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Les instal·lacions esportives de 
l’Ampolla s’oficialitzen amb el 
nom de Jordi Pitarque Ceprià L’Ampolla ja disposa 

del primer parc infantil 
inclusiu del municipi

Pàg. 06

Sopa de Cabra fa 
vibrar l’Ampolla

Gairebé 2.500 persones ballen al ritme del 
grup de rock català en el concert que va 

oferir el 26 d’agost.
Pàg. 26

MARINADA

L’acte es va celebrar el 18 de setembre, 
abans de la final del X Torneig Jordi Pitarque 
Ceprià, i es va convertir en el moment més 
emotiu de tot el torneig d’aquest any.
Pàg. 05
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Benvolguts i benvolgudes,

Ja tornem a tenir La 
Marinada entre les 

nostres mans, atapeïda d’ar-
ticles, notícies i col·laboraci-
ons. Cada vegada ens és més 
difícil fer la selecció de temes 
i notícies sobre les activitats 
que han tingut lloc al nostre 
poble, ja que els esdeveni-
ments són cada vegada més 
nombrosos. No podem afegir 
tot el que ens agradaria per li-
mitacions d’espai, per això  us 
recordem que també ens po-
deu seguir a les xarxes socials 
de Facebook i Instagram per 
tal que pugueu estar al dia de 
tot el que succeeix al nostre 
poble. La biblioteca munici-
pal també compta amb nous 
comptes de Facebook i Insta-
gram per ajudar-vos a conèi-
xer totes les novetats literàri-
es, els serveis que s’ofereixen 
i les activitats que hi tenen 
lloc. També destaquem que 
ja es poden seguir els plens 
en directe a través del canal 
de YouTube de l’Ajuntament 
de l’Ampolla i per Delta.cat, la 
nostra plataforma digital de 
premsa i ràdio.

En aquest número 176 fem 
menció a les últimes activitats 
d’estiu. També les activitats 

d’aquest mes de setembre 
com la Diada de Catalunya, la 
Festa de la Sega i el Torneig 
Jordi Pitarque, entre d’altres.

Comptem amb l’entrevista a 
Ivan Margalef, xef exectiu de 
l'hotel Món Sant Benet, amb 
una Estrella Michelin, que va 
col·laborar amb la II edició de 
la Fira del Gastromar a l’Am-
polla i amb les aportacions 
periòdiques dels nostres col-
laboradors habituals.

Esperem que gaudiu d’aques-
ta edició núm. 176 i que sigueu 
partícips de totes les activitats 
previstes en els mesos entrants 
de tardor al nostre poble com 
ara la setmana del comerç, les 
festes per commemorar la se-
gregació i molt més!

Més a prop teu
En aquest número trobareu les últimes activitats 
d’estiu com ara l’exitós concert de Sopa de Cabra, la 
Fira Vine de Vins, el concurs de castells de sorra, la 
Nit Màgica i el Certamen de Música Clàssica i Popular 
Eloi Mestre.

Ja es poden seguir 
els plens en directe 
a través del canal 
de YouTube de 
l’Ajuntament i per 
Delta.cat.

GEMMA CABALLÉ FABRA
Regidora de Cultura, 

Cohesió Social 
i Comunicació
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però també afec-
taran els ecosistemes marins, 
donat que la temperatura de 
l’aigua va creixent. Però es 
veu que hi ha una gran part 
dels peixos que estan prepa-
rats per aquest augment de la 
temperatura del mar i aquest 
procés necessitarà la implica-
ció de tots els actors, pesca-
dors, peixateries, restaurants i 
clientela en general.

Les espècies termòfiles seran 
les protagonistes, ja que te-
nen una major presència en 
aquelles parts del mediterrani 
que presenten temperatures 
més elevades, salvant alguna 
excepció, no són espècies in-
vasores sinó espècies autòc-
tones. Aquestes poden arribar 
a ser una bona alternativa 
per menjar peix fresc i de pro-
ximitat, com l’Alatxa (sardine-
lla aurita), la Serviola (seriola 
dumerili), o el Bis (Scomber 

Canvi climàtic i alimentació

Encetem una nova eta-
pa amb un seguit d’ar-
ticles amb l’única pre-
tensió d’aportar temes 

de reflexió i informació a les 
vostres llars.

Avui faig referència al proble-
ma més important que se’ns 
plateja per als pròxims anys, 
tan a  curt com a llarg termi-
ni: el canvi climàtic. En aquest 
cas, enfocat des d’una pers-
pectiva alimentària.

Hem estat advertits des de 
diferents perspecti-
ves d’aquest 
afer, que és 
evident que 
ja està entre 
nosaltres i es-
tarà present a partir 
d’ara, com a un element 
quotidià dintre de les nos-
tres vides, les nostres ac-
tuacions i sota la nostra res-
ponsabilitat. Sí, és la nostra 
responsabilitat deixar un món 
millor a les futures generaci-
ons, als nostres fills, als nos-
tres nets i a tots aquells éssers 
vius que viuran en la nostra 
Pachamama. Nom de la de-
essa adorada pels pobles dels 
Andes. Aigua, terra, sol i lluna, 
tenen a Pachamama en el seu 
origen i domina sobre la sem-
bra, la collita i tot allò que té a 
veure amb la natura.

La càtedra Oceans i salut hu-
mana de la Universitat de Gi-
rona ens alerta que el canvi 
climàtic canviarà les nostres 
vides, no solament per l’aug-
ment de les temperatures i la 
sensació de les mateixes en 
els éssers humans, sinó que 
també ens afectarà en di-
ferents camps com ara l’ali-
mentació. La pagesia veu 
com les collites s’avancen, 

ERNEST PLANS 
COLOMÉ

president de 
l'Associació Cultural 

Sant Jordi de l'Ampolla

japonicus). La 
majoria son peix blau, i, per 

tant, riques en omega.

La conclusió de la càtedra, 
és que el canvi climàtic ens 
portarà cap a una altra ma-
nera de cuinar i que haurem 
de realitzar alguns canvis en 
el nostre consum diari, a més 
d’adaptar-nos a consumir 
productes de temporada i de 
km 0. L’alimentària és tan sols 
una de les moltes conseqüèn-
cies que haurem d’afrontar en 
el futur, en proper article ben 
segur que en tractarem de 
moltes altres.

Déu vos guard i fins a una altra.
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Les instal·lacions esportives 
de l’Ampolla ja porten el 
nom de Jordi Pitarque Ceprià

El 18 de setembre, abans 
de la final del X Torneig 
Jordi Pitarque Ceprià, es 
van oficialitzar amb el 

nom de Jordi Pitarque Ceprià 
les instal·lacions esportives 
municipals de l’Ampolla, 
situades a la zona esportiva 
del Camp Municipal de Futbol. 
Aquest moment es va convertir 
en el més emotiu de tot el 
torneig d’aquest any.

La inauguració va ser a càrrec 
de l’alcalde Francesc Arasa i 
va comptar amb la presència 
de la família del futbolista. En 
l’acte també hi van assistir 
amics de Jordi Pitarque, així 
com autoritats i veïns i veïnes 
del municipi.

Redacció
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L’Ampolla estrena 
el primer parc infantil 
inclusiu del municipi

L’Ajuntament ha posat 
en marxa el primer 
parc infantil inclusiu 
del municipi. L’espai 

està completament adaptat 
per a persones amb diversitat 
funcional i necessitats especi-
als. La instal·lació s’ha construït 
a la plaça Mossèn Francisco.

El parc consta de diversos ele-
ments de joc adaptats perquè 

Redacció

els usuaris amb mobilitat redu-
ïda hi puguin jugar, com estruc-
tures amb plataformes per po-
der-hi pujar una cadira de rodes 
i gronxadors amb cinturons de 
seguretat perquè l’usuari quedi 
subjecte, així com jocs audio-
musicals, més proteccions i pa-
viment de seguretat, entre d’al-
tres. També s’han posat altres 
objectes com bancs, papereres, 
zones d’ombreig i una font.

La instal·lació ha tingut un cost 
de 121.708,63 euros (més IVA). 
Gemma Caballé, regidora de 
Cohesió Social, explica que 
“aquesta àrea de jocs infantils 
inclusiva ha estat creada com 
a resposta social per a aquells 
infants amb discapacitats per 
tal que puguin desenvolupar 
a través d’aquests elements 
les seves habilitats cognitives, 
socials i psicomotrius”.
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L’Ajuntament instal·la aires 
condicionats a les aules de 
l’Escola Mediterrani

L’Ajuntament continua 
amb la instal·lació 
d’aires condicionats 
a l’Escola Mediterrani 

del municipi, tal com es van 
proposar en l’anterior legis-
latura. De fet, només queda 
pendent instal·lar dos aparells 
més perquè totes les aules del 
centre ja estiguin prepara-
des per fer front a les eleva-
des temperatures, com les que 
han caracteritzat aquest estiu.

Amb aquesta iniciativa, l’Am-
polla ha esdevingut pionera a 
Catalunya, sent un dels pocs 
municipis on el centre escolar 
disposa d’aparells de climatit-
zació. La regidora de Cohesió 
Social, Gemma Caballé, decla-
rava, «quan va sortir la notícia 
que la Generalitat de Catalunya 
oferia ventiladors a les escoles 
que ho necessitessin, nosal-
tres ja portàvem temps treba-
llant-hi, i no en ventiladors, sinó 
en aires condicionats».

Buscar una solució a la calor a 
les aules de l’escola de l’Am-
polla era una necessitat que 
mestres i alumnes ja havien 
traslladat en diverses ocasi-
ons al consistori. Les elevades 
temperatures d’aquest estiu 
i l’avançament de l’inici de 
curs, una setmana, encara ha-
vien evidenciat més aquesta 
necessitat. Caballé ha afirmat 
que «tenir aire condicionat als 
mesos de més calor s’agraeix. 
I així ens ho han fet saber els 
mestres i alumnes, i també els 

Redacció

monitors i les monitores del 
Campus d’Estiu, que han ade-
quat les activitats en els dies 
més calorosos per fer-les a les 
aules climatitzades».

Per fer front a la despesa que 
suposa la instal·lació d’apa-

rells d’aire condicionat a to-
tes les aules, l’Ajuntament es 
va proposar instal·lar-ne dos 
a l’any. Enguany, està pre-
vist posar els dos darrers i 
d’aquesta manera totes les 
aules del centre disposaran 
de climatització.
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El COPATE impulsa la 
implantació de la recollida 
porta a porta de la fracció 
orgànica entre generadors 
de matèria orgànica

El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Ter-
res de l’Ebre (COPATE) 
està impulsant un can-

vi en l’actual model de reco-
llida de residus mitjançant la 
implantació de la recollida 
porta a porta de la fracció or-
gànica a l’Ampolla.

Els nous usuaris d’aquest sis-
tema són tots els establiments 
grans generadors de matèria 
orgànica, és a dir, bars, restau-
rants, hotels, càmpings…, no 
només del nostre municipi, sinó 
de totes aquelles poblacions 
que estiguin situades a la zona 
del litoral de les comarques del 
Baix Ebre i del Montsià.

L’objectiu d’aquest canvi és con-
tribuir a augmentar les taxes de 
reciclatge fins als límits vigents 
establerts per la legislació. La 
implantació d’aquest nou siste-
ma facilita una adequada ges-
tió d’aquest residu mitjançant el 
compostatge, convertint així els 
residus orgànics en compost, un 
fertilitzant natural.

Com a primera actuació de la 
campanya de sensibilització 
que s’ha dut a terme durant 
el setembre i l’octubre, l’equip 
d’educadores del COPATE ha 
fet visites presencials a tots 

Redacció
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els establiments grans gene-
radors del municipi per donar 
a conèixer els objectius del 
projecte així com recollir les 
necessitats de cada establi-
ment en funció de la genera-
ció de matèria orgànica.

Un cop fetes aquestes visi-
tes, està previst que es lliu-
rin els contenidors marrons 
necessaris per fer l’aportació 
d’aquest residu a la via públi-
ca a través del servei de re-
collida. Aquests contenidors 
disposaran d’un xip que per-
metrà l’associació amb l’es-
tabliment pertinent, així com 
d’un sistema de tancament 
per evitar que altres usuaris 
puguin fer-ne ús.

Posteriorment, els establi-
ments rebran un adhesiu dis-
tintiu que els identificarà com 
a productors responsables.
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Gestagua i la Regidoria de 
Sostenibilitat i Medi Ambient 
promouen una campanya per 
disminuir les deixalles que 
s’aboquen al mar
Redacció

Gestagua i la Regido-
ria de Sostenibilitat i 
Medi Ambient van im-
pulsar el 21 de setem-

bre una campanya de consci-
enciació per tal de disminuir 
les deixalles que arriben al mar. 
Aquesta acció es va promoure 
en el marc de la Setmana del 
Desenvolupament Sostenible.

Totes les persones que al llarg 
del matí van passar per l’es-
tand que hi havia ubicat a la 

terrassa de dalt de la Confra-
ria de Pescadors van rebre un 
cendrer biodegradable per fer-
ne ús a la platja, una bossa reu-
tilitzable i una bossa de malla.

També es va aprofitar l’oca-
sió per donar informació a la 
ciutadania sobre les nefastes 
conseqüències que tenen les 
deixalles que s’aboquen al 
mar i l’important que és re-
duir el consum dels plàstics 
d’un sol ús.
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Respectar l’entorn i el medi 
ambient, queda molt camí 
per recórrer
Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient

Durant els tallers, a través dels 
treballs manuals fets amb ma-
terials reciclats, els monitors i 
monitores explicaven dades 
molt rellevants, de com afec-
ten aquestes deixalles als eco-
sistemes, de quines repercus-
sions poden tenir en un futur 
en espècies autòctones, i de 
com la deixadesa d’algunes 
persones pot fer desaparèixer 
el que ara tots podem gaudir.

Considerem que tot esforç és 
poc per conscienciar que al-
guna cosa ha de canviar. I 
aprofitem aquests tallers i ac-
tivitats per difondre un mis-
satge molt clar: només tenim 
un planeta i l’hem de cuidar 
abans que sigui massa tard.

Estem finalitzant la tem-
porada turística per ex-
cel·lència, l’estiu, i ens 
adonem que encara 

queda molt per fer per tal de 
mantenir i cuidar els fràgils es-
pais naturals que ens envolten.

Un estiu més, des de la Regi-
doria de Sostenibilitat i Medi 
Ambient, s’han promogut uns 
tallers familiars a peu de plat-
ja, i aquest any, la temàtica 
era conèixer el fons marí de la 
nostra població, què hi podem 
trobar, i com evitar que es mal-
meti per culpa d’abocaments 
de deixalles, plàstics i brossa.
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L’Ampolla organitza la 18a 
edició del concurs de Castells 
i Escultures de Sorra

Un total de 76 persones, 
entre infants i adults, 
van participar en la 
18a edició del con-

curs de Castells i Escultures 
de Sorra que cada any orga-
nitza la Regidoria de Cultura. 
Enguany, es va celebrar el 10 
d’agost, i com ja és tradició va 
tenir lloc a la platja de l’Arenal.

El concurs, com cada any, 
constava de quatre categori-
es. En la categoria A —de 3 a 
5 anys—, el primer premi se’l 
va emportar Skye Poltera; el 
segon, Montserrat Plans; i el 
tercer, Raul Capatan. Pel que 
fa a la categoria B —de 6 a 9 
anys—, el primer premi va ser 
per a Megan Adriana Edwards 
i Rosie Isabella Edwards, que 
van participar-hi conjunta-

Redacció

ment; el segon per a Pol Calvo 
Prats; i el tercer per a Adriana 
Gómez Cabrera, Noa Gómez 
Cabrera i Jana Costes Már-
quez, que també van presen-
tar-s’hi juntes. 

En la categoria C —de 10 a 14 
anys—, el primer premi el van 
guanyar Oriol Esparza Carles, 
Cesc Esparza Carles i Hugo 
Hernando Jiménez, que van 

presentar-s’hi junts; el segon, 
Gael Valldepérez; i el tercer, 
Alexia-Stefania Manea i Ian 
Solà Vicente, que van parti-
cipar en el concurs conjunta-
ment. Finalment, en la cate-
goria D —de més de 15 anys—, 
el primer premi se’l va empor-
tar Xavier Sánchez Ordiales; 
el segon el va guanyar Jesús 
Calvo; i el tercer va ser per a 
Carles Vicient.
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L’Associació Cultural Sant 
Jordi organitza una sortida 
per mostrar les rutes dels 
ocells que viuen a l’Ampolla
Redacció

L’Associació Cultural 
Sant Jordi, amb el 
suport de l’Associa-
ció de Voluntaris del 

Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, va organitzar el 4 de 
setembre la sortida Les ru-
tes dels ocells de l’Ampolla.

En aquesta activitat, pro-
moguda amb l’objectiu de 
divulgar la gran diversitat 
d’aus que viuen a l’Ampolla 
i donar a conèixer els seus 
hàbits i les rutes que realit-
zen, hi van participar gaire-
bé una vintena de persones. 
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El XXXI Certamen de Música 
Clàssica i Popular Eloi Mestre 
omple la plaça Catalunya 
amb quatre nits de concerts

El Certamen de Música Clàssica i 
Popular Eloi Mestre va arribar a 
la 31a edició aquest estiu. La pla-
ça Catalunya es va omplir durant 

les nits de l’11 al 14 d’agost d’ampolleros, 
ampolleres i turistes per viure quatre 
vetllades de música. 

La primera nit el cantant Joan Rovira 
va oferir un concert de les seves mi-
llors cançons en acústic; el divendres, la 
Banda Municipal d’Alcanar va prepa-
rar un repertori de cançons tradicionals 
i populars; el dissabte, Jordi Bonilla a 
l’oboè, i l’ampollera Paula Martí al pia-
no, van fer viatjar el públic amb espe-
rança amb el Concert Layla; i la darrera 
nit, la mezzosoprano Tànit Bono, el vio-
linista Josep Maria Manresa i el pianista 
David Molina van oferir el Concert Emo-
cions, un recull de conegudes cançons, 
cadascuna de les quals despertava un 
sentiment diferent que els músics ana-
ven descobrint al llarg de la vetllada.

Redacció
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L’Ampolla commemora la 
Diada Nacional de Catalunya 
amb una xerrada sobre la 
literatura oral catalana

L’Ampolla va comme-
morar la Diada Nacio-
nal de Catalunya amb 
diversos actes que van 

tenir lloc els dies 9 i 10 de se-
tembre. El divendres, a la plaça 
Manel Ferré, l’Ajuntament va 
organitzar la conferència Hi ha-
via una vegada... La literatura 
oral catalana, un patrimoni a 
preservar. La Dra. Mònica Sa-

Redacció

les, doctora en Filologia per la 
Universitat Rovira i Virgili i por-
taveu de Junts per Catalunya 
al Parlament, va ser l’encarre-
gada d’impartir-la i va explicar 
a la cinquantena de persones 
assistents la història de la lite-
ratura oral catalana, com s’ha 
preservat fins al dia d’avui i la 
importància que té per a una 
societat conservar-la.

A continuació, va tenir lloc 
l’actuació musical Llibertat i 
identitat de la mà de Pili Cugat 
i Carlos Lupprian i la hissada 
de la senyera mentre es can-
tava el cant d’Els Segadors. 

L’endemà dissabte, a la pla-
ça González Isla, va haver-hi 
l’actuació de la Cobla Ciutat 
d’Amposta.
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L’Ampolla viu una nova 
edició de la mostra de vins i 
gastronomia ‘Vine de Vins’

L’Ampolla va viure el 30 
de juliol una nova edi-
ció de la mostra de vins 
i gastronomia Vine de 

Vins, que va tenir lloc al car-
rer Vista Alegre al llarg de tota 
la tarda. En aquesta ocasió es 
va comptar amb la participa-
ció de set cellers provinents de 
diferents municipis de la Terra 
Alta, que van presentar els seus 
vins als centenars de persones 
que van gaudir de la vetllada.

Els cellers participants d’en-
guany van ser Essència Lluna 
(Gandesa), Germans Balart 
(Gandesa), Agrícola Corbera 
d’Ebre (Corbera d’Ebre), La 
Botera (Batea), Xavier Clua 
(Vilalba dels Arcs), Vins de 
Mesies (Vilalba dels Arcs) i 
Celler La Rialla (Batea). 

Les persones assistents van po-
der maridar els vins, tots de la 
DO Terra Alta, amb tapes de car-
nisseria Elisenda, forn artesà Ca-
brera, pastisseria Bahia, Sukomi 
Japanese Experience i Petit Tall. 
A més a més, la vetllada va estar 
amenitzada per la música en di-
recte del grup Mir&Rui.

Redacció
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La XXI Festa de la Sega reuneix 
unes 1.500 persones

La XXI Festa de la Sega, 
que es va celebrar el 25 
de setembre, va reunir 
unes 1.500 persones, que 

es van apropar al port pesquer 
per veure el procés tradicional 
de transformació de l’arròs un 
cop segat fins al moment de 
l’ensacat i per degustar dife-
rents tipus d’arròs. 

La festa va estar amenitzada 
per les rondalles típiques del 
Delta amb Guardet Lo Canta-
dor i la Rondalla Suc d’Anguila.

Al mateix port pesquer, restau-
radors del municipi van cuinar 
diferents tipus d’arròs en direc-
te, des de paella, passant per 
baldana d’arròs, així com arròs 
negre, entre altres plats. A més, 
es van poder tastar postres 
i productes elaborats amb 
aquest cereal.

Redacció
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L’arròs des que se sega fins que 
s’ensaca

El procés tradicional de trans-
formació de l’arròs un cop segat 
s’inicia un cop es tenen les garbes 
d’arròs ja preparades, les quals 
es transporten amb el tiràs –una 
mena de trineu que s’utilitza per 
transportar les garbes d’arròs per 
l’arrossar–. A continuació, es des-
fan les garbes d’arròs, es mesclen 
amb palla i es comença el procés 
de trillar l’arròs –separar el gra 
d’arròs de la palla–, en aquest cas 
el dia de la Festa de la Sega se’n 
van mostrar dos tipus: trillar a po-
tes –amb les potes de l’animal– i 
trillar amb el trill –amb una mena 
de corró circular amb claus que 
és arrossegat per l’animal–.

Un cop trillat l’arròs, es neteja 
el gra de la palla, el que s’ano-
mena despallar, amb forques, 
s’amuntega el gra i, mitjançant 
el ventat amb pales de fusta, se 
separen les restes de palla més 
petita i la pols del gra.

Tot seguit, s’inicia el procés d’as-
secament, és a dir, s’amuntega 
l’arròs i posteriorment es fan ri-
eres amb els peus per estendre 
totalment l’arròs sobre l’era o 
seques, i un cop estès, s’asseca 
al Sol –de cara a la nit, en el pas-
sat, es tornava a amuntegar i es 
tapava per evitar la humitat de 
la rosada–. Un cop sec l’arròs, es 
neteja per últim cop el gra, per a 
la qual cosa s’utilitza la criba, que 
a més, abans també servia per 
classificar–lo. Finalment, l’arròs ja 
està preparat per a l’ensacat.
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La Nit Màgica torna a omplir 
d’il·lusió i fantasia la façana 
marítima de l’Ampolla

L’avinguda marítima 
Ramon Pous i el port 
pesquer es van omplir 
d'espectacles la nit del 

6 d'agost amb una nova edició 
de la Nit Màgica. Aquesta cita 
ja consolidada en el calendari 
festiu del territori va rebre ar-
tistes de diverses disciplines 
com la dansa, les acrobàcies, 
el circ de carrer o les ombres 
xineses. 

Aquesta cita estiuenca va 
recuperar la seva plenitud, 
comptant amb una assis-
tència d’entre 7.000 i 8.000 
persones, tornant d’aquesta 
manera a la normalitat pre-
pandèmica. La Nit Màgica 
d’enguany va apostar per l’il-
lusionisme i les arts visuals, 
combinades amb la música, la 
dansa i, fins i tot, amb el món 
del motor, per fer gaudir a un 
públic de totes les edats.

Redacció
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En el context de la Festa de 
la Sega de l’Arròs, orga-
nitzada per l’Ajuntament 
de l’Ampolla, el passat 

24 de setembre, Sègula Films i 
Los Sirgadors han presentat un 
nou projecte de Cinema Cançó 
basat en l’obra cinematogràfica 
de Mario Pons. Una adaptació 
al directe musical del film l’Espill 
(2022), una comèdia romànti-
ca basada en el drama de l’exili 
republicà que, després d’un any 
de preestrenes per tots els Països 
Catalans, acaba de ser seleccio-
nada al Festival Internacional de 
Cinema de Buenos Aires, però 
també al Som Cinema de Lleida 
i al Memorimage de Reus, i que 
aviat arrencarà la seva distribu-
ció comercial a cinemes.

Ara Los Sirgadors proposen ficar 
l’espill al Cinema documental de 
Sègula Films amb música en di-
recte, sons diegètics, testimoni-
atge present, memòria històrica, 
introspecció existencial, fusió so-
nora i visual acompanyada de 
músiques del món. Una panta-
lla panoràmica, un espai fosc on 
compartir sentiments, uns mú-
sics estiren la memòria. Des de fa 
una dècada, Los Sirgadors solen 
interpretar en directe la banda 
sonora original, juntament amb 
les projeccions extres dels docu-
mentals de Mario Pons, oferint un 
espectacle musical i visual que 
va més enllà de les pel·lícules i, 

Mario Pons
Cineasta, productor audiovisual i cantant del grup Los Sirgadors

Los Sirgadors estrenen 
espectacle de cinema cançó 
‘l’Espill’ banda sonora 
original (BSO)

de l’espectacle cinema musical. 
La felicitat forma part de la BSO 
de l’Espill, una jota&vals de fes-
teig que fuig de les “romigueres” 
emocionals per tornar a l’amor 

en aquesta ocasió, el director, da-
vant del mirall canta al propi fet 
cinematogràfic a través de les 
arrels de l’Hilaire Arasa, prota-
gonista del film l’Espill, narrador 
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Lo cine és la vida, però 
la vida no és lo cine

Hilaire Arasa 
Protagonista de l’Espill

mer “dol d’amor” d’un actor acci-
dental, mestre de professió i mú-
sic reconegut a Occitània.

A través d’arxius familiars en for-
mat Super 8 (Fermín Martí i Dani 
Dassoy Andreu), les arrels ebren-
ques reviscolen cada cop amb 
major força, com si el temps s’ha-
gués aturat en algun estiu llu-
nyà: La celebració de la sembra 
i la sega de l’arròs, la festa major 
d’estiu, les pubilles, la xaranga, el 
“cosso iris”, els castells pirotèc-
nics, les revetlles prepandèmi-
ques i els polèmics correbous, als 
que Los Sirgadors li dediquen un 
tema properament.

Los Sirgadors han presentat a 
l’Ampolla – i en exclusiva – nous 
temes en directe inspirats en el 
procés creatiu del director de 
cinema i cantant, Mario Pons. Les 
reflexions identitàries d’Hilaire 
Arasa acompanyen les imatges 
dels manifestants independentis-
tes de l’Ebre que han tallat l’AP-7, a 
l’alçada de l’Ampolla. L’Ebre serà 
la tomba del feixisme, criden… la 
reacció popular a les sentències 
del 14 d’octubre de 2019 incendia 
Urquinaona i Laietana, paralitza 
el trànsit cap a la Jonquera. Salta 
i vola, un rock’n roll vitalista és un 
dels temes que Los Sirgadors han 
presentat en directe el passat 24 
de setembre a l’Ampolla. Junt 
amb Amor en pandèmia i altres 
temes que es van poder escoltar 
a l’Ampolla, com Tramuntana i 
vent de dalt, formen part del disc 
que Los Sirgadors estan prepa-
rant per celebrar el seu desè ani-
versari, el 2023. 

Cinema i Rock’n Roll ampollero!

innocent de les imatges de Super 
8, que vesteixen l’adolescència 
del protagonista de l’Espill, imat-
ges aparegudes per casualitat 
dins d’un magatzem agrícola del 
Delta a Camarles, filmades per un 
amic de la família i que, junt amb 

les imatges del film de Jean Eus-
tache, construeixen el viatge inte-
rior de l’Hilaire Arasa en un viatge 
de retorn des de la Narbona post 
maig del 68, al llegat feixista del 
franquisme, a la repressió post 1’O 
a la pel·lícula, però també al pri-
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Ivan Margalef Sallés sempre 
ha tingut un gran vincle amb 
l’Ampolla. Des de molt petit ha 
passat els estius a la casa fami-
liar que tenen al municipi i això 
ha fet que tingui un fort lligam 
amb tot el que envolta l’Ampo-
lla i el Delta de l’Ebre.

Precisament, va descobrir la seva 
passió per la cuina al restaurant 
Molí de l’Ampolla, el primer res-
taurant on va fer pràctiques i on 
la Conxita a la cuina i l’Ernest a la 
sala li van fer veure que realment 
aquell era el seu camí.

Va estudiar a l’Escola d’Hoste-
leria Joviat de Manresa i durant 
tota la seva formació s’ha anat 
enriquint amb cursos impartits 
per xefs de renom com Albert 
Adrià, Joan Roca, Andoni Adu-
riz, Martin Lippo, Massimo Bot-
tura, Gaulterio Marchesi, Jordi 
Butrón, Xano Saguer, Alain De-
vahive o Xavier Pellicer.

Durant els anys que va estar 
formant-se va passar pels fo-
gons de diversos establiments, 
restaurants i hotels de les terres 
de Lleida, de Barcelona i de 
Tarragona. Quan va acabar la 
formació va decidir buscar un 
restaurant on aprendre la cuina 
de cassoles, com ell diu la ve-

ritable cuina catalana. Aquest 
lloc va ser el restaurant Catalo-
nia de Manresa.

Al cap d’uns anys va fer el salt 
cap a una cuina més professio-
nal, al restaurant Aligué de Man-
resa, on durant quatre anys va 
exercir de cap de cuina aprenent 
de la mà de Benvingut Aligué.

Durant 10 anys es va dedicar 
a ensenyar i formar les noves 
generacions de cuiners i és 
després d’aquest període quan 
va decidir marxar a treballar a 
Londres i, més tard, a Budapest. 
Després d’aquestes experiències 
es va instal·lar de nou al Bages, 
concretament a l’hotel Món Sant 
Benet, on des del 2019 n'és xef 
executiu i l’encarregat de la di-
recció dels dos restaurants que 
conformen aquest complex: el 
restaurant L’O*, amb una Estre-
lla Michelin, i el restaurant Món.

Entre els reconeixements que 
ha rebut destaca el 3r premi del 
Concurs de Cuina Aplicada al 
Llagostí de Vinaròs, l’any 2014. El 
2016 va ocupar el podi del Con-
curs de Fruinaria de Lleida i un 
any després també va guanyar 
el Concurs Vichy Catalan 125th. 
Des de 2020, el restaurant L’O* ha 
renovat anualment l’Estrella Mic-

helin amb Margalef com a cap 
de cuina. A més a més, enguany, 
han aconseguit ocupar la 5a po-
sició en l’àmbit estatal de la Llista 
The Fork, que puntua els millors 
restaurants de l’Estat espanyol i 
els classifica en un rànquing.

- Quan vas començar a formar-te 
per estar davant dels fogons de 
manera professional, et pensa-
ves que aconseguiries una Es-
trella Michelin, una distinció que 
premia “la cuina creativa, fresca, 
actual i plena de matisos”?
En cap moment m’he format 
pensant en aconseguir aques-
ta distinció, crec que les coses 
passen per alguna raó i, evi-
dentment, aquí hi ha molts anys 
de treball i esforç que ara han 
donat el seu fruit atorgant-me 
aquest reconeixement. 

- La humilitat ha d’anar de bracet 
d’aquest tipus de distincions?
Estic molt d’acord en què així 
ha de ser. Hem de tenir molt 
clar que sempre i en tots els 
treballs la humilitat està per 
sobre d’aquestes distincions. 

- Quin tipus de plats podem 
trobar al restaurant L’O*?
Perquè us en feu una idea no-
saltres som uns privilegiats 
i estem envoltats de vinyes, 

“El meu subconscient 
està impregnat de 
records d’olors, textures 
i gustos de l’Ampolla 
i això ha fet que els 
productes del Delta 
tinguin molta influència 
en la meva cuina”
MIREIA CURTO PERELLÓ 
periodista
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camps de conreu i horts. Tenim 
pagesos propis que es preocu-
pen de què tinguem productes 
d’estacionalitat, els nostres 
menús estan molt enfocats a 
les verdures, productes de ter-
ritori i de la mar. Fem una cuina 
de creativitat jugant molt amb 
el passat i les noves tècniques.

Podem trobar plats com una 
aigua de tomàquet amb anguila 
fumada, arròs a la llauna amb 
calamars farcits de perol i es-
pinacs, albergínia blanca amb 
cansalada al kimchi i pols de 
sèsam, amanida de carabassa 
amb pop i holandesa d’estragó 
i alfàbrega, bonítol curat en sal 
sobre crema d’ametlles i ous 
fumats de salmó o Royal de po-
llastre amb escamarlà. En de-
finitiva, totes les propostes són 
amb productes de proximitat, 
del mar i verdures.

- Quin paper juga la creativitat 
en les teves propostes?
Com he comentat anteriorment, 
partim d’una base que serien els 
horts. A partir d’aquí tenim un 
monestir modernista amb 1.000 
anys d’història. Aquests factors 
ens serveixen d’inspiració per 
adaptar i crear els nostres plats.

Del monestir hem trobat recep-
tes de l’Edat Mitjana que hem 
adaptat al dia d’avui, com seria 
la salsa almadroch, a partir de 
la qual nosaltres elaborem una 
hòstia a partir de la tècnica de 
les escumes i el nitrogen líquid.

Un altre període que també 
trobem en alguns plats de la 
nostra carta és l’època moder-
nista, en la qual se situa el pin-
tor Ramon Casas, pintures que 
ens serveixen d’inspiració.

Així doncs, la creativitat es 
desenvolupa amb tot el que 

veiem en el nostre entorn i les 
tècniques que coneixem i apre-
nem en el dia a dia.

- Com a cuiner, amb quin pro-
ducte et trobes més còmode en 
els fogons?
Amb tots els productes em trobo 
còmode treballant. Ara bé, no-
més hi ha dos aliments que mai 
utilitzaré: el fetge de vedella i els 
ronyons, són dos gustos que no 
m’agraden gens i que mai els 
incloure en cap plat que prepari. 

Això sí, hi ha dos productes fe-
titxe: el caviar tobiko i l’anguila 
fumada del Delta de l’Ebre, 
m’agrada molt combinar-los i 
crear plats nous amb ells.

- Quina influència té la cuina 
i els productes del Delta de 
l’Ebre en la teva cuina?
El Delta de l’Ebre i, més concre-
tament, l’Ampolla em van veure 
créixer durant els estius. Quan 
passava aquestes temporades 
a l’Ampolla, gairebé cada nit 
l’Anita, la veïna pescadora que 
viu al carrer de sota de casa, ens 
portava una bossa amb peix que 
el Jaume havia pescat aquell 
mateix dia: galeres, morralla... i 
l’àvia Amparo ens el cuinava per 
sopar. A més a més, quan era pe-
tit recordo que a les platges tro-
bàvem tallarina, grumol, musclos 
i lapes a les roques, i anàvem a 
pescar a les tardes. Totes aques-
tes vivències són de quan era 
ben jovenet, per això és lògic que 
el meu subconscient estigui im-
pregnat de records d’olors, textu-
res i gustos, i fa que els productes 
del Delta de l’Ebre tinguin molta 
influència en la meva cuina.

- Parlant de la cuina típic del 
Delta, al mes de març, vas par-
ticipar amb una demostració 
de cuina en la segona edició de 
GastroMar l’Ampolla. Com va 
ser aquesta experiència?
L’experiència es pot resumir en 
una sola paraula: espectacu-
lar. Quan em van dir de venir a 
participar en la segona edició 
de GastroMar l’Ampolla vaig 
pensar que era com jugar a 
casa. Poder explicar el que fem 

amb productes del Delta va ser 
molt divertit i fàcil a la vegada.

- Quins plats vas presentar-hi? 
Vam presentar-hi una carxofa 
farcida de tàrtar de llobarro amb 
emulsió de galeres, un empedrat 
d’anguila fumada del Delta, una 
crema de porros amb gaspat-
xuelo d’ostra i, per acabar, vaig 
fer un homenatge a la meva àvia 
Amparo fent unes tallarines amb 
ceba i tomàquet, un dels plats 
més senzills i més bons que he 
menjat a la meva vida.

Us preguntareu per què vaig es-
collir aquestes propostes. Doncs 
perquè són unes de tantes que 
defineix el nostre projecte, però 
el punt de valor afegit que te-
nien eren que totes portaven 
productes del Delta de l’Ebre.

- Quin reconeixement que 
encara no hagis aconseguit 
t’agradaria obtenir? 
Mai he treballat per assolir re-
coneixements, crec que si ha 
de venir, vindrà. Treballo per fer 
feliç el meu client, que tingui 
una bona experiència culinària 
i s’ho passi bé. Si quan marxa 
surt content, millor reconeixe-
ment que aquest no n’hi ha cap.
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Gairebé 2.500 persones ballen 
al ritme de Sopa de Cabra

Gairebé 2.500 perso-
nes ballaren al ritme 
de Sopa de Cabra al 
concert que va oferir 

a l’Ampolla el 26 d’agost.

En el repertori que va cantar 
el grup de rock català hi havia 
èxits com Camins, L’Empordà, 
El far del sud i El boig de la ciu-
tat, entre altres cançons més 
noves. La nit va finalitzar amb 
una sessió de música amb Llu-
ís Torralbo i Dj. Gallo, que va 
tenir lloc al mateix recinte.

L’Ajuntament va fer un balanç 
molt positiu de l’organitza-
ció de tot l’esdeveniment i va 
qualificar de tot un èxit la gran 
assistència que va haver-hi. 

Redacció
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L’Ajuntament reparteix 
6.000 gots reutilitzables al 
concert de Sopa de Cabra

L’Ajuntament ha tor-
nat a apostar pels 
gots reutilitzables i 
en va repartir 6.000 

durant el concert que Sopa 
de Cabra va oferir al munici-
pi el 26 d’agost.

La iniciativa pretenia cons-
cienciar la ciutadania sobre 
la utilització de plàstics d’un 
sol ús i l’impacte que tenen 
les deixalles a l’entorn natu-
ral. Les persones assistents 
al concert van pagar un euro 

Redacció

per adquirir el got i el van po-
der utilitzar durant tota la nit.

La Regidoria de Sostenibili-
tat i Medi Ambient fa temps 
que treballa per disminuir la 
utilització de material d’un 
sol ús i fomentar els plàstics 
reutilitzables. Per això, ha 
implementat accions com 
aquesta en altres ocasions 
com en la Diada de l’Ostra 
del Delta, en diferents actes 
de les festes majors o en la 
Festa de la Sega.
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Juani Piñana, reconeguda per 
la Federació d’Empresaris de 
l’Hostaleria per la seva tasca 
com a presidenta de l’AE 
Terres de l’Ebre

L’ampollera Juani 
Piñana va ser re-
coneguda en la 
festa anual de la 

Federació d’Empresaris de 
l’Hostaleria (AEHT) per la 
seva tasca com a presiden-
ta de l’AEH Terres de l’Ebre.

Amb aquesta distinció, la 
federació vol realçar l’esforç 
i la dedicació que han desti-
nat tant a la mateixa fede-
ració com al sector els pre-
sidents i les presidentes de 
cada municipi o zona que 
formem part de la comarca 
de Tarragona dintre la Fe-
deració AEHT en els darrers 
dos anys, els quals han estat 
marcats per la pandèmia.

En aquesta celebració en 
la qual també es comme-
morava el 45è aniversari 
de l’AEHT, va assistir-hi 
l’ampollera Sílvia Márquez 
com a representant del 
sector hoteler dins la ma-
teixa federació. 

La festa va estar presi-
dida pel conseller d’Em-
presa i Treball, el M. Hble. 
Roger Torrent, entre al-
tres personalitats.

Redacció
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Començarem amb unes 
dades que sens dubte 
ens faran rumiar:

Es calcula que més d’un 9% 
de la població mundial té 65 
anys o més. Això representa 
uns 700 milions de persones. 
Tan sols a la UE parlem d’un 
20%, els de 80 anys o més un 
6% i en augment. L’esperança 
de vida durant l’any 1900 era, 
a Catalunya, d’uns 31,6 anys i, 
just abans de la COVID és ja 
de 84,01. Es calcula que l’any 
2050 hi haurà al món uns 1.400 
milions de «vells».

La piràmide demogràfica 
s’està posant ràpidament a 
l’inrevés, amb el resultat de 
gent més gran i menys gent 
jove, encara que no és el ma-
teix tenir 65 anys el 2022 que 
el 1900. La població gran és 
cada cop més activa física-
ment i intel·lectualment. Un 
cabàs de coneixement i ex-
periència útils per la societat 
i les empreses i un veritable 

espai econòmic. L’econo-
mia global vinculada al can-
vi demogràfic produït per 
l’envelliment de la població 
i la satisfacció de les seves 
necessitats, a Catalunya ve 
a generar uns nou milions 
d’euros de negoci anual i no 
comptant amb les residèn-
cies o cures sanitàries, sinó 
d’economia generada pel fet 
de viure activament.

A mesura que ens anem fent 
vells tenim més requisits sa-
nitaris i la nostra autonomia 
minva, ara bé: és una malaltia 
l’envelliment?

És ben cert que les definicions 
habituals de salut i malaltia 
són poc esclaridores. Llegim 
que l’OMS o defineix com «l’al-
teració o desviació de l’estat fi-
siològic en una o diverses parts 
del cos, per causes en general 
conegudes, manifestades per 
símptomes i signes caracterís-
tics, i l’evolució dels quals és 
més o menys previsible».

El que és més freqüent, el que té 
la gran part de la població, és el 
que és «normal». Si el més fre-
qüent és que la gent consideri 
que està sana, està sa és ser «nor-
mal», i estar malalt és «anormal». 
Qui ha de posar la ratlla entre la 
«normalitat» estar sa, de «l’anor-
malitat» estar malalt és el metge.

És cert que, una persona vella 
té més probabilitats d’emma-
laltir i que en temps molt pro-
pers hi haurà més vells que jo-
ves. Llavors, si per envelliment 
considerem un fenomen de mal 
funcionament d’algun òrgan, 
caldrà parlar de fragilitat, no de 
malaltia com a concepte.

Trobem publicat en la darrera 
Enquesta de Salut de Catalu-
nya que el 53,2% dels catalans i 
les catalanes de 65 anys o més, 
consideren que la seva salut és 
excel·lent, bona o molt bona i, 
un 34,9% que és regular. Sols 
un 12% diuen que és dolenta.

La percepció de malaltia, a 
casa nostra, no és doncs la 
majoritària entre la gent gran. 

En llegir eix article s’haurà ce-
lebrat el primer d’octubre el 
Dia Internacional de les per-
sones d’edat.

En la propera Marinada doncs, 
ens farem coneixedors dels 
punts que si hauran tractat i 
les corresponents resolucions.

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

LLUÍS BULTÓ 
I ANTOLIN

Ciutadà de l’Ampolla
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DIA DE PLE!

«Bé, avui serà un dia molt profitós».  
M’aixeco i és el primer que penso; 
aquesta tarda tenim Ple a l’Ajunta-
ment.

Em miro per tercera o quarta ve-
gada l’ordre del dia, miro els punts 
de més rellevància, i repasso men-
talment el procés que ens ha portat 
a l’equip de govern a prendre algu-
nes decisions que es debatran a la 
sessió plenària.

Es fa l’hora, la fictícia cordialitat de 
l’oposició es nota des del primer 
moment, tenen la llengua ben afi-
lada i els apunts ben apresos per-
què, es digui el que es digui, opo-
sar-s’hi, o com a molt, aprovar-ho 
sempre amb un «però», el «però ells 
ho haguessin fet millor».

No us enganyo quan us dic que en 
segons quines respostes, em sento 
com si fos al Club de la Comèdia, 
a veure qui la diu més grossa. Em 
centro, em proposo que no faré com 
ells, els escoltaré i intentaré treu-
re profit de les seves intervencions 
(com bé dic, costa... a vegades cos-
ta molt).

Podem centrar les preocupacions 
de l’oposició en dues o tres bran-

ques principals: carretera de Cap 
Roig, carrer Vista Alegre i el preu 
de la sardina (pel que es veu la pa-
guem a preu de gamba). Poca cosa 
més solen posar damunt la taula. 

Ja arriba un dels punts forts de la 
cessió, aprovar la bonificació fiscal 
del 30% de l’IBI per als habitatges, 
locals o comunitats de veïns que 
optin per instal·lar plaques solars 
o sistemes d’aprofitament tèrmic. 
I aprovar la bonificació del 95% de 
l’impost d’obres que grava la instal-
lació d’aquests sistemes. Estic im-
pacient, hem treballat molt per tal 
de fer atractiva aquesta proposta, 
i m’alegra pensar en els beneficis 
que obtindrà la gent de l’Ampolla 
que opti per energies netes i re-
novables; aquest pas suposarà un 
gran avanç per a reduir l’impacte 
del CO2 que s’emet a l’atmosfera 
amb les energies convencionals. 
Exposo els motius que ens han por-
tat a fer aquest pas, els avantatges 
que suposarà per al medi ambient, 
i per a reduir la factura elèctrica 
dels usuaris. Comença el torn de 
paraula... que si estudis de l’impac-
te econòmic, que si convenis en 
instal·ladors, que si... que si... total, 
que votaran a favor, com aquell 
qui diu, salvant-nos la vida, però 
ells ho haguessin fet millor, «como 
no!!». Queda clar que no es fa tot 

perfecte, i com bé he dit, m’agrada 
escoltar, però tant els costa adme-
tre que la iniciativa és necessària i 
encertada? 

Bé, jo em vull quedar en allò positiu. 
En què molta gent ara es podrà be-
neficiar d’aquestes bonificacions, i 
que hem posat el nostre granet de 
sorra en pal·liar un canvi climàtic 
cada cop més evident.

No voldria acabar aquest article 
sense invitar a la reflexió: estem en 
un nou apartat de la Marinada, on 
els grups polítics podem exposar les 
nostres opinions, però en les dues 
últimes edicions he arribat a llegir 
barbaritats, a les quals ni em moles-
to a contestar (a mi aquests jocs no 
m’hi van). Per favor, ja que gastem 
tinta i paper, fem-ho en consciència 
i en profit del poble.

Només em queda felicitar a totes 
les ampolleres i ampolleros i desit-
jar-los unes festes de la segregació 
fantàstiques!!! 

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

L'opinió dels grups polítics

LA CONFRONTACIÓ 
(II PART)

Tenir actualitzat el padró de l’IBI, es-
combraries, així com dels altres im-
postos, és cabdal per una bona ges-
tió municipal, ja que de la recaptació 
d’aquests impostos en depèn la pres-
tació dels serveis que tot ajuntament 
ha de fer i tot ciutadà ha de rebre.

És per això, que sempre hem dema-
nat cedir la gestió a BASE. I dema-
nar-ho no és buscar la confrontació.

I no ho demanem perquè aquí no 
siguem capaços de portar a ter-
me aquesta gestió respecte al co-

brament dels diferents rebuts que 
s’emeten, sinó que el que no ha 
estat capaç aquest Ajuntament és 
de mantenir actualitzats els pa-
drons de conformitat a la realitat 
física de cada immoble.

De quina manera nosaltres ad-
vertim que no estan actualitzats 
aquests padrons? Per exemple, així:

• Accedint a l’oficina virtual del 
cadastre podem arribar a “cli-
car” una referència cadastral 
d’un immoble concret i ens 
pot sortir l’immoble del costat, 
qui sap si per amagar alguna 
vergonya. Revisant la titulari-

tat de l’immoble afavorit s’en-
tén aquest desgavell.

• Immobles de més d’un apar-
tament o pis en els que ens 
trobem que només es liquida 
una unitat en el rebut d’es-
combraries per la totalitat de 
l’immoble. Tornem a revisar 
la titularitat de l’immoble i 
no ens estranya gens aquest 
comportament.

I així, tants i tants exemples.

Llavors, el Sr. alcalde no es cansa de 
felicitar els empleats municipals per la 
seva gestió quan se li posa en qüestió 
aquesta problemàtica. Però ningú ha 
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posat al punt de mira als funcionaris 
municipals, ans al contrari.

No hi ha dubte que la pretensió del 
Sr. alcalde és desviar l’atenció cap 
aquests funcionaris, quan l’únic 
responsable és ell per no posar els 
recursos suficients, siguin materials 
o humans, per solucionar-ho.

I no ho fa per un motiu simple, com 
ja vam dir a l’anterior article: obte-
nir un “seguidisme”, en alguns ca-
sos, radical, que conclou en un rèdit 
electoral fins ara indiscutible.

Vet aquí, una altra vegada el vot 
captiu i el miserable que arriba a 
ser aquest tipus de vot.

Tot això beneficiarà, indubtable-
ment a uns contribuents que no pa-

guen tot el que haurien de pagar, i 
beneficia als que obtenen aquest 
rèdit electoral, però el que és segur 
que no beneficia, ans al contrari, el 
perjudica, és a l’interès general. A 
la ciutadania en general que po-
dria assolir més i més bons serveis 
si la recaptació fora la correcta.

Aquests són els problemes reals i im-
portants que tenim al nostre munici-
pi, i no si es fa un tipus de festa o un 
altre, o s’arregla un camí o un altre.

I són aquestes qüestions els que el 
nostre grup municipal sempre ha 
posat l’esforç perquè ho solucio-
nen. I és clar, llavors se’ns titlla de 
buscar la confrontació.

I si demanem algun expedient ad-
ministratiu, com és el nostre mateix 

dret que el de la resta de regidors 
siguin o no de govern, sigui per fer 
alguna comprovació o sigui per 
evidenciar algun fet, no se’ns ne-
gui aquesta possibilitat de veure’l, 
ficant més burocràcia, perquè no-
més fan que entorpir la nostra la-
bor i perpetuar una manera de fer 
com l’explicada anteriorment, tot 
en perjudici de l’interès general de 
la ciutadania.

Salut.

ANTONIO GALVE 
SEGARRA 
portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

COMPTE ENRERE
Sou moltes les persones que em 
pregunteu i altres especulen cada 
dia quines són les meves intencions 
polítiques respecte a les pròximes 
eleccions municipals.

Jo soc dels que van aprendre fa 
alguns anys que és impossible en-
devinar el destí. Però encara sense 
saber que m’ofereix el futur, sí que 
us puc contar l’après amb la meva 
experiència política als més de tres 
anys, perquè crec que us pot servir 
als nous entrants a aquesta carrera 
que ja comença.

EL MILLOR:

• Poder posar-se a disposició de 
la societat per a SERVIR-LA i 
intentar ajudar amb els me-
canismes que disposem, que 
jo mateix desconeixia, per a 
transformar a millor el nostre 
futur, és un PRIVILEGI.

• Conèixer gent meravellosa 
que mai hagués conegut és 
el MILLOR dels REGALS.

• Saber que la política i els 
partits són solament una 
eina de transformació, però 
que l’important són les per-
sones i els seus VALORS.

• Viure experiències i poder 
ajudar als ciutadans del nos-

tre municipi, el millor que he 
pogut i sabut fer.

• Ser el representant de molts 
de vosaltres al consistori, po-
der traslladar les vostres in-
quietuds, preguntes i injustíci-
es, que al meu entendre s’han 
comès i es continuen come-
tent, ha estat un HONOR.

EL PITJOR:
• Descobrir que bona part dels 

polítics han vingut a ser-
vir-se i a viure de la política 
ÉS MOLT TRIST.

• Que en aquestes condicions 
es malgasten el talent d’una 
part rellevant del consistori 
(l’oposició), una LLÀSTIMA.

• Saber que alguns partits po-
lítics només busquen el poder 
en gent servil que pot gua-
nyar les eleccions encara que 
siguin incapaços de gestionar 
amb eficàcia i eficiència el de 
tots, és la nostra CONDEMNA.

• Que en el nostre costum po-
lític està gravat a foc que 
l’oposició sempre és l’enemic 
del govern, és una ERRADA.

• Que no hi ha gaire bons lí-
ders i en majúscules a la nos-
tra política és una REALITAT.

• Que tampoc es busquen 
aquests líders a la nostra so-
cietat (que n’hi han molts) 
perquè els partits polítics úni-
cament busquen la quota de 

poder i no millorar la societat, 
és el més TRIST del món.

EL MÉS TRIST:

• Parlar i escriure sempre va 
ser més fàcil que fer. Jo soc 
dels que no tenen por dels 
canvis (em dedico a això) a 
pesar de saber que s’assu-
meixen riscos. El més trist és 
no haver tingut l’oportunitat 
de demostrar tot el que un 
projecte ben dirigit podria 
transformar, perquè el movi-
ment es demostra caminant i 
entre tots i totes hem de veu-
re que hi ha una altra mane-
ra de veure les coses i aquest 
serà la nostra sort i esperan-
ça, decidir entre tots i totes!

Amb aquesta pluja d’idees segui-
rem veient del que som capaços 
de fer o d’edificar al futur del nostre 
municipi i transformar-lo a millor.

SEBASTIÀ 
CASTAÑEDA 
RAMOS
portaveu del Grup
Municipal Ciutadans
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Griva
Zorzal Charlo
(Turdus viscivorus)

Procedència i Distribu-
ció: La Griva, el nom 
científic és Turdus vis-
civocus, és un ocell de 

l’ordre passeriforme i de la 
família Turdidae. Procedeix 
en part d’Europa i part d’Àsia, 
és ocell forestal es distribueix 
per tota Catalunya.

Desplaçament i migraci-
ons: Espècie resident tot 
l’any, quan més se’l pot 
veure és en època de re-
producció, també acull 
exemplars hivernants pro-
cedents del nord.

Morfologia: Es tracta d’un 
tort de comportament 
agressiu, atrevit, de gran for-
mat amb una envergadura 
alar de 48 cm que el conver-
teix en l’ocell cantó europeu 
més gran. Sol presentar-se 
per parelles, si bé a la tardor 
forma bandades i a l’hivern 
tendeix a ser solitari. Té una 
veu garrula, musical, po-
tent, aflautada i repetitiva. El 
mascle emet el seu fort i me-
lodiós cant des d’un arbre, 
una teulada o altres perxes 
elevades de vegades durant 
el mal temps o a les nits.

Alimentació: És omnívor, 
s’alimenta d’insectes, lar-
ves del terra o baies i frui-
tes. És un ocell que durant 
l’hivern defensa les petites 
fruites d’un determinat ar-
bust –el vesc (Muerdago)– 
d’altres ocells que se les in-
tenten menjar. 

Reproducció: Nidifica de 
març a juny, normalment fa 
dues niuades de 3 a 5 ous; 
el niu té forma d’escudella, 
sol fer-lo a la part alta dels 
arbres i està fet de bran-
ques primes i fulles entrelli-
gades de forma densa.

Nidifica de març a juny, normalment 
fa dues niuades de 3 a 5 ous; el niu té 
forma d’escudella, sol fer-lo a la part 
alta dels arbres.
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Les fotos que acompa-
nyen aquest text són fetes a 
l’abeurador d’ocells de la finca 
de Pitarque.

GRIVA - ZORZAL CHARLO

Habitat: És present en pine-
des, carrascars, coníferes i 
oliveres (poc freqüent), uti-
litza masses forestals fron-
doses, prefereix el sotabosc 
desenvolupat, prop de sots 
i que dominen les coníferes. 
Se’l pot veure des del nivell 
de mar fins alta muntanya.

Costums i Curiositats: El 
nom llatí de la Griva amaga 
un petit secret “Viscivorus” 
que significa menjador de 
vesc. És capaç d’alimen-
tar-se de la planta paràsita 
apegalosa i tòxica baia, la 
fruita del vesc no és tòxica 
per a la Griva, que ames a 
més és la responsable de 
disseminar les seves llavors. 
Quan defeca a la rama d’un 
arbre cosa freqüent, allí hi 
surt un nou arbust del vesc.

PACO CABRERA CURTO
Aficionat a l’Ornitologia
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Setmana Europea de 
la Lactància Materna

Entre el 10 i el 16 d’octubre es va celebrar la setmana Eu-
ropea de la Lactància Materna. Coneixes la importància 
de l’alletament? Descobreix-ne més:

La llet materna és l’aliment  
ideal per al teu nadó.

És segura, neta, econòmica  
i conté anticossos.

L’alletament té un efecte 
protector  de la deficiència 
materna de ferro,  a causa de 
l’amenorrea produïda.

Un dels minerals més 
importants en període  
de lactància és el Calci.

La mare lactant ha de prendre 
suplement de iode durant tot l’embaràs 
i la lactància, a més de cuinar els seus 
aliments amb sal iodada i menjar peix.

Una dieta 
adequada durant 
l’embaràs és la 
millor preparació 
per a la lactància.

No hi ha cap aliment prohibit 
durant la lactància. 

La recomanació és la 
FAMILIARITZACIÓ!

El seleni en la 
llet materna 
és 3 vegades 
superior que 
en les fórmules 
artificials. 

Els nens 
alletats 
son menys 
propensos 
al sobrepès, 
l’obesitat, o a 
patir diabetis 
en un futur.

Les dones que alleten presenten menys risc 
de patir càncer de mama i d’ovari.
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Si una nova vacuna estigués disponible 
per prevenir un milió o més de morts en 
nens, i si a més fos barata, segura, admin-
istrada oralment i no necessités una cade-
na de conservació en fred, esdevindria im-
mediatament un imperatiu públic de salut. 
La lactància pot fer tot això i molt més…” 
(Pla d’acció Europeu sobre Lactància Ma-
terna, 2004)

ROSER MARTÍ CID
Diplomada en 
Nutrició Humana 
i Dietètica

 l’OMS recomana la lactància 
materna exclusiva fins als 6 
mesos d’edat i si pot ser fins als 
2 anys o fins que la mare i/o 
nadó ho desitgin.

	– A lliure demanda.

	– Durant els 6 primers me-
sos de vida del lactant.

	– Cobreix les necessitats 
energètiques i hídri-
ques del nadó.

	– Sense aportació extra 
d’aigua, tes o altres 
aliments, ja que redu-
eix la gana.

	– Protegeix del risc de 
morbimortalitat per diar-
rea, mortalitat per pneu-
mònia i altres causes.

	– Dur a terme una dieta 
variada que inclogui 
tots els aliments.

	– Realitzar almenys 5 
àpats.

	– Evitar o reduir el cafè.

RECORDALACTÀNCIA MATERNA 
EXCLUSIVA, QUAN I COM?

LA MARE LACTANT HA DE....

	– Evitar l’alcohol i el tabac.

	– Incloure aliments rics 
en vitamina C per in-
crementar l’absorció 
de ferro 

	– Prendre de 4 a 6 raci-
ons de lactis al dia.

	– Incloure 2 racions de 
peix/setmana + sal io-
dada.

	– Beure suficient quan-
titat de líquid entre 
menjars: 2 a 3 litres/
dia.

	– Evitar productes d’her-
bolari, plantes medicinals 
o suplements nutricionals 
no farmacològics.

	– Emprar tècniques culi-
nàries de fàcil digestió 
i amb poc greix.

	– En cas de mares vege-
tarianes suplementar 
amb vitamina B12 i 
àcid fòlic.
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Retalls del poble

Antic rafal 
del passeig 
marítim.

Foto d’arxiu

Camp de Futbol 
de Camarles. 

Any 1982

Foto cedida 
per Sebastià 

Castañeda
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La 'Marinada'
volta el món

Àngel, Carmen, Manuel i Amàlia a Marrakech. Marroc
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Un centenar de persones 
participen en la XLVI 
Travessia Nedant Port del 
Fangar – l’Ampolla

La XLVI Travessia Nedant 
Port del Fangar – l’Am-
polla va comptar amb 
103 participants que 

van realitzar un recorregut de 
4 quilòmetres per la badia del 
Fangar. La sortida i l’arribada 
van estar ubicades a la platja 
de l’Arquitecte de l’Ampolla.

La cita va tenir lloc, com ja és 
tradició, el 15 d’agost i va es-
tar organitzada pel Club Nàu-
tic Ampolla amb el suport de 
l’Ajuntament.

Els tres primers nedadors mas-
culins en travessar la línia de 
meta van ser Lluís Pijuan Oro 
(00:50:51), seguit per Nil Ibáñez 
Pina (00:51:07) i la tercera posi-
ció la va ocupar Pepe Vendrell 
Garcia (00:51:13). Pel que fa a 
les classificacions de la catego-
ria femenina, la primera posició 
va ser ocupada per Marta Sol-
devila Pons (01:00:49), la sego-
na nedadora en acabar va ser 
Marta Miron Pérez (01:07:34) i la 
tercera va ser Meritxell Sánchez 
Codorniu (01:09:59).

Redacció

Consulta totes les 
classificacions.
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L’Street Ball en memòria 
a Conrado Miralles 
va celebrar la 27a edició

El 13 d’agost es va realit-
zar al port pesquer de 
l’Ampolla la XXVII edi-
ció del Street Ball en 

memòria a Conrado Miralles. 
Hi van participar un total de 
19 equips, 16 en categoria ab-
soluta i 3 en categoria open. 

Aquest ha estat el primer 
Street Ball sense restriccions 
per la pandèmia, ja que l’any 
2020 es va haver de suspen-
dre i, l’any 2021, el vam poder 
celebrar però amb restricci-
ons de públic i participants. 
Tot i una jornada molt calo-
rosa, els equips mes fidels no 
van fallar a la cita amb el bàs-
quet a l’Ampolla. També vam 
comptar amb un públic nom-
brós que va omplir la confra-
ria de pescadors i que van po-
der gaudir, a més d’una tarda 
de bàsquet, d’una tradicional 
baldanada.

Ampolla Club de Bàsquet (ACB)

En l’àmbit esportiu, a la 
categoria Open, el segon lloc 
va ser per al Team LLop, i els 
guanyadors de la categoria 
van ser Los Insanos. El 
jugador més important en 
aquesta categoria, que es va 
endur l’MVP, va ser Aleix Llop 
Fernandez. 

En categoria absoluta el 3r 
lloc va ser per l’equip Starc-
hatelas, el segon lloc per Ca-
ramelets del Delta, i la victò-
ria al torneig se la va endur 
Los del Sud. El jugador més 
ben valorat, coronat amb l’M-
VP en la categoria absoluta 
va ser Ivan Pitarch.

Per últim, l’equip que va ju-
gar mes net i que va mostrar 
millor conducta esportiva va 
ser l’equip Lema, per això es 
van endur el premi al Fair Play 
d’aquesta edició.

Remarcar també que en aques-
ta XXVII vam poder comptar 
amb Jaume Sorolla, que aquest 
any milita a les files de Bàsquet 
Girona a la lliga ACB, i que, com 
es ja tradició en els darrers anys, 
no es va voler perdre la jornada 
de bàsquet al carrer més impor-
tant de les Terres del Ebre.

Ens veiem l’any vinent. Salut i 
bàsquet.
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La XVII edició del Torneig 
Mediterrània de Vòlei Platja 
‘In Memoriam Albert Orduña’ 
compta amb 250 participants

Els dies 30 i 31 de juliol es 
va celebrar la XVII edi-
ció del Torneig Medi-
terrània de Vòlei Platja 

In Memoriam Albert Orduña 
a la platja de les Avellanes. El 
torneig, que va ser un èxit, va 
reunir un total de 250 parti-
cipants distribuïts en els dos 
dies de competició, establint 
un nou rècord de participació.

El dia 30 de juliol va tenir lloc 
la competició 4x4 en catego-
ria masculina i femenina. La 
jornada va acollir esportistes 
d’arreu de l’Estat espanyol i a 
l’Ampolla es va poder veure el 
nivell de jugadores de la talla 
de Sol Guidarelli i Berta Pa-
lau, esportistes de la màxima 
categoria del vòlei espanyol; 
Frank Alós, referent del vòlei 
platja espanyol; o Gerard Oso-
rio, jugador del FCB i interna-

Organització Torneig Mediterrània 
“In Memoriam Albert Orduña”

cional amb la selecció espa-
nyola, entre un alt nombre de 
jugadores i jugadors de SV2.

El dia 31 de juliol es va jugar 
la competició 2x2 en catego-
ria masculina i femenina. En 
aquesta ocasió, vam  poder 
gaudir de parelles com la for-
mada per Eric Estalella i Manu 
Del Rosario o la que confor-
men Sol Guidarelli i Maria Pa-
let, dos tàndems referents del 
vòlei platja català.

Tot es va veure englobat, un 
any més, en un ambient fes-
tiu i familiar, propiciat per les 
magnífiques instal·lacions de 
l’Ajuntament que, amb siner-
gia amb l’organització, han 
aconseguit reafirmar l’atrac-
tiu de la costa de l’Ampolla i 
la qualitat del vòlei platja a les 
Terres de l’Ebre.
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Ple de victòries en l’inici 
de temporada de l’Handbol 
Club Ampolla

L’Handbol Club Ampolla 
s’ha estrenat a la ca-
tegoria de forma mag-
nífica. Després d’una 

pretemporada on l’equip s’ha 
anat perfilant i adaptant al 
nou model de joc, l’inici de 
lliga ha estat molt satisfacto-
ri. La primera jornada es va 
imposar a casa amb escreix 
davant del Cardedeu, men-
tre que la segona jornada va 
aconseguir una treballada 
victòria a domicili per 24-26 
davant l’equip d’Igualada. Un 
començament excel·lent que 
reflecteix el gran treball de les 
jugadores d’Agustí Calbet, en-
trenador de l’equip.

Llàtzer Bru
President Handbol Club Ampolla

Malgrat les baixes que hem tin-
gut a l’estiu, ens hem reforçat i 
les noves incorporacions ens han 
aportat molta energia i qualitat 
a l’equip. Actualment, la plantilla 
està conformada per 15 jugadores 
que formen un meravellós equip. 

Des de la Junta continuem tre-
ballant per treure els recursos 
suficients per a establir-nos en 
aquesta categoria que creiem 
que és la que hem d’estar els 
màxims anys possibles. 

L’equip vol lluitar per estar el 
més a dalt possible i allunyar 
els fantasmes de posicions pe-
rilloses pel descens. De moment 

anem molt bé, però això aca-
ba de començar i és molt llarg. 
Ara l’equip està passant per una 
bona dinàmica i cal aprofitar-la. 

També estem molt feliços de 
l’ambient que hi ha al pavelló 
cada cop que el nostre equip 
juga a casa. L’handbol s’ha 
instaurat molt bé al nostre po-
ble i així ho transmet la gent 
sempre que ve al pavelló a 
veure l’equip que ho dona tot.

Seguirem lluitant per seguir 
amb aquesta dinàmica!

Endavant, noies!

Gràcies, afició!
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El Club Gimnàstica Rítmica 
l’Ampolla comença la 
temporada 2022-2023

El passat 5 de setembre 
vam iniciar la tempora-
da 2022-2023 del Club 
Gimnàstica Rítmica 

l’Ampolla amb il·lusions reno-
vades i moltes ganes de treba-
llar amb les nostres gimnastes.

Aquest any, el Club comp-
ta amb un nombre superior 
de xiquetes que han optat 
per la gimnàstica rítmica 
com a disciplina esporti-
va, el que ens fa estar molt 
orgulloses i ens encorat-

ja per continuar apostant 
per elles i per la promoció 
d’aquest esport.

A continuació, us presentem 
els diferents grups amb els 
seus components.

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla
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Llàtzer Bru
President Club Futbol Ampolla

Bon inici del Club Futbol Ampolla

La competició de la tem-
porada 2022-2023 ha 
començat de forma ofi-
cial i ja portem gaire-

bé dos mesos d’aquesta. En 
aquest temps, tant el Primer 
Equip, com el femení, com el 
nostre futbol base han mos-
trat un nivell més que bo i que 
esperem que encara continuï 
de forma ascendent. 

Per una part, el Primer Equip 
no va arrancar gens bé la Lli-
ga després d’una contundent 
i merescuda derrota al camp 
de l’Ebre Escola per 4-0. No 
obstant això, l’equip ha sa-
but reaccionar i va empatar 
a casa amb l’equip d’Ulldeco-
na en un partit molt disputat, 
finalment, la següent jorna-
da, ja a casa i contra l’Aldea 
es va imposar per 2-0. Enca-
ra queda molta lliga i això és 
molt llarg. Es tracta d’una ca-
tegoria molt competitiva on 
tots els equips s’han reforçat i 

han invertit, per tant, les vic-
tòries s’han de treballar molt 
per aconseguir-les. Creiem 
que s’ha conformat un equip 
molt competitiu i així ho valo-
raven Ferran Galve, membre 
de la Junta Directiva i res-
ponsable del Primer Equip, i 
Mario Javaloyes, entrenador 
de l’equip:  «Estem satisfets 
amb la confecció de la plan-
tilla, agraïm la predisposició 
dels jugadors nous, així com 
dels que han renovat per 
confiar en el nostre projecte. 
Aquestes primeres setmanes 
han estat molt positives, tant 
en l’àmbit dels entrenaments 
com de cohesió de grup. Cal 
destacar la feina del cos tèc-
nic en aquest aspecte. Ara és 
moment de competir i sabem 
que hem d’estar al 100% si vo-
lem sumar els màxims punts 
possibles perquè tots els 
equips ens exigiran molt. Mal-
grat això, sabem que a l’Am-
polla el factor camp és clau i 

per aquest motiu necessitem 
el suport del soci i la sòcia. 
Volem oferir bon futbol i que 
us ho passeu bé veient el vos-
tre equip».

Des del club ens unim a 
aquestes paraules. Volem que 
l’afició vingui al camp i estigui 
contenta amb el que veu. 

Cal presumir d’escut i de poble!

Gràcies!!

L’equip femení ja està en 
marxa

Any històric. El club fa 50 anys 
i no es podia celebrar de mi-
llor manera que amb la cre-
ació d’un equip femení, el 
primer a la història del club. 
Les noies estan progressant a 
passos de gegant i segur que 
sumaran molta experiència 
durant la temporada. Estem 
molt satisfets de l’equip que 
s’ha format i crec que és un 
dels assoliments més grans 
durant aquests tres anys. Hem 
incorporat tres noves jugado-
res que sumaran moltíssim i 
entre totes tiraran endavant 
el projecte. Cal continuar do-
nant-ho tot noies, ànims!

També volem agrair a tots els 
socis, sòcies i col·laboradors 
pel suport que ens doneu. 
Sense vosaltres no podríem 
fer tot el que fem. De veritat. 

Moltes gràcies!
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Gran començament i 
ambient de futbol base

El Futbol Base també ha ini-
ciat els entrenaments i partits 
de la present temporada. En 
aquest sentit, en primer lloc, 
cal agrair a tots els pares i 
mares que continuen confiant 
en nosaltres per la formació 
futbolística i educativa dels 
seus xiquets i xiquetes. Des 
del club, hem intentat restau-
rar i millorar aquelles parts 
que encara no acabaven de 
funcionar correctament. Hem 
dotat als entrenadors dels 
màxims mitjans possibles per 
professionalitzar la seva tas-
ca, i ells han respost d’una for-
ma excel·lent i que l’adapta-
ció a aquesta nova de treball, 

que està sent positiva. A més 
a més, el nostre coordinador, 
Gerard Reyes, està desenvo-
lupant una gran tasca amb 
molt de treball darrere. Des 
del club sempre hem ajudat 
en tot el possible i hem donat 
via verda a qualsevol pla que 
se’ns ha posat sobre la taula. 

A més, i és un dels aspectes 
dels quals estem molt orgullo-
sos, hem pogut viure dos caps 
de setmana seguits on hem 
pogut respirar futbol base a 
casa. Per una part, els dies 
24 i 25 de setembre va venir 
el València Paiporta a fer un 
stage de pretemporada a les 
nostres instal·lacions, i es va 
enfrontar a molts equips d’ar-
reu de les nostres terres en la 

seva Preseason Experience. 
Per la seva part, els dies 1 i 
2 d’octubre el club va orga-
nitzar el I Torneig Ciutat de 
l’Ampolla tant en categoria 
benjamí com aleví, ambdós 
dies sent un èxit rotund. Crec 
que això és mèrit de tots. Hi 
ha moltíssima gent darrere 
cada cap de setmana perquè 
es pugui gaudir del futbol i no 
podríem estar més orgullosos 
de l’equip i el club que repre-
sentem.

Continuarem treballant amb 
molta il·lusió i força perquè 
tot continuï igual, però sabem 
que no serà fàcil, per això us 
necessitem al nostre costat. 

Seguim!
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El FC Barcelona guanya el 
X Torneig Jordi Pitarque Ceprià
Dani Pitarque
President de l'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià

Eren les 13:42 h quan 
l’àrbitre xiulava el final 
del X Torneig Jordi Pi-
tarque Ceprià, on el FC 

Barcelona guanyava a la Real 
Zaragoza. Fou abans de la fi-
nal quan es va produir el mo-
ment més emotiu del torneig, 
amb el bateig de les instal·la-
cions esportives municipals 
del nostre poble sota el nom 
de Jordi Pitarque Ceprià.

La fase prèvia es va disputar 
el dia 10 de setembre amb la 
participació de 24 equips, on 
6 van passar a la fase final 
que es va disputar el cap de 
setmana del 17 i 18 de setem-
bre, on s’enfrontarien un total 
de 20 equips d’alt nivell com 
el Valencia CF, l’Atlético de 
Madrid, el RCD Espanyol, el 
Villarreal CF, el Levante UD, la 
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Real Zaragoza, el F.C. Barce-
lona, el FFB Reus, el Gimnàs-
tic de Tarragona o l’Olimpique 
de Marseille, primera vegada 
que un equip internacional 
participava al torneig. Va ser 
un goig veure la seva qualitat 
sobre la gespa del Municipal 
Jordi Pitarque Ceprià. 

El FC Barcelona s’emporta-
ria la final al guanyar 5-0 a la 
Real Zaragoza, que a semifi-
nals havien eliminat a l’Atléti-
co de Madrid i l’Espanyol res-
pectivament, en partits molt 
disputats. Aquests tres par-
tits, més els partits realitzats 
pels equips de futbol inclusiu 
de la FFB Reus i la Selecció 
Units Terres de l’Ebre, van ser 
transmesos en directe pel Ca-
nal Terres de l’Ebre. 

L’aleví del CF Ampolla, per la 
seva part, va quedar enqua-
drat en un grup molt complicat 
i, tot hi el seu esforç i il·lusió, no 
van poder passar de fase. 

Una vegada més agrair, de 
part de l’Associació Jordi Pi-
tarque Ceprià, l’esforç de tots 
els voluntaris i col·laboradors 
així com de l’Ajuntament de 
l’Ampolla, que ens ajuden a 
tirar endavant aquest torneig 
any rere any, sense ells no 
seria possible. 

7 vegades gràcies.
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Acords  munic ipa ls
Ple de l’Ajuntament.
16 de Maig 2022
Presidit per: Francesc Arasa Pascual

Secretaria: Maria Luisa Muley Sales

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

PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
28-04-2022

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

Votació: 

Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació. 

Exp. 911/2022. Aprovació de la Delegació de 
competències del Ple de la Corporació en 
la Junta de Govern Local en determinades 
matèries de contractació

Plantejada la qüestió per l’alcalde en els termes 
de la proposta, s’obri torn de debat.

Votació: 

A favor: 7 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla). 

En contra: 4(Grups Municipals d’ERC i 
Ciutadans).

El Ple acorda: 

Delegar les competències del Ple com òrgan 
de contractació respecte dels contractes típics 
i dels administratius especials assenyalats en el 
núm. 2 de la Disposició Addicional Segona de la 
Llei de Contractes del Sector Públic en la Junta 
de Govern Local, llevat del referent a la licitació, 
adjudicació, pròrroga, suspensió, extinció per 
resolució, cessió i subcontractació.

Exp. 1915/2021. Sancionador per Infracció 
Urbanística a la parcel·la 41 polígon 126

Els serveis de vigilància municipal de l’Ampolla 
posen en coneixement de l’Ajuntament la pràctica 

d’unes diligències que conclouen en una acta 
d’inspecció signada el 28/09/2021 que assenyala 
l’execució d’unes obres localitzades a la parcel·la 
41 polígon 126 del terme municipal de l’Ampolla. 
Les obres no tenen tramitada cap sol·licitud i, per 
tant, concedida cap llicència urbanística.

Votació: 

A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla 
i Ciutadans). 

En contra: 3(Grup Municipal d’ERC). 

El Ple acorda: 

Declarar l’existència d’infracció urbanística 
i imposar en conseqüència la corresponent 
sanció administrativa, pels fets, contra l’infractor 
i amb la qualificació de la infracció i quantia de 
la sanció, que tot seguit es determinarà.

Sanció urbanística a aplicar: De conformitat 
amb l’art. 219 c) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, les infraccions urbanístiques 
molt greus se sancionen amb una multa fins a 
1.500.000 €.

Exp. 861/2022. Aprovació del Programa 
d’espectacles taurins per a les festes de Sant 
Joan i Verge del Carme 2022

Programa d’espectacles taurins per a les festes 
de Sant Joan i Verge del Carme 2022:

DIA HORA

 INICI

HORA

FINAL

MODALITAT LLOC O 
RECORREGUT 

18/06/22 18:30 21:30 Concurs 
ramaderies 

Plaça de Bous 
mòbil

19/06/22 18:30 21:30 Concurs 
retalladors 

Plaça de Bous 
mòbil 

19/06/22 23:00 00:00 Bou embolat Plaça de Bous 
mòbil

22/06/22 19:00 19:45 Bou capllaçat Carrers 
població 

23/06/22 18:30 21:00 Tarde de 
vaques 

Plaça de Bous 
mòbil 

25/06/22 18:30 21:00 Tarde de 
vaques 

Plaça de Bous 
mòbil 

26/06/22 18:30 21:00 Tarde de 
vaques 

Plaça de Bous 
mòbil 

15/07/22 19:00 21:30 Tarde de 
vaques 

Plaça de Bous 
mòbil 

17/07/22 19:30 21:30 Tarde de 
vaques 

Plaça de Bous 
mòbil 
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Votació: 

A favor: 7 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla). 

En contra: 0.

Abstencions: 4 (Grups Municipals d’ERC i 
Ciutadans).

Ple de l’Ajuntament.
9 de Juny 2022
Presidit per: Francesc Arasa Pascual

Secretaria: Maria Luisa Muley Sales

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

PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
16-05-2022

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

Votació: 

Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació.

Exp. 890/2022. Aprovació festes locals 2023. 

Votació: 

Unanimitat dels11 membres assistents dels 11 que 
formen la corporació.

El Ple acorda: 

Fixar les dues festes locals de l’Ampolla per al 
2023: 23 de juny i 15 de novembre.

Exp. 1119/2022. Aprovar l’expedient de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit núm. 5

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 
pressupostària existent és insuficient o inexistent:

L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de 
modificació del pressupost mitjançant crèdit 
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: 7 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla). 

En contra: 3 (Grup Municipal d’ERC). 

 Abstencions: 1 (Grup Municipal de Ciutadans).

El Ple acorda: 

Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 
i suplement de crèdit per al pressupost del 
present exercici, per import de 96.722,79 €, 
d’acord amb el document Annex. 

ANNEX

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Despesa 1: Adquisició vehicle Brigada Municipal

# Aplicació 
pressupostària

Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 1531 62400 40.000,00 € 40.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 40.000,00 € 40.000,00 €

Despesa 2: Subvenció activitats 
Club Dòmino Ampolla

# Aplicació 
pressupostària

Import crèdit 
extraordinari Crèdit definitius

1 337 48910 3.100,00 € 3.100,00 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 3.100,00 € 43.100,00 €

Despesa 3: Subvenció Club Nàutic Ampolla 
activitats esportives 

# Aplicació 
pressupostària

Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 341 47900 8.900,00 € 8.900,00 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 8.900,00 € 52.000,00 €
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Despesa 4: Subvenció Associació Estació Nàutica 
Costa Daurada

# Aplicació 
pressupostària

Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit 
definitius

1 432 48911 10.000,00 € 10.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Romanent 
tresoreria 87002 Import 

finançament
Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 10.000,00 € 62.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Despesa 1: Assistència Social

# Aplicació 
pressupostària

Import 
suplement crèdit Crèdit definitius

1 231 46500 13.813,65 € 37.313,65 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 13.813,65 € 75.813,65 €

Despesa 2: Serveis ajuda domiciliaria 
BAT, SIAD i altres

# Aplicació 
pressupostària

Import suplement 
crèdit 

Crèdit 
definitius

1 231 46504 17.409,14 € 34.909,14 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 17.409,14 € 93.222,79 €

Despesa 3: Despeses funcionament pàrquing

# Aplicació 
pressupostària

Import suplement 
crèdit 

Crèdit 
definitius

1 459 22799 3.500,00 € 7.500,00 €

El finançament de la despesa serà el següent:

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent 
tresoreria 87002 3.500,00 € 96.722,79 €

Moció presentada pel grup municipal de Junts 
per L’Ampolla referent al suport als jutges de pau

El grup municipal de Junts per l’Ampolla proposa 
l’adopció del següent acord, entre altres:

Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els 
jutges i jutjats de pau de forma eficient i eficaç a 
favor de la proximitat de la justícia al territori i a 
les persones en la resolució dels conflictes.

Votació: 

A favor: 7 (Grup Municipal de Junts x l’Ampolla).

En contra: 0. 

Abstencions: 4 (Grups Municipals d’ERC i 
Ciutadans).

ACTIVITAT DE CONTROL
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 
2022-0039 fins al núm. 2022-0079.

Els onze membres de la corporació resten 
assabentats.

PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes formulades pels regidors del 
grups municipals d’ERC i Ciutadans.

L’Alcalde els respon que totes les preguntes 
formulades, tindran resposta en el proper Ple.
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18:23 >
20:34
22:36 >>
23:34

URGÈNCIES
GENERALITAT, POLICIA, 
AMBULÀNCIES I BOMBERS

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

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

TELÈFONS
D'INTERÈS

Escola Mediterrani
Llar d'infants

ENSENYAMENT
977 460 151 
977 460 765

Gestagua 

Gestagua-Urgències

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

Policia Local 

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

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

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

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

Correus
Parròquia
DNI
Serveis Funeraris 
Cementiri Mpal. 
Tanatori REMSA 
Veterinari
Deixalleria

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

At. al Client 
Avaries ENDESA 
Avaries ENDESA

SERVEI ELÈCTRIC
800 760 266 
800 500 500 
800 760 706

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

TRANSPORTS
977 460 705 
677 556 136
628 897 462
977 440 300 
977 823 143 
902 119 814
900 410 041
902 432 343 
902 320 320 
902 240 505
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TORTOSA-BCN
L'Ampolla 
6:12 (1)
6:21 (2)
7:54
9:53
11:57
14:02 (3)
14:14 (1)
15:58
16:56
18:23 (4)
18:58
19:43 (4)
21:15
21:24

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

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

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

(1) NO CIRCULA DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

(2) NOMÉS CIRCULA DISSABTES FEINERS

(3) NOMÉS CIRCULA DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS 

(4) NOMÉS CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

(5) NO CIRCULA DIUMENGES NI FESTIUS

(6) NO CIRCULA DISSABTES

> ENLLAÇ VALÈNCIA >> ENLLAÇ VINARÒS
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