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La Diada de l’Ostra del Delta 
torna més forta que mai

XVII Ironcat l’Ampolla

Els restaurants adherits a les 
Jornades Gastronòmiques 
serveixen més de 1.700 menús

Més d’un centenar de triatletes 
participen en aquesta nova edició

Una àmplia varietat 
d'activitats i actes,

a la Setmana Cultural

MARINADA
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Benvolguts i benvolgudes,

Encara no ha comen·
çat la temporada esti·

val i ja fa uns quants mesos que 
el nostre municipi s’emplena 
d’activitats, jornades, reconei·
xements i iniciatives que fan de 
l’Ampolla un poble actiu, aco·
llidor i solidari per tots els veïns, 
veïnes i visitants. Aquesta edi·
ció de la revista Marinada es·
trenem nou disseny on volem 
reflectir aquest dinamisme i re·
forçar la transparència a través 
de noves seccions. En aquest 
nou format predominen els co·
lors que estan presents al nos·
tre poble com són el blau del 
mar, el verd dels nostres cultius 
i el groc de la llum del sol que 
ens escalfa la major part de 
dies de l’any.

Trobareu un recull dels ac·
tes i notícies més rellevants 
que han tingut lloc durant els 
mesos d’abril i maig, com ara 
l’atorgament, un any més, del 
distintiu de bandera blava a 
les nostres platges, la diada 
de l’Ostra, la IX edició de les 
Jornades per la PAU, la II edi·
ció de La Garba, la creació de 
la delegació de la Lliga contra 
el càncer, la setmana cultu·
ral i la XVII edició de l’Ironcat, 

entre d’altres. Es mantenen 
les tradicionals col·laboraci·
ons habituals per part de Llu·
ís Bultó, Paco Cabrera i Roser 
Cid. També seccions ja pre·
sents amb anterioritat com el 
portal de transparència, l’en·
trevista, el perfil, la Marinada 
volta el món i els retalls del 
nostre poble. Com a novetat, 
destaquem els articles d’opi·
nió per part dels nostres col·
laboradors habituals i també 
els de les noves incorporaci·
ons, així com la secció des·
tinada a donar veu a tots els 
grups polítics municipals.

Esperem que us agradi aquest 
nou format i que trobeu en la 
revista Marinada un mitjà per 
estar al dia de tot el que suc·
ceeix al nostre poble.

Aprofito per desitjar·vos que 
tingueu un molt bon estiu!

La 'Marinada'
estrena nou dissseny

La revista Marinada estrena nou format, un nou disseny 
inspirat en els colors que caracteritzen l'Ampolla: el blau 
del mar, el verd dels cultius i el groc del Sol que ens acom·
panya la major part de l'any. La publicació també estre·
na noves seccions i en manté d'altres, amb l'objectiu de 
continuar sent la revista del nostre poble.

Esperem que aquest 
nou format us agra-
di i que trobeu en la 
revista Marinada un 
mitjà per estar al dia 
de tot allò que succe-
eix a l'Ampolla.

GEMMA CABALLÉ FABRA
Regidora de Cultura,

Cohesió Social 
i Comunicació 
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La bandera blava torna a 
onejar a les platges de les 
Avellanes i Cap-Roig
Redacció

La bandera blava, el dis·
tintiu de qualitat que 
atorga la FEE (Founda·
tion for Environmental 

Education), torna a onejar a les 
platges de Cap·Roig i les Ave·
llanes, així com en vuit platges 
més de les Terres de l’Ebre. Pel 
que fa a la resta de munici·
pis costaners, l’Ametlla de Mar 
ha aconseguit quatre bande·
res blaves per a les platges de 
Calafató, Sant Jordi d’Alfama, 
Cala Forn i l’Alguer; la Ràpita 
n’ha obtingut dos per a les Delí·
cies i Parc del Garbí; al Deltebre 
una, per a la platja de Riumar 
i, finalment, també ha obtingut 

la bandera blava la platja de les 
Cases d’Alcanar·el Marjal.

La bandera blava és un guardó 
reconegut a escala internacio·
nal que s’atorga en 47 països. 
El distintiu valora i premia la 
gestió ambiental, la seguretat 
de les zones de bany i les seves 
instal·lacions, la prestació òp·
tima dels serveis i la informa·
ció i l’educació ambiental. Així 
mateix, la qualitat de l’aigua 
de bany ha d’haver assolit la 
classificació Excel·lent que es·
tableix la Directiva 2006/7/CE, 
la qual regula la gestió de la 
qualitat de les aigües de bany.
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El Goleró, el tercer 
emplaçament de Catalunya 
on es van veure més ocells 
durant el 'Global Big Day 2022'

L’Ampolla va acollir, en el 
marc de la celebració a 
escala mundial del Glo-
bal Big Day, l’activitat 

ornitològica Seawatch l’Am-
polla, que va tenir lloc el 14 de 
maig. En aquest context, el Go·
leró va ser el tercer emplaça·
ment de Catalunya on es van 
veure més ocells durant l’esde·
veniment d’aquest any.

Les persones assistents a l’ac·
tivitat van poder comprovar 
que, ara mateix, el port del 

nostre municipi constitueix 
el millor lloc de Catalunya 
per a la divulgació ambien·
tal combinada de la fauna li·
toral i marina des de vaixell, 
ja que uneix la biodiversitat 
del Delta de l’Ebre amb tota 
l’avifauna associada a la ba·
dia i punta del Fangar, amb la 
pròpia del litoral rocós, escàs 
a les costes de les comarques 
de Tarragona i l’Ebre.

En el decurs del Global Big 
Day es van observar el 60% 

de les espècies de les comar·
ques de Tarragona només a 
l’Ampolla. A això se li suma 
que més de la meitat de les 
famílies d’ocells de Catalunya 
van ser citades.

Altrament, la pelàgica va de·
tectar una de les concentra·
cions d’ocells de tempesta 
més importants de la Medi·
terrània occidental i se’n van 
observar 23 espècies, algunes 
de les quals en perill d’extin·
ció i protegides. 

Redacció
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La Comissió d’Ordenació 
del Territori proposarà 
a les cambres catalanes 
l’adhesió al manifest en 
defensa del Delta de l’Ebre

La Comissió d’Ordenació 
de Territori del Consell Ge·
neral de Cambres de Ca·
talunya es va reunir el 26 

de maig a Deltebre i va acordar 
donar suport per unanimitat a 
la iniciativa de la Taula de Con·
sens pel Delta, perquè “el Delta 
de l’Ebre necessita solucions ur·
gents. Una realitat que s’agreu·
ja cada cop més i que cal que 
sigui prioritzada per l’Adminis·
tració”, segons van manifestar 
les cambres catalanes.

D’aquesta manera, mitjançant 
l’adhesió al manifest en defen·
sa del Delta de l’Ebre, aquestes 
entitats reclamen a les autori·
tats competents, nacionals i 
internacionals:

• Reconèixer el Delta de 
l’Ebre com un dels espais 
europeus més amenaçats 
per l’emergència climàtica, 
que afecta tant als seus sis·
temes naturals com al sis·
tema socioeconòmic del·
taic, la protecció del qual 
requereix mesures urgents 
a curt, mitjà i llarg termini.

• Desenvolupar un Pla de 
Protecció del Delta de 
l’Ebre, prenent com a ori·
entació estratègica les 
mesures recollides al do·

Redacció

cument La problemàtica 
del Delta de l’Ebre enfront 
de la regressió i la inun-
dació. Propostes d’actu·
acions consensuades des 
del territori, de la Taula de 
Consens pel Delta.

Suport de les cambres 
catalanes a la Taula 
de Consens pel Delta

Després de la reunió, l’al·
calde Francesc Arasa, així 
com diferents autoritats lo·
cals ebrenques, van rebre 
els membres de la Comissió 
d’Ordenació del Territori de 
les cambres catalanes a la 
Platja de la Marquesa, on van 
fer un recorregut en el qual 
van poder comprovar in situ 
la urgència d’actuació que 
requereix el Delta de l’Ebre.

Tot seguit, la Comissió d’Or·
denació del Territori es va 
reunir amb alcaldes i mem·
bres de la Taula de Consens 
pel Delta, on van mostrar 
el seu suport a la iniciati·
va, que té com a finalitat la 
salvaguarda del Delta de 
l’Ebre. Rafa Sánchez, engi·
nyer i portaveu tècnic de la 
Taula de Consens pel Delta, 
va fer una presentació tèc·
nica sobre el projecte Pla 
Delta, propostes d’actuaci-
ons consensuades des del 
territori.

• Mobilitzar els recursos ne·
cessaris per dur a terme 
aquest Pla i, d’aquesta 
manera, protegir el Delta 
de l’Ebre enfront dels des·
afiaments presents i futurs 
de l’emergència climàtica.
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Leandro Guffanti; i els dibui·
xos han estat creats per la il·
lustradora Àngels Cid.

Aquest és el segon llibre que 
publica la Policia Local i el con·
sistori ampollero amb consells 
de seguretat viària. El primer 
conte, que porta per nom El 
pop Medi, es va presentar l’any 
passat a l’Escola Mediterrani 
durant la Setmana Cultural.

L’Ampolla fomenta 
la seguretat viària entre 
els infants del municipi

El cos de Policia Local de 
l’Ampolla i l’Ajuntament 
han presentat un nou 
conte per fomentar la 

seguretat viària entre els in·
fants del municipi. El relat es ti·
tula Una aventura sobre rodes.

A més del llibre físic, la histò·
ria també compta un audi·
oconte que ha anat a càrrec 
dels músics Griselda Fornós i 

Redacció

Setmana Mundial de les Nacions Unides
per a la Seguretat Viària

Amb l’objectiu de continuar treballant en aquesta 
línia per tal de sensibilitzar els nens i nenes so·
bre que les infraccions i distraccions tenen con·
seqüències negatives i greus, en el marc de la 
Setmana Mundial de les Nacions Unides per a 
la Seguretat Viària, que es va celebrar del 16 al 
22 de maig, es van organitzar diferents activitats 
per ensenyar a l’alumnat de l’Escola Mediterrani 
consells per a una correcta mobilitat amb tots els 
vehicles, també amb els patinets elèctrics, i com 
a vianants.
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Més de 4.000 persones 
omplen el port pesquer 
per celebrar la Diada 
de l’Ostra del Delta

restaurants participants en les 
Jornades Gastronòmiques de 
l’Ostra d’aquest any van exposar 
plats d’ostra cuinada.

“Després d’un parèntesi de dos 
anys a causa de la pandèmia, 
fem una valoració molt més que 
positiva de l’acollida que va tenir 
aquesta festa. Des de l’organitza·
ció estem molt satisfets de la gran 
assistència que vam rebre, això de·
mostra que l’Ampolla s’ha convertit 
en un referent gastronòmic en la 
cuina de l’ostra”, explica Meritxell 
Faiges, regidora de Turisme.

Redacció

Més de 4.000 persones 
van acudir al port 
pesquer, el 8 de maig, 
per tornar a celebrar 

la Diada de l’Ostra del Delta. Al 
llarg d’aquesta 30a edició, or·
ganitzada per l’Ajuntament, es 
van repartir 2.480 quilos d’os·
tres del Delta de l’Ebre, és a dir, 
unes 27.280 ostres aproxima·
dament.

Durant la XXX Diada de l’Ostra 
del Delta es va gaudir de música 
en viu, i les persones assistents 
van poder visitar l’espai on els 

XXXI Jornades 
Gastronòmiques de l’Ostra

Els amants d’aquest mol·lusc, 
emblema gastronòmic de 
l’Ampolla, van poder gaudir 
de les XXXI Jornades Gastro·
nòmiques de l’Ostra. Enguany, 
els 14 restaurants adherits van 
servir un total de 1.761 menús, 
una xifra superior respecte 
a l’any 2021, quan se’n van 
preparar 1.697.

Entre les propostes que in·
cloïen els menús, els i les 
comensals podien degustar 
plats com la piruleta d’ostres 
en tempura, panko i salsa 
teriyaki; ostres en vinagreta 
de verdures al Pedro Ximé·
nez; ostra amb salsa de curri 
roig; ostra amb granissat de 
poma, llima, cogombre, api i 
menta; arròs a la llauna amb 
ostra semicuita i ortigues de 
mar; i ostra cuita amb bacallà 
gratinat i tòfona.
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El congrés GastroMar l’Ampolla, 
reconegut amb el premi 
'Catalonia Hub Seafood 2022' 
per la seva contribució a 
l’estratègia marítima

El congrés GastroMar 
l’Ampolla ha estat reco·
negut per la seva con·
tribució a l’estratègia 

marítima amb el premi Cata-
lonia Hub Seafood 2022, que 
atorga el Departament d’Ac·
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya.

L’alcalde Francesc Arasa va re·
collir, el 27 d’abril, el reconei·
xement en un acte organitzat 
a l’estand del GALP en el marc 
de la fira Seafood Expo Global/
Seafood Processing Global.

Al llarg de l’acte, Rosina Mon·
tero, cap de Promoció Turística 
de l’Ampolla, va intervenir per 
explicar l’objectiu pel qual s’ha 
creat GastroMar l’Ampolla: mos·
trar les diferents formes d’elabo·
rar productes mariners del Delta 
de l’Ebre i ser un punt de debat 
sobre l’alimentació responsable 
i la cuina d’aprofitament, soste·
nible, saludable i familiar.

Aquest any, va ser la primera 
vegada que la fira Seafood Expo 
Global/Seafood Processing Glo-
bal se celebrava a Barcelona. 
Aquest esdeveniment, que en·
guany va arribar a la 29a edició, 
tenia com a finalitat portar la 
indústria mundial de productes 
de la mar a la capital catalana.

Redacció
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Operadors turístics i agents de 
viatges d’empreses turístiques 
americanes visiten l’Ampolla

L’Ampolla va rebre el 24 
d’abril la visita de re·
presentants d’empre·
ses turístiques ameri·

canes de perfil Prèmium que 
es van desplaçar fins al nos·
tre territori amb l’objectiu de 
conèixer els atractius de les 
Terres de l’Ebre i promocio·
nar·los entre els seus clients.

Les empreses que van visi·
tar la nostra localitat van ser: 
Downtown travel, Wandering 
Puffin, Context Travel, Tauck, 
Travels with Tesa, Brit Olom 
Tours i American Airlines.

Els operadors turístics i els 
agents de viatges van gau·
dir d’una ruta en vaixell per la 
costa del nostre poble i d’una 

Redacció

visita a Mirador Badia, on pri·
mer se’ls hi va mostrar com 
es cultiva el marisc i després 
se’ls hi va oferir una degus·
tació, a més a més van poder 
dinar al bell mig de la Badia 
del Fangar.

Aquesta visita, durant la qual 
es van promocionar dife·
rents indrets de les Terres de 
l’Ebre, va estar organitzada 
per l’Agència Catalana de Tu·
risme, amb la col·laboració 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona· De·
legació Terres de l’Ebre, en el 
marc de la primera jornada 
Buy Catalunya, la qual es va 
centrar exclusivament en el 
mercat americà, per treballar 
en la recuperació de l’arriba·
da de turistes dels EUA.

Les empreses americanes se·
leccionades i els llocs que van 
visitar van estar escollits per 
l’oficina a l’exterior dels EUA 
en col·laboració amb Ameri·
can Airlines i l’Agència Cata·
lana de Turisme.
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L’Ampolla rep la visita 
d’una quinzena de 
representants d’empreses 
turístiques alemanyes

Una quinzena de re·
presentants d’em·
preses turístiques 
alemanyes van vi·

sitar el 12 de maig l’Ampolla 
per conèixer els principals 
atractius del nostre municipi 
per tal de promocionar·los 
entre els seus clients.

Les empreses que van assistir 
en aquesta acció van ser: Tour 
mit Schanz Reisebüro GmbH, 
Reisewerkstatt O.Bauer/by 
Amondo GmbH, DreamTravel, 
DERPART ADAC Reisebüro, 
Die Reisehexen, Valerius · 

Redacció

Das Reisebüro, Reiseagentur 
Palmtouren, Reisebüro Beier 
· fair on tour!, Droste Reisen, 
Elwi · Reiseservice, Dwh Rei·
sen, RB Devera, Willy Schar·
now·Stiftung i ACT.

Els agents de viatges i ope·
radors turístics van viatjar en 
vaixell pel litoral de l’Ampolla i 
després van fer parada a Mira·
dor Badia, on se’ls va mostrar 
com es cultiva el marisc. Des·
prés de degustar els diferents 
mol·luscs que es produeixen 
en aquest espai, van tornar al 
municipi per dinar al restaurant 

Club Nàutic · Casa Montero, on 
van provar alguns dels produc·
tes típics del Delta de l’Ebre 
com l’arròs i el peix de llotja.

Durant aquesta visita, els 
professionals del sector turís·
tic van conèixer tant les Ter·
res de l’Ebre així com altres 
emplaçaments de Catalunya 
com la Costa Daurada o Llei·
da. L’acció va estar organit·
zada per l’Agència Catalana 
de Turisme amb la col·labo·
ració del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona 
· Delegació Terres de l’Ebre.
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La iniciativa solidària 
'Kilòmetres Solidaris' recapta 
3.410 euros per a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona

La iniciativa solidària Ki-
lòmetres Solidaris ha re·
captat 3.410 euros, una 
xifra molt superior a l’ob·

jectiu inicial, 1.500 euros. Daniel 
Soto va plantejar·se el repte de 
fer una travessia corrent des 
de l’Ampolla fins al Mont Caro, 
un trajecte de 42 quilòmetres 
amb un desnivell de 2.000 me·
tres per recollir donatius per a 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona. L’atleta va iniciar 
el trajecte a les 7 hores des de 
l’Ampolla i va finalitzar·lo a les 

Redacció

14.30 hores a les antenes del 
cim del Mont Caro.

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

L’atleta, segons explica, va dur 
a terme aquesta campanya en 

agraïment a “la gran tasca dels 
professionals d’aquestes uni·
tats envers els infants i les se·
ves famílies”. El fet d’escollir 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona per destinar els fons 
recaptats amb aquesta acció 
es deu a que és un centre de re·
ferència internacional dedicat 
a la cura d’infants prematurs 
de tot el món. L’Ajuntament, 
que va aportar 500 euros, tam·
bé va ser un dels col·laboradors 
institucionals que van ajudar a 
fer realitat aquesta iniciativa.
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Maite Gallimó, 
nova delegada de la Lliga 
contra el Càncer a l’Ampolla

La delegació de la Lli·
ga contra el Càncer a 
l’Ampolla ha canviat de 
delegada. Maite Galli·

mó va prendre el relleu a M. 
Carmen Callen en un esdeve·
niment que es va celebrar el 3 
de maig a la sala de plens de 
l’Ajuntament.

La benvinguda a l’acte va 
anar a càrrec de l’alcalde 
Francesc Arasa, qui va expo·
sar que una de les prioritats 
del consistori és donar su·
port a les entitats com la Lliga 
contra el Càncer de les Co·
marques de Tarragona i Ter·
res de l’Ebre, i va reiterar el 
compromís institucional que 
des de sempre s’ha tingut en·
vers aquest tipus de causes.

Per la seva banda, Francesc 
Vallespí, vicepresident de la 

Redacció

Lliga contra el Càncer, va ex·
plicar que l’associació rea·
litza activitats d’informació i 
educació a la població sobre 
diagnòstic, investigació i con·
trol de la malaltia el seu trac·
tament, entre altres temes, 
i també va exposar la tasca 
d’orientació i suport als ma·
lalts i a les seves famílies que 
promouen des del teixit de 
persones voluntàries. 

Pel que fa a la conferència 
Càncer de còlon: preven-
ció, diagnòstic i tractament, 
impartida pel Dr. Marc Gri·
foll, oncòleg mèdic resident 
del Servei d’Oncologia de la 
Catalunya Sud, la vintena 
de persones assistents van 
aprendre què és exactament 
aquesta malaltia i què im·
plica tenir·la, quins consells 
poden seguir per prevenir·la, 

quins passos se segueixen per 
diagnosticar·la i quins trac·
tament existeixen per com·
batre·la.

A l’acte, també es va presentar 
la resta de l’equip de voluntà·
ries de la delegació de la Lliga 
contra el Càncer a l’Ampolla: 
Avelina Cabrera, Geno Cabre·
ra, Sofia Cabrera, M. Carmen 
Callen, Olga Casanova , Paqui 
Castañeda, Pepita Curto, Elvi·
ra Font i Nieves Giménez.
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La Lliga contra el Càncer de les Comarques 
de Tarragona i Terres de l’Ebre

La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tar·
ragona i Terres de l’Ebre és una organització no go·
vernamental, sense ànim de lucre constituïda el 23 
de juliol de 1993 que té com a objectiu general realit·
zar activitats que millorin el control i la prevenció del 
càncer a la població.

L’entitat ha estat qualificada com a entitat privada d’ini·
ciativa social per la Generalitat de Catalunya i declara·
da d’Utilitat pública pel Ministerio del Interior el 2004.

La Lliga contra el Càncer compta amb una Junta Di·
rectiva en la qual s’hi troben representades totes les 
comarques de la demarcació de Tarragona a través 
del delegat de la capital de cada comarca. La Lliga 
compta amb un president, tres vicepresidents, un tre·
sorer i dotze vocals. Entre els seus membres es troben 
voluntàries i voluntaris, així com també professionals 
de la medicina i de l’oncologia.

La Delegació de la Lliga 
contra el Càncer a l’Ampolla 
organitza una caminada 
popular en el marc de la 
iniciativa 'Relleus solidaris'

Redacció

Les diferents delegaci·
ons de la Lliga Contra 
el Càncer de les Co·
marques de Tarrago·

na i Terres de l’Ebre van or·
ganitzar al llarg del mes de 

maig diverses activitats per 
continuar celebrant la ini·
ciativa 'Relleus solidaris', la 
qual pretén recollir fons per 
a les persones malaltes de 
càncer i les seves famílies. A 

l’Ampolla, el relleu es va re·
bre des de Camarles per des·
prés continuar el trajecte cap 
a l’Ametlla de Mar, per tal de 
realitzar el recorregut per to·
tes les delegacions.
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En el marc d’aquesta acció, la 
Delegació de la Lliga contra 
el Càncer a l’Ampolla va pro·
moure el 15 de maig una ca·
minada solidària, en la qual 
van participar una trentena 
de persones. El punt de sorti·
da va ser des del Club Nàutic 
Ampolla i el trajecte va ar·
ribar fins al final del passeig 

de l’Arenal. Durant el matí, 
hi va haver una carpa on es 
van poder fer donatius i on 
es podien comprar diversos 
productes de la Lliga, com la 
polsera solidària. Gràcies a 
la generositat de tothom qui 
va passar per la taula, la Lliga 
contra el Càncer a l’Ampolla 
va recaptar 516,91 euros.
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Les IX Jornades per la Pau 
Federico Mayor Zaragoza 
debaten sobre la premsa
i els conflictes

L’Associació Cultural 
Sant Jordi va orga·
nitzar, el 14 de maig, 
les IX Jornades per la 

Pau Federico Mayor Zarago·
za, que aquest any van girar 
entorn el tema Premsa i con-
flictes. A les conferències van 
assistir·hi més d’una vintena 
de persones.

La primera ponència es va ti·
tular El paper dels mitjans de 
comunicació locals en els con-
flictes. Diana Mar, periodista 
de la plataforma digital Delta.
cat, va exposar com es tracten 
aquests temes des dels mit·
jans de premsa locals i els en·
focaments que els periodistes 
els hi donen a les peces perio·
dístiques per fer més properes 
aquestes problemàtiques. 

La intervenció de Josep Maria 
Arasa, periodista i administra·
dor de tres empreses de comu·
nicació, portava per nom Des 
de les Terres de l’Ebre, quin 
paper poden tenir els mitjans 
de comunicació en la cons-
trucció social. A través d’ella, 
el ponent va posar sobre la 
taula quina ha estat l’evolució 
de la identitat ebrenca al llarg 
dels anys i la tasca que han 
tingut els mitjans de comuni·
cació del territori en la creació 
i la divulgació d’aquesta iden·
tificació entre la societat de 
les Terres de l’Ebre.

Redacció

Per la seva part, Sonia Her·
rera, investigadora, docent, 
crítica audiovisual i doctora 
en Comunicació Audiovisual 
i Publicitat, va oferir la con·
ferència El paper dels mitjans 
de comunicació en conflictes 
com el d’Ucraïna. La investi·
gadora va compartir diversos 
exemples reals de notícies de 
mitjans de comunicació ge·
neralistes per explicar com 
utilitzen el conflicte d’Ucraïna 
per captar l’atenció dels lec·
tors o de l’audiència i quins 
recursos fan servir per acon·
seguir més impactes.
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L’Associació Cultural Sant 
Jordi continua promovent 
sortides per observar la flora 
i la fauna del Delta de l’Ebre

L’Associació Cultural 
Sant Jordi continua la 
seva tasca de divulga·
ció de la flora i la fau·

na del Delta de l’Ebre. Al llarg 
del mes de maig, va organit·
zar dues sortides per observar 
les diferents espècies d’ocells 
que habiten en aquesta zona, 
així com altres animals que 
són propis d’aquest indret. 

La primera activitat va tenir 
lloc l’1 de maig i va ser una 
sortida pardalera al Delta. El 
dia 29 del mateix mes, se’n va 
promoure una altra, aquest 
cop als Aiguamolls de l’Embut.

En ambdues ocasions, les 
persones assistents van gau·
dir de les explicacions tècni·
ques de l’ornitòleg expert Ma·
nolo Sánchez.

Redacció
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Vicky Luengo va néixer a Pal·
ma de Mallorca el 7 d’abril del 
1990. Uns anys després, es va 
mudar a Barcelona, on va viure 
des dels 4 fins als 18 anys. Quan 
la feina d’actriu li ho permet, 
passa temporades a l’Ampolla, 
on resideix la seva mare. Des 
de ben petita, va començar a 
fer teatre com a activitat ex·
traescolar. Uns anys més tard 
es va apuntar a una escola 
d’interpretació especialitzada, 
l’Escola Memory, a Barcelona.

La primera vegada que va pu·
jar a l’escenari de manera pro·
fessional va ser amb 14 anys en 
una obra de teatre infantil mu·
sical, en la qual va participar,   
encara que no va ser fins que 
va formar part de l’elenc d’Una 
historia catalana (2013), obra 
representada al Teatre Naci·
onal de Catalunya, quan va 

sentir que veritablement havia 
aconseguit ser actriu. Va realit·
zar el seu primer rodatge al te·
lefilm Rumors (2007), en el que 
interpretava una adolescent, i 
d’aquí va fer el salt a la famo·
sa sèrie Hospital Central, que 
s’emetia a Telecinco, en la qual 
va participar en un episodi.

El 2020 va ser reconeguda amb 
crítiques excepcionals pel seu 
paper protagonista a la sèrie 
Antidisturbios (Movistar+), per 
la qual va ser nominada a di·
versos premis. Va ser gràcies 
al seu treball en aquesta sèrie 
que el 2021 va rebre el Premi 
Ondas a la millor intèrpret fe·
menina en ficció.

El setembre de 2021 va estre·
nar la pel·lícula Chavalas, en la 
qual va interpretar el personat·
ge de Marta, i al llarg d’aquell 

any també va estar rodant el 
film El sustituto. Enguany, Lu·
engo ha tornat al teatre, inter·
pretant Felicia a l’obra El Go-
lem, escrita per Juan Mayorga 
i dirigida per Alfredo Sanzol, i 
serà Antonia Scott al projec·
te Reina Roja de la plataforma 
digital Amazon Prime Video, 
el qual està basat en les no·
vel·les de Juan Gómez Jurado. 
Recentment, el 30 de maig, va 
rebre el premi El Ojo Crítico de 
Cine, que atorga Radio Nacio·
nal de España (RNE).

"El paisatge i 
la tranquil·litat 
de l'Ampolla 
m'inspiren per 
aprendre'm els 
textos que he 
de memoritzar"

“Per mi l’èxit és poder 
treballar en projectes 
que m’agradin, que 
cada cop siguin més 
difícils i em plantegin 
més reptes”

MIREIA CURTO PERELLÓ 
Periodista
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- Estaves preparada per a tant 
d’èxit?

L’èxit és relatiu. Per mi l’èxit 
és poder treballar en projec·
tes que m’agradin, que cada 
cop siguin més difícils i em 
plantegin més reptes. També 
és estar envoltada de perso·
nes que estimo i em fan créi·
xer. Per això puc dir que sí que 
estava preparada i continuo 
desitjant que sigui així.

- Com era la teva vida abans 
de ser tan coneguda i popular?

Igual que ara. Potser tenia 
més temps per dedicar a les 
meves coses o per estar tira·
da al sofà, però la meva vida 
era exactament igual que a la 
que tinc actualment. 

- Quin és el secret perquè siguis 
“l’escollida” per representar un 
personatge?

No ho sé, això se li hauria de 
preguntar a les persones que 
fan els càstings i que escullen 
els actors i actrius per repre·
sentar un personatge i no un 
altre. Per la meva part, intento 
treballar molt de valent. M’he 
format molt i he col·laborat 
amb gent molt diferent. Grà·
cies a això, he estat prepara·
da per afrontar un personatge 
difícil quan se m’ha presentat 
l’oportunitat. 

- Quan vas llegir per primera 
vegada el guió d''Antidisturbi-
os', com vas reaccionar? Pen-
saves que tindrà l’èxit i la re-
percussió que ha tingut?

Em va agradar moltíssim. És 
una sèrie molt ben escrita. 
Vaig fer salts d’alegria perquè 
vaig intuir que seria una pro·
ducció de molt bona qualitat, 
però en aquell moment no sa·
bia si tindria èxit o no. Ara bé, 
des del primer moment tenia 
molt clar que seria una sèrie 
de la qual estaria orgullosa 
d’haver fet. 

- En el món de la fama, l’estèti-
ca i l’aparença té molt de pes. 
Creus que la pressió és igual 
per a les dones que per als 
homes?

És un fet que la pressió física 
ha pujat molt per a tothom en 
els darrers anys, perquè sem·
bla que vivim en un món on 
això és important. Tot i això, 
jo crec que la pressió sobre 
les dones continua sent major 
que respecte als homes.

- Si haguessis d’elegir entre 
teatre, televisió o la gran pan-
talla, amb quina disciplina et 
quedaries? 

Sincerament, no puc triar. 
Totes tres disciplines em fas·
cinen molt. El que puc dir és 
que jo trio el mitjà segons la 
història que s’explicarà. Així 
doncs, no m’importa tant on 
passarà la trama, si serà al te·
atre, a la televisió o al cinema, 
el que considero rellevant és 
el que es vagi a contar allà.

- Al teu perfil d’Instagram 
veiem fotografies fetes a l’Am-
polla. Quin és el teu vincle 
amb el nostre municipi? T’ha 
ajudat en alguna ocasió per in-
spirar-te en algun personatge?
La meva mare, la Rosa Sáez, 
viu aquí des de fa anys. L’Am·
polla és un lloc preciós on vaig 
moltes vegades a relaxar·me 
o a estudiar personatges. Em 

va molt bé sortir a passejar 
per aprendre’m els textos que 
he de memoritzar, és com si el 
seu paisatge i la seva tranquil·
litat m’inspirés per absorbir 
els guions amb més rapidesa. 
A això se li suma que passar 
temps amb la meva mare 
sempre és una cura de tot. 

- Com encares el futur? Quins 
projectes tens entre mans?
Fins fa poc he estat represen·
tant la funció de teatre El Go-
lem al Teatro María Guerrero 
de Madrid sota la direcció d’Al·
fredo Sanzol, i aviat estrenaré 
una nova pel·lícula que es diu 
Suro, dirigida per Mikel Gurrea, 
en la qual interpreto Elena, que 
juntament amb Iván, reactiven 
l’antiga explotació de suro que 
acaben d’heretar. La seva con·
dició de forasters i la creixent 
tensió entre peladors locals i 
immigrants els obliga a decidir 
entre canviar el seu nou entorn 
o adaptar·se a ell.
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Albert Jiménez i 
Leticia Menéndez, 
guanyadors del XVII 
Ironcat l’Ampolla

El XVII Ironcat l’Ampolla, 
celebrat el 21 de maig, 
va comptar amb la par·
ticipació de 104 triat·

letes procedents de diferents 
indrets de l’Estat espanyol. A 
la línia de meta van arribar 78 
triatletes, ja que 15 es van re·
tirar. Els jutges, però, no van 
desqualificar cap participant. 

En la categoria masculi·
na, el guanyador va ser Al·
bert Jiménez Garcés amb 
un temps de 8 h 16’ 53’’, se·
guit per Pawel Miziarki, qui 
va efectuar la prova amb un 
temps de 8 h 45’ 58’’, i la ter·
cera posició la va ocupar Ma·
teusz Grzybek amb un temps 

Redacció

de 8 h 50’ 40’’. En la categoria 
femenina, la primera a arri·
bar a la línia de meta va ser 
Leticia Menéndez López amb 
un temps de 11 h 30’ 47’’, se·
guida per Silvia Montserrate 
Vidal amb un temps de 12 h 
11’ 25’’, i en tercera posició va 
quedar Elisabet Muñoz Garcia 
amb un temps de 12 h 41’ 17’’.

La competició, la més antiga 
en la modalitat de llarga dis·
tància de la península Ibèrica, 
es va iniciar a les 7 del matí a 
la platja de l’Arquitecte amb la 
prova aquàtica, en la qual els 
participants havien de nedar 
3,8 quilòmetres. Un cop fina·
litzada, la següent modalitat a 

realitzar va ser la bicicleta, en 
la qual havien de recórrer 180 
quilòmetres. La darrera disci·
plina va ser la cursa a peu, que 
constava de 42 quilòmetres.

Pel que fa als participants lo·
cals, l’Ampolla va comptar 
amb la representació de tres 
triatletes: Dani Escudero Co·
lomines, Albert Orduña Galle·
go i Ximo Turon Salvador, que 
van demostrar una gran for·
talesa tant física com mental 
finalitzant la prova.

El XVII Ironcat l’Ampolla va 
estar organitzat per l’Ajunta·
ment amb el suport de la Fe·
deració Catalana de Triatló.
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La Regidoria de Cultura 
promou una àmplia varietat 
d’activitats i actes per 
celebrar la Setmana Cultural

La Regidoria de Cultu·
ra va organitzar un any 
més la Setmana Cultural, 
que es va celebrar del 22 

al 29 d’abril. El tret de sortida a 
les diverses activitats i actes el 
va donar la presentació del lli·
bre El Misteri del Suriv Anoroc, 
a càrrec de la seva autora Laia 
Ropals.

Al llarg de la setmana, a la Bi·
blioteca Municipal, va haver·hi 
contacontes per a tots els cursos 
de l’Escola Mediterrani i l’espec·
tacle Memòries líquides. Veus 
de les bugaderes, de la mà de 
Rosa Vendrell. A més, el Grup de 
Teatre de l’Ampolla també va 
oferir la funció Un tast literari, 
amb representacions d’esce·
nes d’obres teatrals i la lectura 
teatralitzada de poemes i relats 
literaris.

Paral·lelament, l’Escola Mediter·
rani va promoure un concurs de 
dibuix entre l’alumnat de 5è i 6è, 
que va girar entorn la temàtica 
Un món divers, una resposta di-
alogada. El centre escolar també 
va organitzar una jornada de 
portes obertes.

A més, en el marc de la Setmana 
Cultural 2022, el 24 d’abril, va 
tenir lloc la XXI edició dels Tres 
Tombs i, el 30 d’abril, més d’una 
trentena de persones van assistir 
a la sortida al Teatre Victòria de 
Barcelona per veure l’espectacle 
Billy Elliot, el musical.

Redacció
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Fem cultura

El passat 29 d’abril a la 
Biblioteca Municipal va 
tenir lloc un tastet lite·
rari a càrrec del Grup de 

Teatre de l’Ampolla.

Aquesta activitat cultural ha 
estat interrompuda durant els 
dos últims anys a causa de la 
Covid·19 que no només impe·
dia reunir·nos, sinó que ens ha 
canviat els hàbits i, el més terri·
ble, ha causat la mort de moltes 
persones. Per aquest motiu va 
anar dedicat, per una banda, 
als autors importants morts per 
la Covid, i també a reflectir la 
realitat què ens envolta.

Principalment es van llegir frag·
ments de llibres d’assaig: filo·
sòfic, d’autoajuda, etc. No van 
faltar tampoc lectures de frag·
ments de poesia i de novel·la.

Per començar es va retre un 
homenatge al poeta Joan Mar·
garit, mort el 2021, llegint 2 po·
esies seves. No es podia obviar 
el centenari del primer poeta 
modern de postguerra, el reu·
senc Gabriel Ferrater. I, final·
ment, es van llegir poemes so·
bre la guerra i la pau de Joana 
Raspall, per fer·nos ressò del 
conflicte recent de la Guerra 
d’Ucraïna.

A partir de lectures de frag·
ments de diversos llibres d’as·
saig vam veure com la literatu·
ra es fa ressò de la problemàtica 
que ens envolta. Destacarem 
el fragment sobre el canvi cli·
màtic del llibre: Paraules d’Ar-
cadi, del doctor en economia, 
ex·professor universitari i gran 
activista per la Pau: Arcadi Oli·
veres, mort el 6 d’abril del 2021. 

EF - Grup de Teatre de l’Ampolla

I en un context més nostre, però 
que ens afecta molt, cal desta·
car els fragments sobre la des·
aparició del català del llibre de 
l’antropòloga lingüista Maria 
Carme Junyent: El català, la 
Llengua efervescent, 77 visi-
ons sobre el terreny. La conclu·
sió més amable que se’n podia 
treure del que es va llegir és 
que: als pobles encara parlem i 
conservem viu el català.

Quant a novel·la es va llegir un 
fragment de la recent desapa·
reguda, el 2020, dra. en filolo·

gia romànica, periodista, etc. 
Isabel Clara Simó. De la seva 
novel·la T’imagines la vida sen-
se ell. En relació amb el teatre, 
es va ressaltar al gran drama·
turg desaparegut per la Covid 
el 2020, als 79 anys, Josep Mª. 
Benet i Jornet.

Finalment, com a grup de tea·
tre es va acabar representant 
un relat curt de Dones, d’Isa·
bel·Clara Simó, i fent uns petits 
esquetxos de l’obra que us pre·
sentem aquest any: La Clau, de 
Noel Clarasó.
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El restaurant 
Lo Típic Del 
Mediterrani, premiat 
en la 10a edició dels 
Premis Cartavi

E l restaurant Lo Típic Del Me-
diterrani ha estat un dels 
guanyadors de la 10a edi-
ció dels Premis Cartavi, or-

ganitzats per l’Associació Vinícola 
Catalana.

L’establiment de l’Ampolla ha estat 
l’únic restaurant de les Terres de l’Ebre 
distingit amb aquest reconeixement. El 
guardó que el reconeix com el restau-
rant de la demarcació de Tarragona 
amb la millor oferta de vins de les 11 
denominacions d’origen catalanes l’ha 
compartit amb els restaurants Quatre 
Molins, a Cornudella de Montsant, i 
El Cortijo de Montblanc, a Montblanc.

Aquesta distinció aconseguida per 
la taperia Lo Típic del Mediterrani 
continua refermant l’Ampolla com a 
espai gastronòmic del Delta de l’Ebre.

Redacció
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Coses nostres
Dia Mundial de la Presa de Consciència 
de l’Abús i Maltractament de la Gent Gran

Cal un Dia Mundial de sen·
sibilització per reforçar la 
nostra consciència sobre 
l’abús i el maltractament 

a la Gent Gran, que pateixen un 
18% de les persones d’aquest col·
lectiu, els majors de 65 anys.

L’OMS defineix el maltracta·
ment com una de les formes 
de violència més ocultes i des·
conegudes que utilitzant els 
drets humans, provoca un pro·
blema social i de salut. Les Na·
cions Unides ho va reconèixer 
i va proclamar el 15 de juny de 
cada any com el Dia Mundial de 
Sensibilització sobre el maltrac·
tament a la Gent Gran perquè 
el món sencer manifestéssim la 
seva oposició a qualsevol forma 
d’abús a les persones grans.

Si recordem el conte El plat de 
fusta, escrit l’any 1812 pels ger·
mans Grimm, ens demostra que 
la qüestió, malauradament, no 
és nova, però ara, dos·cents 
anys després s’ha maximitzat, 
per l’envelliment progressiu que 
han plantejat altres necessitats 
especifiques on els problemes 
s’han fet més visibles. Per això, 
el benestar, els drets i la pro·
tecció a la Gent Gran no poden 
quedar en l’oblit, ja que cap dels 
drets fonamentals prescriuen 
amb l’edat, i cal recordar·ho 
ho constantment. S’estima que 
només es denuncia un de cada 
vint·i·quatre casos de maltrac·
tament, percentatge preocu·
pant que justifica la diada del 
dia quinze de juny perquè famí·
lies, associacions i governs ens 
posem les piles.

LLUÍS BULTÓ 
I ANTOLIN

Ciutadà de l’Ampolla

Els maltractaments de la Gent 
Gran poden ser uns danys físics 
o morals, causats d’una manera 
volguda que pateix aquest col·
lectiu. Generalment, dins l’àmbit 
familiar, 9 de cada 10 maltracta·
dors són familiars. Malgrat això, 
costa denunciar·ho. També es 
manifesta a les institucions per 
mitjà de la violència física o 
psicològica en l’atenció. La vul·
nerabilitat i la fragilitat d’una 
persona quan està sota el do·
mini d’una altra de la qui depèn 
per a viure, hi existeix un risc de 
maltractament. Cert que aquest 
risc, pot estar agreujat per les 
situacions socioeconòmiques 
que han provocat canvis en l’or·
ganització social per unes des·
vinculacions familiars que estan 
portant a unes soledats no vol·
gudes de la gent gran.

S’han perdut les pràctiques re·
comanades per quasi totes les 
creences religioses, en relació 
amb el respecte i l’atenció a la 
gent gran que caldria recupe·
rar. Potser les civilitzacions ori·
entals són més conscients de la 
importància d’exercir la com·
passió a les persones del seu 
entorn, en especial a aquelles 
més vulnerables que no poden 
defensar·se per si mateixos. 
Accions que caldria copiar.

No explicaré els tipus de mal·
tractament que poden patir les 
persones grans, tots en som co·
neixedors, altra cosa és que tan·
quem els ulls davant d’aquests 
problemes que tenim com a 
societat, però penso que, en 
l’àmbit personal i associatiu, els 
podem prevenir, intentant no 

ser víctimes dels maltractadors 
i que, amb la nostra actuació, 
puguin ocasionar conseqüènci·
es adverses als maltractats.

En l’àmbit individual, un cop 
haver fet una catarsi individual 
i de l’entorn, cal que potenci·
em el voluntariat del col·lectiu 
de la societat, que ajudin a fer 
companyia als afectats per allu·
nyar·los de la soledat no vol·
guda, donant suport als cuida·
dors amb accions coordinades, 
aportant el nostre gra de sorra, 
compartint temps i conversa.

Les associacions de Gent Gran 
poden actuar com grups d’au·
toajuda, com a refugi dels mal·
tractaments psicològics per 
esvair els problemes que tenen 
la gent gran, per les activitats 
que es desenvolupen als casals. 
Com més distraccions puguem 
fer, més ajudarà als maltractats, 
que podran oblidar els proble·
mes personals i faran aflorar els 
seus tipus de maltractament. 
Aquest aflorament ajudarà a 
poder posar·hi remei.

El Dia Mundial de la Presa de 
Consciència de l’Abús i Mal·
tractament a la Gent Gran, ha 
de convidar a la societat a res·
pectar i recordar els drets que 
tenen les persones grans a gau·
dir d’una vida de qualitat, on ni 
l’abús, ni el maltractament no 
siguin ni permesos ni acceptats.
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JA HO TENIM AQUÍ!

Som a les portes de la tempo·
rada turística per excel·lència... 
l’estiu. Tot i que des de febrer 
els cap de setmana a l’Ampolla 
han estat un anar i venir de gent 
que, aprofitant les bones tem·
peratures, han vingut a gaudir 
del nostre poble, el seu entorn i 
la nostra excel·lent gastronomia.

A part de veure els carrers i les 
terrasses plenes de gent, hi ha 
un altre indicador que ens diu 
quan el poble està ple de gom 
a gom... les illes dels abocadors 
i de reciclatge.

És molt trist veure com els caps de 
setmana canvia el paisatge del 
nostre poble... tot i que s’incre·
menten els serveis de recollida, als 
contenidors podem trobar des de 
capses de cartró mal plegades, a 
matalassos, petits electrodomès·
tics (de grans també), mobles... tot 
el que et puguis imaginar i més.

És trist veure com mascotes 
domèstiques fan les seves ne·

cessitats i els responsables de 
recollir·les o netejar·les no ho 
fan, només miren amunt i avall 
per a comprovar que ningú vegi 
la seva impunitat.

És trist veure com als espais na·
turals, platges, Delta, els residus 
plàstics es multipliquen per mo·
ments i acaben a la mar.

Les polítiques ambientals i els 
recursos que s’hi destinen són 
molts, però mai seran suficients 
si els mateixos ciutadans i visi·
tants no hi posem una miqueta 
de la nostra part. Hem de fer un 
esforç per tal d’evitar aquestes 
situacions, desagradables i ne·
fastes per al medi ambient. Hem 
de fer ús de la deixalleria, dels 
contenidors de reciclatge, hem 
de mantenir els nostres carrers 
nets i sense olors. 

I ara és quan em pregunto... què 
podem fer per a revertir aquesta 
situació? Només se m’acut una 
solució, tot i que no és la més 
agradable, però, quan toques la 
butxaca, és quan la gent reac·

ciona. I cal anar a per totes, al 
mínim indici, sancionar i no dei·
xar passar res. Hem de ser cons·
cients que, per culpa d’aquests 
actes comesos per una minoria 
de gent, les repercussions les 
paguem tots: incrementen les 
despeses de la recollida selecti·
va i es malmet un entorn fràgil, 
que ja està prou castigat pels 
propis canvis en la natura.

Així que, us animo que no tin·
gueu por, si veieu que algú aboca 
incorrectament les seves deixa·
lles, ho heu de dir; si veieu gent 
que no recull les deposicions 
dels seus animalets, ho heu de 
dir; i així no ens caldrà tornar a 
dir... Ja ho tenim aquí!!!

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

L'opinió dels grups polítics

CLAREDAT 
I TRANSPARÈNCIA

Se’ns demana un breu article 
d’opinió sobre l’actual butlletí 
d’informació local la Marinada.

Cal dir moltes coses sobre 
aquest butlletí, però ara in·
tentarem sintetitzar. En primer 
lloc, comentar que a l’octubre 
de 2015 ja vam demanar que 
s’aprovés un reglament que 
regulés les condicions d’accés 
i ús d’aquest mitjà pels regi·

dors dels grups municipals, de 
conformitat al DL 2/2003. I cap 
resposta fins ara hem tingut.

Ara existeix la possibilitat 
d’accedir a aquest mitjà, però 
primer se’ns demana la nos·
tra opinió sobre el mateix.

Des de sempre la Marinada 
ha estat un mecanisme de 
propaganda de l’equip de go·
vern, agreujant·se en els dar·
rers anys com a exaltació de 
la figura del Sr. Alcalde.

La nostra opinió és que no pot 
anar mai en benefici de l’in·
terès general una publicació 
que des del seu inici el direc·
tor de la mateixa és el propi 
alcalde.

Aquests darrers anys el que 
s’ha millorat és l’aspecte: mi·
llor paper, color, etc...; però 
el seu contingut ha anat en 
detriment de la informació 
general i la transparència de 
govern.
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Com a exemple, tenim ara ma·
teix a mans la Marinada núm. 
17 (novembre/desembre 1993). 
En aquest butlletí, d’un Ple de 
l’Ajuntament hi ha 3 pàgines, 
donant a conèixer a la pobla·
ció tot allò que es tracta en el 
mateix, amb totes les inter·
vencions. Ara això no és així, 
no es transcriuen les interven·
cions dels diferents grups.

Fins i tot, en aquest butlletí 
de l’any 1993, en honor a la 
informació d’interès general, 
en l’acta del ple es reconeixia 
que es va contractar a una 

persona sense donar·la d’alta 
a la Seguretat Social. Tothom 
va poder saber d’aquesta ir·
regularitat i manera de go·
vernar.

Ara quan se’ns diu que s’in·
tenta actuar dins la legalitat 
però, quan no es pot no es fa, 
això no arriba al conjunt de la 
ciutadania, entre altres coses 
perquè no es reprodueixen els 
plens, afectant indubtable·
ment a la transparència.

Esperem que aquesta opor·
tunitat que se’ns obre ara per 

donar a conèixer els nostres 
plantejaments mitjançant 
aquest butlletí, sigui d’utili·
tat o, com a mínim, puguem 
donar a conèixer aspectes, si·
tuacions i plantejaments que 
fins ara no acaben d’arribar a 
la majoria de la ciutadania.

Salut.

ANTONIO 
GALVE 
SEGARRA 
Portaveu del 
Grup Municipal 
d’ERC

“ALELUYA!!”

Per fi després de moltíssims 
anys els grups de l’oposició 
escollits democràticament 
pels ampolleros i ampolleres 
disposaran d’un espai a la re·
vista municipal pagada amb 
els diners dels nostres impos·
tos (que per cert, no disposa·
rem d’aquest article per un 
arravatament de transparèn·
cia del nostre equip de go·
vern, sinó més bé obligats per 
llei) però bé, anem al gra que 
tampoc em cedeixen molt 
d’espai.

Començaré per comentar 
que una de les primeres deci·
sions de l’equip de govern va 
ser pujar l’I.B.I. més d’un 12% 
amb l’excusa de la no·recap·
tació de la concessionària de 
l’autopista (uns 198.000 euros 
aproximadament) al passar a 
ser administrada per Carrete·

res de l’Estat que està exemp·
ta d’aquest impost, però que 
es podia haver evitat aquest 
augment desorbitat. Com? 
Senzill, amb imaginació i sa·
bent gestionar el nostre pres·
supost, similar al de Roquetes 
que té gairebé tres vegades 
més habitants que el nostre 
municipi. Ho resumeixo ràpi·
dament perquè si no “’la cen·
sura” em retallarà algunes lí·
nies: s’ha de regatejar fins a 
l’últim euro en cada despesa 
i no pagar sardines a preu de 
gamba de Tarragona. Fins a 
200.000 euros en un any, se·
gons els meus càlculs, ens po·
díem haver estalviat. Dispo·
sem d’una recaptació d’I.B.I. 
que és pràcticament el pres·
supost de molts pobles ve·
ïns, tenim copiosos recursos 
i es tracta de saber adminis·
trar·los i gestionar·los, com 
per exemple els treballadors 
de la brigada municipal que 

són els pitjors pagats de la 
comarca, i que s’ha d’equipa·
rar·los amb un sou digne i ad·
dicionalment augmentar el 
nombre de personal, així com 
el de la guàrdia municipal, 
que també són dels pitjors 
remunerats de l’entorn amb 
l’agreujant de no ser valorats 
com es mereixen i del qual 
devem sentir·nos orgullosos (i 
dono fe d’això).

I per acabar, recordar·li al se·
nyor alcalde i al seu equip de 
govern que van heretar un 
porquet d’estalvi de gairebé 4 
milions d’euros i ja en queden 
menys de 2. Prengui’n nota.

SEBASTIÀ 
CASTAÑEDA 
RAMOS
Portaveu del 
Grup Municipal 
Ciutadans
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La cultura 
fa el poble

Podem afirmar que la 
cultura diu molt d’un 
poble. Molts pobles són 
coneguts per la seva 

cultura i per les seves tradi·
cions que els fa singulars, fins 
al punt que podem dir que la 
visió que tenim d’aquell poble 
és fruit de la seva cultura.

Si ens fixem en el poble de l’Am·
polla, de seguida ens ve al cap 
un poble mariner amb la seva 
tradicional processó del Carme. 
Podríem definir·lo, doncs, com 
un poble de tradició marinera, 
per la seva situació geogràfica 
dins la Badia del Fangar i pel 
treball de la seva gent. I l’eti·
quetem com un poble mariner.

En els seus orígens era així. Ac·
tualment, s’ha anat fent, recre·
ant ell mateix, i potser, impulsat 
per les seves necessitats, s’ha 
convertit en un poble turístic. 
Evidentment perquè reuneix 
tots els requisits per a poder·ho 
ser: una situació estratègica 
entre mar i riu, un paisatge en·
vejat per a molts altres pobles, 
un clima suau i una bona gas·
tronomia de productes del mar.

Tots aquests factors fan que 
molta gent el triï per fer·hi es·
tada, no només d’estiueig, sinó 
també per quedar·se tem·
poralment o per a viure. Gent 
gran que ve per gaudir d’una 
jubilació tranquil·la, però tam·
bé gent jove que venen a tre·
ballar i a quedar·se, confor·
mant tots el nostre poble.

Aquest anàlisi superficial ens 
serveix per a veure com l’eti·

queta més romàntica de po·
ble mariner s’ha anat diluint, 
per donar pas a la de poble 
turístic dedicat als serveis i al 
comerç. 

Si ens endinsem en la seva his·
tòria, veurem que és veritat la 
dita que sempre solem tornar 
als orígens, en el cas de l’Am·
polla també. Els vestigis que 
s’han trobat de l’època prero·
mana i romana ja ens porten a 
assentaments de comerciants 
que recalaven al seu port na·
tural per bescanviar els pro·
ductes que portaven a través 
de la Mediterrània. Era un lloc 
estratègic per fer petites esta·
des de comerciants. 

Més avant, al segle XVI si van 
anar establint famílies de pes·
cadors, provinents segura·
ment de Tortosa. Era l’embrió 
del poble de l’Ampolla. Encara 
que la seva categoria com a 
poble és molt més recent. 

L’Ampolla era una pedania 
del municipi del Perelló i no es 
va constituir com ajuntament 
independent fins al 5 de maig 
del 1990. Totes les persones 
d’una certa edat tenim molt 
present la lluita per la segre·
gació, que va obtenir sentèn·
cia favorable el 15 de novem·
bre de 1989. Tot això a grosso 
modo perquè són dades que 
conformen la història del po·
ble i necessitaríem un tempo 
a part per elles. Es pot consul·
tar llibres i escrits de persones 
cultes del poble que han in·
vestigat la seva història. 

Aquí el que volem destacar és 
que en tan poc temps aquest 
municipi tan jove ha anat fent·
se ell mateix, aprofitant la seva 
naturalesa i l’esforç dels seus 
vilatans per potenciar el què 
tenien. I com s’ha passat d’un 
poble de mariners, que enca·
ra ho és, a un poble dedicat 
al comerç i als serveis. Canvi 
que, per cert, han experimen·
tat la majoria dels pobles de la 
costa catalana.

Fins aquí hem parlat del poble. 
Ara ens toca parlar de la seva 
cultura, vinculada al mar i tot 
el relacionat amb les arts de 
pesca. Però acabem d’obser·
var que el poble ha fet un gir de 
mariner a turístic, per tant, la 
cultura i les tradicions han anat 
evolucionant els darrers anys.

La paraula “cultura” etimolò·
gicament ve del llatí i significa 
“cultivar”, en sentit agrari seria 
conrear la terra. En sentit figu·
rat vol dir: cultivar i millorar les 
facultats físiques, intel·lectuals 
i morals de l’home. La cultura 
general la podríem definir com 
“el conjunt de coneixements 
bàsics i necessaris per a qual·
sevol persona, independent·
ment de quina sigui la seva 
especialització tècnica.” Dins 
d’aquesta definició entraríem 
tots els ciutadans del poble. I 
com que cultura és tot el que 
cultiva cadascú, encara es pot 
afegir que és: “el conjunt de co·
neixements i idees no especi·
alitzats, aconseguits gràcies al 
desenvolupament de les facul·
tats intel·lectuals, mitjançant 
la lectura, l’estudi i el treball.” 
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Aquí tenim pescadors molts 
cultes, no solament en el seu 
camp de les arts de pesca sinó 
en altres aspectes. Per posar 
un exemple, se solia dir d’una 
persona culta que “és una per·
sona molt llegida”. Per desgrà·
cia, cada dia es llegeix menys, 
sobre tot el jovent que parla en 
signes i emoticones, i així anem 
perdent la nostra llengua.

Parlant de la lectura cal men·
cionar les recents instal·lacions 
de la Biblioteca Municipal, que 
reuneixen unes condicions idò·
nies com a punt de trobada in·
tel·lectual per a petits i grans. 
Llàstima que es trobin tan poc 
concorregudes. S’aprofiten per 
esdeveniments puntuals, com 
els actes organitzats dins la set·
mana cultural de Sant Jordi, les 
Jornades sobre la Pau, i algun 
curset de temàtica variada. 

Actualment, a l’esdevenir un 
poble turístic, s’ha apostat per 
potenciar la cultura del lleu·
re, en diferents accepcions per 
donar uns serveis als seus habi·
tants i als visitants.

Dins d’aquesta cultura del lleu·
re s’ha fomentat molt la cultu·
ra física. Realment una cultura 
necessària, i que gaudeix de 
molt bona salut, plasmada en 
múltiples categories d’esports i 
competicions. Dins del lleure s’hi 

potencia també la cultura gas·
tronòmica, fins i tot al carrer, i la 
del gaudir o diversió..... que ja in·
clou un vessant més intel·lectual: 
exposicions de pintura, cinema , 
concerts i teatre a l’estiu.

Analitzant en línies generals la 
cultura del nostre poble, i so·
bretot pensant que “fent cultura 
fem poble”, no puc deixar d’ex·
pressar que ens falta aquest 
vessant més intel·lectual. 

I com que l’Ampolla és un poble 
molt jove, que es troba a les be·
ceroles de la seva història és el 
moment ideal per fomentar·la 
i crear els seus propis signes 
d’identitat. Ara mateix, ens po·
dem esmerçar en crear i cons·
truir les nostres pròpies tradici·
ons sense haver d’emmanllevar 
les de cap altre poble. Com deia 
el poeta Miquel Martí i Pol : “tot 
està per fer i tot és possible”. 
I acabo apuntant que entre les 
activitats culturals pròpies del 
poble hi trobem a faltar: una 
banda de música, una coral, 
unes gralles i tambors, concurs 
de lectures, concurs de pintura, 
uns gegants: el pescador i la re·
mendadora, si voleu una sirena 
o un pirata...... fruits de la crea·
tivitat popular. I també seria bo 
trobar·hi, al costat dels recintes 
on es fomenta l’activitat física, 
un local ben condicionat, que 
fes les funcions d’auditori i de 

ELVIRA FONT
llicenciada en Filosof ia i lletres. 

Secció de Filologia Romànica - 
Subsecció Hispànica. 

Directora del Grup de teatre de 
l’Ampolla

teatre. I que serveixi també per 
a fer tallers, on es puguin reu·
nir infants i joves. Els menuts, 
guiats pels joves, podrien ex·
pressar la seva creativitat par·
ticipant en totes aquestes acti·
vitats esmentades. D’aquesta 
manera es potenciarien les 
seves qualitats artístiques i in·
tel·lectuals, que potser ara ma·
teix ens manquen. Alhora que 
s’anirien conformant els nostres 
signes d’identitat com a poble.

Podríem entrar en moltes disqui·
sicions en com apropar i poten·
ciar la cultura, no la física o cor·
poral, sinó la intel·lectual al món 
dels joves. I també caldria qües·
tionar·nos perquè molts joves 
de provada cultura han marxat i 
continuen marxant del poble.

D’això en podem parlar més 
avant perquè hi ha molt a dir!
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Ànec Griset
Anade Friso 
(Anas Strepera)

Procedència i Distribució: 
N’hi ha a les Illes Brità·
niques, a Euràsia Sep·
tentrional i al centre de 

Nord Amèrica. Hiverna al sud 
de les seves àrees de cria. És 
relativament comú a les zones 
humides dels Països Catalans 
(com ara, a l’estany de Salses, 
a la llacuna del Fondo i a les 
Balears) i sembla que estigui 
en expansió al Delta de l’Ebre 
(de fet, n’existeix una població 
força important). Població ca·
talana 1.400 individus madurs.

Morfologia: Té una mida de 
45 cm de llarg i, comptant les 
ales, oscil·la entre els 78·90 
cm d’envergadura. Té una 
taca blanca a la part de baix 
de l’ala, que s’observa amb 
claredat quan alça el vol. El 
mascle és de color gris, amb 
el pit jaspiat de blanc i part 
de la cua de color negre. La 
femella té el plomatge ca·
racterístic marronós de qua·
si totes les femelles d’ànec. 
Ambdós sexes tenen les po·
tes de color ataronjat, però el 
mascle té el bec negre.

Alimentació: La seva dieta 
és a base de cucs, fulles, ar·
rels de les plantes aquàtiques 
i petits caragols. Insectes, 
que obté basculant el cos i 
introduint el cap baix l’aigua, 
de manera que li queda mig 
cos sota l’aigua, aquest és el 
mètode habitual de tots els 
ànecs per alimentar·se. En·
cara que, en menor mesura, 
també poden ingerir mate·
rial animal, especialment in·
sectes aquàtics, i cereals.

L'ànec griset és una au poc enèrgica, 
que es confon entre els estols d’altres 
espècies, sovint entre els ànecs coll verds.
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Les fotos que acompanyen al 
present escrit estan fetes al 
Pont de Través, prop del Poble 
Nou del Delta.

ÀNEC GRISET - ANADE FRISO

Reproducció: Construeixen 
el niu en zones humides amb 
fulles seques, amb plomissol, 
joncs, salicòrnies i altres ma·
terials. Al maig ponen de 8 a 
17 ous, que són incubats per 
la mare, qui també s’encar·
rega d’alimentar·los fins que, 
al cap de set setmanes de 
sortir de l’ou, ja poden volar.

Hàbitat: Se’ls pot observar 
en aigües somes, preferent·
ment d’aigua dolça o de 
poca salinitat, amb vegeta·
ció emergida o illots, mentre 
que a l’hivern freqüenten lla·
cunes, embasaments, ma·
resmes i estuaris.

Costums i Curiositats: És un 
ànec poc enèrgic, que es pot 
confondre entre els estols 
d’altres espècies, sovint entre 
els ànecs coll verds. Necessi·
ta embassaments que con·
tinguin prats submergits per 
tal de poder alimentar·se. 
Únicament li serveixen les 
aigües que tenen un màxim 
d’entre 20 i 40 cm de fondà·
ria, ja que és un ànec de su·
perfície i tota vegetació que 
es trobi a més profunditat 
queda fora del seu abast.

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

Consells 
per un estiu saludable

Hidrata’t, beu aigua su-
ficient. Si no us agrada, 
l’alternativa a l’aigua o 
als refrescos comerci·

als (poc recomanables) serien 
els refrescos naturals o aigües 
amb sabors naturals, les quals 
ens hidrataran i a més a més 
ens refrescaran, alhora que són 
més saludables. Per aconse·
guir·ho el que hem de fer és: 

• Escollir equipament/estris 
atractius tipus vintage o 
més sofisticats: guerres, 
palets per brotxetes, culle·
res per a fer infusions, ba·
tedores, canyetes, gots..., 
això farà més atractiva la 
beguda que prepararem. 

• Decidir un edulcorant 
natural, et deixem al·
guns exemples: aigua 
de coco, anís estrellat, 
cacau en pols, canella, 
coco ratllat, dàtils, ore·
llons i panses, llet de 
coco, pols de nabius, 
vainilla (si fem una infu·
sió amb les espècies, en 
millorarem el sabor). 

• Triar el gust del nostre 
refresc, incorporant: 

AIGUA + FRUITA O HERBES 
AROMÀTIQUES O VERDU·
RES + GEL (poden ser de sa·
bors: suc de llimona, menta, 
maduixa, herba·sana...).

Aprèn receptes noves, fresques 
i saludables aprofitant la fruita i 
verdura d’estiu. Recorda inclou·
re almenys un 50% de vegetals 
en el dinar i sopar, i consumir, 
com a mínim, 3 fruites al dia. Us 
deixem un enllaç per practicar 
a la cuina amb receptes d’estiu:

Compte amb les toxiinfeccions 
alimentàries! Recorda respec·
tar unes normes d’higiene 
durant la preparació i conser·

Consulta el blog 
Alimentant.



MARINADA 174 NUtRICIó | 37 

Per evitar el 
malbaratament 
alimentari: revisa la 
nevera abans d’anar 
a comprar, organitza-la 
i vigila les dates de 
caducitat.

vació dels aliments. Les to·
xiinfeccions són malalties que 
es manifesten sobretot amb 
símptomes digestius, com els 
vòmits i les diarrees, i que es 
produeixen quan una per·
sona consumeix un aliment 
contaminat per microorga·
nismes com, per exemple, la 
salmonel·la. 

Per evitar-ho respecta les 
quatre normes bàsiques d’hi·
giene: netejar, separar, coure 
i refredar, són formes d’evitar 
toxiinfeccions alimentàries. 
Més informació a: 

I, per tal d’evitar el malbarata-
ment alimentari: Revisa la ne-
vera abans d’anar a comprar 
i organitza-la, vigila les dates 
de caducitat (Si l’aliment por·
ta data de caducitat no has de 
consumir-lo un cop vençuda, 
ja que l’aliment no és segur. En 

canvi, si l’aliment porta data 
de consum preferent, un cop 
depassada l’aliment encara és 
segur per consumir) i aprofi-
ta les sobres (preparant altres 
plats o bé congelant-ho). Més 
informació a:

Escull aliments de proximitat, 
aliments de la nostra zona.

Pren el sol (amb sentit comú) i 
amb protecció solar:

• Evita l’exposició perllon·
gada i les hores de màxi·
ma intensitat.

• Utilitza barrets i gorres.

• Utilitza un filtre solar amb 
factor de protecció a les 
radiacions A i B elevat.

• Evitar prendre el sol si es 
pren medicació fotosensible.

Suma passos, balla, nada, 
desplaça’t en bicicleta, juga 
a pales, passeja per la platja, 
patina, entrena, mou·te! 

• Recorda: Evita entrenar 
en les hores de més calor a 
l’aire lliure, busca l’ombra.

Juga amb els teus fills o petits 
més propers, cuina amb ells, 
visita el mercat o l’hort, surt 
a l’aire lliure a practicar jocs 
actius. Us deixem un enllaç 
amb jocs tradicionals que, 
sens dubte, farà divertir als 
petits i no tan petits: 

Descansa, desconnecta, 
troba temps per no fer res! 

GAUDEIX L’ESTIU!

ROSER MARTÍ CID
Diplomada en 
Nutrició Humana 
i Dietètica

Consells 
per evitar el 
malbaratament 
alimentari.

Consulta el 
blog Totnens.

Consells per 
garantir la 
seguretat dels 
aliments que 
preparem.
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Records del carrer 
Banys

Aquestes fotografies 
ens mostren el carrer 
Banys, el qual durant 
un bon grapat d’anys 

s’engalanava per a les festes 
majors del nostre poble.

Començarem a fer·ho per 
festes de la Mare de Déu del 
Carme, finals dels 70 i princi·
pis dels 80, més endavant co·
mençarem a fer·ho per festes 
de Sant Joan i ho deixàvem 
fins ben avançat l’estiu si la 
pluja no ens ho desfeia tot, ja 
que els primers anys els pa·
perets, eren de paper i no de 
plàstic com més endavant.

Un carrer on tot el veïnat par·
ticipava i treballava molt, 
perquè quedés així de bo·
nic, quan acabàvem el tre·
ball, també teníem la nostra 
recompensa, unes coquetes 
i pastissets al mig de carrer 
i unes copetes de cava o vi 
dolç i a dormir.

Alguns anys es va fer con·
curs, sempre vàrem sortir 
guanyadors, tenim una placa 
commemorativa de tal esde·
veniment.

En aquestes fotos, veiem 
moltes persones que malau·
radament ja no hi són entre 
nosaltres, però segueixen als 
nostres cors.

Uns anys molt bonics i irrepe·
tibles!!!

Mercedes Castellà
Fotos cedides per: Manolo Arques
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La partida 
de Llàtzer Bru

PROBLEMA: 
Juguen negres

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

La Marinada va al Teatre Victòria de Barcelona.
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La 2a edició de la proposta 
cicloesportiva La Garba 
compta amb la participació 
de gairebé 400 esportistes

La 2a edició de La Garba, 
una proposta cicloespor·
tiva en què es proposaven 
fins a tres rutes de ciclotu·

risme amb inici i final a l’Ampo·
lla, va celebrar·se el 9 d’abril. 
En aquesta segona edició, la 
participació va ser de gairebé 
400 esportistes vinguts de di·
ferents indrets. Concretament, 
un 15% dels participants proce·
dien d’altres zones d’Espanya, 
com ara Múrcia, Saragossa, 
València, Almeria o Madrid. El 
85% restant es repartia entre 
les quatre províncies catalanes: 
Tarragona (34%), Barcelona 
(46%), Girona (5%) i Lleida (3%).

Es van oferir fins a tres rutes 
de diferents distàncies (80K, 
128K i 239K). Les dues distàn·
cies curtes eren circuits plans 
i rodadors que permetien des·
cobrir l’essència del Delta de 
l’Ebre, recorrent llacunes, ar·
rossars i la vora del riu Ebre. 
Pel que fa a la distància llarga, 
es tractava d’un recorregut 
més exigent durant el qual es 
passava per alguns camins de 
la Serra de Cardó i es rodeja·
va el Parc Natural dels Ports 
per acabar pedalant entre els 
arrossars del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre.

Aquesta prova és en format no 
competitiu, així que no hi ha 
guanyadors ni guanyadores, 
tampoc premis. No obstant 

Organització de La Garba
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això, en aquesta segona edició 
es va invertir en tecnologia i 
La Garba va estrenar una apli·
cació a través de la qual tant 
les persones participants com 
els seguidors de la prova podi·
en consultar en temps real els 
predictius i punts de pas dels 
participants.

La valoració des de l’organit·
zació és molt positiva i així ho 
confirmen els resultats de l’en·
questa realitzada a les persones 
inscrites, les quals donen una 
valoració general molt bona 
de l’acció. De fet, fins a un 93% 
dels enquestats afirmen que 
l’any que ve repetiran l’experi·
ència. Per tant, l’equip impulsor 
d’aquesta proposta cicloespor·
tiva està molt content amb la 
bona rebuda de la prova, tant 
per part dels participants com 
per part del municipi de l’Am·
polla. Així doncs, l’objectiu és 
continuar promovent el Delta 
de l’Ebre des del vessant espor·
tiu, sempre respectant l’entorn 
natural i fomentant un impacte 
econòmic positiu per al territori.

Recupera el 
vídeo resum 
de La Garba 
2022.
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Més de 400 esportistes 
participen en 
l’Ampolla&Deltebre 
Bàsquet CUP

Els municipis de Delte·
bre i de l’Ampolla van 
ser seu, del dia 27 fins 
al dia 29 de maig, de la 

competició de minibàsquet 
l’Ampolla&Deltrebre Bàsquet 
Cup, la qual va estar organit·
zada pel Club Bàsquet Tar·
ragona, amb la col·laboració 
dels ajuntaments de l’Ampo·
lla i de Deltebre i l’empresa 
Viatges Deltaturistic.

L’Ampolla&Deltrebre Bàsquet 
Cup va reunir més de 400 es·
portistes, en categoria infantil 
i cadet, de diversos equips de 
Catalunya, i alguns de la Co·
munitat Valenciana. La com·
petició es va jugar en seus de 
les dues poblacions: a l’Am·
polla, el torneig es va cele·
brar al Poliesportiu Municipal 
i al Pavelló Municipal i, en el 
cas de Deltebre, al Centre Es·
portiu del Delta.

Entre els 35 equips partici·
pants, cal destacar el ma·

Redacció

teix Club Bàsquet Tarragona, 
però també el Club Bàsquet 
Tortosa, Salle Tarragona, 
Reus Deportiu, Sant Llorenç, 
Santa Perpètua, Morell, Mon·
tessori, entre molts d’altres. 
El divendres, va tenir lloc la 
inauguració del torneig i els 
partits es van disputar al llarg 
del dissabte. El diumenge, la 
jornada va ser matinal i va fi·
nalitzar a les 14:15 hores.

La competició va comptar 
amb el suport i la col·labora·
ció de la Federació Catalana 
de Bàsquet i el Col·legi d’Àr·
bitres de Bàsquet.

L’esdeveniment, segons expli·
ca l’organització de l’Ampo·
lla&Deltebre Bàsquet Cup, “no 
només pretenia promocionar 
aquest esport, sinó també que 
les famílies dels jugadors i juga·
dores coneguessin i gaudissin 
del territori ebrenc, així com la 
gastronomia de la zona”.
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El Club Futbol Ampolla 
f inalitza la seva temporada 
amb dignitat i uns magníf ics 
resultats al futbol base

El nostre club dona per 
acabada la tempora·
da 2021·2022. No ha 
estat una temporada 

fàcil, on hi han hagut canvis 
de dinàmica constant, espe·
cialment al Primer Equip. No 
obstant això, els resultats han 
sorgit i tant el Primer Equip 
com el Futbol Base ha com·
plert els objectius.

Pel que fa al Primer Equip, 
després d’un inici de lliga 
molt complicat, ens vam sa·
ber refer i vam acabar clas·
sificant·nos per la fase d’as·
cens de la Segona Catalana. 
En aquesta fase, les baixes de 
l’equip ens han passat factu·
ra i ens han impedit competir 
de la forma que ens hagués 
agradat fer·ho. Tot i això, no 
és excusa i hem de felicitar 
els rivals que ho han fet millor 
que nosaltres, especialment 
el Reddis i el Cambrils per as·
solir l’ascens a la Primera Ca·
talana. Cal destacar el gran 
paper de l’equip per acon·
seguir la classificació al grup 
d’ascens. Pensem que hem de 
valorar força aquest resultat, 
ja que com hem vist, el grup 
de descens era molt perillós 
per mantenir la categoria.

L’any vinent hi haurà can·
vi a la banqueta de l’Ampo·

Llàtzer Bru
President del CF Ampolla

lla. Pascale Cassa no seguirà 
com a entrenador del Primer 
Equip. Ha estat un final molt 
difícil i que les nombroses bai·
xes com hem dit no han aju·
dat. Malgrat això, des del club 
pensem que certs aspectes 
no s’han treballat o no s’han 
cuidat de la manera que el 
club pensava que s’havia de 
fer. Lamentem aquesta deci·
sió i la manera que s’ha pres, 
però el futbol molts cops és 
complicat, amb un mercat de 
la categoria molt ràpid i els 
interessos del club són el pri·
mer. Li desitgem molta sort i 

molt agraïts pel seu treball en 
l’aconseguiment de la classifi·
cació al Play·off.

Per la seva part, el Futbol Base 
també ha acabat la seva tem·
porada. En primer lloc, agrair 
a tots els nens i nenes que for·
men part del nostre club per·
què són la nostra essència. 
Esperem haver estat a l’altura 
i que s’ho hagin passat el mi·
llor possible durant l’any. Els 
nostres patufets han finalitzat 
la temporada de la mà de les 
entrenadores, Maria i Marta, 
passant·ho d’allò més bé als 
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torneigs que han disputat. 
L’any que ve tindrem un gran 
Prebenjamí! Per la seva part, 
el prebenjamí i el benjamí roig 
han aconseguit resultats ex·
cel·lents. Els dos equips s’han 
classificat per les finals de les 
Terres de l’Ebre. El Prebenjamí 
va caure a la final per la mí·
nima, mentre que el Benjamí 
Roig es va imposar a la final, 
convertint·se en campió del 
Consell Esportiu de les Terres 
de l’Ebre. Finalment, ens que·
da el Benjamí Negre i l’Aleví. 
El primer d’aquests, el Benja·
mí Negre, ha finalitzat segon 
de la lliga federada primer 
divisió. Una temporada excel·
lent, especialment amb el joc 

mostrat de l’equip. Molt, molt 
contents de veure com jugueu 
al futbol. El segon, el nostre 
aleví, malgrat no haver com·
petit aquest any, està gaudint 
de competir els diferents tor·
neigs de final de temporada. 

Els nois lluiten cada cop més i 
estan evolucionant d’una ma·
nera molt positiva. 

D’aquesta manera s’acaba la 
temporada 2021·2022 i comen·
cem a pensar en la temporada 
2022·2023. Agrair el suport in·
condicional de pares i mares, 
afició, socis, Ajuntament de 
l’Ampolla i establiments i em·
preses col·laboradores. 

Ens veiem la temporada 
vinent! A per totes!
Gràcies!
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L’Handbol Club 
Ampolla es proclama 
campió de Catalunya 
de Segona Catalana

Tal com us vam infor·
mar el passat número 
d’aquesta revista, el 
HC Ampolla va aconse·

guir fa unes setmanes l’ascens 
matemàtic a Primera Cata·
lana en la seva primera tem·
porada com a club. Les noies, 
però, no tenien suficient i vo·
lien més. Els dies 29 de maig i 
5 de juny es van enfrontar amb 
el Gavà en una final d’anada 
i tornada, per disputar el títol 
de Segona Catalana. Després 
d’imposar·se en els dos partits 
es van proclamar campiones 
de la categoria. 

Unes setmanes abans, havien 
superat a la Garriga i les Fran·

Llàtzer Bru
President de l’HC Ampolla

queses, equips que competien 
per la primera plaça al grup 
del nostre equip. El nostre 
equip es va imposar al camp 
de les Franqueses en un partit 
d’infart i va superar amb sol·
vència l’últim partit davant la 
Garriga. En aquest últim, en 
acabar el partit, l’equip va re·
alitzar una rua de celebració 
pel poble on vam gaudir del 
caliu de la nostra gent. 

Ha estat una gran tempora·
da, on hi ha hagut lloc també 
pels moments difícils que en·
tre tots hem sabut superar. No 
ens marcàvem aquest objec·
tiu a principi de temporada, 
però a mesura que passaven 

les setmanes vam anar cre·
ient en nosaltres i somiant 
amb l’ascens. Ara això ja és 
una realitat. Només ens que·
da agrair a totes les persones 
que ho han fet possible: juga·
dores, entrenadors, delegats, 
afició, Ajuntament de l’Am·
polla i col·laboradors per la 
seva confiança i implicació. 
L’ascens és de tots. 

Comencem a treballar per la 
temporada que ve. La Primera 
Catalana ens espera i anem a 
per totes!

Gràcies!
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Temporada espectacular de 
les gimnastes escolars

La temporada 2021·2022 
dels Jocs Esportius Esco·
lars de Catalunya ha es·
tat molt enriquidora per 

a les gimnastes del CGR l’Am·
polla, moltes elles debutants 
de primer any en competició.

Hem participat en els Jocs Es·
portius en l’àmbit territorial, 
competint amb altres clubs 
de Terres de l’Ebre, i en gene·
ral ha estat una experiència 
molt positiva per les xiquetes, 
ja que han pogut demostrar el 
seu compromís amb aquesta 
disciplina esportiva i han re·
collit el fruit del seu esforç.

Hem d’agrair a les famílies 
la seva col·laboració perquè 
tot continuï endavant i que 
les seves filles puguin gaudir 
de la pràctica de l’esport que 
han triat i que els aporta tants 
valors d’equip, entre d’altres.

Les classificacions finals acon·
seguides després de 4 jorna·
des disputades entre els mesos 
de febrer i maig a les localitats 
de Tortosa, Amposta, Alcanar 
i La Ràpita han estat:

• Mar Benaiges · Ale·
ví B – Campiona de 
Terres de l’Ebre 

• Jana Callau – Aleví B – 
7a de Terres de l’Ebre

• Noa Benaiges – Ben·
jamí B – 3a de Terres 
de l’Ebre

• Anna Serral – 
Prebenjamí B – Cam·

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

piona de Terres de 
l’Ebre

• Naroa Besolí – Preben·
jamí B – Subcampiona 
de Terres de l’Ebre

• Astrid Slahor – Aleví C 
– 5a de Terres de l’Ebre

• Conjunt L’Ampolla Pa·
rís – Aleví B – Campio·
nes de Terres de l’Ebre

• Conjunt L’Ampolla Sel·
va – Benjamí B – Cam·
piones de Terres de 
l’Ebre

• Conjunt L’Ampolla Dal·
mata – Prebenjamí B – 
Campiones de Terres de 
l’Ebre

• Conjunt L’Ampolla Bar·
bies – Prebenjamí B 

– Subcampiones de 
Terres de l’Ebre

• Duo Ampolla Friends 
– Infantil – Campiones 
de Terres de l’Ebre

• Quartet L’Ampolla 
Queen – Subcam·
piones de Terres de 
l’Ebre

• Jana Martí – Aleví 
A – 10a de Terres de 
l’Ebre

Des d’aquí, volem mostrar el 
nostre orgull per l’actitud de·
mostrada a les pistes i als en·
trenaments i les encoratgem 
a continuar treballant per 
aconseguir tot el que es pro·
posin.

Enhorabona, gimnastes i fa·
mílies!



MARINADA 174 ESPoRtS | 49 

Gran debut de les 
gimnastes d’iniciació

El passat 21 de maig, una 
representació de les xi·
quetes que practiquen 
gimnàstica rítmica del 

grup d’iniciació (3 a 6 anys), 
van assistir a un Trofeu or·
ganitzat pel Club Rítmica El 
Vendrell.

El CGR l’Ampolla va partici·
par amb un duo i un conjunt, 
tots dos dins de la categoria 
Mini. El conjunt duo, format 
per les germanes Lia i Chloe, 
va quedar en primera posició 
i el conjunt, integrat per Bela, 
Erin, Stephania, Gala, Naomi, 
Carla i Alexandra van quedar 
en segona posició.

L’enhorabona de part de tot 
el Club a les petites que pu·
gen amb espenta i donen es·
perances per la continuïtat 
dels èxits esportius.

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla
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Acords municipals
Ple de l’Ajuntament
10 de març 2022
Presidit per: Francesc Arasa Pascual
Secretaria: Maria Luisa Muley Sales

Una vegada verificada per la secretària la cons-
titució vàlida de l’òrgan, l’alcalde obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes in-
closos en l’ordre del dia.

PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 16-12-2021
L’alcalde pregunta als reunits si hi ha cap obser-
vació a l’acta de la sessió anterior que s’ha lliurat 
juntament amb la convocatòria del ple.

Votació: 
A favor: 7 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla) 
En contra: 4(Grups Municipals d’ERC i Ciutadans) 

Expedient 673/2021. Aprovació provisional de 
la modificació del Pla Especial Urbanístic (PEU) 
Càmping Ampolla Playa.

Feta l’explicació de la proposta per l’alcaldia, en 
el sentit dels antecedents que hi consten en la 
mateixa, els portaveus dels grups municipals de 
Ciutadans i d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya anuncien el seu vot favorable.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació. 

El Ple acorda: 
Aprovar provisionalment la Modificació Pla Espe-
cial Urbanístic (PEU) Càmping Ampolla Playa se-
gons document que consta a l’expedient.

Trametre’l a la Direcció General de la Costa i el 
Mar del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè pro-
cedeixi a l’aprovació definitiva.

Expedient 369/2022. Aprovació inicial de la modifi-
cació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’exercici 
2022.

L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat 
de tramitar un expedient de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit, atès que les despeses que es 
relacionen en l’Annex no poden demorar-se fins 

a l’exercici següent i la seva consignació pressu-
postària existent és insuficient o inexistent:

L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació 
del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i su-
plement de crèdit per donar cobertura a despeses 
que no poden demorar-se fins el proper exercici.

L’interventor ha emès informes favorables

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

ANNEX
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despesa 1: Arranjament paviment Ronda del Mar

# Aplicació 
pressupostària

Import 
crèdit 
extraordinari

Crèdit
definitius

1 1532 61903 70.000,00 € 70.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupos-
tària

Import 
finançament

Previsi-
ons defi-
nitives

1 Romanent
tresoreria 87002 70.000,00 € 70.000,00 

€

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Despesa 1: Conservació i reparació de vehicles

# Aplicació 
pressupostària

Import 
suplement 
crèdit

Crèdit
definitius

1 132 21400 3.000,00 € 8.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria

87002 3.000,00 
€

73.000,00 €

Despesa 2: Pas soterrat serveis PP-12 i PP-13

# Aplicació 
pressupostària

Import 
suplement 
crèdit

Crèdit 
definitius

1 169 60901 20.000,00 € 201.492,66 €
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El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupos-
tària

Import 
finança-
ment

Previsi-
ons d
efinitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 20.000,00 € 93.000,00 €

Despesa 3: Ajut humanitari

# Aplicació 
pressupostària

Import 
suplement crèdit

Crèdit 
definitius

1 231 48901 6.000,00 € 19.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria

87002 6.000,00 € 99.000,00 €

Expedient 333/2022. Aprovació provisional de la 
modificació del text de l’Ordenança Fiscal regu-
ladora de l’Impost sobre l’augment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.

Es el regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Impuls 
Industrial, Sr. Tomàs Royo, l’encarregat de pre-
sentar la proposta, d’acord amb els antecedents 
que hi consten a la mateixa. 

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació. 

El Ple acorda: 
Aprovar provisionalment la modificació del text 
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost so-
bre l’Augment del Valor dels Terrenys de Natura-
lesa Urbana, d’acord amb l’esborrany que s’ad-
junta com annex.

En cas que no es presentin reclamacions i al·le-
gacions, aquest acord d’aprovació provisional de 
la modificació de l’ordenança reguladora de l’Im-
post sobre l’Augment dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana esdevindrà d’aprovació definitiva. En 
aquest cas, l’acord provisional elevat a definitiu 
més el text íntegre de la Ordenança Fiscal s’han 
de publicar al Butlletí Oficial de la Província, així 
com a la Seu Electrònica Municipal i al Portal de 
Transparència, sense que entri en vigor fins que 
s’hagi dut a terme la publicació en el BOPT.

Expedient 334/2022. Aprovació de la pròrroga del 
Conveni del SAIAR per a l’any 2023.
Votació: 

Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació. 

El Ple acorda:
Sol·licitar una pròrroga del conveni de col·labora-
ció per a l’any 2023 del Conveni interadministratiu 
entre el Departament de Drets Socials de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla 
de 20 places de servei de SAIAR i autoritzar l’al-
calde a la signatura de la Pròrroga esmentada. 

Expedient 375/2022. Aprovació del Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla en l’àmbit de les 
polítiques programes socials d’habitatge.
La regidora delegada de l’Àrea de Cohesió So-
cial, Cultura i Comunicació, Sra. Caballé Fabra, 
explica la proposta d’acord amb els antecedents 
que hi consten.

Es dona compte del conveni a subscriure amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre en l’àmbit de les 
polítiques i programes socials d’habitatge amb 
la finalitat de col·laborar en la creació d’un parc 
d’habitatges de lloguer social, amb una vigència 
de 4 anys, prorrogable per 4 anualitats successi-
ves amb el mutu acord exprés i formal de les parts.

Els compromisos econòmics que assumeix la cor-
poració durant la vigència del conveni són:

a/ A partir de la data d’adquisició dels habitatges 
i per un màxim de 6 mesos (excepte força major): 
1.423,74 €.

b/ A partir de la posada a disposició dels habitat-
ges: 2.175,96 € habitatge/any.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació. 

El Ple acorda:
Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del 
Baix Ebre en l’àmbit de les polítiques i programes 
socials d’habitatge amb la finalitat de col·laborar 
en la creació d’un parc d’habitatges de lloguer 
social, manifestant expressament que, inicial-
ment, amb la signatura del present conveni es 
pretén incorporar 2 habitatges, la qual cosa que-
darà especificada en addenda.

Aprovar la despesa plurianual que el conveni gene-
ra d’acord amb el règim financer del mateix, amb 
el compromís d’incloure en els pressupostos de cada 
exercici el finançament corresponent per a assumir 
les anualitats de la despesa corresponents.

ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets núm. 2021-0247 fins 
2021-0265 i núm. 2022-0001 fins 2022-0038
Els onze membres de la corporació resten assa-
bentats.
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Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans 
per a la millor dinamització del territori a través 
de l’ampliació de la via verda del Val de Zafán.
D. Sebastià Castañeda Ramos, com a portaveu del 
grup municipal Ciutadans l’Ampolla, a l’empara 
del que estableix en R.O.F., explica al Ple la moció.

Proposta d’acord:

Que l’ampliació de la Via Verda del Val de Zafán 
connecti també els municipis de Camarles, Del-
tebre, l’Aldea i l’Ampolla a través de l’extensió 
d’aquesta via des del municipi d’Amposta.

El regidor Sr. Castañeda Ramos agraeix als grups 
municipals el suport a la moció i puntualitza que 
el projecte surt de la Diputació.

Ple de l’Ajuntament
28 d’Abril 2022
Presidit per: Francesc Arasa Pascual
Secretaria: Maria Luisa Muley Sales

Una vegada verificada per la secretària la cons-
titució vàlida de l’òrgan, l’alcalde obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre

PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 10-03-2022
Rebut pels reunits l’esborrany de l’acta de la ses-
sió anterior que acompanyava a la convocatòria, 
l’alcalde obre debat i votació per a, si escau, la 
seva aprovació.

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

Resposta a les preguntes formulades en la sessió 
plenària del dia 10 de març de 2022

Per part de l’alcalde es procedeix a donar con-
testa a les preguntes formulades en seu plenària 
en la sessió anterior, que podran trobar a la pàg. 
Web de l’Ajuntament.

Expedient 574/2017. Aprovació provisional de 
la Modificació puntual del Pla Especial del Ca-
tàleg de Masies i Cases Rurals del Municipi de 
l’Ampolla (modificació núm. 1).

Fetes les explicacions corresponents per l’alcal-
de, els portaveus dels grups municipals de la 
corporació anuncien el vot favorable.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació. 

Expedient 264/2022. Aprovació inicial de l’Or-
denança reguladora de l’ús, seguretat i con-
servació de les platges i altres espais naturals 
litorals de l’Ampolla

Es la regidora delegada de l’Àrea, Sra. Meritxell 
Faiges, l’encarregada de presentar l’ordenança. 

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

El Ple acorda:
Aprovar inicialment l’Ordenança municipal regu-
ladora de l’ús, seguretat i conservació de les plat-
ges i altres espais naturals litorals de l’Ampolla.

Expedient 535/2022. Aprovació provisional de l’Or-
denança Fiscal reguladora de la Taxa per la pres-
tació de serveis de promoció i projecció econòmica.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació.

El Ple acorda:
Aprovar amb caràcter provisional l’establiment de la 
Taxa per la prestació de serveis de promoció i projec-
ció econòmica i l’aprovació provisional de l’ordenan-
ça corresponent el text del qual s’adjunta com Annex.

Tarifa primera. Participació en jornades gastro-
nòmiques.

JORNADA IMPORT €

Jornades Gastronòmiques de la Galera de les 
Terres de l’Ebre 160.00 

Jornades Gastronòmiques de l’Ostra 200,00

Jornades Gastronòmiques de l’Arròs 150,00

Tarifa segona. Publicitat en el Llibre de Festes de 
Sant Joan.

Contraportada exterior 1.000,00 €

Contraportada interior 500,00 €

1 pàgina 350,00 €

½ pàgina 190,00 €

¼ pàgina 100,00 €

Meitat ¼ pàgina  60,00 €

Expedient 679/2022. Aprovació inicial de l’Or-
denança de la Venda No Sedentària al munici-
pi de l’Ampolla.
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Es la regidora delegada de l’Àrea, Sra. Genoveva 
Cabrera, l’encarregada de presentar la proposta. 

Aquest ajuntament ha tramitat l’expedient per a la 
modificació de l’Ordenança de la Venda No Seden-
tària del municipi de l’Ampolla, en el qual consten:

• Memòria de necessitats. 

• Decret d’inici de l’expedient. 

• L’informe de la secretaria intervenció. 

Votació: 
A favor: 10 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla i ERC) 

Abstenció: 1 (Grup Municipal de Ciutadans) 

El Ple acorda:
Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 
de la Venda No Sedentària del municipi de l’Ampolla.

Expedient 331/2022. Sancionador per Infracció 
Urbanística a la parcel·la 20 del polígon 88.

Els fets varen ser posats en coneixement de 
l’Ajuntament de l’Ampolla a través de denún-
cia del servei de vigilància municipal en data 
01/03/2021 on es manifestava que s’estaven exe-
cutant unes obres al polígon 88 parcel·la 20 del 
terme municipal de l’Ampolla.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació.

El Ple acorda:
Incoar expedient sancionador per infracció ur-
banística al Sr. Albert P.M. i Sra Olga C.C., com 
a presumptes responsables de la mateixa , de 
conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, i amb el Reglament sobre Protec-
ció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel De-
cret 64/2014, de 13 de maig, i d’acord amb els in-
formes tècnics, en relació a les obres basades en 
l’ampliació d’una part d’un edificació existent.

Expedient 653/2022. Dació de compte al Ple del 
Pla anual de control financer de l’exercici 2022.

• La intervenció va informar sobre al necessi-
tat d’aprovar el pla anual de control financer.

• La intervenció va elaborar el pla anu-
al de control de financer per a l’exercici 
(any) d’acord amb el que disposa el Re-
ial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el règim jurídic del control intern 
de les entitats del sector públic local.

Els 11 membres assistents dels 11 que formen la 
corporació es donen per assabentats del Pla anu-

al de control financer de l’exercici 2022 elaborat 
per la secretaria d’intervenció, el qual forma part 
de l’expedient i resta a la seua disposició

Expedient 751/2022. Aprovar l’expedient de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit per 
al pressupost del present exercici.

• L’Àrea d’intervenció ha informat de la ne-
cessitat de tramitar un expedient de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, atès 
que les despeses que es relacionen en l’An-
nex no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i la seva consignació pressupostà-
ria existent és insuficient o inexistent.

• L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de 
modificació del pressupost mitjançant crè-
dit extraordinari i suplement de crèdit per 
donar cobertura a despeses que no poden 
demorar-se fins el proper exercici.

• L’interventor ha emès informes favorables.

Votació: 
A favor: 8 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla i 
Ciutadans) 

Abstenció: 3 (Grup Municipal d’ERC) 

El Ple acorda:
Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i su-
plement de crèdit per al pressupost del present 
exercici, per import de 278.002,18 €, d’acord 
amb el document Annex.

ANNEX 
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despesa 1: Plaça Hort de la Florit

# Aplicació 
pressupostària

Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 1532 60902 76.217,17 € 76.217,17 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de
finançament

Aplicació 
pressupos-
tària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 76.217,17 

€ 76.217,17 €

Despesa 2: Subvenció Jornades Culturals Col. 
Mediterrani

# Aplicació 
pressupostària

Import 
crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 320 48907 600,00 € 600,00 €
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El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 600,00 € 76.817,17 €

Despesa 3: Subvenció AMPA Institut Camarles

# Aplicació 
pressupostària

Import 
crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 320 48908 300,00 € 300,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de finan-
çament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsi-
ons de-
finitives

1 Romanent tre-
soreria 87002 300,00 

€
77.117,17 
€

Despesa 4: Subvenció participació Campus Es-
tiu 2022

# Aplicació pressu-
postària

Import crè-
dit extraor-
dinari 

Crèdit de-
finitius

1 337 48006 15.000,00 € 15.000,00 
€

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsi-
ons defi-
nitives

1 Transferència 337 22799 15.000,00 € 3.000,00 €

Despesa 5: Subvenció Amics del bous

# Aplicació 
pressupostària

Import 
crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 338 48909 250,00 € 250,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupos-
tària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 250,00 € 77.367,17 €

Despesa 7: Arranjament Camí Furone

# Aplicació 
pressupostària

Import 
crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 454 61904 108.900,00 € 108.900,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import fi-
nançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 108.900,00 € 233.267,17 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Despesa 1: Adquisició mobiliari urbà

# Aplicació 
pressupostària

Import suple-
ment crèdit 

Crèdit 
definitius

1 1531 62500 6.410,64 € 26.410,64 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de f
inançament

Aplicació 
pressupos-
tària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 6.410,64 

€ 239.677,81 €

Despesa 2: Personal Llar Infants

# Aplicació 
pressupostària

Import suple-
ment crèdit 

Crèdit 
definitius

1 323 13000 5.953,31 € 123.275,65 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de
 finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 5.953,31 € 245.631,12 €

Despesa 3: Seguretat Social personal Llar Infants

# Aplicació 
pressupostària

Import suple-
ment crèdit 

Crèdit 
definitius

1 231 48901 1.964,69 € 39.647,39 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 1.964,69 € 247.595,81 €
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Despesa 4: Promoció de l’ostra del delta

# Aplicació 
pressupostària

Import 
suplement crèdit 

Crèdit 
definitius

1 432 22697 12.000,00 € 47.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 12.000,00 € 259.595,81 €

Despesa 5: Adquisició equipament informàtic

# Aplicació 
pressupostària

Import 
suplement crèdit 

Crèdit 
definitius

1 920 62600 3.406,37 € 8.409,37 €

El finançament de la despesa serà el següent

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressu-
postària

Import 
finança-
ment

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 3.406,37 € 263.002,18 €

Expedient 754/2022. Aprovació inicial de 
la Modificació de la Plantilla de Personal de 
l’Ajuntament de l’Ampolla.

Des del Servei de Llar d’Infants Municipal s’in-
forma a aquesta Alcaldia de la necessitat d’un/a 
tècnic/a de suport atès que, en determinats mo-
ments, s’incompleix la ràtio professorat/alumnat 
degut a l’increment de matrícules, fonamental-
ment en el curs de P2.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació.

El Ple acorda:
Aprovar inicialment la modificació núm. 1 de la 
Plantilla de Personal de l’Ajuntament de l’Ampolla.

Moció presentada pel grup municipal de Junts 
per l’Ampolla referent a la creació d’un nou 
hospital a la Regió Sanitària de les Terres de 
l’Ebre.

Votació: 
Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació.

El Ple acorda:
Reclamar la construcció d’un hospital en una 

nova ubicació que s’ajusti a les exigències actu-
als, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les 
persones, que doni resposta a les necessitats de 
la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i que 
posi fi als greus problemes d’espais i accessibili-
tat derivats de l’actual emplaçament de l’Hospi-
tal “Verge de la Cinta”.

Junta de Govern
22 de Març 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt 45/2022. Arturo G.D. Favorable

Expt 33/2022. Redes Digitales S.L. Faborable

Expedient 383/2022. 

Contractacions: Servei de lloguer de conteni-
dors de runa, poda i voluminosos, canvi i reti-
rada, així com la gestió dels residus generats i 
dipositats.

La Junta de govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat sumari, del servei 
de lloguer de contenidors de runa, poda i volu-
minosos, canvi i retirada, així com la gestió dels 
residus generats i dipositats, amb un pressupost 
base de licitació de 25.200 euros i 2.520 euros en 
concepte d’IVA, al tipus del 10 % i una durada del 
contracte de 2 anys, prorrogable per 2 més.

Expedient 477/2022. Pròrroga contracte del 
servei de vigilància, salvament i socorrisme a 
les platges del terme municipal i de la piscina 
municipal, els serveis de transport preven-
tiu d’ambulàncies pels actes organitzats per 
l’Ajuntament.

La Junta de govern, acorda:
Aprovar la 1ra pròrroga del contracte del servei 
de vigilància, salvament i socorrisme a les plat-
ges del terme municipal i de la piscina munici-
pal, els serveis de transport preventiu d’ambu-
làncies pels actes organitzats per l’Ajuntament, 
amb CRUZ ROJA ESPAÑOLA per un termini d’1 
any comptat a partir del 7 de juny de 2022, de 
conformitat amb allò que s’ha fixat en el Plec de 
Clàusules Administratives i condicions tècniques 
i contracte de formalització del contracte.

G457/2022. Alberto V.L i Núria T.N.

Ajut “xec nadó”.

La Junta de govern, acorda:
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Concedir a Alberto V.L. i Núria T.N. l’ajut únic de 
150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixe-
ment del seu fill Martí.

Expt 489/2022. Subvencions Directes o Nomi-
natives: 

CÀRITAS L’AMPOLLA

La Junta de govern, acorda:
Concedir-los l’ajut econòmic de 2.000,00 € que 
han sol·licitat.

Expt 487/2022. Sol·licitud d’Ús Puntual d’un 
Ben: Club Futbol Sala L’Ampolla.

La Junta de govern, acorda:
Autoritzar al Cub Futbol Sala L’Ampolla per fer el 
torneig de 24 hores de futbol sala, l’ús de:

• Nou pavelló esportiu els dies 17 i 18 de juny 
de 2022 

Expt 490/2022. Sol·licitud d’Autorització: 

Parada mercat solidari Càritas.

La Junta de govern, acorda:
Autoritzar la celebració del mercat solidari coin-
cidint amb la Diada de l’Ostra, amb la col·labora-
ció de la brigada i del material que han demanat.

Expt 501/2022. Manifest protegim lo Trabuca-
dor, protegim lo Delta!

La Junta de govern, acorda:
Adherir-nos al manifest.

Junta de Govern
28 de Març 2022
PART RESOLUTIVA

Expt 555/2022. Sol·licitud ajut per atendre si-
tuacions d’urgència puntual i necessitats bàsi-
ques de subsistència.

Peticionari: 156F

La Junta de govern, acorda:
Concedir al beneficiari *156F la subvenció per 
acollir-se a l’esmentada convocatòria en la tipo-
logia de subministrament (llum) amb un import 
de 300,00 €.

Expt 1279/2021. Sol·licitud de Llicència d’Ocu-
pació: Llicència ús privatiu de plaça de pàr-
quing al Barranc de Cervera.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de la 
plaça núm. 22 2na planta del pàrquing del Bar-
ranc de Cervera a Juan Jose L.T.

Junta de Govern
4 d’Abril 2022
PART RESOLUTIVA

Expt 323/2022. Contractacions: Aprovació de la 
relació classificada de la licitació de les concessi-
ons d’ús privatiu de domini públic marítim terres-
tre, per a l’explotació dels serveis de temporada de 
les platges del municipi de l’Ampolla (2022-2026)

La Junta de Govern, acorda:
Classificar les proposicions presentades en l’ex-
pedient de les concessions d’ús privatiu de do-
mini públic marítimo-terrestre, per a l’explotació 
dels serveis de temporada de les platges del mu-
nicipi de l’Ampolla (2022-2026):

Lot 1 Platja Cap Roig a Antonio P.A.:

Guingueta 
Gandules 
Lloguer d’embarcacions sense motor (patins)

Lloguer d’embarcacions sense motor (pàdel surf)

Lot 2 Platja de les Avellanes

Guingueta a Antonio P. A.

Lloc de massatges a Actividades Globales de Sa-
lud, S.L

Expt 557/2022. 

Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d’Apar-
cament per a Discapacitats.

La Junta de govern, acorda:
Concedir-li la renovació de la targeta d’aparca-
ment per a persones amb disminució en la mo-
dalitat de titular conductor de vehicle.

Expt 573/2022. Llicència per la tinença d’ani-
mals potencialment perillosos.

La Junta de govern, acorda:
Concedir a la Sra. Karin L. llicència administrati-
va per la tinença d’una gossa potencialment pe-
rillosa, de raça Rottweiler i nom Femi, codi micro-
xip 250269602965...

Expt 574/2022. Llicència per la tinença d’ani-
mals potencialment perillosos.

La Junta de govern, acorda:
Concedir a la Sra. Karin L. llicència administrati-
va per la tinença d’una gossa potencialment pe-
rillosa, de raça Rottweiler i nom Mimie, codi mi-
croxip 2502686000970.

Expt 590/2022. Sol·licitud de Llicència d’Ocu-
pació: Llicència ús privatiu de plaça de pàr-
quing al Barranc de Cervera.
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La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de la 
plaça núm. 20 2na planta del pàrquing del Bar-
ranc de Cervera a Juanjo B.C.

Expedient 596/2022. Sol·licitud de Llicència 
d’Ocupació: Autorització parada PROGAT.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una pa-
rada a la plaça González Isla, la part que pertany 
a Ports de la Generalitat, sempre i quan s’obtingui 
l’autorització pertinent, i en el cas que hi hagi des-
peses aniran a càrrec de l’Associació, el dia 23 de 
d’abril de 2022 de les 09:00 h a les 21:00 h per tal 
de fer difusió i recollir donatius per a l’Associació.

Junta de Govern
11 d’Abril 2022
PART RESOLUTIVA

Expt 643/2022.

Projecte “Modificat pas sota Renfe dels serveis 
del sector pp12 i pp13 a l’Ampolla”

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment el projecte “Modificat pas 
sota RENFE dels serveis del sector PP12 i PP13 a 
l’Ampolla”, amb un pressupost de contracta de 
196.012,06 €, i obrir un termini d’informació pú-
blica 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 pre-
senta cap l’acord serà definitiu.

Expt 645/2022. Contractacions: Aprovació inici 
expedient Contractació de les obres del projec-
te “Modificat pas sota RENFE dels serveis dels 
sectors PP12 i PP13”.

La Junta de Govern, acorda:
Iniciar l’expedient de contractació de les obres 
del projecte “Modificat pas sota RENFE dels ser-
veis dels sectors PP12 I PP13”,mitjançant procedi-
ment obert simplificat, justificant-se la necessitat 
de dita contractació d’acord amb l’informe de 
necessitats que consta a l’expedient.

Expt 646/2022. Sol·licitud ajut per atendre si-
tuacions d’urgència puntual i necessitats bàsi-
ques de subsistència.

Peticionari: 751E

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *751E la subvenció per 
acollir-se a l’esmentada convocatòria en la ti-

pologia d’habitatge (lloguer) amb un import de 
300,00 €.

Expt 648/2022. 

Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d’Apar-
cament per a Discapacitats.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir-li la targeta d’aparcament per a per-
sones amb disminució en la modalitat de titular 
no conductor de vehicle.

G652/2022. Patrícia A.V. i Javier M.P.

Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Patrícia A.V. i Javier M.P. l’ajut únic de 
150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixe-
ment del seu fill LIai.

Expt 631/2022. Aprovació bases i convocatòria 
Comissió de serveis lloc treball policia local.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la quantitat de 54.099,32 € a la que as-
cendeix les retribucions bàsiques, complementà-
ries i seguretat social corresponent al lloc de tre-
ball de policia local objecte de provisió.

Aprovar les Bases reguladores del concurs de 
mèrits per a la provisió mitjançant comissió de 
serveis del lloc de treball de policia local vacant.

Convocar el concurs de mèrits per a la provisió 
mitjançant comissió de serveis del lloc de treball 
de policia local vacant.

Expt 635/2022. 

Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d’Apar-
cament per a Discapacitats.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir-li la targeta d’aparcament per a per-
sones amb disminució en la modalitat de titular 
conductor de vehicle.

Junta de Govern
25 d’Abril 2022
PART RESOLUTIVA

Expedient 383/2022. Contractacions: Proposta 
classificació servei de lloguer de contenidors 
de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, 
així com la gestió dels residus generats i dipo-
sitats.

La Junta de Govern, acorda:
Proposar al contractació del servei de lloguer de 
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contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i 
retirada, així com la gestió dels residus generals 
i dipositats, de amb l’empresa CONTENIDORS 
BAIX-MONT SL, d’acord amb l’oferta presentada 
i valorada en l’Annex.

Expt 704/2022. 

Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d’Apar-
cament per a Discapacitats.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir-li la targeta d’aparcament per a per-
sones amb disminució en la modalitat de titular 
conductor de vehicle.

Junta de Govern
2 de Maig 2022
PART RESOLUTIVA

Expt 794/2022. Actuacions Urbanístiques: 
Aprovació inicial Projecte Millora de l’espai 
urbà de la plaça Hort de la Florit.

Els serveis tècnics municipals han redactat el 
Projecte Millora de l’espai urbà de la plaça Hort 
de la Florit , amb un pressupost de contracta de 
62.989,40 €.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment Projecte Millora de l’es-
pai urbà de la plaça Hort de la Florit. 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, trans-
corregut el qual si no se’n presenta cap l’acord 
serà definitiu.

Expt 795/2022. Actuacions Urbanístiques: 
Aprovació inicial Memòria valorada “Arranja-
ment tram camí del Furoné”

Els serveis tècnics municipals han redactat de 
la Memòria valorada “Arranjament tram camí 
del Furoné” , amb un pressupost de contracta de 
108.847,11€

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment la Memòria valorada “Ar-
ranjament tram camí del Furoné” 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, transcor-
regut el qual si no se’n presenta cap l’acord serà 
definitiu.

Expt 2231/2021. Aprovació import global dels 
premis i la seva distribució per categories.

L’Ajuntament de l’Ampolla organitza l’IRONCAT, una 
prova de triatló en la modalitat de llarga distància, 
amb el suport de la Federació Catalana de Triatló i 
altres institucions públiques d’àmbit autonòmic.

La Junta de Govern, acorda:
Destinar l’import de 3.900 € als premis de l’edició 
de l’any 2022 de l’IROCAN, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 341/226.99 “IRONCAT”.

Expt 756/2022. 

Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d’Apar-
cament per a Discapacitats.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir-li la targeta d’aparcament per a perso-
nes amb disminució en la modalitat de titular no 
conductor de vehicle.
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BCN-Sants 
5:54 (6) 
7:56
9:56 
10:54 (1) 
10:54 (7)
12:54
14:54
15:51 (1)
15:51 (7)
17:55
19:55
20:54

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

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

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

URGÈNCIES     
GENERALITAT, POLICIA, 
AMBULÀNCIES I BOMBERS

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

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

TELÈFONS
D'INTERÈS

CEIP Mediterrani
Llar d'infants

ENSENYAMENT
977 460 151 
977 460 765

Gestaua 
Gestaua-Urgències 

SERV. M. AIGÜES
977 593 077
690 634 858

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

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

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

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

Correus
Parròquia
DNI
Serveis Funeràris 
Cementiri Mpal. 
Tanatòri Remsa 
Veterinari

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

At. al Client 
Avaries ENDESA  
Avaries ENDESA

SERVEI ELÈCTRIC
800 760 266 
800 500 500  
800 760 706

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

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

112

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

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

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

(1) NO CIRCULA DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

(2) NOMÉS CIRCULA DISSABTES FEINERS

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

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

(5) NOMÉS CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

(6) NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

(7) NO CIRCULA DISSABTES

> ENLLAÇ VALENCIA  >> ENLLAÇ VINAROZ
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