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Torna Nadal, i com aquests darrers anys tornem a patir les limita-
cions i restriccions de la maleïda pandèmia que ens ha afectat a 
tots plegats.

Crec que la pandèmia ens ha ensenyat algunes coses que hau-
ríem d’arxivar en el nostre disc dur i no d’oblidar-les mai. De 
vegades, oblidem massa fàcilment i ens perdem en futileses i 
ximpleries que no porten enlloc, en comptes d’atendre l’autènti-
ca prioritat de la vida: cercar la felicitat. Sí, la nostra i la de les 
persones que ens envolten, perquè una felicitat individualitzada 
i egocèntrica no la podrem assolir mai, i en el cas hipotètic que 
es pogués assolir individualment, no seria una felicitat plena, ja 
que no existeix una felicitat única, n’hi ha moltes i sempre són 
compartides, amb els familiars, amb els amics i, fins i tot, amb 
persones desconegudes.

Fem Nadal! Fem cagar el tió, que vinguin el Pare Noel i els 
estimats Reis d’Orient, compartim taula amb la família, tinguem 
un record per a les persones estimades que ja no són entre 
nosaltres, i mirem de compartir un trosset de tota aquesta sort 
que tenim amb altres germans nostres que ho puguin necessitar, 
directament o mitjançant les diferents entitats que ajuden altres 
persones, com Càritas o d’altres. Perquè d’aquesta manera pu-
guin passar, no tan sols aquestes festes, sinó el dia a dia durant 
tot l’any de la manera més dignament possible.

Aprofitem les lliçons que hem après, gaudim de la família, dels 
amics, de les moltes persones bones que hi ha al nostre voltant, 
però amb responsabilitat i precaució. No esperem no tenir les 
coses per trobar-les a faltar, gaudim de la vida tots plegats. És el 
nostre moment i ningú ens l’ha de prendre.

Que tingueu tots i totes molt Bon Nadal!

Continuem
Ernest Plans Colomé

Quan ve Nadal fem el pessebre

amb rius, muntanyes de colors,

el caganer, l’estrella, l’Àngel,

el Nen, la Mare i els pastors,

cantem cançons i mengem neules,

també torrons i altres llamins,

i per arrodonir les festes

que omplen de joia grans i nins

ens aboquem a les finestres

a esperar els Reis que van venint.

Miquel Martí i Pol

Desembre
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Ple de l’Ajuntament 
18 d’octubre 2021

Presidit per: Francesc Arasa Pascual

Secretaria: Maria Luisa Muley Sales
Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida 
del Ple, l’alcalde, abans d’iniciar la deliberació de l’ordre del 
dia, dona contesta a les preguntes formulades pels regidors 
en la sessió ordinària immediatament anterior a la que avui 
es celebra, tenint en compte que a les formulades pel regidor 

Sr. Castañeda ja se li van donar en aquell mateix moment.

PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Votació:

Unanimitat dels 9 membres assistents dels 11 que formen la 
corporació.

Expedient 2117/2019. CONCESSIÓ DEL SERVEI 
D’AIGUA POTABLE I XARXA DE CLAVEGUERAM 
DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA.
Votació:

A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans)
En contra: 1(Grup Municipal d’ERC)
Absents: 2
El Ple acorda:
Aprovar definitivament el pla de viabilitat econòmico-finan-
cera de la concessió, un cop fetes les esmenes i correccions 
assenyalades en els antecedents d’aquest acord.

Aprovar el ple de clàusules administratives que ha de regir 
la contractació, un cop fetes les modificacions assenyalades 
en els antecedents d’aquest acord.

Aixecar la suspensió del procediment de contractació, obrint 
nou termini de presentació d’ofertes perquè en el termini de 
26 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació es 
presentin proposicions.

Expedient 1667/2021. CONTRACTACIÓ OBRES: 
"PROJECTE PAVIMENTACIÓ I SERVEIS A DIVERSOS 
CARRERS DE L’AMPOLLA”
Votació:

Unanimitat dels 9 membres assistents dels 11 que formen la 
Corporació.
El Ple acorda:
Admetre a tots el licitadors presentats i elevar-ho a l’òrgan 
de contractació.

Expedient 1989/2021. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Votació:

A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans)
En contra: 1 (Grup Municipal d’ERC)

Absents: 2
El Ple acorda:
Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit per al pressupost del present exercici, per import de 
163.600,00 €, d’acord amb el document Annex.

Expedient 1915/2021. SANCIONADOR PER IN-
FRACCIÓ URBANÍSTICA
Votació:

A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans)
Abstencions: 1 (Grup Municipal d’ERC)
Absents: 2
Els fets varen ser posats en coneixement de l’Ajuntament de 
l’Ampolla a través d’una denúncia realitzada pel servei de 
vigilància municipal en data 05/12/2019, on es manifestava 
que s’han executat unes obres en el polígon 126 parcel·la 41 
del terme municipal de l’Ampolla que consten amb l’ampliació 
d’una part d’edificació existent; s’ha construït una planta pis 
amb accés independent exterior i s’ha distribuït interiorment 
tan la planta baixa com la planta pis. S’ha construït un petit 
magatzem, cisterna d'aigües pluvials, fossa sèptica i piscina, 
aquesta última pendent d’acabar. No hi ha cap sol·licitud de 
llicència de tipus urbanístic.

El Ple acorda:
Incoar expedient sancionador de 34.400€, per infracció 
urbanística al Sr. ALEXANDER P. MC A. com a persona res-
ponsable, de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Ur-
banisme, i amb el Reglament sobre Protecció de la Legalitat 
Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
i d’acord amb els informes tècnics, en relació a les obres ba-
sades en l’ampliació d’una part d’un edificació existent; s’ha 
construït una planta pis amb accés independent exterior i s’ha 
distribuït interiorment tant la planta baixa com la planta pis. 
S’ha construït un petit magatzem, cisterna d’aigües pluvials, 
fossa sèptica i piscina, aquesta última pendent d’acabar.

Expedient 1825/2021. CODI CONDUCTA ALTS 
CÀRRECS
Votació:

Unanimitat dels 9 membres assistents dels 11 que formen la 
Corporació.
El Ple acorda:
Aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament 
de L’Ampolla, el text íntegre del qual s’annexa al present acord.

Ple de l’Ajuntament  
2 de novembre 2021

Presidit per: Francesc Arasa Pascual
Secretaria e.f.: Montserrat Martín Dominguez

Una vegada verificada per la Secretaria  e.f. la constitució 
vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la 
deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.



Acords Municipals | 5

Expedient 1667/2021. Contractacions: Adjudicació 
Obres “Projecte pavimentació i serveis a diversos 
carrers de l’Ampolla”.
Votació:

Unanimitat dels 11 membres assistents dels 11 que formen 
la Corporació.
El Ple acorda:
Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres “Projecte 
pavimentació i serveis a diversos carrers de l’Ampolla”, a 
l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, d’acord 
amb l’oferta presentada per la quantitat de quatre-cents seixan-
ta-tres mil cinc-cents cinquanta-ú euros amb vuitanta-ú cèntims 
(463.551,81 €) i noranta-set mil tres-cents quaranta-cinc euros 
amb vuitanta-vuit cèntims d’IVA (97.345,88 €).

Nomenar directors facultatius de l'obra als Srs. Pablo Iriondo 
Sanz, arquitecte municipal, i Joan Garrido González, enginyer 
tècnic municipal, i coordinador de seguretat i salut al Sr. Joan 
Garrido González.

Expedient 2123/2021. Sol·licitud de Cessament 
en el Càrrec Públic.

PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR 
SR. ÀLVAR CASANOVA CURTO I SOL.LICITUD A LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL EMISSIÓ DE CREDEN-
CIAL PER AL COBRIMENT DE LA VACANT.

El regidor Sr. Àlvar Casanova Curto, del grup municipal de 
Junts per l’Ampolla, presenta, amb data 21 d’octubre de 

2021, RE núm. 2021/3166, escrit on manifesta la renúncia 
al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
Amb posterioritat, en data 26 d’octubre de 2021, la Sra. 
Anna Curto Juan i el Sr. Jaume Escrivà Martí, que són els 
següents membres de la candidatura de la citada formació 
política, compareixen personalment davant la Secretaria 
Intervenció municipal manifestant la seva renúncia anticipada 
a la seva acta de regidora i regidor, respectivament.

El Ple acorda:
Prendre raó de la renúncia presentada mitjançant escrit pel 
regidor Sr. Àlvar Casanova Curto al seu càrrec de regidor 
de l’ajuntament de l’Ampolla, i de la conseqüent vacant de 
l’escó que ocupa.

Prendre raó de les renúncies anticipades de la Sra. Anna 
Curto Juan i el Sr. Jaume Escrivà Martí, que van comparèixer 
personalment davant la secretaria intervenció.

Sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la 
corresponent credencial al candidat/candidata o, en el seu 
cas, al/a la suplent de la mateixa llista a qui correspongui, 
atenent al seu ordre de col·locació, adjuntant, als efectes, 
certificat d’aquest acord i certificat de les renúncies antici-
pades produïdes.

Es transcriu literalment el seu discurs:
“Cap a finals del 2014 vaig rebre una trucada, dient-me si 
volia formar part de les llistes electorals a l’Ajuntament de 

l’Ampolla. Aquells ,eren uns anys políticament molt interes-
sants.  La societat, en general, estava molt il·lusionada en 
el projecte col·lectiu que teníem  al davant.
Desprès de pensar-m’ho durant uns dies, vaig dir que SÍ. És 
un gran honor ser representant del teu poble i treballar en 
les eines que el poble et dona per a millorar cada dia una 
mica més l’Ampolla.
Vaig agafar el relleu dels meus predecessors, la Laura Molina 
i el Santi Cervera. Des d’aquí, els agraeixo la seua experi-
ència i el seu parer.  La seua tasca, queda en el substrat 

de l’acció de govern igual com els que hi van ser abans.
He procurat millorar aquells aspectes que eren de la meua 
responsabilitat, i adaptar les ordenances a la realitat canviant  
del dia a dia.  S´han completat la major part dels projec-
tes que tenia fixats. Altres estan en procés de realitzar-se i 
altres ja seràn portats a terme pel nou responsable, si així 
ho considera. 
He d’agrair, seria immensament injust no fer-ho, la faena 
dels funcionaris i treballadors municipals. Agrair la vostra 
paciència i les lliçons de com se fan les coses. Sense vatros, 
la part política anem perduts.
Han sigut uns anys apassionants. Una experiència de vida que 
deixa petjada. Uns anys , també molts durs a nivell personal  
i també dolços. En aquesta mateixa sala Paco em va casar 
en la meua dona Montse, esperant ja la nostra filla Arlet.
Ham passat els anys i les circumstàncies han anat canviant. 
De la il·lusió del procés, al desencís de tornar altre cop a 
la política del peix al cove.
També a nivell personal, la disponibilitat de temps per a 
dedicar-lo  al càrrec s´ha vist molt mermada pel  canvi de 
les meues condicions laborals. 
És  per això, que abans d’acabar la legislatura de qualse-
vol manera, prefereixo deixar el càrrec  i que l’ocupi una 
persona que hi podrà dedicar tot el temps que  la gent de 
l’ampolla mereix.
Agrair també a l’equip de govern i als regidors de l’oposició 
( de la present i passada legislatura), estos anys de convi-
vència  i experiències viscudes.
Vull dedicar dos paraules a la persona que em substituirà.  
Sort i encerts. Segur que hi posaràs l’ànima i donaràs un nou 
impuls al projecte  de govern.  Saps que comptes en mi per 
allò que hi necessites, a l’igual que la resta de companys 
de l’equip de govern.
Per acabar, Paco t’estaré sempre agraït  per haver confiat 
en mi i donar-me l’oportunitat de formar part del teu equip.  
Ets un exemple de treball i dedicació pel teu poble. No hi 
ha prou hores al dia ni prou dies  a l’any per a esgotar 
tot el temps que hi dediques. I sobretot, ets bona persona.
Tot i que la meua voluntat era no estar més de dos legislatures, 
em sap greu no haver pogut acabar aquesta segona, però 
prefereixo que  l’acabi una persona que hi pugui dedicar 
el temps que el càrrec mereix.
Ja saps que, des de la meua vesant professional i personal, 
hi pots comptar per allò que et faci falta.
Gràcies a tots”.

L’ Alcalde el  Sr. Arasa, del grup municipal de Junts:

Li fa saber al regidor Sr. Àlvar Casanova, els seu agraïments, 
a la feina, a la seva lleialtat i bon criteri. Destaca de la seva 



gestió: convertir l’Ampolla en una ciutat cardioprotegida, 
ampliar el CAP pensant en un futur, un nou funcionament i 
enfoc a la llar d’infants, dotar les aules de l’Escola, conso-
lidar i assumir activitats esportives com l’IRONCAT i gestió 
de la pandèmia.

Ple de l’Ajuntament  
22 de novembre 2021

Presidit per: Francesc Arasa Pascual
Secretaria: Maria Luisa Muley Sales
   
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de 
l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació 
sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS AN-
TERIORS.
Votació:

• L'acta corresponent a la sessió de 18 d'octubre de 
2021 va estar APROVADA per 7 vots A FAVOR (grups 
municipals de Junts per L'Ampolla i Ciutadans) I 3 vots 
EN CONTRA (grup municipal d'ERC) dels 10 membres 
assistents dels 10 que formen la Corporació.

• L'acta corresponent a la sessió de 2 de novembre 
de 2021 va estar APROVADA per la UNANIMITAT 
dels 10 membres assistents dels 10 que formen la 
Corporació.

Expedient 2214/2021.Presa de possessió de la 
Sra. Gemma Caballé Fabra com a regidora de 
l'Ajuntament de l'Ampolla

PRESA DE POSESSIÓ

L’alcalde crida la Sra. Gemma Caballé Fabra per al jurament 
o promesa del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Am-
polla, desprès de haver donat lectura a la credencial emesa 
per la Junta Electoral Central i anunciat que la Sra. Caballé 
ha presentat sendes declaracions d’activitats i de béns.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajunta-
ment de l’Ampolla amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

La Sra. Gemma Caballé Fabra pren possessió del càrrec, pro-
metent-lo sota la fórmula abans esmentada per imperatiu legal.

Expedient 2220/2021. Modificació del dia de la 
sessió plenària ordinària del mes de desembre 
de 2021
Votació:

• 8 vots a favor dels grups municipals de Junts per 
l’Ampolla i Ciutadans.

• 3 abstencions del grup municipal d’ERC.

El Ple acorda:
Determinar que la sessió ordinària del ple municipal corres-
ponent al mes de desembre de 2021 tingui lloc el dijous 
16 de desembre de 2021, a les 19:00 hores

Expedient 582/2020. Aprovació definitiva del Pla 
Parcial del sector Z3b del POUM de l'Ampolla.
Votació:

• 8 vots a favor dels grups municipals de Junts per 
l’Ampolla i ciutadans.

• 3 vots en contra del grup municipal d’ERC.

El Ple acorda:
Aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector Z3B del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ampolla.

Expedient 2213/2021. Reconeixement de compa-
tibilitat de personal al servei de l'Administració 
local per a exercir activitats privades sol·licitada 
per Andreu G.P.
Votació:

• - 8 vots a favor dels grups municipals de Junts per 
l’Ampolla i Ciutadans.

• - 3 abstencions del grup municipal d’ERC.

El Ple acorda:
Reconèixer a Andreu Gilabert Porres la compatibilitat amb 
l'exercici de l'activitat en el sector hoteleria, per entendre que 
no li afecta cap de les circumstàncies que fan incompatible 
l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 
11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'In-
compatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques.
Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix dita compatibi-
litat per exercir activitats privades en el corresponent Registre 
de personal.

Expedient 1893/2021. Aprovació del Reglament 
de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de 
l'Ampolla
Votació:

• 8 vots a favor dels grups municipals de Junts per 
l’Ampolla i Ciutadans.

• 3 abstencions del grup municipal d’ERC.

El Ple acorda:
Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de L’Ampolla, el text del qual s'adjunta com 
Annex.
 
Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies 
hàbils a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
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Junta de Govern 
27 de setembre 2021
PART RESOLUTIVA 

Expedient 1600/2021. Sol·licitud d'Ús Puntual d'un bé

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Gerard S.B. per a fer l’activitat de gimnàstica, 
l’ús de les instal·lacions Pitch & Putt: dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous, divendres i dissabtes dues hores al dia..

Contracte: Obres del “Projecte pista multiusos”

Valorades les ofertes per la unitat tècnica, el licitador que ha 
obtingut la millor puntuació és Olegario Estrada S.L.. , essent 
la classificació de les ofertes la següent:

Empresa Oferta 
econòmica Iva Total

Inclòs iva
Baixa 

%
Import 
baixa

Olegario 
estrada sl 46.062,00 € 9.673,03 € 55.735,02 € 21,99 12.986,86 €

Regimovi sl 47.150,00 € 9.901,50 € 57.051,50 € 20,15 11.898,86 €

Courts 
internatio-
nal xxi sl

58.950,00 € 12.379,50 € 71.329,50 € 0,17 98,86 €

La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte d’obres del “Projecte pista multiusos", 
a OLEGARIO
ESTRADA S.L. amb NIF B-43361187, per un preu 55.735,02 
€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 46.062,00 €, 
pressupost net, i 9.673,02 € en concepte d’Impost sobre el 
valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives i projecte tècnic.

Junta de Govern 
4 d’octubre 2021
PART RESOLUTIVA

Autoritzacions de l’ús de les instal·lacions i equipa-
ments municipals per a la temporada del mes de 
setembre de 2021 fins al mes de juny de 2022, per 
a les entitats municipals.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a l’Associació de Dones de L’Ampolla per fer activitats 
grupals de cos i moviment (dansa i espais meditatius) i ball (balls 
moderns i terapèutics), l’ús de:

• Sala gran del Centre d’Entitats (dimarts i dijous de les 
10:00 a les 12:00 h i divendres de les 16:00 a les 
22:00 h) 

G1883/2021. L’Ampolla Relax S.L.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a L’Ampolla Relax S.L. per a la col·locació de 2 guals 
permanents per a l’entrada i sortida de vehicles de l’immoble 

ubicat al carrer Ronda del Mar, núm. 16, accés al garatge 
pel carrer Eudald Pedrola, núm. 3 de l’Ampolla, salvat el dret 
de propietat i sense perjudici de tercers.

G1871/2020. Francesc M.R.

La Junta de Govern, acorda:
Donar-se per assabentats de la comunicació del Sr. Francesc 
Monteverde Redó del canvi d’ubicació del cavall al polígon 
126 parcel·les 52 i 13 de l’Ampolla.

Llicències o Autorització Urbanística

G1835/2021. Expt. 178/2021. Carcacoches S.L.
Assumpte: 2 estacions de recàrrega de vehicles

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a Cargacoches S.L per la instal-
lació de 2 estacions de recàrrega, una semiràpida Ac de 22 
kW per a dos vehicles amb l’augment de prestació del servei 
de recàrrega i una ràpida DC 44 kW i AC de 50 kW per 
a dos vehicles al carrer Garrofer de l’Ampolla, en els termes 
previstos en l’oferta presentada i els dels plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques de procediment licitatori.

Expt. 179/2021. Comunitat Propietaris Eudald 
Pedrola 52. Favorable
Expt. 180/2021. Eugenio F.Q. Favorable
Expt. 181/2021. Monique M. V. der H. Favorable
Expt.182/2021. Leonor C.H. Favorable
Expt. 183/2021. Miguel D.D. Favorable
Expt. 184/2021. Carme M.P. Favorable

Junta de Govern 
11 d’octubre 2021
PART RESOLUTIVA

G1246/2021
Aprovació inicial, si escau, del “Projecte planta 
fotovoltaica de 40,5kWp per autoconsum amb 
compensació d’excedents” a instal·lar a la coberta 
de l’edifici de l’Ajuntament de l’Ampolla”.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte planta fotovoltaica 
de 40,5kWp per autoconsum amb compensació d’excedents” 
a instal·lar a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament de l’Ampolla 
i obrir un termini d’informació pública de trenta dies, mitjançant 
anunci inserit al BOP i al web de l’Ajuntament.

G1600/2021. Club Escacs de L’Ampolla
Sol·licitud de les instal·lacions i equipaments munici-
pals per al campionat interclubs per equips d’escacs.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al Club d’escacs de l’Ampolla, per a fer les rondes 
que li corresponen a casa del campionat interclubs per equips 
d’escacs, l’ús de:
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• Sala multiús del Centre d’Entitats: els dies 10 d’octubre, 
17 d’octubre, 7 de novembre i 21 de novembre de 2021 
des de les 9 del matí i fins la finalització de les partides 

G1932/2021. Ana F.F.
Targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a la Sra. Ana F.F. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor 
de vehicle.
Segon.- Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible 
i que caduca als 10 anys des de la seva concessió.

G1976/2021. Sol·licitud ajut per atendre situaci-
ons d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència per a l’any 2021 i següents.
Peticionari: 867J

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *867J la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge (lloguer) 
amb un import de 300,00 €.

Llicències o Autorització Urbanística.

Expt. 1302021 Philippe C. Favorable
Expt. 170/2021. Xavier G.S. Favorable
Expt. 185/2021. José Mauricio D.B. Favorable
Expt. 190/2021. Rosa P.F. Favorable
Expt. 191/2021. José Manuel L.G. Favorable
Expt. 192/2021. Jordi F.C. Favorable
Expt. 194/2021. Marc M.L. Favorable
Expt. 195/2021. Carlos M.C. Favorable

Junta de Govern 
18 d’octubre 2021
PART RESOLUTIVA

Expedient 1982/2021. Pròrroga concessió Ús 
privatiu de les instal·lacions del punt de recepció 
i informació de la Bassa de les Olles.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la tercera pròrroga de la concessió de l’ús privatiu de 
les instal·lacions del punt de recepció i informació de la Bassa 
de les Olles a Damià Capera Franch per un termini d’1 any més, 
de conformitat amb allò que s'ha fixat en el Plec de Clàusules 
Administratives que regeix el contracte i en l’oferta presentada.

Expedient 1994/2021. Seleccions de Personal i 
Provisions de Llocs de treball biblioteca municipal

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar les Bases que han de regir el procés selectiu per a la 
contractació de personal per a cobrir un lloc de treball d'auxiliar 
administratiu de la Biblioteca Municipal de l'Ampolla en règim 
laboral temporal i constitució d'una borsa de treball.

Llicències o Autorització Urbanística.

Expt. 186/2021. Anne M. d’A. Favorable

Junta de Govern 
25 d’octubre 2021
PART RESOLUTIVA

G1740/2021. Adjudicació
Obres “Projecte creació parc infantil inclusiu”

La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres del “Projecte 
creació parcinfantil inclusiu” a situar a la plaça mossèn Francisco, 
a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, 
d’acord amb l’oferta presentada per la quantitat de cent vint-i-un 
mil set-cents vuit euros amb seixanta-tres cèntims (121.708,63 
€), i vint-i-cinc mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-un 
cèntims d’IVA I(25.558,81 €), i les millores de:

• Subministrament i Instal·lació de tanca de fusta urbans 
tractada amb Autoclau N-IV de mides 200 x 80, homo-
logada segons normativa 1176:2021 per a Zones de 
jocs infantils inclosos postes per a tanca de fusta urbana, 
tractats amb Autoclau N-IV de mides 120 x 90x 90

• Ampliació 1 zona més d’ombreig

• Connexió desguàs font a xarxa clavegueram general

• Ampliació mobiliari urbà (2 bancs més 2 papereres)

• Ampliació àrea trampolins amb 1 trampolí més

Nomenar director facultatiu de l'obra i coordinador de seguretat 
i salut al Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.

Expt 2095/2021. Projecte “ Instal·lació fotovol-
taica de 40,5 kwp amb excedents a la coberta 
de l’edifici de l’Ajuntament”.

En compliment de  la base 30ena d’execució del pressupost 
al tractar-se d’una despesa superior a 10.000,00 € s’han 
sol·licitat 3 pressupostos:

Empresa Pressupost base IVA

Hilari Vidal Marro 34.707,32 €  7.288,54 €

Jaume Escrivà Martí 36.710,10 €  7.709,12 €

EPS Enginyeria SL 38.941,80 € 8.177,78 €

 
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs del Pro-
jecte planta fotovoltaica de 40,5kWp per autoconsum amb 
compensació d’excedents” a instal·lar a la coberta de l’edifici 
de l’Ajuntament de l’Ampolla, amb Hilari Vidal Marro.

Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa de l’enginyer 
tècnic municipal, Joan Garrido González.



Acords Municipals | 9

El preu del contracte es fixa en 34.707,32,- € i 7.288,54 € d'IVA.

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.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar  a l’Associació de dones de L’Ampolla per fer 
zumba, l’ús de:

• Sala gran del Centre d’Entitats dilluns  de les 17:30 a 
les 18:30 h  

G1969/2021. Jordi Q.L.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Jordi Q.L. per a la col·locació d1 gual permanent 
per a l’entrada i sortida de vehicles del magatzem ubicat al 
carrer Ronda del Mar, núm. 16 de l’Ampolla, salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers.

G2016/2021. Carlos Miguel L.V.
Targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Carlos Miguel L.V. la targeta d’aparcament  per 
a persones amb disminució en la modalitat de titular conductor 
de vehicle, amb caràcter provisional fins 02/2024.

G2088/2021. Sol·licitud ajut per atendre situacions 
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsis-
tència per a l’any 2021 i següents.
Peticionari: *751E

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *751E la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’atenció sanitària 
(ulleres graduades) amb un import de 77,00 €.

G2090/2021. 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.

La Junta de Govern, acorda:
Donar-se per assabentats que el Club Gimnàstica Rítmica L’Am-
polla, el dimecres dia 27/10/2021, dins de l’horari que té 
concedit l’ús de les instal·lacions del Nou Pavelló esportiu de les 
17:00 h fins a les 19:30 h organitzarà la festa de Halloween.

Llicències o Autorització Urbanística.

Expt. 189/2021. Gerard F.T. Favorable

Expt. 200/2021. Pascual F.S. Favorable

Expt. 201/2021. José Antonio R.A. Favorable

Expt. 202/2021. Sandra B. Favorable

Expt. 204/2021. Mª Pilar A.Z. Favorable

Junta de Govern 
2 de novembre 2021
PART RESOLUTIVA

Expt. 162/2021. Patri H.F.
Adequació local per activitat de perruqueria.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal a Patri H.F. per adequació de 
local per a perruqueria situat al carrer Barcelona, núm. 4 de 
l’Ampolla.

G2124/2021. Aprovació bases reguladores per a 
la concessió d’ajuts per al foment del comerç durant 
la setmana del comerç local 2021.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajuts per al 
foment del comerç durant la Setmana del Comerç Local 2021 
i obrir la corresponent convocatòria.
Aprovar la despesa a la que ascedeix l’import dels ajuts, 
d’acord amb el següent:
Exercici Aplicació pressupostària Import
20214311/472.00 “Subv. Participació Setmana del Comerç” 
7.200,00 €

Llicències o Autorització Urbanística.

Expt. 205/2021. Llorenç B.G. Favorable
Expt. 207/2021. Patrícia A.V. Favorable
Expt. 208/2021. Joseph S.G. Favorable

Junta de Govern 
8 de novembre 2021
PART RESOLUTIVA

G2177/2021. Aprovació inicial Memòria valorada 
“Instal·lació fotovoltaica per autoconsum al pavelló 
esportiu de l’Ampolla.
Els serveis tècnics municipals han redactat la Memòria valorada 
“Instal·lació fotovoltaica per autoconsum al pavelló esportiu de 
l’Ampolla”, amb un pressupost de contracta de 70.977,55 €

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment la Memòria valorada ““Instal·lació fotovol-
taica per autoconsum al pavelló esportiu de l’Ampolla, i obrir 
un termini d’informació pública de trenta dies, mitjançant anunci 
inserit al BOP i al web de l’Ajuntament, durant els quals, es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, transcorregut 
el qual si no se’n presenta cap l’acord serà definitiu.

Sol·licitar la inclusió d’aquesta Memòria en el Programa d’ajudes 
per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en 



municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000) en el 
mac del Programa de Regeneració y Repte Demogràfic del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència.

G2144/2021. Arranjament camí de Múria

En compliment de  la base 30ena d’execució del pressupost 
al tractar-se d’una despesa superior a 10.000,00 € s’han 
sol·licitat 3 pressupostos:

Empresa Pressupost base IVA

Arnó Infraestructuras SLU 15.408,00 € 3.235,68  €

Excavaciones Roig S.L. 16.920,00 € 3.553,20  €

Red de Obras y Asfaltados S.L. 17.280,00 € 3.628,80  €

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l'expedient de contractació menor de les obres d’ar-
ranjament del camí de Múria, amb Arnó Infraestructuras SLU, 
l'execució del qual, es farà d'acord amb les següents condicions.
Nomenar director facultatiu de l'obra i coordinador de seguretat 
i salut al Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.
 El preu del contracte es fixa en 15.408,00,- € i 3.235,68 
€ d'IVA.

G2150/2021. Escola Música Enharmonia

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 3.000,00 €.

G2151/2021. Club Escacs L’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 579,00 €

G2152/2021. Handbol Club Ampolla

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 2.000,00 €.

G918/2021. Llicència ús privatiu de plaça de pàrking 
al Barranc de Cervera.

La Junta de Govern, acorda:
CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA 
PLAÇA núm. 30 1ra planta del pàrking del Barranc de Cervera 
a Fernando A.M.

G2156/2021. José Luis B.C.
Targeta d’aparcament per a persones amb disca-
pacitat

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. José Luis B.C. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular conductor 
de vehicle, amb caràcter provisional fins 09/2023.

Llicències o Autorització Urbanística.

Expt. 100/2021. Bernardette P. Favorable

Expt. 150/2021. Maria Dolores R.V. i Antonio J.H. 
Favorable

Expt 203/2021 .Redes Digitales S.L. Favorable

Expt. 206/2021. Jamal E. El F. Favorable

Expt. 209/2021. Damián V.A. Favorable

Expt. 210/2021. Mª Rosa S.P. Favorable

Expt. 211/2021. Comunitat Propietaris l’Arenal. 
Favorable

Expt. 212/2021. Comunitat Propietaris Sant Jordi, 
núm.1 Favorable

Expt. 213/2021. Comunitat Propietaris Osca 7-9 
Favorable

Expt. 214/2021. Comunitat Propietaris Patacó. Fa-
vorable

Expt. 216/2021. Mª Isabel A.G. Favorable

Expt. 218/2021. Carol T. Favorable

Expt. 220/2021. Javier C.C. Favorable

Expt. 221/2021. Comunitat Propietaris Port Flamingo 
Fase II. Favorable

Expt.222/2021. Miguel D.D. Favorable

Expt. 223/2021. Victòria C.P. Favorable

Junta de Govern 
22 de novembre 2021
PART RESOLUTIVA

Associació de veïns de Meligó.

Presenten escrit amb la composició de la Junta i sol·liciten que 
l’Ajuntament intercedeixi davant la Companyia Endesa en 
defensa del Drets dels consumidors de la zona de Meligó i 
que finalitzin aquells talls d’energia que els deixen sense llum.
La Junta, se’n dona per assabentada i els dona la benvingu-
da, i quant als talls d’Endesa comunicar-los l’Ajuntament ja ha 
intercedit davant l’esmentada companyia.

G2206/2021 Memòria valorada “Arranjament 
camins municipals”.
Els serveis tècnics municipals han redactat la Memòria valo-
rada “Arranjament camins municipals”, amb un pressupost de 
contracta de 47.872,57 €.
L'objecte d’aquest projecte és l’arranjament dels següents camins:

• Carretera Vella Tortosa- Perelló; 750 m en trams 

• Camí del Filato de Camarles: 260 m. en trams 

• Camí de Malhú: Tram de 600 m. 

• Camí enllaç Camí Descàrrega amb carretera TV3401 
: 300 m 



• Camí Hostalet de la Mosca: 500 m en trams. 

• Camí de la Bóveda fins la granja de Brull: 500 m. en trams 

• Tram Lligallo Furoner: Tram corba 80 m. 

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment la Memòria valorada “Arranjament camins 
municipals”, i obrir un termini d’informació pública de trenta 
dies, mitjançant anunci inserit al BOP i al web de l’Ajuntament, 
durant els quals, es pot examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents, transcorregut el qual si no se’n presenta cap l’acord 
serà definitiu.

Proposta d’acord de Ajuntament de l’Ampolla 
d’adhesió a l’acord marc de serveis de mante-
niment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2020.02).

L’Ajuntament de L’Ampolla , en data 11 d’Abril de 2019 va 
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb 
destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament 
amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la contractació del servei de manteniment amb l’em-
presa adjudicatària MARVI ASCENSORES SL , per un període 
de 12 mesos, a comptar des del 1 de Gener de 2022 amb 
la possibilitat de prorrogar per tres períodes de dotze mesos 
addicionals, pel què la seva durada total serà, com a màxim, 
de quatre anys

Tipus de manteniment: Manteniment de 4 ascen-
sors interiors a  tot risc i rescat amb data d’alta 
del servei el 1/01/2022 i preu per aparell de 
802,00 € (iva no inclòs)

Tipus de manteniment: manteniment de 2 ascen-
sors exterior a tot risc i rescat amb data d’alta del 
servei el 1/01/2022 i preu per aparell de 823,00 
€ (iva no inclòs)

G2193/2021. Carmen R.B. i Aitor A.F.
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Carmen R.B. i Aitor A.F. l’ajut únic de 150,00 € en 
concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Elena.

G2235/2021. Sol·licitud ajut per atendre situaci-
ons d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència per a l’any 2021 i següents.
Peticionari: 854N

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *854N la subvenció per acollir-se a 
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge (lloguer) 
amb un import de 300,00 €.

G2268/2021.Executiva comarcal de Junts del 
Baix Ebre.
Autorització de l’ús de les instal·lacions i equipa-
ments municipals.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a l’Executiva comarcal de Junts del Baix Ebre per 
la celebració de l’assemblea anual d’afiliats de les Terres de 
l’Ebre, l’ús de:
Sala polivalent de la Biblioteca municipal, el dia 4 de desembre 
de 2021 de les 17:30 a les 18:30 h

G2289/2021.  Aprovar el Conveni de col·labo-
ració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Ampolla en matèria de serveis 
socials, polítiques de joventut i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: 
Plans Locals de Joventut.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla.

Llicències o Autorització Urbanística.

Expt. 142/2021. Agusti R.A. Faborable

Expt. 148/2021. Patrícia F.C. Favorable

Exp. 217/202. Nedgia Catalunya S.A. Favorable

Expt. 226/2021. Blai F.C. Favorable 

Expt. 227/2021. Sara J.W. Favorable

Expt. 228/2021. Ramon C.N. Favorable

Expt. 230/2021. Manolo M.P. Favorable



L’Ajuntament congela els impostos 
i les taxes municipals del 2022

Redacció

L'Ajuntament ha decidit congelar els impostos i les taxes muni-
cipals de l'any 2022 per tal de continuar ajudant a pal·liar les 
conseqüències de la crisi social i econòmica derivades de la pan-
dèmia de la Covid-19.

A més a més, l'Equip de Govern està treballant en una nova 
ordenança per bonificar la producció d'energies renovables per 
part dels veïns i veïnes, amb l'objectiu de promoure l’ús d'energia 
neta entre la ciutadania.
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L’Ajuntament estrena nou web
Redacció

L'Ajuntament ha renovat el web municipal per tal de millo-
rar la usabilitat, optimitzar la càrrega i oferir un disseny més 
atractiu. D'aquesta manera, el nou portal permet navegar de 
forma més còmoda i ràpida tant des de l'escriptori com des 
de qualsevol dispositiu mòbil.

A més, l'arquitectura del web s'ha reorganitzat en funció de 
les necessitats de la ciutadania perquè localitzi les diverses 
informacions i serveis públics més àgilment. Els continguts es 
classifiquen en cinc grans àmbits.

El primer és l’apartat “El municipi”, on es troben les informa-
cions relacionades amb la història del municipi, les dades 
estadístiques, com arribar a l’Ampolla, telèfons d’interès, un 
llistat d’entitats i associacions locals, notícies amb l’actualitat 
de la població i l’agenda d’activitats. El segon apartat és 
“L’Ajuntament”, adreçat a recollir les informacions relaciona-
des amb l’organització política i institucional del consistori.

El tercer apartat és la “Carta de serveis”, on la ciutadania pot 
fer gestions i informar-se dels serveis que ofereixen el consis-
tori i altres administracions a la localitat. El quart apartat és 

“Informació oficial”, un espai per consultar el tauler d’anun-
cis, el calendari fiscal i de pagament de tributs, resolucions 
administratives i judicials rellevants i fer tràmits, entre d’altres. 
Així mateix, s’ofereix un cinquè apartat destinat a la partici-
pació de la ciutadania.

“Principalment, l’objectiu d’aquesta renovació és millorar la 
relació i la comunicació amb els veïns i veïnes, ampliar la in-
formació i les dades que s’ofereixen i augmentar la visibilitat 
de la seu electrònica i dels espais de transparència”, explica 
l’alcalde Francesc Arasa.

Visita el nou web 
de l'Ajuntament.
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L’Ajuntament construeix un nou dipòsit d’aigua 
per millorar la capacitat d’emmagatzematge de 

l’aigua d’abastament del municipi
Redacció

L’Ajuntament ha construït un nou dipò-
sit d’aigua al costat del que tenia el 
municipi fins ara, que era l’únic sis-
tema d’emmagatzematge de l’aigua 
d’abastament de la població. L’objec-
tiu d’aquesta actuació ha estat millo-
rar la capacitat d’emmagatzematge, 
especialment durant l’època estival, 
període durant el qual es duplica el 
consum d’aigua.

L’actuació ha suposat una inversió de 
519.782,97 euros i ha comptat amb 
una subvenció de l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) de 180.087,21 
euros i una altra de la Diputació de 
Tarragona de 73.184 euros, els 
266.511,76 euros restants han estat 
aportats pel consistori municipal. L’em-
presa adjudicatària que ha executat 
l’obra ha estat Gestión y Técnicas del 
Agua (Gestagua).

El nou dipòsit semienterrat de formigó 
rectangular prefabricat té una capacitat 
de 2.000 m³ i s'ubica a la mateixa par-
cel·la on hi ha el dipòsit existent. Tots 
dos dipòsits es troben interconnectats i 
treballen per vasos comunicants, això 
permet una gran funcionalitat i marge 
de maniobra en cas d'avaria, ja que 
poden treballar conjuntament i individu-
alment. Això significa que conjuntament 
es millora notablement la capacitat 
d'emmagatzematge del municipi, pas-
sant de 1.000 m³ a 3.000 m³. Quan 
treballen individualment vol dir que es 
poden aïllar un de l'altre per tal de fer 
tasques de manteniment en tots dos di-
pòsits per separat. D'aquesta manera, 
s'eviten talls de subministrament i, per 
tant, es millora la qualitat del servei.

Millores en la qualitat de l’aigua
D’una banda, el nou dipòsit compta 
amb un sistema continu d’anàlisi i clora-
ció automàtic de l’aigua, que perfeccio-
na el control de la qualitat i desinfecció 
de l’aigua d’abastament en el moment 
de la sortida del dipòsit cap al municipi.

D’altra banda, s’ha instal·lat un sistema 
de telegestió per controlar i gestionar 
la qualitat de l’aigua les 24 hores del 
dia, tant dels paràmetres com de les 
fonts de subministrament pròpies. En 
cas d’anomalia, aquest sistema gene-
ra una alarma que rep immediatament 
tot el personal de Gestagua, empresa 
concessionària del servei d’abastament 
i sanejament del municipi, per a actuar 
amb la màxima rapidesa.

"En els darrers anys, l'Ampolla s'ha tro-
bat al límit de la capacitat d'emmagat-
zematge d'aigua potable pel que fa al 

consum diari. A més, el dipòsit existent 
té alguns problemes estructurals a cau-
sa de la seva antiguitat. Tot plegat era 
una qüestió que a l’Equip de Govern 
ens preocupava", explica l'alcalde Fran-
cesc Arasa. Aquests dos condicionants 
van desencadenar que l'Ajuntament 
sol·licités a l'ACA ser considerat en l'es-
tudi del Pla d'Abastament i Distribució 
d'Aigua en Alta a Catalunya. A partir 
d'aquí, l'ACA va concloure que l’opció 
òptima seria construir un nou dipòsit per 
a millorar la capacitat d'emmagatze-
matge, suposant un progrés substancial 
en el servei d'abastament.



L’Ajuntament instal·la un mòdul extern al costat 
del CAP per atendre consultes COVID

Redacció

L’Ajuntament ha instal·lat un mòdul ex-
tern al costat del CAP, concretament 
està ubicat a la plaça Manel Ferrer, 
amb l’objectiu d’atendre consultes rela-
cionades amb la Covid-19 i evitar que 
els veïns i veïnes de l’Ampolla s’hagin 
de desplaçar al CAP de l’Aldea per 
aquestes qüestions.

Aquest nou espai serveix per a fer-hi 
proves PCR i també per atendre-hi paci-
ents que puguin tenir el virus. L’objectiu 
és que l'equipament sanitari pugui ga-
rantir circuits dobles d’atenció i no bar-
rejar pacients.

El lloguer d’aquest mòdul extern ha su-
posat una inversió per a l’Ajuntament de 
3.000 euros anuals.

Així mateix, el consistori municipal tam-
bé ha posat una pantalla tàctil (TESEO) 
al CAP perquè les persones usuàries 
puguin fer tràmits de forma autònoma i, 
d’aquesta manera, reduir el temps d'es-
pera a l’hora de fer algunes consultes o 
gestions al taulell. En aquest cas, l’Ajun-
tament ha invertit 5.459,92 euros.

Amb aquest dispositiu, la persona usuà-
ria pot demanar cita amb el seu metge 
o infermera de referència, consultar les 
visites mèdiques pendents, el pla de 
medicació, imprimir-se un justificant de 
visita, entre d’altres.
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L’Ampolla posa punt final 
a la IX Setmana del Comerç

Redacció

L’Ampolla va posar el punt final el 20 de novembre a la IX 
Setmana del Comerç després de vuit dies de campanyes i 
activitats per potenciar els diferents productes dels establi-
ments i fomentar el comerç local. Sota el lema Impulsem el 
nostre comerç, del 12 al 20 de novembre, els comerços 
del municipi adherits a la iniciativa van decorar els seus 
aparadors i van oferir ofertes i promocions preparades per 
a l'ocasió.

A més a més, la Regidoria de Comerç va impulsar cada dia 
de la setmana campanyes basades en diferents temàtiques, 
així com la Festa del Reciclatge, una gimcana per a tota la 
família amb l'objectiu de conscienciar petits i grans sobre la 
importància de fer una bona selecció dels residus.

Durant aquests dies, també es van organitzar dos tallers a 
l’Escola Mediterrani, la degustació popular Fem un tastet, 

que va estar acompanyada per la xaranga Estrella Band, 
i un matí de música pels carrers i establiments de la pobla-
ció amb la Rondalla Suc d'Anguila i Guardet. Coincidint 
amb la Festa de la Segregació, hi va haver una xocolata-
da popular i la festa Torna la festa, sense el sopar popular.

Així mateix, la Regidoria de Comerç va impulsar la cam-
panya Compra, rasca i guanya, a través de la qual cada 
establiment adscrit a la Setmana del Comerç va repartir 
premis de 5, 10 i 20 euros entre la seva clientela.

“Cada any, el nostre objectiu és dinamitzar les vendes 
dels establiments locals i sensibilitzar els consumidors de la 
importància de mantenir el comerç local de l’Ampolla. Un 
any més, estem molt satisfets dels resultats obtinguts, ja que 
hem ajudat a incentivar el consum i fidelitzar i captar nous 
clients”, explica la regidora de Comerç, Geno Cabrera.
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L’Ajuntament i l’AMPA instal·len 
una coberta de fusta al pati 

de l’Escola Mediterrani
Redacció

L'Ajuntament i l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) de l’Escola Mediterrani han instal·lat una coberta 
de fusta per fer ombra al pati del centre escolar del muni-
cipi perquè l'alumnat disposi d'un espai on no toqui el sol 
quan estigui a l'hora de l'esbarjo.



La Policia Local organitza una sortida 
formativa per a l’alumnat de 3r de 

primària de l’Escola Mediterrani
Redacció
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L'alumnat de 3r de primària de l'Escola Mediterrani va fer 
una sortida formativa sobre seguretat viària amb l'agent de 
la Policia Local Josep Morales, qui és monitor de Seguretat 
Viària per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Durant la sessió, que va tenir lloc el 26 de novembre, els 
nens i nenes es van desplaçar fins a l’Ajuntament, on van 
poder resoldre tots els dubtes sobre la mobilitat del municipi 
per poder seguir treballant en el projecte de curs que estan 
realitzant, que enguany tracta sobre diferents aspectes del 
nostre municipi.

L'Ajuntament i la Policia Local impulsen cada curs escolar 
diverses activitats per a promoure una mobilitat més sostenible 
i segura entre l’alumnat de l’Escola Mediterrani.
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L’Ajuntament segueix fomentant l’educació 
mediambiental entre els més joves

Redacció

Medi Ambient| 22

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Serveis Municipals 
i la de Sostenibilitat i Medi Ambient, segueix fomentant l’edu-
cació mediambiental entre els més joves per tal de continuar 
treballant en el pla de compromís del consistori per cuidar 
el medi ambient del municipi. En aquesta línia, en el marc 
de la IX Setmana del Comerç, el 13 de novembre els nens i 
nenes de l'Ampolla juntament amb els seus pares van gaudir 
aprenent a la Festa del Reciclatge.

Al llarg de tota la tarda, la Regidoria de Sostenibilitat i 
Medi Ambient va organitzar una gimcana que va tenir com 
a objectiu conscienciar petits i grans sobre la importància 
de fer una bona selecció dels residus. Les expertes en medi 
ambient marí de l’empresa Plàncton Divulgació van preparar 
un seguit d’activitats distribuïdes per la plaça González Isla 
per conscienciar els participants de la importància que té per 
a la cura del planeta i de l’entorn marí reciclar correctament 
i no tirar els residus ni al mar ni a la natura.
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Amb motiu de la 13a Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus, la Regidoria de Serveis Municipals va impulsar 
diverses xerrades a l'Escola Mediterrani per sensibilitzar 
l'alumnat sobre la prevenció, la reutilització i el reciclatge 
dels residus.

Aquesta 13a edició va tenir lloc del 20 al 28 de novembre 
i va posar el focus en el binomi comunitat circular, comu-
nitat sostenible, i com treballar plegats per aconseguir un 
planeta residus zero.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus va néixer 
d'un projecte de tres anys que rebia el suport del progra-
ma LIFE+ de la Comissió Europea. La iniciativa ha anat 
més enllà amb l'objectiu d'organitzar durant una mateixa 
setmana i arreu d'Europa accions de sensibilització sobre 
la prevenció de residus.
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Els caramels que es llençaran a la 
cavalcada dels Reis Mags d’Orient 

tindran embolcalls sostenibles
Redacció

Els caramels que es llençaran a la 
cavalcada dels Reis Mags d’Orient 
tindran embolcalls sostenibles. L’Equip 
de Govern ha aprovat aquesta propos-
ta de la Regidoria de Sostenibilitat i 
Medi Ambient amb la qual es pretén 
promoure l’ús de dolços respectuosos 
amb el medi ambient, embolcallats 
amb paper biodegradable. 

 “Seguim treballant en el pla de compro-
mís adquirit per cuidar el medi ambient 

del municipi. Per això, volem reduir la 
problemàtica amb l’entorn que generen 
els caramels que es llencen cada any 
durant la cavalcada dels Reigs Mags, 
que recorre gran part del nucli urbà de 
l’Ampolla”, explica Meritxell Faiges, re-
gidora de Sostenibilitat i Medi Ambient. 

Aquests caramels sostenibles estaran 
embolcallats amb un paper personalit-
zat amb el logotip de la marca L'Ampo-
lla, Porta del Delta. Amb aquest canvi 

es busca reduir els problemes que gene-
ren els embolcalls de plàstic cada any 
al clavegueram i disminuir la brutícia als 
carrers i places de la població, els plàs-
tics al medi ambient i els microplàstics 
que acaben al mar.

A més a més, de la mateixa manera que 
l’any passat, tots els caramels que es repar-
tiran durant el seguici reial seran sense glu-
ten. Així, els 145 quilograms que es llen-
çaran seran totalment aptes per a celíacs.
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L’Associació Esportiva Lo Fangar celebra la 
jornada de portes obertes ‘Passat i futur’

L’Associació Esportiva Lo Fangar va 
celebrar el 24 d’octubre la jornada 
de portes obertes Passat i futur fent 
tallers de nusos i un bateig de mar 
amb la nostra muleta. Ara bé, princi-
palment aquesta activitat estava ori-
entada a retre un petit homenatge i 
reconeixement als impulsors del rem 
a l’Ampolla, de qui ens podem sentir 
orgullosos. 

L’equip de vogadors del nostre poble 
es va crear l’any 1968 i estava com-
post per dos equips amb un mateix ti-
moner per ambdós, va ser la llavor de 
l’actual Club Nàutic Ampolla i compe-
tien amb aquest nom.

Els dos equips van participar en di-
verses curses, principalment a Cata-
lunya, cal remarcar que es van alçar 

guanyadors el 1969 de l’anomena-
da Cursus Iberus Mare Nostrum, molt 
preuada en aquell temps. Aquesta 
cursa consistia a vogar des de Ri-
ba-roja d’Ebre a la desembocadura 
del riu Ebre i, tot seguit per mar fins 
a arribar a Salou. D’aquesta compe-
tició es van celebrar fins a cinc edi-
cions, les quals en aquells dies eren 
molt populars. 

Associació Esportiva Lo Fangar

Francisco Alapont

Santiago Cabrera

Alfredo Del Hallazgo

Julián Del Hallazgo (DEP)

Ramon Gallimó 
(àlies “lo Belga”)

Juan Galve (DEP) 

Felipe Fandos (DEP)

Enrique Martí (DEP)

Francisco Martí , 
timoner (àlies “Lucho”)

Vicente Martí

Facundo Piñana (DEP)

Components dels dos 
equips de vogadors 
i timoner:
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D’esquerra a dreta: 
Ramon Gallimó “lo Belga”, Joan Galve, Felip Fandos, Alfredo Del 
Hallazgo, davant d’ell Francisco Martí “Lucho” (el timoner), Santia-

go Cabrera, Francisco Alapont, Julián Del Hallazgo, Vicente Martí.



La jornada va ser molt emotiva i els assistents van xalar molt, 
els veterans ens van regalar relats dels seus records i les seves 
vivències com a vogadors.

La nostra Associació va posar-se en marxa el 2015 amb l’ob-
jectiu de recuperar un altre cop la pràctica i l’afició a vogar a la 
nostra població. Anualment, organitzem una trobada convidant 
a altres equips, però l’any passat, la pandèmia ens va dificultar 
realitzar aquesta jornada. No obstant això, en un futur volem en-
focar els esforços en la difusió de la nostra activitat i en promoure 
la participació dels joves. 

Per contactar amb nosaltres, envieu un cor-
reu electrònic a l’adreça: vogadorslofan-
gar@gmail.com

També ens podeu trobar a les xarxes socials: 
Instagram (@aelofangar) i Facebook (A. E. Lo 
Fangar - l'Ampolla). 
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Malauradament, el Sr. Joan Galve ens va deixar sobtadament el 23 de 
novembre, ens reconforta haver pogut fer-li l'homenatge i compartir amb ell 

aquesta entranyable jornada.



Delta.cat, la ràdio de l'Ampolla, 
estrena un nou servei de 

notificacions per WhatsApp
Redacció

Delta.cat, la ràdio de l’Ampolla, ha posat en marxa un nou servei per difondre les últimes notícies, programes de ràdio, 
vídeos i actes d’agenda mitjançant l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp. Aquest servei vol ser una nova eina 
per facilitar l’accés a la informació de continguts del Delta de l’Ebre i, en especial, de les poblacions de l’Ampolla, Delte-
bre, Sant Jaume d’Enveja i Camarles.
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Què s’ha de fer per subscriure’s al servei?
Per rebre els missatges, la persona usuària ha d’entrar al web www.deltacat.cat/whatsapp i omplir el formu-
lari. Un cop enviades les dades, en menys de 48 hores es rebrà una notificació de conformitat del servei, 
això voldrà dir que ja està actiu i, per tant, es començaran a rebre les notificacions diàries.

Un servei gratuït pensat per a informar
El servei, que en tot moment serà gratuït, ha estat dissenyat per a evitar l’enviament constant de notificacions 
a la persona usuària. El subscriptor només rebrà un missatge de WhatsApp al dia amb els últims continguts 
del portal Delta.cat tant d’actualitat, podcasts, continguts audiovisuals i actes d’agenda.

Aquest nou projecte s’emmarca en l’estratègia global de Delta.cat per continuar essent el referent informatiu al Delta 
de l’Ebre i als mitjans locals de Catalunya. Durant els darrers mesos, el web ha anat incorporant més serveis amb una 
clara vocació de servei públic per esdevenir la plataforma multimèdia de referència a l’Ampolla, Camarles, Sant Jaume 
d’Enveja i Deltebre: s’ha posat en marxa un apartat d’agenda, el programa de tertúlia Veus del Delta, resums setmanals 
de futbol dels equips dels quatre municipis, un nou canal d’informació al Telegram, s’ha renovat el butlletí digital diari i, 
entre d’altres, les entrevistes que passen pels estudis de Delta.cat també s’enregistren en vídeo per poder ser visionades 
al canal de YouTube i al portal web de Delta.cat.
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Àlvar Casanova renuncia al seu càrrec i 
Gemma Caballé pren possessió 

com a nova regidora

Àlvar Casanova va renunciar durant el 
Ple extraordinari celebrat el dia 2 de no-
vembre a tots els seus càrrecs públics a 
l'Ajuntament, és a dir, tant la seva respon-
sabilitat al capdavant de les regidories 
de Cohesió Social i d'Esports, així com 
a la seva acta de regidor municipal. 
Casanova va adduir, com a raons per 
a la seva renúncia, dificultats a l'hora de 

conjugar la vida professional amb el seu 
càrrec públic al consistori ampollero.

En el Ple extraordinari que va tenir lloc el 
22 de novembre, Gemma Caballé va 
prendre possessió com a regidora de 
l’Ajuntament. Caballé ha assumit les regi-
dories de Comunicació, Cohesió Social 
i Cultura. De la regidoria d’Esports, que 

fins ara era gestionada per Àlvar Casa-
nova, se’n farà càrrec Lluís Cabrera.

Des del consistori municipal, es vol 
agrair a Àlvar Casanova els anys que 
ha dedicat com a regidor del nostre mu-
nicipi i tota la feina que ha dut a terme 
des de les regidories que ha coordinat 
durant aquest temps.

Redacció
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“Renunciar al càrrec de regidor 
ha estat una decisió molt difícil 
de prendre, perquè és un dels 

honors més grans que pots 
tenir com a veí de l’Ampolla”

Mireia Curto Perelló - Periodista



Mireia Curto Perelló - Periodista
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Àlvar Casanova és infermer al CAP l’Al-
dea. Va iniciar-se al món de la política l’any 
2015, quan va prendre possessió com a re-
gidor de l’Ajuntament de l’Ampolla. Durant 
la primera legislatura, va coordinar la Regi-
doria de Cultura i la de Cohesió Social. A 

Prendre possessió com a regidora de l’Ajunta-
ment de l’Ampolla a la meitat de l’actual legis-
latura t’ha agafat per sorpresa?

Totalment, però ha estat una grata sorpresa. A la candi-
datura de Junts per l’Ampolla de les eleccions municipals 
de 2019 ocupava la desena posició, de manera que no  
m’esperava que durant aquesta mateixa legislatura pogués 
prendre possessió com a regidora. Ara bé, com totes les 
bones sorpreses, quan l’alcalde Francesc Arasa m’ho va 

Després de gairebé dues legislatures com a re-
gidor de l’Ajuntament de l’Ampolla, haver de 
renunciar al càrrec per motius professionals ha 
estat una decisió difícil de prendre?

Ha estat una decisió molt difícil de prendre, perquè ser regi-
dor m’agradava molt. És un dels honors més grans que pots 
tenir com a veí de l’Ampolla. Ara bé, el moment en el qual 
van canviar les meves condicions laborals va ser un punt 
d’inflexió, ja que les meves obligacions professionals feien 
que no pogués dedicar-m’hi degudament. La meva intenció 
era ser regidor durant dues legislatures, aquesta ja era la 
segona, però encara estem a la meitat i veia que cada cop 
tenia menys temps per fer una bona feina. Valorant això 
vaig creure que dimitir i deixar pas a una persona que es 
pogués implicar més, era l’opció més sensata.

En aquesta darrera legislatura vas assumir dues 
àrees que han tingut un destacat protagonisme 
al municipi, una d’elles ha estat la Regidoria 
d’Esports. Estant al capdavant d’aquesta àrea 
des de l’Ajuntament s’ha assumit l’organització 
de l’Ironcat. Explica’ns què suposa per a una po-
blació com l’Ampolla organitzar aquesta prova. 

Per a l’Ajuntament ha suposat un gran repte assumir l’orga-
nització de l’Ironcat, ha estat un mèrit de tot l’equip que ha 
treballat per tirar endavant la celebració d’aquesta prova a 
la nostra localitat. La Federació Catalana de Triatló ja feia uns 
anys que insinuava que volia fer un pas al costat en l’organit-
zació de l’Ironcat de l’Ampolla, perquè el consistori augmen-
tés el protagonisme i deixés de ser un simple col·laborador. 
Finalment, la Regidoria d’Esports va decidir prendre el relleu 
a la Federació en la direcció d’aquest esdeveniment esportiu. 
Crec que la primera edició que vam coordinar va ser tot un 
èxit i els i les participants no van notar cap diferència respec-
te als anys anteriors. Cal remarcar que això va ser possible 
gràcies a tots els i les companyes que es van implicar en el 
projecte i també a totes les persones voluntàries.

les eleccions municipals de 2019, va tornar 
a ser elegit regidor, en la que seria la seva 
segona legislatura. Fins al 2 de novembre, 
quan va renunciar al seu càrrec per motius 
professionals, va liderar les àrees d’Esports 
i de Cohesió Social.

L’Ampolla és un referent a l’estiu en l’organit-
zació dels esports a la platja. Des de fa uns 
anys, s’ha ampliat el ventall d’esports: tenis 
platja, handbol platja i els dos torneigs amb 
més història: el voleibol i el futbol platja. 
Quin paper ha jugat la Regidoria d’Esports en 
aquesta ampliació de disciplines?

Els esports a la platja es van començar a organitzar quan 
el meu predecessor, Santi Cervera, estava al capdavant 
de la Regidoria d’Esports. Quan jo vaig agafar el seu 
relleu, ja vaig trobar una estructura perfectament organit-
zada, amb uns clubs i unes composicions molt ben iden-
tificats i simplement em vaig limitar a seguir la dinàmica 
establerta. Per tant, el mèrit és tot de Santi Cervera. 

El nostre municipi és una població molt dinà-
mica en l’àmbit esportiu: gimnàstica rítmica, 
futbol 11, futbol sala, handbol... Estàs satisfet 
de l’activitat esportiva que hi ha actualment? 

L’Ampolla és un poble molt dinàmic esportivament, ja 
que a part del futbol, que és l’esport més clàssic i que 
predomina una mica més, també hi ha altres disciplines 
esportives coordinades i convocades per diversos clubs 
locals. Aquest és un motiu de satisfacció no només per a 
la Regidoria d’Esports, sinó per a tota la població en ge-
neral. Com Ajuntament sempre hem intentat donar suport 
a aquest tipus d’organitzacions, perquè promoure la pràc-
tica de l’esport és fonamental per tal que la ciutadania tin-
gui hàbits de vida saludables, un fet bàsic en una societat.

El nou Poliesportiu Municipal ha estat clau per 
poder seguir aquest ritme?

El nou Poliesportiu Municipal era una instal·lació que feia mol-
ta falta, ja que el Casal Municipal estava saturat perquè s’ha-
vien de combinar les celebracions socials amb les esportives 
i hi havia molts dies que no era compatible poder compagi-
nar-ho tot. Per això, es va creure oportú construir aquest nou 
pavelló, que ha suposat un esforç econòmic molt important 
per al nostre municipi. Aquesta nova instal·lació ha ajudat a 
ampliar la superfície dedicada a l’esport i a facilitar que altres 
activitats esportives es puguin desenvolupar al nostre poble.

Si parlem de la Regidoria de Cohesió Social, un 
dels principals projectes que s’ha impulsat des 
d’aquesta àrea ha estat convertir l’Ampolla en 
un municipi cardioprotegit, ja que s’han instal·lat 
dispositius DEA en diferents indrets de la pobla-
ció. Has aconseguit finalitzar aquest projecte?



El projecte de convertir l’Ampolla en un municipi cardiopro-
tegit m’ho vaig agafar com un repte personal, tot i que cal 
destacar que la idea no va ser meva, ja que els primers 
desfibril·ladors que es van instal·lar a la nostra localitat van 
ser donats per l’Associació Esportiva Jordi Pitarque. 

Quan vaig prendre possessió la primera vegada com a regi-
dor, els DEA que hi havia estaven a l’Escola Mediterrani, al 
Casal Municipal i al Camp Municipal de Futbol, actualment 
els tres aparells ja han estat substituïts per uns de nous perquè 
havien arribat al final de la seva vida útil. A partir d’aquí, 
vaig creure oportú crear una xarxa de distribució de desfi-
bril·ladors per tota la superfície del municipi perquè l’Ampolla 
quedés emmarcada en una xarxa cardioprotegida. 

El primer pas va ser instal·lar un DEA al vehicle de la Po-
licia Local que estigués de guàrdia. Aquesta idea la vaig 
tenir després de llegir una notícia que explicava que els 
agents d’una població de Girona havien salvat la vida 
d’un home que havia tingut una aturada cardíaca gràci-
es al DEA que portaven al vehicle. 

Després de dotar el vehicle de la Policia Local amb un 
aparell DEA, vam començar a instal·lar diversos desfibril-
ladors repartits per diferents punts estratègics del poble, 
per tal que hi hagués cobertura a les zones més transi-
tades del nucli urbà, així com a les principals urbanitza-
cions. A l’únic lloc que faltaria instal·lar un aparell DEA 
perquè la xarxa que tenim ara quedi del tot completa és 
o bé a la zona de l’estació o a la de l’Hort de la Florit.

Entre tots els ajuts que s’han promogut des de la 
Regidoria de Cohesió Social destaca el xec nadó, 
ja que l’Ampolla és dels pocs municipis de les 
Terres de l’Ebre que ofereix aquesta ajuda. Com 
et va sorgir la idea?

La implantació del xec nadó ho vaig extreure d’internet. 
Vaig veure que hi havia consistoris que feien algun regal 
als nadons que naixien i em va semblar una molt bona pro-
posta per dur a terme al nostre poble. A partir d’aquí, vaig 
calcular quants infants naixien cada any al nostre munici-
pi i quina quantitat podíem dedicar a cada xec tenint en 
compte el pressupost que podíem destinar-hi. Així doncs, 
a l’Ampolla hi ha una trentena de naixements durant l’any 
i vam considerar que cada xec tingués un valor de 150 
euros. Sabem que aquesta quantitat és simbòlica, perquè 
l’arribada d’un nadó comporta moltes despeses, però és 
una petita espenta per fer front a les primeres compres i, al 
mateix temps, una benvinguda a les noves generacions per 
part de l’Ajuntament, perquè al cap i a la fi els infants són 
el futur d’una localitat.

Parla’ns de l’ampliació del CAP...
Les instal·lacions del CAP ja tenien uns anys. Quan es va 
construir, el centre complia amb les necessitats que hi havia 
en aquell moment, però a mesura que van anar passant els 
anys, l’equipament es va quedar petit i obsolet. Per això, 
vam creure necessari ampliar-lo. Vam reunir-nos amb el Cat-
Salut perquè assumís la despesa que suposava, però final-
ment va ser l’Ajuntament qui es va fer càrrec de la inversió. 

El CatSalut va aportar els materials de les noves consultes. 
Ara bé, uns mesos després que acabés l’ampliació, va ar-
ribar la pandèmia, una situació que ningú preveia, i m’he 
quedat amb el regust agredolç de què possiblement l’am-
pliació no ha estat suficient. Tinc la percepció que el CAP 
segueix sent petit per les necessitats d’espai que actualment 
hi ha a causa de la Covid-19.

Durant aquesta segona legislatura s’ha viscut 
una crisi sanitària mundial mai vista. Quina va-
loració fas de la teva gestió de la pandèmia al 
capdavant de la Regidoria de Cohesió Social?

La gestió d’una pandèmia ens va agafar per sorpresa a 
totes les institucions. Era una situació que no havíem viscut 
mai i ens vam haver d’anar adaptant tal com anaven sor-
gint les circumstàncies. Possiblement, des de la Regidoria 
de Cohesió Social hauríem pogut fer una millor gestió, però 
ho vam fer com millor vam saber. Vam adaptar els serveis 
educatius, els culturals i els sanitaris a la nova realitat i això 
va suposar una elevada inversió, ja que havíem de distri-
buir una gran quantitat d’EPI i d’altres materials com gels 
hidroalcohòlics a tot el personal d’aquests àmbits. Ara bé, 
fins al dia d'avui, tot i que l’Ampolla ha estat afectada per 
la pandèmia de la mateixa manera que la resta de munici-
pis del país, la repercussió que la Covid-19 ha tingut sobre 
la salut dels veïns i veïnes del nostre poble ha estat mínima. 

L’altre aspecte que es va veure afectat a la nostra localitat 
per la pandèmia va ser l’economia, la crisi va ocasionar 
més dificultats a les famílies vulnerables. Des de la Regido-
ria de Cohesió Social, d’una banda, vam incrementar les 
partides pressupostàries destinades a les entitats socials 
locals. D’altra banda, juntament amb els Serveis Socials 
vam crear una subvenció de 300 euros anuals per família 
per fer front a la pobresa energètica. Amb aquestes acci-
ons el nostre objectiu era intentar ajudar les persones i fer 
que la situació fos més suportable. 

Hi ha cap projecte que t’hagués agradat tirar 
endavant durant aquestes dues legislatures i 
finalment no has pogut?

Realment no se m’ha quedat cap projecte al tinter, perquè 
des de sempre la meva idea era ser regidor només durant 
dues legislatures, que crec que és el temps necessari per 
poder començar i acabar les propostes. Ara bé, hi ha al-
gunes actuacions que m’hagués agradat veure acabades 
abans de deixar el càrrec, com la climatització de l’Escola 
Mediterrani, la instal·lació del darrer DEA que hi ha previst 
posar al municipi o l’habilitació de la pista multiusos a la 
zona de l'Hort de Salomó on podrà aterrar un helicòpter en 
cas que hi hagi una emergència a l’Ampolla. No obstant 
això, tots són projectes que es finalitzaran abans de les 
eleccions municipals de l’any 2023. Per tant, estic segur 
que abans que acabi aquesta legislatura, tot el que tenia 
al cap quan vaig entrar per primer cop com a regidor serà 
realitat i més amb Gemma Caballé al capdavant de la Re-
gidoria de Cohesió Social. Estic convençut que serà una 
gran successora i que afegirà la seva aportació positiva a 
tot allò que he fet jo i els meus antecessors.   
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“Tinc il·lusió, ganes 
d’aprendre i orgull 

de tenir l’oportunitat 
de treballar per al 

meu poble”
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Gemma Caballé és investigadora 
postdoctoral a la Càtedra UNESCO 
d'Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV). És doctora "cum laude"', 
la màxima qualificació que pot atorgar 
un tribunal a una tesi doctoral, en Dret 
amb menció internacional i va obtenir 
la beca de la Generalitat de Catalunya 

Prendre possessió com a regidora de l’Ajunta-
ment de l’Ampolla a la meitat de l’actual legis-
latura t’ha agafat per sorpresa?

Totalment, però ha estat una grata sorpresa. A la candi-
datura de Junts per l’Ampolla de les eleccions municipals 
de 2019 ocupava la desena posició, de manera que no  
m’esperava que durant aquesta mateixa legislatura pogués 
prendre possessió com a regidora. Ara bé, com totes les 
bones sorpreses, quan l’alcalde Francesc Arasa m’ho va 
comunicar, em va fer moltíssima il·lusió.

És la primera vegada que ocuparàs un càrrec 
polític. Què n’esperes?

Em suposa tot un repte. Com quan comences qualsevol 
feina nova i no es té experiència, és una mescla d’emo-
cions. D’una banda, tinc il·lusió, ganes d’aprendre i or-
gull de tenir l’oportunitat de treballar per al meu poble 
i, d’altra banda, respecte i responsabilitat per intentar 
fer-ho de la millor manera possible.

Estaràs al capdavant de tres regidories: Cultu-
ra, Cohesió Social i Comunicació. Aquesta dar-
rera és una àrea nova. Fes-nos cinc cèntims de 
quines en seran les principals línies de treball.

Comunicar el dia a dia del que succeeix al nostre territori i 
al nostre poble, així com les accions o activitats que es duen 
a terme és una tasca importantíssima per tal que la població 
estigui correctament informada. Avui dia, és molt fàcil acce-
dir a la informació a temps real, de manera que tot allò que 

(Beca FI 2017) per cursar el doctorat 
sobre els nous reptes de la professió de 
la intermediació immobiliària a Espa-
nya. És llicenciada en Dret amb Premi 
extraordinari a la URV (2014) i té el 
Màster en Dret de l'Empresa i la Con-
tractació també amb Premi extraordina-
ri a la URV (2015).

no es comunica o no apareix als mitjans de comunicació, 
existeix el risc que passi desapercebut o es desconegui i, 
encara més, en un municipi petit.  

L’Ampolla és una població molt activa durant tot l’any, no 
només a l’estiu, així que tenim moltes coses per explicar i 
donar a conèixer. La revista Marinada facilita la comunica-
ció de tot allò que succeeix al nostre poble, sobretot a aque-
lles persones que no tenen accés a les noves tecnologies, 
però és evident que tant la premsa escrita com les revistes 
actualment ja no són un canal per seguir l’actualitat a temps 
real. Per això, l’objectiu d’aquesta àrea és promoure encara 
més la comunicació a través dels diferents mitjans que tenim 
a l’abast. Entre ells, les xarxes socials, creant perfils a altres 
plataformes on ara no som presents; el web de l’Ajunta-
ment, que s’ha renovat fa poc per oferir una experiència 
més adaptada a les necessitats de la ciutadania; la ràdio, 
com a eina perquè tothom qui no tingui accés a les noves 
tecnologies pugui estar informat de l’actualitat de l’Ampolla 
al moment; i si s’escau, convocant rodes de premsa per en-
fortir la presència als mitjans de comunicació. 

Seguint amb la comunicació, des de l’estiu pas-
sat que l’Ampolla té ràdio municipal, Delta.cat, 
una ràdio compartida amb tres municipis més 
del Delta de l’Ebre: Camarles, Deltebre i Sant 
Jaume d’Enveja. Com creus que reforçarà la 
comunicació del municipi aquest altre canal?

És el primer cop que l’Ajuntament disposa d’una ràdio 
local, la qual permet donar a conèixer els diferents temes 
que afecten el nostre municipi, donar veu a les persones 

Mireia Curto Perelló - Periodista



implicades en diferents àmbits i donar visibilitat al terri-
tori en general gràcies al fet d’estar compartida amb al-
tres municipis. Es pot escoltar sintonitzant les freqüències 
107.6 i 91.1 FM, per internet al web www.deltacat.cat 
i per la TDT. Recentment, s’ha posat en funcionament un 
servei per rebre les notícies a través de notificacions de 
WhatsApp i així estar informat de les últimes notícies, 
d’actes d’agenda i de nous podcasts i vídeos. 

A la ràdio Delta.cat els oients poden trobar programes 
com El Recapte, El Far, De Bon Matí i Al Dia. Terres de 
l’Ebre, també música i notícies, entre altres continguts. 
Aquest canal és una excel·lent oportunitat perquè tots 
els ampolleros i ampolleres puguin conèixer tot el que 
succeeix en el nostre municipi i al territori. Us animo a 
escoltar-la, a seguir les seves xarxes socials i a subs-
criure-us al servei de WhatsApp per poder rebre les 
notificacions.

Fins ara, la regidoria de Cohesió Social havia 
estat coordinada per Àlvar Casanova, regidor 
a qui has pres el relleu. Continuaràs treballant 
en algun dels projectes que l’antic regidor va 
impulsar?

En la mesura que sigui possible es pretén continuar amb 
els projectes ja iniciats per l’antic regidor com ara el xec 
nadó, els ajuts per atendre situacions d'urgència puntu-
als i necessitats bàsiques de subsistència, la instal·lació 
de desfibril·ladors i també la iniciativa d’instal·lar una 
cadira adaptada per a persones amb mobilitat reduïda 
a la piscina municipal.
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Tens al cap alguna altra iniciativa d’aquesta àrea 
que creguis interessant implantar a l’Ampolla?

Conèixer quins són els reptes que hem de fer front com a 
municipi en matèria d’habitatge, les necessitats d’habitat-
ge social o el despoblament del territori són qüestions en 
les quals m’agradaria aprofundir. A més a més, impulsar 
accions encaminades a afavorir la igualtat i la inclusió. 
Són temes en els quals estic implicada tant en l'àmbit 
professional com personal i que es podrien promoure 
des de la Regidoria de Cohesió Social. Una altra línia 
que estem treballant juntament amb el Consell Comarcal 
del Baix Ebre és l’elaboració d’un protocol d’actuació en 
cas de violències sexuals en espais públics i d’oci, que 
esperem poder-lo aplicar en les properes festes majors.

Sempre has estat involucrada amb entitats i 
activitats culturals locals. Suposa un repte fer-
te càrrec de la Regidoria de Cultura?

La cultura ens identifica i permet desenvolupar-nos i expres-
sar-nos tant en l’àmbit personal com de territori. Per això, 
és una àrea que no s’ha de descuidar, i més en un context 
de crisi com l’actual, on sempre hi ha el risc que els actes 
culturals puguin quedar en un segon pla tenint en compte 
les restriccions d’accés a causa de la pandèmia. Em va ale-
grar molt saber que coordinaria aquesta regidoria i, a la 
vegada, em suposa un desafiament important en un context 
com el d’ara, on no només estem en mig d’una pandèmia, 
sinó també on la llengua catalana es troba en perill, espe-
cialment, entre les generacions més joves.



Darrerament i malauradament, massa sovint, els mitjans ens informen d'un problema que dia a dia es fa crònic i en totes les 
capes de la societat. 

Veiem el bullying  a les escoles, la manca d'empatia entre els grups, els problemes econòmics cada vegada més punyents i 
ara, la greu problemàtica del clima  i, ni podríem afegir molts més, encara que tots en som ben coneixedors.

Tota eixa difícil situació, no es per a tothom  suportable, arribant a situacions que poden arribar a postures de no retorn.

En arribar a eixos extrems, cal tenir present les institucions a les que hi podem acórrer cercant consell i sobretot l'ajut necessari, 
per sortir d'eix pou funest.

Em permeto dons fer-vos-en arribar una, amb un explicació ben detallada de les seves prestacions. 
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Coses Nostres
Lluís Bultó i Antolin - Ciutadà de l'Ampolla

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA
La Fundació Ajuda i Esperança és una entitat sense ànim 
de lucre i de caràcter canònic, constituïda el 28 de no-
vembre de 1986 ,per tal de complir amb l’objectiu de 
promoure, fomentar i donar suport a les persones que ho 
necessitin, a traves del servei de comunicació i orienta-
ció urgent i immediat anomenat Telèfon de l’Esperança.

Aquesta entitat es continuadora de la que va fundar el 
19 de març de 1969 en Mn. Miquel Angel Terribas 
es a dir , que ja te mes de 50 anys d’existència.

La MISSIÓ principal d’aquest servei es oferir atenció 
social en un marc de total ANONIMAT i CONFI-
DENCIALITAT amb objectiu de millorar la qualitat de 
vida el benestar emocional de les persones que viuen 
situacions de solitud, incomunicació o que generen 
patiment, contribuint així a crear una societat més so-
lidària, acollidora i resilient.
Les principals característiques i valors del Telèfon de 
l’Esperança son:

- Escolta activa - Atenció comunitària - Ben-
estar emocional de totes les persones - Vo-
luntariat - Solidaritat - Respecte -Esperança 
- Empatia -Compromís 

El telèfon funciona 24 hores/dia 365 dies al any.

Son els números 

682.300.003

682.900.500

681.10.10.80

Des de fa un any, el telèfon ha ampliat els seus serveis 
amb una nova línia de:

PREVENCIÓ AL SUÏCIDI
900.92.55.55

També esta en funcionament 24 hores/dia i 365 
dies a l’any. 

Es útil, tant per les persones que estan en una situació 
difícil, inestable i també a tots aquells que els envolten 
, familiars i amics. També es útil pels familiars i amics 
de persones que han posat fi a la seva vida , es el 
que diem ajuda post-suïcidi. Ajuden a acompanyar 
el dol . 

En aquest telèfon i trobareu sempre una veu amiga 
que us ajudarà en les situacions mes difícils.

Trenquem el silenci, Parlem de suïcidi.

Si voleu conèixer amb més detall característiques de 
la Fundació, historia, característiques, etc. Podeu ob-
tenir-la a traves de internet

www.telefonoesperanza.com
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La partida de Llàtzer Bru

Juguen blanques i fan mat en 2 jugades. Nivell intermedi.
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ALIGOT COMÚ – BUSARDO RATONERO
(Buteo Buteo)

Paco Cabrera Curto

Procedència i distribució: L’àrea de distribució 
de l’Aligot comú es la pràctica totalitat d’ Europa continental, 
excepte el nord d’Escandinàvia. Així mateix es una espècie 
resident al Càucaso i nord de Turquia i l’Irak. Sols una 
part de la població  es migradora, a l’estiu està present a 
l’estepa Russa, a l’hivern dites poblacions migren a l’Índia,  
nord, este i sud d’Àfrica, alguns individus es queden a 
passar l’hivern al Delta de l’Ebre.

Morfologia:  El gènere Buteo engloba 29 especies 
disperses per tot el mon. L’Aligot es l’espècie mes comú 
de la família Accipiditridas en Europa Central. Es de mida 
mitjana i aspecte mitja, el plomatge de cada individu varia 
entre marronós i tons blancs. L’Aligot es un ocell rapinyaire. 
Les seves mides son de 46 a 48 cm. de llarg i de 110  
a 132 cm. d’envergadura alar, les ales son relativament 
amples i la cua es curta i rondejada en forma de ventall, 
les potes del Aligot son de color ocre o groc fosc, 
i les urpes de color pardo fosc, sol anar en 
consonància del color clar o fosc del individu, 
el be es negre.

Habitat: L’Habitat  natural d’aquest ocell 
son els espais oberts com praderies, camps 
de cultiu, zones amb brucs, amb boscos o 
les  zones arbrades, utilitzen els llindars dels 
boscos, no solen endinsar-se molt dintre del 
bosc per fer el niu. També utilitza zones 
humides, per caçar, sempre busquen 
terrenys despullats, sempre busquen fer el 
niu prop de les zones de caça. No es rar 
observar Aligots junt a les autovies, ja que 
usen les voreres i altres camins per a caçar.

Alimentació: La tècnica de caça 
consisteix en observar el paisatge 
i divisar les presses  posat  dalt 
dels pals elèctrics i rames dels 
arbres. El principal aliment son 
els ratolins, les rates, catxaps, 
ocells joves, rèptils com serps, 

amfibis com granotes , gripaus, coleòpters i carronya. 
Les dades mes fiables sobre el seu aspecte alimentari 
s’han pogut obtindré a partir de restes de preses als nius 
mitjançant analítiques del contingut dels seus excrements i 
també a traves de les egagròpiles. ( boles de pel i ossos 
que regurgiten ).

Reproducció:  Es entre els dos o tres anys de edat quan els 
Aligots arriben a la madures sexual. Degut a la fidelitat que 
guarden a seu territori, les parelles reproductores poden 

estar juntes tota la vida, que pot arribar 
a 25 anys. La posta es produeix a 

mitat d’abril, els ous son blancs 
amb taques grises fosques, en 
cada posta solen haver dos o 

tres ous. La incubació dura entre 33 
– 35 dies dependent del nombre d’os 
i dels factors ambientals. Després de 
trencar l’ou, els polls resten al niu entre 
42  i 49 dies i son alimentats per 
la parella, quan ja son volanders 
es posen a les rames prop del niu 
i continuen ser alimentats per la 
parella, quan poden valer-se per 
si mateixos el joves abandonen 
el territori patern però no s’allunen 
excessivament .

Curiositats: Les accions 
humanes poden desfer una 

niada, si es talla l’arbre que tenen 
el niu, per la caça cinegètica, per 

envenenaments, per electrocucions, 
plaguicidesides pesticides. L’espoli dels 

nius pels cetreros, encara  que la cetrària 
està prohibida amb l’ Aligots.  



CONSELLS PER A UNES 
FESTES SALUDABLES

Arriben dies amb família, d’àpats i reunions, torrons i dolços. Segurament unes festes molt esperades desprès dels mesos 
viscuts i de les limitacions durant el 2019. Unes festes i uns dies en què hem de seguir cuidant la salut, ja que és un 
dels millors desitjos durant aquests dies. 
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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

Aquest any ens tornarem a retrobar, un 
retrobament del que tots volem gaudir 
amb salut i bons moments. Una planifi-
cació i uns bons hàbits ens podran aju-
dar, per això m’agradaria recordar-vos 
la importància de: 

La planificació d’un calen-
dari amb els esdeveniments 
(viatges, celebracions, menjars 
fora de casa…)

L’organització del menú du-
rant els dies festius. Tot i que 
hi ha multitud d’opcions i que 
també dependrà de les tradici-
ons i gustos de cada família, us 
proposo uns quants exemples:

“NIT DE NADAL”

Aperitius: 

Brotxetes de cherry, formatge fresc i anxoves 

/ brotxetes de pinya amb pernil salat / car-

paccio de tonyina amb olivada i tàperes o 

carpaccio de gamba amb suc de mandarina 

/ carpaccio de remolatxa amb espinacs baby 

Sopa de ceba amb ou de guatlla

Orada/llobarro/llagostins a la sal

Pinya caramelitzada
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MOLTA SALUT I MILLOR 2022

“NADAL”

Aperitius: 

Carxofes amb foie o pernil salat/ Tèmpura 

de verdures amb romesco/ Brandada amb 

pebrot del “piquillo”/ Meló amb pernil salat

Sopa de Nadal

Pollastre rostit amb prunes i pinyons

Milfulls de brossat i fruita

“SANT ESTEVE”Aperitius: 

Amanida amb enciams variats, tomàquet sec, 

magrana i poma, pernil d’ànec, fruits secs i 

llavors / Xips de verdures amb espècies / Sal-

tejat d’espàrrecs amb gambes i all / Crema 

de carbassa amb curry o Vichyssoisse amb 

encenalls de pernil serràCanelons del rostit
Peres amb xocolata i ametlles laminades

Tenir en compte les racions que servim i 
que mengem,. Recordeu que l’apetiriu és una 
petita degustació.

Menjar de forma conscient, disfrutant i 
tenint en compte les nostres senyals de societat

Intentar seguir els nostres horaris habituals.

Congelar aliments o plats cuinats que ens 
sobren per consumir en altres ocasions espe-
cials.

Evita saltar-te àpats.

Moure’ns: caminar o passejar a diari, o fer 
algún tipus d’activitat física.

Recordeu, que la resta de dies NO FES-
TIUS, hem de seguir:

• -menjant verdures i fruites, tant a dinar 
com a sopar

• prioritzant la ingesta de llegums, ou i peixos

• utilitzant tècniques culinàries senzilles: 
planxa o brasa, sopes, cremes, papillot, 
vapor, bullit o forn



Viatges | 41

La 
Marinada

volta
el Món

Àngel i Ariadna, a El Caire. (Egipte).
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Fotos de la col·lecció fotogràfica "Imatges d'un temps 1950-1970 d'Andreu Capera"



L’Ampolla es va promocionar com a es-
pai gastronòmic del Delta els dies 18, 
19 i 20 d’octubre al Gastronomic Forum 
Barcelona, un dels esdeveniments gastro-
nòmics de referència del territori català.

El Patronat Municipal de Turisme de l’Am-
polla va ser present durant aquests tres 
dies amb un estand presencial al Recinte 
de Montjuïc de Fira de Barcelona. Els pro-
ductors locals que representaven l’oferta 
gastronòmica del municipi van ser Kensho 
Sake, Harbour Gin, Fepromodel, Ecoher-
bes, Oli del Mar i Mirador Badia.

Aquest fòrum dona a conèixer les últi-
mes tendències del sector amb la pre-
sència de cuiners prestigiosos, somme-
liers i professionals de la gastronomia, 
a través dels quals es conforma un pro-
grama d’activitats amb sessions de cui-
na en directe, tastos, premis i concur-
sos. A més a més, en aquesta edició es 
va potenciar la presència d’empreses 
i visitants de tot l’Estat espanyol, així 
com la participació dels mercats inter-
nacionals més propers.

“Que l’Ampolla hagi estat present en el 
Gastronomic Forum Barcelona és una 
molt bona oportunitat perquè guanyem 
visibilitat al sector foodservice i al de la 
restauració”, explica Rosina Montero, 
cap de Promoció Turística de l'Ampolla.

Per la seva part, la regidora de Turis-
me, Meritxell Faiges, valora la presèn-
cia del municipi com “una ocasió per-
fecta per donar a conèixer la marca 
L’Ampolla, espai gastronòmic del Delta 
i seguir potenciant des del Patronat 
Municipal de Turisme la nostra oferta 
gastronòmica tant al territori català 
com a l’exterior”.

L’Ampolla es promociona al 
‘Gastronomic Forum Barcelona’ 

com a espai gastronòmic del Delta
Redacció
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Quatre restaurants de l’Ampolla participen en 
el programa de TV3 ‘Joc de cartes’

Redacció

Els restaurants Bama – Beach Club, Can Marqués, Del Mar 
– Flamingo i Rodamar van ser els protagonistes de l’episodi 
del programa Joc de cartes que es va emetre per TV3 el 
3 de novembre. El restaurant Rodamar va ser el guanyador 
d’aquest concurs gastronòmic, que en aquesta ocasió busca-
va la millor recepta amb ostra de l'Ampolla.  

Durant el programa, els espectadors d'arreu de Catalunya van 
descobrir la riquesa gastronòmica pròpia de l’Ampolla, a més 
de comprovar que l'ostra no només es menja crua, sinó que hi 
ha una gran varietat de plats cuinats on és la protagonista.

Joc de cartes no només va centrar-se en l’oferta gastronòmica 
dels quatre establiments que hi van concursar, també va apro-
fitar per mostrar alguns dels racons més atractius del municipi, 
com la platja dels Capellans, el Baconé, el passeig de l'Arenal 
i la plaça Manel Ferrer.
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Els ampolleros Gemma Caballé i 
David Curto van ser reconeguts a la 
cloenda de la Running Series Terres 
de l’Ebre 2021. D’una banda, Ca-
ballé va ser premiada com a segona 
classificada en la categoria d’absolut 
femení 10K. Per la seva part, Curto 
es va classificar segon en veterà 2 
masculí també en la categoria de 10K 
i va rebre la distinció de finisher per 
haver participat en totes les curses 
10K que formen el circuit.

L’entrega dels guardons de la tem-
porada 2021 del Running Series 
Terres de l’Ebre es va celebrar el 10 
de desembre, a l’Auditori Municipal 
d’Amposta, on es va fer l’entrega de 
trofeus als tres primers classificats i 
classificades de totes les categories 
tant en els 5K com en els 10K.

Els ampolleros Gemma Caballé i David 
Curto, reconeguts a la cloenda de la 
Running Series Terres de l’Ebre 2021

Redacció



46 | Esports

Tots els equips del CF Ampolla 
arriben a Nadal aspirant 

als primers llocs de les classificacions
Llàtzer Bru - President del CF Ampolla

La segona meitat de la tardor ens ha deixat resultats de tota 
mena, tant en el primer equip com en el nostre planter, però 
en global estem molt satisfets de l’esforç que fins ara estem 
fent totes les persones que estem involucrades amb el nostre 
Club: jugadors, entrenadors, pares, socis, col·laboradors... 
i això està per sobre de qualsevol classificació. 

Pel que fa al primer equip, després d’un inici força difícil, 
ens hem sabut refer davant les adversitats i arribem a Nadal 

amb molt bones sensacions respecte al que queda de cam-
pionat. Des de l’últim número d’aquesta revista, els resultats 
han estat molt positius. Destaquem la victòria al camp del 
líder en aquell moment, el CD Tortosa, i també, tot i que no 
vam poder guanyar, el partit al camp de la UE Aldeana, 
líder actual, on amb una victòria ens haguéssim posicionat 
líders. Hem de remarcar, per descomptat, la victòria treba-
lladíssima al camp del CE Perelló. Aquesta última és per tots 
vosaltres, afició! Teníem una espineta clavada de la primera 
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Amb Gerard Reyes a la coordinació, el 
planter del Club continua portant amb el 
màxim orgull possible els colors del nostre 
municipi per les Terres de l’Ebre. A més 
a més, tenim la sort que els resultats ens 
estan acompanyant.  

Els nostres benjamins, roig i negre, estan en 
llocs de promoció tant a la Lliga Federada 
com a la Lliga del Consell. Ja sabem què 
és guanyar o disputar les finals amb algun 
equip a la Lliga del Consell, però amb el 
benjamí negre comencem a somiar amb la 
possibilitat de pujar un equip de futbol base 
del nostre poble a la categoria Preferent. 
Aquest seria un fet totalment històric al nos-
tre Club. Ara bé, peus a terra, que això 
no ens tapi els ulls i ens oblidem del nostre 
objectiu principal al planter: aprenentatge 
continu a totes les categories i passar-ho bé 
amb la pilota. La resta també ens importa 
molt, però en aquestes edats és vital apren-
dre i viure experiències per al futur. 

Per la seva part, els prebenjamins, entre-
nats per Lluc Navarro, cada cop absor-
beixen millor els conceptes que els volem 
ensenyar. Tenim part de l’equip que de-
buta aquest any, però això no ens és cap 
obstacle, al contrari, és una sort que els 
nens i nenes de l’Ampolla vulguin venir a 
jugar al nostre Club. Així mateix, hem acu-
mulat victòries amb molt de treball, volem 
aplaudir tots els jugadors i l’entrenador 
pel treball ben fet. Ara bé, no només a 
aquest equip, sinó que volem felicitar tots 
els equips, perquè s’ho mereixen. 

Per acabar, però no menys importants, 
tenim els més petits de la casa, els patu-
fets. Aquest any estan imparables i estem 
molt contents de veure’ls divertir-se jugant 
a futbol. Perquè ho pugueu veure vosaltres 
també, compartim una foto de l’equip, ju-
gadors i entrenadores, al Torneig de Jesús 
i Maria, on vam guanyar els dos partits 
que vam disputar. 

jornada i ens la vam treure de la millor manera possible. La 
majoria dels altres partits també han estat molt emocionants 
i fins a l’últim moment no s’han decidit. 

Ara hem començat la segona volta amb el mateix objectiu: 
lluitar per quedar en una de les tres primeres posicions. És 
un repte difícil, però no hem d’oblidar qui som i el club al 
qual pertanyem: el CF Ampolla. És moment de treure l’orgull 
de pertinença. Estem segurs que si tots continuem com fins 
ara, especialment els jugadors amb el seu treball i l’afició 
acompanyant-nos cada partit, seguirem en la mateixa línia. 
Que bonic és quan guanya l’equip del teu poble! No obs-

tant això, no sempre es pot guanyar, i s’ha de seguir lluitant, 
ja que el camí és molt llarg. 

Quan surti la publicació, haurem rebut a l’Ebre Escola Es-
portiva en un partit que no haurà estat fàcil, però tenim ple-
na confiança en els nostres jugadors. Posteriorment, l’equip 
descansarà fins al 16 de gener, quan visitarem el CF Am-
posta. Un descans totalment merescut amb el qual confiem 
recuperar jugadors lesionats que són claus per a nosaltres 
i els que fins ara no han descansat que aprofitin per fer-ho.  
Veurem com es desenvolupa tot, però mai deixarem d’estar 
al costat de l’equip!

EL FUTBOL BASE NO S’ATURA, 
EL NOSTRE PLANTER SEGUEIX EN LA MILLOR FORMA POSSIBLE



No han estat gens fàcils, especialment 
el CH Martorell, que el vam rebre a 
casa en un partit trepidant que fins al 
final no es va decidir. Possiblement, el 
fet de jugar a casa i viure un ambient 
màgic al Pavelló Municipal va moti-
var i ajudar les nostres jugadores que 
sí que van estar encertades. A més a 
més, hem tingut desplaçaments fora 
de casa molt complicats com a Ribes i 
a les pistes d’altres equips que fa anys 
que juguen i saben el que fan. Excep-
te a Gavà, hem pogut superar-los a 
tots, però lluitant fins a l’última jugada. 

Seguirem donant-ho tot cada partit per 
seguir tirant endavant en aquest nou 
esport al nostre poble. Comencem la 
segona volta en la qual pensem que 
tenim un calendari força favorable i 
el volem aprofitar. Com ja som a la 
meitat de la Lliga, és important conèi-
xer el format de competició. La nostra 
categoria, Segona Catalana, està for-

mada per tres grups que formen tres 
lligues diferents. La lliga on competim 
està composta per 10 equips i es juga 
a doble volta, en aquests moments 
som a la meitat. Posteriorment, si tot 
va com fins ara, que esperem que sí, 
els quatre primers de cada grup es 
classifiquen a un grup de promoció 
format per 12 equips. Aquest grup de 
12 equips es divideix en dos grups de 
6 equips que competiran a una lliga 
a doble volta. Finalment, d’aquests 
grups de 6 es classifiquen i pugen 
de categoria els tres primers de cada 
grup. Per tant, queda un camí llarguís-
sim per recórrer i és vital no confondre 
objectius, els quals continuen sent els 
mateixos: gaudir de l’esport i si es pot 
guanyar, millor. 

Per acabar, des de l’HC Ampolla de-
sitgem a tothom unes bones festes i 
una feliç entrada d’any! Ho seguirem 
donant tot el 2022. 
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L’HC Ampolla comparteix liderat 
després de caure a Gavà

Llàtzer Bru - President de l'HC Ampolla

Ja han passat unes quantes jornades 
des de l’última crònica aquí, a la nos-
tra revista Marinada. En aquell mo-
ment, l’equip anava líder en solitari 
amb un avantatge d’un partit sobre el 
seu perseguidor: el CH Gavà. Malau-
radament, ara compartim la primera 
posició, ja que la primera derrota de 
la temporada es va donar quan vam 
visitar la seva pista. Un partit que no 
va sortir com esperàvem, hi va haver 
tres factors claus que van ser decisius: 
el factor pista, no teníem la nostra afi-
ció que tant ens ajuda; vam acumular 
baixes importants per a aquell partit; i 
el tercer és que no vam estar encerta-
des, a diferència del rival que sí que 
ho va estar. No obstant això, seguim 
en llocs de promoció, segones, empa-
tades amb el primer equip. 

Els altres partits que hem disputat du-
rant aquest temps els hem pogut tirar 
endavant i comptabilitzar en victòries. 



El Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla 
participa en el Campionat d’Espanya, 

a Valladolid

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla
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El Campionat Nacional Base Conjunts i 
el Campionat Copa Base Individual es 
van celebrar del 24 al 27 de novembre, 
a Valladolid. En aquestes competicions 
assistien les cinc primeres classificades 
en la modalitat individual i els 15 primers 
conjunts de cada comunitat autònoma.

El CGR l’Ampolla va aconseguir la classi-
ficació de tres gimnastes en la modalitat 
individual i de dos conjunts. Tot un èxit tenint 
en compte la dura competència i l’alt nivell 
dels clubs participants en el campionat 
classificatori.

Els resultats obtinguts, especialment els de 
les gimnastes que competien individual-
ment, van ser molt satisfactoris:

• Nayla Cid: 3a de Catalunya, posició 
16 de 73.

• Carla Borràs: subcampiona de Cata-
lunya, posició 24 de 75.

• Zoé Gil: campiona de Catalunya, 
posició 23 de 42.

• Conjunt infantil: 7es de Catalunya, 
posició 88 de 104.

• Conjunt juvenil: 9es de Catalunya, 
posició 72 de 114.

L’experiència viscuda a Valladolid ha estat 
gratificant i és un aprenentatge i una opor-
tunitat per a les nostres gimnastes que els hi 
quedarà per sempre. Pel que fa al Club, 
amb només nou anys d’història, aconse-
guir tantes classificacions i que aquestes 
siguin en bones posicions, ens encoratja 
per continuar treballant i lluitant per elles, 
per totes les joves gimnastes que formen 
el Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla, i 
per donar visibilitat a aquesta disciplina 
esportiva que tant estimem.
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