incapacitació a través 
de sentència judicial. De manera que únicament 
s’assigna la mesura de suport que correspongui sense 
alterar jurídicament la capacitat de la persona.

• Desapareix la clàssica distinció entre capacitat jurídica 
i capacitat d’obrar unificant tots dos conceptes. De tal 
manera que únicament es fa referència a la capacitat 
jurídica de les persones i el seu exercici.

• Se suprimeix la figura del tutor/a com a institució de 
protecció per les persones en discapacitat. La tutela es 
reserva únicament per als menors d’edat que no estan 
emparats per la pàtria potestat.

• Les mesures de suport passen a ser la principal figura 
d’assistència a la persona. Aquestes mesures poden 
ser voluntàries, és a dir, adoptades per la mateixa 
persona a través dels poders, els mandats preventius 
o l’autocuratela. O bé, en caràcter subsidiari i sempre 
que les mesures voluntàries no siguin possibles, 
s’apliquen altres institucions de protecció com la 
guarda de fet (normalment prestada per un familiar), 
el defensor judicial (per situacions concretes on hi ha 
un conflicte d’interessos) o la curatela (quan el suport 
s’ha de prestar de forma continuada en el temps). 

Aquesta norma ofereix més flexibilitat i amplia les solucions 
en funció de cada situació, ja que com més mesures de 
suport hi hagi, hi haurà un tipus d’assistència més adequada 
per la persona en concret.

No obstant això, la llei no ha estat exempta de controvèrsia. 
En primer lloc, al voltant de la terminologia utilitzada, ja 
que malgrat que la convenció internacional i l’OMS també 
utilitzen el terme “persones amb discapacitat”, hi ha altres 
termes on no es deriva la connotació negativa del prefix 
“dis” (significa “contrari a”) com per exemple, “persones amb 
necessitats diferents” o “persones amb diversitat funcional”. A 
més, tal com recorda la mateixa llei 8/2021, la majoria de 
les limitacions vinculades tradicionalment a la discapacitat no 
provenen de les persones, sinó del seu entorn. 

 En segon lloc, al voltant de la seva aplicació pràctica, ja que 
alguns dels canvis que s’introdueixen suposen bàsicament 
una modificació en la terminologia o en el procediment, però 
els efectes per la persona afectada, a la pràctica, poden 
continuar sent els mateixos que fins ara, especialment en els 
casos més severs. Per aquest motiu, caldrà veure quin serà 
l’impacte real d’aquesta norma tan esperada en el nostre 
ordenament en matèria dels drets de les persones més enllà 
del que es preveu en el paper i continuar treballant per 
tal que la igualtat i la inclusió no siguin només termes que 
s’invoquin a les normes i les polítiques, sinó que s’apliquin 
en el dia a dia.
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Procedència i distribució: L’Ànec blanc es un ànec 
de superfície del ordre dels anseriformes, i considerat, a 
nivell evolutiu. Viu a les zones aquàtiques i prop del mar, 
però durant les migracions se’l pot veure per diferents llocs 
del territori inclús pel Delta de l’Ebre. Procedeix del nord 
d’Europa com poden ser les Illes Britàniques, Mar del nord, 
Mar Bàltic, nord de França, quasi per tota Àsia Central

Morfologia: A mig camí entre les oques i els ànecs. El 
mascle i la femella son similars, excepte una protuberància 
que te el mascle dalt del bec. Medeis entre 50-70 cm. de 
llarg, i amb 100-130 cm. en les ales obertes, el pes es de 
1 kg aproximadament. El cap i el coll son de color verd, 
el pit es blanc amb una franja marro que sesten fins la part 
superior de l’espatlla, la resta del cos es blanc, menys una 
franja negra del pit al ventre, les ales son blanques amb la 
punta negra, i el bec vermell.

Habitat: Només baixa als Països Catalans quan l’hivern 
és molt rigorós a l’Europa del Nord. Els estols poden esser 
molt nombrosos, del ordre de 
100.000 individus a la mar de 
Wadden. Entre les illes Frisones i 
el mar del Nord. Camina amb mes facilitat 
que els altres ànecs per que té les potes mes 
llargues. Neda bé però es menys aquàtic 
que els altres anàtids.

Alimentació: : S’alimenta de mol·luscos, 
crustacis, peixets, insectes, cucs de 
terra, algues, herba i llavors. No 
sol capbussar-se del tot, sols 
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ÀNEC BLANC – TARRO BLANCO 
(T’adorna tadorna)

Paco Cabrera Curto

el cap i el coll per buscar l’aliment baix l’aigua, Se’l pot 
observar pels herbassars per menjar i descansar.

Reproducció: Nidifica en diversos punts d’Europa. 
Respecte als litorals catalans es molt rar, encara que s’ha 
observat que algunes parelles fan el niu i coven a alguns 
llocs del Delta de l’Ebre. El niu el fan amb herbes i ploma 
entre les dunes amb vegetació en terrenys terrestres i 
aquàtics, encara que prefereix les zones salines. Pon entre 
8 i 14 ous però s’han arribat a observar postes de 32 
ous, ja que les femelles ponen a diferents nius. Els ous son 
de color blanc i de crosta molt dura. Es la femella la que 
s’ocupa de covar-los fins a 30 dies mes 9 setmanes fins que 
volen. Organitzen una mena de parvulari fins la muda de 
les plomes per poder volar ja que amb les plomes de niu 
son fàcilment atacables, al març es reuneixen varis milers 
per iniciar la migració. L’estàndard de vida es de 5 a 15 
anys.

Curiositats: Es calcula que la població catalana es de 
536 parelles i la població europea entre 42.000-65.000 

parelles, 25- 49% de la població mundial. Està 
catalogat com espècie protegida. 



DECÀLEG D'ALIMENTACIÓ 
I ESTIL DE VIDA 
SALUDABLE MEDITERRANI
El passat 20 d’octubre, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) va publicar el Decàleg d'ali-
mentació i estil de vida saludable mediterrani, en ell es dóna importància al somni reparador, a l’exercici físic (almenys 150 
minuts per setmana), a menjar amb família i la reducció del malbaratament alimentari entre d’altres que tot seguit es mostren en 
la següent imatge:
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Dra. Roser Martí Cid
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica | Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 

Doctora en Nutrició i Metabolisme | Màster en Nutrició i Metabolisme

Perquè ”una estil de vida saludable” no es 
només l’alimentació sinó també la pràctica 
d’activitat física, evitar hàbits tòxics, tenir 
en compte el patró de son tant en qualitat 
com en quantitat d’hores per a que sigui re-
parador i menjar almenys un àpat en família. 
Així, es recomana menjar en família o amb 
amics perquè la sociabilitat és un aspecte molt 
important també pel benestar.

Tanmateix no hem d’oblidar que per a 
una alimentació equilibrada i saludable és 
important seguir un horari regular d’ingestes 
i consumir una alimentació variada amb 
aliments saludables i preferiblement d’origen 
vegetal. Tal com especifiquen els darrers es-
tudis, aquests recomanen reduir el consum 
de carns vermelles, embotits i carns proces-
sades, per així donar protagonisme als ali-
ments d’origen vegetal com fruites, verdures, 
llegums, fruits secs, cereals integrals i oli 
d’oliva.

I tu? Segueixes els 10 
punts per una bona 

salut? Uneix-te, practica 
el Decàleg!
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La partida de Llàtzer Bru

Juguen blanques i fan mat en 2 jugades. Nivell avançat.
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Fotos cedides per Pili Curto Gallimó.



Dotze periodistes provinents de diversos mitjans de comunicació 
del Regne Unit, França i l’Estat espanyol van visitar els dies 
28 i 29 de setembre l’Ampolla en el marc del programa Buy 
Catalunya. La finalitat d’aquest viatge de premsa era donar 
a conèixer els atractius del nostre municipi entre l’audiència 
d'aquests mitjans de comunicació perquè decideixi visitar el 
nostre territori i, al mateix temps, potenciar la marca L’Ampolla, 
espai gastronòmic del Delta.

Els professionals de la comunicació van arribar al municipi el 
dimarts, i després d’instal·lar-se a l’hotel Flamingo, van sopar 
al restaurant Club Nàutic – Casa Montero, on van degustar 
els plats típics de la zona, com el marisc, l’arròs i el peix de 
la llotja de l’Ampolla.

L’endemà, van gaudir d'un viatge en vaixell per la costa del 
nostre poble i d'una visita al viver de marisc Mirador Badia, on 
primer se'ls va mostrar com es cultiven els musclos i les ostres 
i, tot seguit, van dinar al bell mig de la badia del Fangar.

El programa Buy Catalunya és una iniciativa de l’Agència 
Catalana de Turisme i pretén promocionar les diferents zones 
de Catalunya. En aquest cas, el viatge de premsa es va 
centrar a mostrar els diferents punts d’interès de la Costa 
Daurada i de les Terres de l’Ebre.
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Periodistes del Regne Unit, França i l'Estat 
espanyol visiten l'Ampolla en el marc del 

programa 'Buy Catalunya'
Redacció



Els tretze restaurants que van participar 
en les XXII Jornades Gastronòmiques de 
l'Arròs van servir més de 1.500 menús. 
Enguany, les Jornades van tenir lloc del 
25 de setembre al 10 d'octubre.

Coincidint amb l'època de la sega de 
l'arròs, un any més restauradors del mu-
nicipi van preparar un seguit de propostes 
que combinaven aquest producte amb 
d'altres de proximitat com peix de la 
llotja de l'Ampolla, marisc i vins DO 
Terra Alta, amb l'objectiu de promocionar 
l'oferta gastronòmica de la zona.

Entre el ventall de propostes que els 
comensals podien trobar en els menús 
dels diversos restaurants hi havia arròs 
de pop i rap, eriçó d'arròs amb anguila 
fumada sobre llit de melmelada de 
tomàquet, arròs amb llamàntol, arròs 
de camagrocs i carpaccio de gam-
ba, farcellet de baldana d'arròs amb 
ceba caramel·litzada i anguila fuma-
da, i arròs amb tonyina Balfegó, entre 
molts altres plats.

Aquest cereal que es conrea al Delta 
de l'Ebre també va ser el protagonista 
d'algunes postres com del menjar blanc 
amb gelat de llet merengada, de l'arròs 
amb llet amb gelat de safrà d'Horta, i de 
l'escuma d'arròs amb llet i gelat de vaini-
lla de Madagascar. Els preus dels menús 
oscil·laven entre els 30 i els 45 euros.

Els restaurants adherits a les jornades 
d’aquest any 2021 van ser: Bama Res-
taurant – Beach Club, Botavara, Can 
Piñana, Casa Llambrich – Juani, Club 
Nàutic – Casa Montero, La Barraca, La 
Roca Plana, Lo Goleró, Restaurant del 
Mar – Flamingo, Rodamar, Sol, Taperia 
Lo Típic i Xerta Mar.

Com en anys anteriors, la marca d'arròs 
Nomen va col·laborar amb aquesta 
iniciativa obsequiant els restaurants ad-
herits amb arròs perquè l'utilitzessin per 
elaborar els plats dels seus menús.

Els tretze restaurants participants en les 
XXII Jornades Gastronòmiques de l'Arròs 

serveixen més de 1.500 menús
Redacció
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L’Ampolla torna a ser seu del Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques

Redacció

L’Ampolla va acollir el 26 de setembre la quarta regata 
puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquà-
tiques 2021, modalitat de circuit, sota l’organització de la 
Federació Catalana de Motonàutica i el suport del Patronat 
de Turisme de l’Ampolla, la Creu Roja de l’Ampolla i el Club 
Nàutic Ampolla.

A diferència de l’any passat, quan l’Ampolla va obrir la 
temporada al mes de setembre a causa de la pandèmia 
de la Covid-19, aquest any s’havien pogut dur a terme 
tres curses abans d’aquesta. Cal destacar que la prova, 
que va tenir lloc a la platja de les Avellanes, es va poder 
desenvolupar amb normalitat, sense cap inclemència me-
teorològica.

A la categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, es 
va produir l’absència de Lluis Montalà, líder provisional en 
aquell moment del Campionat, la qual cosa va donar peu a 
mànegues molt animades. Jordi Miquel Cos es va imposar 
amb claredat, guanyant les mànegues, seguit en una per 
Jordi Martí, en una altra per Jordi Serra i encara en una altra 
per Carlos Hidalgo. 

Pel que fa a les tres mànegues de la categoria GP3, aques-
tes van tenir un resultat idèntic, amb Lucas Oliver al capda-
vant, seguit sempre de Joan Sevil i Roger Pujol. Oliver va 
sumar així 281 punts i es va convertir en el virtual Campió 
de Catalunya de la categoria, ja que amb aquesta puntua-
ció cap dels altres competidors el podia abastar. 
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La gimnasta local Emma Serral 
Cserhalmi aconsegueix grans resultats 

amb el Club Mabel de Benicarló
Redacció

La gimnasta local Emma Serral Cserhalmi va iniciar-se al món 
de la gimnàstica rítmica al Club Gimnàstica Rítmica l'Ampolla 
quan tenia quatre anys. Després d’aconseguir diverses distincions 
de manera individual i també amb el conjunt amb el qual 
competia, a principis de l’any 2020, el Club Mabel Benicarló 
es va interessar per la gimnasta ampollera. L’entrenadora del 
club benicarlando, Manola Belda Marza, es va fixar en Serral 
en el campus organitzat l’estiu de 2017 pel CGR l’Ampolla al 
Club Mabel de Benicarló. 

Durant el 2020, la jove gimnasta juntament amb les seves 
companyes van quedar en primera posició en la modalitat de 
conjunts amb 3 pilotes i 4 maces del Campionat Provincial de 
Castelló - Nivell Base, les terceres de la competició autonòmica 
de València, i en el 21è lloc d’un total de 73 conjunts en el 
Campionat d’Espanya Base Conjunts.

Aquest 2021, han quedat primeres en la modalitat de conjunts 
amb 5 cèrcols del Campionat Provincial de Castelló, les segones 
de la competició autonòmica de València i les 6es de 63 par-
ticipants en el Campionat d’Espanya Base Conjunts. 

Així mateix, al llarg de la seva trajectòria esportiva, Serral 
també ha fet una prova al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cu-
gat, acompanyada de l’entrenadora del CGR l’Ampolla Mireia 
Fortuna. Segons explica la gimnasta “va ser una experiència 
meravellosa que encara em va motivar més per seguir treballant 
per aconseguir fer realitat els meus somnis”. 
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El CF Ampolla té un inici complicat al primer 
equip i segueix intractable al futbol base

Llàtzer Bru - President del CF Ampolla

Després d’una pretemporada de menys 
a més i amb un nivell de joc força alt, 
el primer equip del CF Ampolla es va 
estrenar a la Lliga (Segona Catalana) 
amb una dolorosa derrota per 0-3 davant 
el CE Perelló. Va ser un partit en el qual 
els nostres jugadors no van ser capaços 
de portar contínuament el perill a la por-
ta contrària tot i tenir la pilota gairebé en 
totes les fases del partit. El CE Perelló 
a poc a poc es va anar sentint més 
còmode i en jugades puntuals va poder 
materialitzar les ocasions que va crear, 
imposant-se per 3-0 al nostre camp. Va 
ser un cop dur per a tots els que cada 

setmana acompanyem l’equip i també 
per al mateix equip. 

En la segona jornada de Lliga, vam 
visitar a l'acabat d'ascendir Ebre Esco-
la Esportiva. Des del primer moment, 
l’equip va estar ben posat i jugant molts 
minuts a camp contrari, especialment 
durant la primera part. Tot i això, el gol 
encara es resistia a arribar. Aquesta 
resistència es va acabar transformant 
pràcticament en obsessió per marcar 
i treure els tres punts de l’estadi Josep 
Otero. Malauradament, això no va ser 
així, i amb tot l’equip en camp rival, 

l’Ebre Escola va aprofitar un contraatac 
a l’últim minut per fer el gol que tancaria 
el partit: 1-0. Segona derrota en el segon 
partit de Lliga. 

Uns resultats difícils d’assumir tenint en 
compte que, sense desmerèixer en cap 
moment al rival, ja que les seves victòries 
han estat justes, l’equip havia estat en 
molts moments del partit superior i portant 
el control del partit. Ara bé, quedava 
tota la Lliga per davant, a més a més 
molt disputada entre tots els rivals, i ens 
havíem de recuperar per mostrar el nostre 
millor nivell. 

Plantilla CF Ampolla. Temporada 2021-2022.



Al tercer partit del campionat vam rebre al 
CF Amposta, un dels millors clubs de la cate-
goria tant en l'àmbit esportiu com corporatiu. 
El partit va estar molt igualat des del primer 
minut i les ocasions anaven molt cares per 
als dos equips. A diferència d’altres partits, 
ja no es va controlar tant a causa del nivell 
i també del rival, que volia la pilota i ser 
el protagonista del partit. No obstant això, 
el nostre equip tenia les idees molt clares i 
no va marxar del partit en cap moment. A 
la represa, en uns rebuigs a l’àrea del CF 
Amposta, Alberto Rabassó va aprofitar per 
marcar un bon gol i avançar l’Ampolla 1-0. 
Aquest gol va animar molt l’equip que va 
seguir lluitant fins al final per endur-se els tres 
punts. Després de patir durant alguns minuts 
durant els quals l’Amposta es resistia a per-
dre, l’àrbitre va xiular el final i l’esforç de tots 
va donar la seva recompensa. Ja teníem la 
primera. La veritat és que després de perdre 
els dos primers partits de la Lliga de forma 
justa, però durament, necessitàvem que l’afi-
ció vingués al camp a animar l’equip i així 
va ser, a més, d’una manera increïble. El 
camp estava gairebé ple. Ara, tots els socis 
i sòcies tenen una bufanda del club per por-
tar a l’estadi quan vinguin a animar. Aquest 
és el camí!

Quan surti aquesta publicació ja haurem vi-
sitat el CF Ulldecona i haurem rebut la UE 
Remolins - Bítem, dos partits claus per inten-
tar enganxar-nos a la part alta de la classifi-
cació. De ben segur que seran partits difícils 
en els quals els nostres rivals intentaran apro-
fitar les seves armes, però el CF Ampolla ho 
donarà tot com fins ara i esperem sumar els 
màxims punts possibles d’aquests partits. 

El futbol base, un dels punters a les Terres de l'Ebre

Addicionalment del primer equip, el club compta amb un futbol 
base que, tot i que ens agradaria tenir més categories, és un dels 
punters a les Terres de l’Ebre tant en joc com en valors i actitud dels 
jugadors i jugadores i dels tècnics. 

Des de la categoria de patufets fins a la de benjamí, intentem te-
nir una identitat pròpia com a club, tant dins del camp, on volem 
sempre jugar amb la pilota, com fora, on mostrem tot el respecte 
cap als companys, rivals, entrenadors, afició i àrbitre. Els patufets, 
dirigits per les germanes Maria i Marta Curto, cada cop s’ho pas-
sen més bé jugant amb la pilota i així ho van demostrar al Torneig 
d’Amposta. 

Els prebenjamins, entrenats per Lluc Navarro, estan mostrant la 
seva millora en el joc, en la col·locació al camp, en l'ajuda entre 
companys i altres aspectes que considerem claus. Per la seva part, 
els benjamins, categoria en la qual tenim la sort de comptar amb 
dos equips, dirigits per Gerard Reyes i Arnau Bertomeu, despleguen 
un joc que per a nosaltres és una sort. Fa unes setmanes, van viatjar 
a la Costa Brava per disputar el Torneig Brava Football, en el qual 
van aconseguir classificar-se per a la fase final.  Fins al moment, 
quasi cap equip de les Terres de l’Ebre ho havia aconseguit. Ara bé, 
el més especial és com ho aconseguim. És futbol de formació i això, 
encara que a vegades costa d’entendre, és el més important: s’ho volen 
passar bé, res més. 

Ara, totes les categories comencen les lligues i estarem atents per 
seguir els nostres petits que a cada partit ho donen tot. 

Gràcies!
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poc, les noves jugadores van agafant 
experiència i descobrint aquest nou 
esport en el qual s’han iniciat: l'handbol. 
Per altra banda, les que ja porten un 
bagatge important a les seves espatlles 
intenten oferir el seu màxim nivell i ajuden 
en tot el possible a millorar les com-
panyes de l’equip. Entre tot això, es 
crea un ambient sa i meravellós que 
permet gaudir de l’activitat, objectiu 
principal de qualsevol disciplina rela-
cionada amb l’esport. Per ser seriosa 
ha de ser joc. 

Estem immensament agraïts amb la 
gent que ens acompanya als partits 
de l’equip. Tot i que els desplaçaments 
són força lluny, arreu de Catalunya, 
quan juguem a casa l’afició aprofita 

l’ocasió per vindre’ns a animar i passar 
una meravellosa tarda. L’ambient que 
es viu al pavelló de l’Ampolla gràcies 
a l’afició és digne d’aplaudir. Pensem 
que molta gent, més enllà de les noves 
jugadores, ha conegut més a fons un 
nou esport, que si bé ja en sabien 
de la seva existència, es desconeixia 
el dinamisme que genera un partit 
d'handbol. 

Això només ha fet que començar. En-
cara volem enganxar molta més gent 
per dos motius. El primer és perquè us 
necessitem i el segon perquè us ho 
passareu molt bé. Estem al principi de 
la Lliga i els peus han de ser a terra i 
no oblidar mai l’objectiu principal del 
club, que és gaudir del camí. 
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L'HC Ampolla, 
imparable en el seu inici de Lliga

Llàtzer Bru - President de l'HC Ampolla

El projecte que vam iniciar ara fa uns 
mesos segueix en peu i ho fa de la 
millor manera possible. Les jugadores 
dirigides per Javier Garcia i Ruben 
Ferrer han començat de forma magistral 
el campionat de Lliga, situant-se des 
de la segona jornada líders en solitari. 
Després d’una pretemporada en la 
qual els resultats es van fer esperar, 
principalment per l’alt nivell dels con-
trincants, tots de categories superiors, 
a la competició oficial hem sabut trobar 
la fluïdesa en el joc per oferir la millor 
versió possible de l’equip.

La plantilla conformada per 17 juga-
dores és una mescla entre jugadores 
ja experimentades i jugadores que 
és el seu primer any jugant. A poc a 

Presentació de l'equip en el seu primer partit de Lliga. 
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L'ampollero Francesc Caballé Fabra va 
participar el 29 d'agost en l'Ultra-Trail 
de Mont-Blanc (UTMB), la cursa de 
muntanya més important del món, amb 
una distància de 170 quilòmetres i 
10.000 metres de desnivell positiu. 
Aquesta prova consisteix a donar la 
volta a la prestigiosa muntanya del 
Mont Blanc (4.810 metres), el cim més 
emblemàtic de la serralada dels Alps.

Amb un temps de 28 hores i 34 minuts i 
després de travessar tres països: França, 
Itàlia i Suïssa, el corredor local va ser 
el segon català i el novè espanyol en 
arribar a la línia de meta. En la classi-

L'ampollero Francesc Caballé Fabra, el 
segon català en arribar a la línia de meta 

de l'Ultra-Trail de Mont-Blanc
Redacció

ficació general de la cursa, va quedar 
en la 75a posició d'un total de 2.400 
participants. 

Aquesta ha estat l'11a ultramarató de 
muntanya que Caballé ha corregut. En 
el seu palmarès destaquen les primeres 
posicions a l'Ultra-Trail Muntanyes de la 
Costa Daurada 2018 (48 quilòmetres), 
realitzant-la en 5 hores i 28 minuts, a 
l'Ultra-Trail Serra de Montsant - Montsant 
Stage Run 2021 (87 quilòmetres), arribant 
a la meta en 9 hores i 37 minuts, i la 
12a posició a la CDH de la Val d’Aran 
by UTMB (105 quilòmetres), amb un 
temps de 15 hores i 32 minuts.



L'Street-Ball Memorial Conrad Miralles 
va tornar a celebrar-se al port pesquer 
després d'una parada obligatòria a 
causa de la pandèmia. En aquesta 26a 
edició, hi van participar 17 equips, 
12 en la categoria absoluta i 5 en 
l’open. El torneig, que va tenir lloc el 
14 d'agost, va estar organitzat per 
l'Ampolla Club de Bàsquet.

En la categoria open, la final va ser 
disputada pels equips Coca Juniors i 

Tieta Meri, imposant-se el primer 
per 8-7. La jugadora més valuosa 
d'aquesta categoria va ser Mariona, 
de l’equip Tieta Meri.

L’Street-Ball ‘Memorial Conrad Miralles’ 
torna al port pesquer

Redacció
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Pel que fa a la categoria absoluta, 
l'equip Los del sud va guanyar per 6-4 
a Caramelets del Delta. En aquest cas, 
el jugador més valuós va ser Xavi For-
tunyo, de l’equip Caramelets del Delta.

A més a més de gaudir d'una jornada 
de bàsquet al carrer, els assistents també 
van poder participar en un concurs de 
triples, el qual era obert a tot el públic.

L'organització va seguir les mesures vigents 
en aquell moment per a la contenció de 
la Covid-19: es va reduir el nombre 
d'equips que hi podien participar i es 
va habilitar un únic punt d'accés al recinte 
per controlar que tothom fes una correcta 
desinfecció de les mans. 
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Ali Fathi i Gemma Colomé, en els 10K, i Enric 
Caballé i Ruth Martí, en els 5K, guanyadors 

dels 10.000 de l'Ampolla Running Series
Redacció

L'Ampolla va ser el 18 de setembre 
l'escenari dels 10.000 de l’Ampolla 
Running Series. La carrera de 10 quilò-
metres va comptar amb una participació 
de 60 atletes. En la categoria d'absolut 
masculí, la victòria va ser per a Ali Fathi, 
amb 32:57, seguit d’Àngel Martínez 
Rodríguez, amb 33:02, i en tercera 
posició va quedar Ferran De Torres 
Burgos, amb 34:22. En la categoria 
d'absolut femení, el primer lloc va ser 
per a Gemma Colomé Estrada, amb 
42:35, en segona posició va quedar 

Gemma Caballé Fabra, amb 44:29, 
i la tercera en el podi va ser Cristina 
Talarn Ferrando, amb 45:45.

En la carrera de 5 quilòmetres, també 
amb 60 participants, la victòria en la 
categoria d’absolut masculí va ser per 
a Enric Caballé Andreu, amb 16:50, 
seguit d’Aissa Ouchbab, amb 17:39, 
i de David Roda Sales, amb 17:45. 
En la categoria d’absolut femení, les 
primeres a arribar a la meta van ser 
Ruth Martí Solé, amb 20:11, seguida 

d’Alexandra Príncep Colomé i d’Anna 
Rebull De La Vega, amb un temps de 
22:54 i 23:22, respectivament.

Pel que fa als corredors locals, en la 
prova dels 10K els guanyadors van 
ser Joan Pere Pagà Margalef i Gemma 
Caballé Fabra, i en la carrera dels 5K 
els locals que van arribar primer a la línia 
de meta van ser Carlos Curto Garcín i 
Margarita Juan Alonso.
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