
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

La segona edició de GastroMar l'Ampolla es consolida com a referent de trobada entre 
cuina, ciència i sostenibilitat i rep el reconeixement Catalonia Hub Seafood 2022 per la 
seva contribució a l'estratègia marítima, ja que el congrés culinari realça els productes 
mariners del Delta de l'Ebre, l'alimentació responsable i la cuina d'aprofitament, 
sostenible, saludable i familiar. Agraïm al Grup d'Acció Local Pesquer del Departament 
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la confiança dipositada en el projecte.
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L'Autocràcia, el poder per si mateix, és el règim que im-
pera actualment a Rússia però, malauradament, també 
a molts altres estats que tenen relacions molt cordials i 
profitoses amb països membres de la Unió Europea. Flir-
tegem amb ells, hi tenim relacions comercials, els hi riem 
les gràcies i, després, ens cremem les mans. Aquesta ma-
nera de fer tan hipòcrita és la que impera en els països 
del nostre àmbit democràtic i, al cap d'un temps, ens es-
tripem les vestidures com si no sabéssim res dels riscs de 
mantenir aquestes autocràcies com a estats democràtics 
a ulls de tothom. Curiosament, la majoria d'autocràcies 
sorgeixen a partir de règims democràtics, primer demo-
nitzen a l'oposició, després, escampen pors i estableixen 
controls per tal de governar sense haver de rendir comp-
tes, mentre aconsegueixen el control de les institucions 
judicials i de la premsa, entre d'altres.

La premsa és una eina fonamental per tal de crear un 
relat a mida, i és per aquesta qüestió que hem triat 
"Premsa i Conflictes" com a temàtica de la novena Jor-
nada per la Pau Federico Mayor Zaragoza, que se 

celebrarà el dissabte 14 de maig a partir de les 10 h, 
a la biblioteca de l'Ampolla. Després d'uns anys d'atu-
rada obligatòria a causa del Coronavirus, reprenem les 
jornades amb moltes ganes de tornar a debatre temes 
actuals que ens afecten, buscant diferents perspectives 
a diferents escales amb els ponents que participaran en 
aquesta 9a jornada.

Tindrem diferents aportacions: Diana Mar, periodista de 
la plataforma digital Deltacat ens parlarà del paper dels 
mitjans de comunicació local en els conflictes. Josep M. 
Arasa, periodista i administrador d'empreses de comu-
nicació, ens explicarà quin és el paper que poden tenir 
els mitjans de comunicació en la construcció social a les 
Terres de l'Ebre. I finalment, Sònia Herrera, investigado-
ra i doctora en comunicació audiovisual i publicitat ens 
esbrinarà el paper dels mitjans de comunicació en con-
flictes com el d'Ucraïna. Ben segur, podrem gaudir d'un 
enriquiment amb les aportacions de tots ells.

Hi esteu tots convidats.

Continuem
Ernest Plans Colomé

Foto: Pau Buera
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Ple de l’Ajuntament.
16 de Desembre 2021
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT 
Francesc Arasa Pascual

SECRETÀRIA: 
María 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: 22-11-2021

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

Expedient 2345/2021. Aprovar inicialment el 
pressupost general per a l’exercici 2022

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

El Ple acorda: 
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2022, 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla 
de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit 
per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes 
i empreses que l’integren, és:

AJUNTAMENT PRESSUPOST
D’INGRESSOS

AJUNTAMENT PRESSUPOST 
DE DESPESES

Capítol 1 2.757.564,28 € Capítol 1 1.688.061,15 €

Capítol 2 65.000,00 € Capítol 2 3.019.823,15 €

Capítol 3 1.826.950,91 € Capítol 3 15.000,00 €

Capítol 4 1.165.700,54 € Capítol 4 725.428,38 €

Capítol 5 70.201,00 € Capítol 5

Capítol 6 Capítol 6 503.995,82 €

Capítol 7 123.529,42 € Capítol 7 56.637,65 €

Capítol 8 Capítol 8

Capítol 9 Capítol 9

TOTAL 6.008.946,15 € TOTAL 6.008.946,15 €

PRASAM PRESSUPOST
D’INGRESSOS

PRASAM PRESSUPOST 
DE DESPESES

Capítol 1 Capítol 1 5.945,00 €

Capítol 2 Capítol 2 130,00 €

Capítol 3 Capítol 3

Capítol 4 Capítol 4

Capítol 5 6.075,00 € Capítol 5

Capítol 6 291.307,53 € Capítol 6 291.307,53 €

Capítol 7 Capítol 7

Capítol 8 Capítol 8

Capítol 9 Capítol 9

TOTAL 297.382,53 € TOTAL 297.382,53 €

Expedient 2384/2021. Aprovar inicialment la 
modificació de crèdits núm. 10/2021 del pres-
supost vigent

Votació: 
A favor: 7 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans) 
En contra: 3(Grup Municipal d’ERC ) 

L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació del pres-
supost mitjançant suplement de crèdit per donar cobertura a 
despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici.

El Ple acorda: 
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost 
del present exercici, per import de 55.304,92 €.

Expedient 1986/2021. Aprovar inicialment del 
Projecte d’ordenació de la Guia de carrers i no-
menclàtor de les urbanitzacions Ampolla Mar i 
Cap Roig

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

El Ple acorda: 
Aprovació inicial per part del ple de l’ajuntament del Projecte 
d’ordenació de la Guia d’alguns carrers i nomenclàtor del 
municipi.

Expedient 2381/2021. Aprovar inicialment la 
modificació del Reglament del Servei d’Abasta-
ment d’Aigua Potable del municipi de l’Ampolla.

Votació: 
A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans) 
En contra: 3(Grup Municipal d’ERC ) 

El Ple acorda:
Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Servei 
d’Abastament d’aigua potable del municipi de l’Ampolla, el 
text del qual s’adjunta com a annex
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ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets núm. 2021-0168 fins 
2021-0246

Els onze membres de la corporació resten assabentats

Moció del grup municipal d'ERC per la retransmissió 
dels Plens de l'Ajuntament de l'Ampolla a Delta.cat

El regidor Sr. Galve, portaveu del grup municipal d'ERC, grup 
que presenta la moció, dona lectura íntegra a la mateixa.
Oberta votació, la moció es APROVADA per la UNANIMITAT 
dels 11 membres assistents dels 11 que formen la Corporació. 

El Ple acorda:
Retransmetre els Plens de la Corporació municipal de l’Ampolla 
per Delta.cat, tant en TV com per ràdio.

Moció del grup municipal de Junts sobre l'ús de 
la llengua catalana

La regidora Sra. Caballé, del grup municipal de Junts per 
l'Ampolla, grup que presenta la moció, dona lectura íntegra 
a la mateixa.

Oberta votació, la moció resta APROVADA pels 7 vots a favor 
del grup municipal de Junts per l'Ampolla i 4 en contra dels 
grups municipals d'ERC i de Ciutadans.

El Ple acorda:
Primer.- Refermar el compromís de Junts per Catalunya envers 
la llengua catalana, com a element clau per a la cohesió de 
la societat catalana.

Segon.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Ampolla 
envers la llengua i la identitat catalana, com a element clau 
per a la cohesió a la ciutat

Moció del grup municipal de Ciutadans per poder instaurar 
la imatge actual del President de la Generalitat de Catalunya

El regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans, 
grup que presenta la moció, desprès de comentar la repercussió 
que ha tingut la moció arreu Catalunya, exposa que aquesta 
té per finalitat el respecte a totes les institucions

La moció resta REBUTJADA per 10 vots en contra, dels grups 
municipals de Junts per l'Ampolla i d'ERC, i 1 vot a favor, del 
grup municipal de Ciutadans

PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes formulades pels Regidors Sr. Castañeda, Sr 
Galve i el Sr Ramírez.
L’Alcalde els respons que totes les preguntes formulades, tindran 
resposta en el proper Ple.

L’alcalde es dirigeix a els membres de la Corporació i els 
felicita el Nadal i els desitja una bona entrada d’Any

Junta de Govern.
7 de Febrer 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt.198/2021. Club Nàutic L’Ampolla. Favorable

Expt. 21/2022. Nedgia Catalunya S.A. Favorable

Expt. 13/2022 Giuseppa P.A. Favorable

Expt.14/2022. Òscar C.V. Faborable

Expt. 17/2022. Pilar P.C. Favorable

Expt. 19/2022. Gemma R. P. Favorable

Expedient 155/2022. Pròrroga contracte servei 
neteja de diverses dependències municipals

La Junta de govern, acorda:
Aprovar la 1ra i única pròrroga del contracte del servei de 
neteja de diverses dependències municipals, amb URBASER 
SA per un termini d’1 any comptat a partir de l'1 d’agost del 
2022, de conformitat amb allò que s'ha fixat en el Plec de 
Clàusules Administratives i condicions tècniques i contracte 
de formalització del contracte.

Expedient 164/2022. Contractacions. Manteniment 
i millora de l'arbrat del municipi de l'Ampolla

La Junta de govern, acorda:
Aprovar els expedients de contractació menor, més amunt res-
senyats, l'execució dels quals, es farà d'acord amb les següents 
condicions: Import: 9.504,96 € i 1.996,04 € iva (21%)

Expedient 160/2022. Conveni per a la participació 
conjunta i coordinada al programa de fires i a les 
campanyes de publicitat del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona de les Terres de l’Ebre

La Junta de govern, acorda:
Aprovar el Conveni per a la participació conjunta i coordi-
nada al programa de fires i a les campanyes de publicitat 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de les 
Terres de l’Ebre, essent el cos en funció de la participació en 
les diferents actuacions que consten en el document adjunt.

Expedient 161/2022. Conveni per a la participa-
ció conjunta i coordinada al programa de Viles 
Marineres de les Terres de l’Ebre del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona

La Junta de govern, acorda:
Aprovar el Conveni per a la participació conjunta i coordinada 
al programa de Viles Marineres de les Terres de l’Ebre del 
Patronat de Turisme de la diputació de Tarragona, essent la 
previsió del cost que ha de pagar l’ajuntament. 

-Campanya de promoció de les Jornades de la Galera al 
mercat català i espanyol de proximitat (2.500 € IVA inclòs). 
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-Campanya de publicitat al mercat francès, més con-
cretament al departament de Midi Pyrinées (4.000 € 
IVA inclòs). 

-Campanya de publicitat al mercat Basc (3.500 € IVA inclòs)

Junta de Govern.
21 de Febrer 2022
PART RESOLUTIVA

Expedient 712/2021. 
Declaració Responsable o Comunicació en Ma-
tèria d'Activitats

La Junta de govern, acorda:
Atorgar la llicència ambiental a Ferran R.C., per a l’ampliació 
de l’explotació de pollastres d’engreix de 50.497 a 84.750 
places, emplaçada al polígon 39 parcel·les 67, 173 i 184, 
subjecta al compliment de les prescripcions tècniques fixades 
i detallades en l’informe integrat de l’OTAC de data 27 de 
desembre de 2021

Expedient 165/2022. 
Contractacions: Servei de neteja platges del 
municipi de l’Ampolla

La Junta de govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació del Servei de neteja de 
platges del municipi de l’Ampolla , mitjançant procediment 
obert harmonitzat, amb pressupost base de licitació de 
152.000 €,- € i 15.200 € en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), al tipus del 10%, i una durada del contracte 
de 2 anys, prorrogable per 2 més.

Expedient 202/2022. 
Subvencions Directes o Nominatives: Manos Uni-
das.- Projecte Accés a la formació professional 
de les joves i dones del Departament de SAABA 
(BURKINA FASO) FASE III/76366”.

La Junta de govern, acorda:
CONCEDIR una subvenció de 2.000,00 € per al projecte 
indicat conforme la documentació presentada.

Expedient 214/2022. 
Subvencions Directes o Nominatives: Xec Nadó.

La Junta de govern, acorda:
Concedir a Ana Judith A.P. i Fátima Jacqueline C.F. l’ajut únic 
de 300,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement 
dels seus fills Breidy i Alakay.

Expedient 219/2022. 
Subvencions Directes o Nominatives: Xec Nadó.

La Junta de govern, acorda:
Concedir a Guillermo C.C. i Cassandre Jane G.V. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement 
del seu fill Biel.

Expedient 212/2022.
Aprovació de les bases de concessió d’ajuts per la 
participació en la rua del Carnaval de l’Ampolla 2022.

La Junta de govern, acorda:
Aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajuts per al 
foment de la participació en la Rua del Carnaval de l’Ampolla 
de 2022 i obrir la corresponent convocatòria.

Expedient 2286/2021. 
Sol·licitud d'Ús Puntual d'un Bé: Autoritzacions de 
l’ús de les instal·lacions i equipaments municipals

La Junta de govern, acorda:
Autoritzar a Quality Life Sport per al torneig internacional 
de handbol entre els dies 14 i 17 d’abril de 2022, l’ús del 
Pavelló poliesportiu nou el Pavelló poliesportiu nou i el Pavelló 
antic de la zona lúdic-esportiva.

Expedient 200/2022. 
Sol·licitud d'Ús Puntual d'un Be: Autoritzacions de 
l’ús de les instal·lacions i equipaments municipals.

La Junta de govern, acorda:
Autoritzar al Club escacs de l'Ampolla per al torneig per 
equips, l’ús de la Sala gran de l’Hotel d’Entitats.

Junta de Govern.
28 de Febrer 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 263/2021. José Salvador F.G. Favorable

Expt 1365/2021. Gabriel R.L. Favorable

Expt. 15/2022. Margarita Q.N. Favorable

Expt. 22/2022. Ernest L. Favorable

Expt. 24/2022. Alfredo G.A. Favorable

Expt. 25/2022. Raül L.C. Favorable

Expt. 26/2022. Lluís E.B. Favorable

Expt. 30/2022 Bernard L.D. Favorable

Expt. 34/2022. Meritxell J.Ll. Favorable

Expt. 35/2022. Marlyse Marie S.M. Favorable

Expt. 36/2022. Comunitat de veïns Vista Alegre 
11. Favorable

Expedient 247/2022. 
Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d'Aparcament 
per a Discapacitats

La Junta de govern, acorda:
Concedir a la Sra. Josefa G.F. la targeta d’aparcament per 



a persones amb disminució en la modalitat de titular no con-
ductor de vehicle.

Expedient 292/2022. 
Pla d’usos i serveis de temporada a les platges 
2022-2026.

La Junta de govern, acorda:
Aprovar el Pla de distribució d’usos i serveis a les platges per 
al període 2022-2026. I comprometre’s a sol·licitar anualment 
a l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya les 
autoritzacions anuals corresponents.

Junta de Govern.
7 de Març 2022
PART RESOLUTIVA

Expedient 52/2022. 
Contractacions: l’Acord marc de subministrament 
de carburants de la central de contractació del 
Consell Comarcal del Baix Camp.

La Junta de govern, acorda:
Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Societat 
Catalana de petrolis, S.A.

Expedient 383/2022. 
Contractacions: Aprovació inici expedient servei 
de lloguer de contenidors de runa, poda i volu-
minosos, canvi i retirada, així com la gestió dels 
residus generats i dipositats.

La Junta de govern, acorda:
Iniciar l'expedient de contractació del servei de lloguer de 
contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, així 
com la gestió dels residus generats i dipositats.

Expedient 152/2022. 
Aportació Conveni Associació Progat L'Ampolla.

La Junta de govern, acorda:
Aportar la consignació de 5.000 euros corresponents al 2022 
per atendre les obligacions derivades del conveni signat per al 
control de la població de gats ferals del municipi de l’Ampolla.

Expedient 355/2022. 
Subvencions Directes o Nominatives: Club Escacs 
L’Ampolla.

La Junta de govern, acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 433.00 €.

Expedient 358/2022. 
Subvencions Directes o Nominatives: Xec nadó.

La Junta de govern, acorda:
Concedir a José Mª S.V. i Àngels P.G. l’ajut únic de 150,00 
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill José.

Expedient 364/2022. 

Subvencions Directes o Nominatives: Xec nadó
 
La Junta de govern, acorda:
Concedir a Eva L.Z. i Francisco G.P. l’ajut únic de 150,00 € en 
concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Carla.

Expedient 365/2022. 
Targetes i Reserves d'Aparcament per a Disca-
pacitats

La Junta de govern, acorda:
Concedir al Sr. Manuel M.S. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular conductor 
de vehicle.

Junta de Govern.
14 de Març 2022
PART RESOLUTIVA

Llicències o Autorització Urbanística

Expt. 17/2022. Andrei P. Favorable.

Expt. 23/2022. Immaculada B.C. Favorable

Expt. 31/2022. Atalaia del delta S.L. Favorable

Expt. 38/2022 Bruno René J. C. Favorable

Expt. 39/2022. David F. Favorable.

Expt. 40/2022. Wilfredo F.B. Favorable

Expt. 41/2022. Marc P.C. Favorable

Expt. 42/2022. Andrei P. Favorable

Expedient 426/2022. 
Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d'Aparca-
ment per a Discapacitats

La Junta de govern, acorda:
Concedir a la Sra. Rosa R.D. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular no con-
ductor de vehicle.
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Finalitzen les obres del carrer Lliri de Mar,
al barri del Baconé

Redacció

L'Ajuntament va finalitzar al mes de febrer 
les obres d'urbanització del carrer Lliri de 
Mar. Amb aquesta acció, que estava in-
closa al Pla d'Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), el barri del Baconé ha 
quedat totalment urbanitzat.

Les actuacions van contemplar, entre d'al-
tres, la pavimentació del tram de carrer 
que fins llavors era de terra, la instal·lació 
de quatre fanals més, el soterrament de la 
xarxa de baixa tensió, la connexió de la 
línia de la xarxa d'abastament d'aigua po-
table que circula pel carrer Agram amb el 
final de línia existent al carrer Lliri de Mar i 
la connexió de la xarxa de sanejament del 
carrer Agram amb la xarxa que hi ha al 
carrer Lliri de Mar.

Les obres van anar a càrrec de l'empresa 
Regimovi SL, l'adjudicatària del projecte, i 
han suposat una inversió de 69.514,50 
euros per part del consistori municipal.



Gairebé una trentena de persones van 
participar el 20 de març en la iniciati-
va solidària Magic Line de Sant Joan 
de Déu, la qual va ser organitzada per 
l'Associació Esportiva Lo Fangar, amb 
el suport de l'Ajuntament. A l'Ampolla, 
es van recaptar més de 750 euros per 
a la causa.

El punt de sortida del recorregut va ser la 
plaça González Isla. A partir d'aquest 
emplaçament, els quatre equips partici-
pants van haver de recórrer tot el pas-
seig marítim fins a arribar a la bassa 
de les Olles, on els grups havien de fer 
la volta sencera a la llacuna i després 
tornar al punt d'inici.

La Magic Line SJD és una mobilització 
solidària, esportiva i festiva organitzada 
per Solidaritat Sant Joan de Déu, que 
consisteix a fer equips i caminar junts 
per captar fons per a projectes socials 
en favor dels col·lectius més vulnerables: 
persones sense llar, persones amb 
trastorns mentals, joves tutelats, petits 
amb malalties minoritàries...

L'Ampolla aporta més de 750 euros a la 
iniciativa solidària Magic Line SJD

Redacció
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L'Associació de Dones de l'Ampolla recapta 
1.546,55 euros per ajudar els infants 

refugiats de la guerra d'Ucraïna
Associació de Dones de l'Ampolla

Al final de la jornada es va recol·lec-
tar la quantitat de 1.546,55 euros 
que lliurarem a l'Associació És per tu. 
Aquesta ONG fa anys que treballa 
amb l’acolliment d'infants que viuen 
en zones contaminades per radiació 
a Txernòbil i que ara també té com a 
objectiu  ajudar els nens i nenes afec-
tats per la guerra d’Ucraïna.

Seguim!

El passat dia 16 d’abril, des de l’As-
sociació de Dones de l’Ampolla và-
rem promoure un acte solidari per 
recaptar diners pels nens i nenes 
refugiats de la guerra d’Ucraïna. La 
nostra associació vol agrair el suport 
i la complicitat de l’Ajuntament i de 
tota la xarxa de comerços del poble 
de l’Ampolla per la seva implicació 
en la causa.

La jornada es va iniciar a les 11 del 
matí amb activitats per a la família, 

ioga, una rifa amb les donacions dels 
comerços, un bingo popular i una mas-
terclass de zumba. A les 7 del vespre 
es va fer un concert solidari al port pes-
quer, en el qual van actuar:

Josep Maria Bonet, Miquel Rullo, Los 
Sirgadors, Anna Arques i el guitarrista 
Sergi Trenzano, el ngrup de rumba-fu-
sió Advertencia i la ballarina Sheila 
Kaur. Tots ells artistes reconeguts i als 
que volem donar les gràcies per la 
seva implicació i solidaritat.
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L'Associació de Dones de l'Ampolla 
organitza un acte per commemorar 

el Dia Internacional de les Dones

L’Associació de Dones de l’Ampolla, amb 
el suport de l’Ajuntament, va organitzar 
el 8 de març una tarda amb activitats i 
actuacions per commemorar el Dia Inter-
nacional de les Dones. La benvinguda 
a l’acte va anar a càrrec de la regidora 
de Cohesió Social, Gemma Caballé. Tot 
seguit, la presidenta de l’ADAM, Rosa 
Saez, va fer entregar a Àurea Tomàs 
Curto de la distinció Dona Honorífica 
de l’Ampolla 2022.

Al llarg de l’acte Teresa Clua Bosch, 
experta en polítiques de gènere, va llegir 
el Manifest 8 de març. El públic també va 
gaudir de l’actuació de dansa de Sheila 
Kaur, ballarina de dansa Yildiz, i de la 
intervenció musical del grup Amics de 
la Música Alegria, que va preparar un 
repertori de cançons populars. A més a 
més, les persones assistents van poder 
escriure frases a favor d’un món més just 
i igual al mural dissenyat per Esther Jové.

Redacció
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L'Associació Cultural Sant Jordi organitza una 
tertúlia sobre la invasió d'Ucraïna per apropar 

el conflicte a la ciutadania
Redacció

exposar que "amb aquest conflicte 
bèl·lic s’inicia un nou ordre mundial 
multipolar, tot i que encara no s’han 
creat nous canals de comunicació en-
tre potències".

Tot seguit, la trentena de persones as-
sistents a la tertúlia es va desplaçar 
fins a la plaça Manel Ferrer on va te-
nir lloc una concentració de rebuig a 
la invasió d'Ucraïna per part del go-
vern rus.

L'Associació Cultural Sant Jordi amb el 
suport de la Regidoria de Cultura van 
organitzar la tertúlia Pau a Ucraïna 
amb els ponents Tica Font, fundadora 
del Centre d'Estudis per la Pau i exper-
ta en economia de defensa, comerç 
d'armes, pressupostos de defensa i in-
dústria militar, i Pere Ortega, president 
honorari del Centre Delàs d'Estudis per 
la Pau i investigador i analista en temes 
de pau, no-violència, desarmament i 
conflictes. L'acte es va celebrar a la 

Biblioteca Municipal amb l'objectiu 
d'apropar el conflicte a la ciutadania 
i oferir una visió crítica de la guerra.

Al llarg de les dues ponències es va 
posar sobre la taula que "tot i que el 
govern de Vladímir Putin ha envaït 
Ucraïna, la mateixa Ucraïna, l'OTAN 
i la Unió Europea són responsables 
del conflicte, ja que es necessiten les 
dues parts implicades per produïr-se 
la guerra". A més, els dos experts van 



El MOLDE dibuixa un SOS al Trabucador com a 
crit d'alerta per la regressió del Delta de l'Ebre

Centenars de persones van configurar 
el 27 de març unes grans lletres de 
SOS a la platja del Trabucador, per fer 
un crit d’alerta per la situació de regres-
sió que pateix el Delta de l’Ebre. L’acte 
va ser organitzat pel Moviment de Lluita 
pel Delta de l’Ebre, que ha aglutinat la 
societat civil ebrenca, i va rebre el su-
port de l'Ajuntament, que es va sumar 
a aquesta reivindicació per reclamar la 
defensa efectiva i real del Delta.

El missatge SOS va ser enregistrat des 
de l’aire amb un dron i, posteriorment, 
entitats com Unió de Pagesos, la Fede-
ració de Productors de Mol·luscs del 
Delta de l'Ebre o la mateixa plataforma 
convocant van reclamar mesures urgents 
als governs català i espanyol per evitar 
que el mar continuï guanyant terreny.  

Tal com ja va avançar el MOLDE, l’ob-
jectiu general de la protesta era fer viral 
i present la problemàtica que pateix el 
Delta i, per tant, pressionar les instituci-
ons competents perquè emprenguin ac-
cions urgents tant al Trabucador com a 
moltes zones del Delta, que s’han tornat 
a veure castigades pel temporal Cèlia. 
Un altre propòsit era demostrar la “dis-
conformitat del territori” envers les inten-
cions del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico de co-
mençar el seu projecte d'atermenament, 
“que cal pensar que marcaria el punt 
d’inici de la desaparició del Delta”, se-
gons afirma el Moviment.

Redacció
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L'Institut de Camarles rep la visita d'alumnes 
i professors europeus en el marc del projecte 

'Erasmus+ KA229'

Redacció

L’Institut de Camarles va rebre del 6 al 
12 de març la visita de 24 alumnes 
i 10 professors de diferents països 
europeus, concretament provinents 
d’Alemanya, Grècia, Bulgària, Ro-
mania i Eslovàquia. Aquesta estada, 
durant la qual van estar allotjats a 
l’Ampolla, es va realitzar en el marc 
del projecte Erasmus+ KA229,  en el 
qual participa el centre.

Durant aquests dies, l’alumnat va 
tractar el tema de l’aigua, fonamen-
talment, des de les diverses àrees 
del currículum. El projecte que es va 
treballar s’anomenava Integrated Le-
arning Challenges, i en el cas de 
l’Institut de Camarles es va abordar 
la temàtica Water Waste, és a dir, 
el malbaratament de l’aigua. Des 
de mesos abans de la trobada que 
aquesta matèria s’havia estudiat en 
grups transnacionals i l’alumnat ha-
via elaborat diversos pòsters sobre 
el malbaratament de l’aigua al sector 
tèxtil, alimentari, industrial, en pobles, 
habitatges, escoles i, finalment, durant 
l’estada al Delta de l’Ebre es van 
presentar tots els projectes.

Entre les activitats que es van organit-
zar hi va haver tallers d’anàlisi d’ai-
gües, de construcció d’una depuradora 
d’aigua, l’elaboració i enregistrament 
d’un videoclip de la cançó del pro-
jecte, una visita a Tortosa, una altra 
a Món Natura i a diversos indrets 
del Delta de l’Ebre i una sortida per 
conèixer la Tarraco Romana. L'estada 
va culminar l’11 de març amb l’audi-
ció final dels treballs on hi va haver 
la representació dels ajuntaments de 
Camarles, l’Aldea i l’Ampolla i, tot 
seguit, es va celebrar un dinar al nostre 
municipi.
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La Regidoria de Cohesió Social posa en marxa 
un projecte per adaptar els espais i negocis del 
municipi amb elements d'accessibilitat cognitiva

La Regidoria de Cohesió Social està 
treballant en l'adaptació dels diver-
sos espais i negocis del municipi amb 
elements d'accessibilitat cognitiva. 
Aquesta iniciativa, impulsada amb la 
col·laboració del centre de diagnòstic 
i intervenció psicològica MonTea, està 
adreçada a persones amb autisme 
(TEA) amb la finalitat de fer-los un món 
més accessible i inclusiu i, al mateix 
temps, sensibilitzar la societat.

Aquests elements d’accessibilitat cog-
nitiva són símbols pictogràfics que se-
nyalitzen de manera senzilla quina és 
l’activitat que es realitza a cada esta-
bliment o espai i, preferiblement, han 
d’estar ubicats a l’entrada dels locals 
perquè puguin ser detectats de mane-
ra fàcil per les persones amb autisme. 
Els símbols que s’utilitzaran a l’Ampolla 
són propietat del Govern d'Aragó i han 
estat creats per Sergio Palao per a ARA-
SAAC, qui els distribueix sota llicència 
Creative Commons.

"Ens hem proposat aconseguir que tots 
els establiments i espais de l'Ampolla, 
tant públics com privats, formin part 
d’aquest projecte i posin aquest dis-
tintiu a un espai visible del seu local", 
explica Gemma Caballé, regidora de 
Cohesió Social.



Classes de salut i exercici físic adaptat 
a la gent gran al Parc de Salut de l’Arenal

Redacció

L'Ajuntament de l'Ampolla, amb la col-
laboració de l'empresa Gran Salut SCP, 
continuaran apostant durant el 2022 per 
l'envelliment actiu i saludable de la seva 
població major de 65 anys. El programa es 
va iniciar el 2019 i s'ha continuat realitzant 
de forma ininterrompuda.

Durant les sessions un llicenciat en Edu-
cació Física i Salut assessora i supervisa 
la pràctica d'exercicis, adequats a les 
capacitats de tots els participants. Aques-
tes classes les estan aprofitant dos grups 
de gent gran de la població, amb un 
total de 25 inscrits, els grups estan fent 
les classes els dimarts i dijous a les 9:00 
h a 10:00 h i de 10:00 h a 11:00 h 
del matí respectivament, amb una hora de 
durada. En cas de mal temps, les classes 
es continuen portant a cap els mateixos 
dies i horari, però en un espai cobert com 
és el centre d'entitats. 

Tots els usuaris i usuàries aprenen com 
s'han d'utilitzar els equipaments que hi 
ha al parc de salut, fent servir l'activitat 
física com a eina per prevenir l'envelliment 
prematur i augmentar els beneficis per a 
la salut, entre els quals podem destacar: 

• Reducció del risc de patir malal-
ties cardiovasculars, diabetis i 
hipertensió.

• Prevenció de l'osteoporosi, mi-
llora de la flexibilitat, mobilitat 
articular, to muscular i equilibri, 
així com la reducció del risc de 
caigudes.

• Millora de l'estat d'ànim. Dismi-
nució de l'ansietat, l'estrès i la 
depressió.

• Millora la relaxació i descans.

• Disminució de la dosi de medi-
cament

• Incrementa les possibilitats de 
relació i participació social.

Mitjançant iniciatives com aquesta, l'Ajun-
tament de l'Ampolla, juntament amb Gran 
Salut SCP, fa promoció de la salut comuni-
tària, intentant fomentar l'envelliment actiu, 
entès com el procés d'optimitzar oportunitats 
per al benestar físic, psíquic i mental en 
el decurs de la vida. Qualsevol persona 
de la població interessada a formar part 
d'un dels dos grups pot demanar més 
informació a l'Ajuntament.

L'objectiu és estendre l'expectativa i la 
qualitat de vida en edat avançada i, a 
més, fer-ho amb un ambient de treball 
agradable i en un entorn inigualable 
com és el passeig marítim de l'Arenal.
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SAIAR L’ONADA L’AMPOLLA: 
Gent gran, gent activa! 

Ariadna Anguera - Directora SAIAR l’Ampolla 

Ens trobareu a la Zona Lúdico Esportiva 
de l’Ampolla! 
Som una petita gran família que acon-
seguim celebrar els bons moments, ma-
quillar els no tan bons i fer-nos costat en 
els dolents, que també hi són. 

Els professionals que treballem al centre 
acompanyem les persones usuàries i les 
seves famílies en l’etapa de la vellesa, 
intentant fer el camí més fàcil i donant la 
dignitat i el valor que aquesta etapa de 
la vida, sovint infravalorada, es mereix. 

Al centre treballem l’aspecte físic, cog-
nitiu, emocional i relacional. A banda 
de les celebracions ja habituals, ens 
apuntem al que faci falta! No sabem 
què vol dir avorrir-se! 

Plantem cara a la Covid-19 i ens esfor-
cem perquè cada dia sigui únic, con-
vertint les petites coses del dia a dia en 
grans esdeveniments… i és que, a qui 
no li agrada fer la tradicional calçotada 
amb bona companyia, convertir-se per 
un dia en una autèntica emperadriu, o 
ser protagonista de l’stories d’Instagram? 

Som persones grans, d’edat avançada, 
i això no està renyit en ser persones 
actives i inclusives en la societat d’avui. 
El passat 15 de març, la Sra. M Cinta 
Montañés i Ariadna, directora del cen-
tre, vam participar en el programa El 
Recapte de la ràdio Delta.cat, espai on 
vam explicar la nostra experiència al 
centre i on ens vam emocionar en sentir 
el testimoni de la M. Cinta. A l’Onada 
creiem que és important donar veu a les 
persones grans, qui ens aporten saviesa, 
coneixement i reflexió, donant-nos així 
una autèntica lliçó de vida.
Podeu escoltar el programa accedint al 
Podcast que teniu a la web de Ràdio 
Delta.cat.

Vols formar part de la nostra petita gran famí-
lia? No dubtis en trucar-nos al 977.593617 
o visitar-nos al Centre de dia!
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A més del servei de centre de dia que ja 
coneixeu, comptem amb un ampli ventall 
de serveis que pretenen donar resposta 
a qualsevol necessitat que pugueu tenir, 
us en detallem uns quants perquè us en 
féssiu una idea: 

Àpats a domicili: No tens temps de cui-
nar? Vols llepar-te els dits amb el menjar 
casolà fet per Antònia? Gaudeix d’una 
dieta equilibrada elaborada per la nostra 
nutricionista. Ho vens a buscar o t’ho 
portem a casa? Tu tries!

Perruqueria: Que important és sentir-nos 
guapos/es! La nostra perruquera, Geor-
gina Espinosa, t’ho fa al teu gust, sigui 
venint al centre o desplaçant-se a casa 
teva. 

Compra/Lloguer d’ajudes tècniques: 
Si necessites qualsevol ajuda tècnica 
(cadira de rodes, caminadors, grues, 
crosses…) sigui de manera puntual o 
continuada, vine al centre i David, el 
nostre fisioterapeuta, t’assessorarà. 

Servei d’Ajuda a Domicili: Si neces-
sites ajuda per cuidar el teu familiar, 
per netejar la casa o per administrar 
la medicació, posa’t en contacte amb 
nosaltres! Treballadors/es qualificats es 
desplaçaran fins a casa teva per fer-te 
la vida més fàcil. 

Davant la necessitat que pugueu tenir, 
no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres. T’assessorarem i junts buscarem 
una solució. 

“Poca gent domina 
l’art de saber envellir”.

François De La Rochefoucauld
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Els restaurants de l'Ampolla participants en 
les 9es Jornades Gastronòmiques de la Galera 

serveixen més de 4.200 menús
Redacció

Els deu restaurants de l’Ampolla que 
van participar en les 9es Jornades Gas-
tronòmiques de la Galera de les Terres 
de l’Ebre van servir un total de 4.236 
menús. Enguany, les Jornades van tenir 
lloc de l’11 de febrer al 13 de març.

Els restauradors i les restauradores ad-
herits a la iniciativa van oferir menús 
amb aquest saborós crustaci com a pro-
tagonista, tots ells maridats amb vins de 
garnatxa blanca de la DO Terra Alta. 
Com cada any, aquestes jornades es 
van fer conjuntament amb les altres tres 
Viles Marineres de les Terres de l’Ebre: 
Alcanar, l’Ametlla de Mar i la Ràpita.

Els restaurants participants de l’Ampolla 
van ser: Can Piñana, Casa David, Casa 
Llambrich, Club Nàutic - Casa Monte-
ro, La Barraca, Lo Goleró, Roca Plana, 
Rodamar, Sol i Taperia Lo Típic. Entre el 
ventall de propostes que els comensals 
podien trobar en els menús dels diversos 
restaurants hi havia carpaccio de galera 
amb vinagreta de mel i fruits secs, ostra 
amb reducció de caldereta de galera, 
pop amb reducció de galera, caneló 
riberenc de galera amb encenalls de 
trufa, civet de tonyina roja balfegona 
amb galera, i brioix amb mantega de 
galera, entre molts altres plats.

Aquestes jornades, proposta autèntica 
lligada a la identitat marinera del litoral 
ebrenc, manifesten el compromís amb la 
cuina de proximitat i el producte local. 
Així doncs, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, 
la Ràpita i Alcanar, viles marineres que 
mantenen vives les tradicions pesque-
res, ofereixen a veïns i visitants una 
experiència vinculada als valors de la 
vida marinera.



El congrés culinari GastroMar 2022 referma 
l’Ampolla com a espai gastronòmic del Delta

Redacció

La segona edició del GastroMar l’Ampolla, 
organitzada per l’Ajuntament, va refermar un 
any més l’Ampolla com a espai gastronòmic 
del Delta. Des del 20 al 22 de març, el 
municipi va estar immers en el món gastro-
nòmic i es va debatre sobre l’elaboració 
de productes mariners del Delta de l’Ebre, 
l’alimentació responsable i la cuina d’apro-
fitament, sostenible, saludable i familiar.

Al llarg del congrés, més d’una desena 
de professionals del món de la cuina 
van elaborar en directe plats i receptes 
marineres tant de cuina clàssica i tradici-
onal com de fusió mediterrània-oriental i 
també d’autor contemporània, moderna i 
conceptual. En els showcookings es van 
utilitzar peixos sostenibles, arròs, ostres i 
mol·luscs del Delta, peixos poc coneguts 
i parts del peix que no se solen menjar.

Les demostracions culinàries dels i les xefs 
eren sempre comentades pels acadèmics, 
els quals exposaven, des del vessant 
acadèmic i científic del congrés, com es 
pot continuar gaudint de tot allò que el 
mar ofereix i, al mateix temps, afavorir la 
seva ecologia, l’economia local, la vida 
dels pescadors, la restauració, el turisme 
sostenible, la salut de la ciutadania, la 
cultura i el plaer gastronòmic. Aquesta 
part del congrés va estar coordinada 
per la Fundació Alícia.
Entre els cuiners i les cuineres, van par-
ticipar-hi Ada Parellada, del restaurant 
Semproniana, qui va preparar diversos 
plats mostrant la cuina d’aprofitament, 
sostenible, saludable i familiar; Gessa-
mí Caramés, pastissera i presentadora 
del programa Cuines de TV3, qui va 
centrar la seva intervenció en un repàs 
cronològic des del passat fins al futur del 
mar i la gastronomia; Eduard Xatruch, 
del restaurant Disfrutar** de Barcelona 
i del Compartir de Cadaqués, qui va 
mostrar diferents propostes de la cuina 
d’avantguarda, centrant-se en la creati-
vitat i les noves tècniques; Ivan Margalef 
i Xavier Benito, del restaurant L’Ó*, que 
van transformar en sostenibles diferents 
plats típics de la gastronomia del Delta 
de l’Ebre; i Iolanda Bustos, la cuinera de 

les flors, qui va cuinar diverses propostes 
amb ostres de l’Ampolla.

En l’àmbit acadèmic i científic es va 
comptar amb la presència, entre d’al-
tres, de Toni Massanés, director de la 
Fundació Alícia; Paula Molés, periodista i 
presentadora del programa Un restaurant 
caníbal a Berlín de Catalunya Ràdio; 
Cristóbal Aguilera, gestor d’Innovació 
a l’IRTA i divulgador científic; i Lourdes 
Reig, biòloga i doctora en Ciències del 
Mar, professora titular de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i directora de 
la Xarxa d’I+D+I Marítima de Catalunya.
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Recupera totes les sessions 
del GastroMar l’Ampolla 2022. 



Concurs L’Ampolla, 
cuina de l’ostra
En el marc d’aquest congrés culinari, 
es va celebrar la 8a edició del concurs 
L’Ampolla, cuina de l’ostra, on set res-
tauradors de la localitat van presentar 
un plat d’ostra cuinada.

El jurat, format per Eduard Xatruch, del 
restaurant Disfrutar** de Barcelona i del 
Compartir de Cadaqués; Toni Massanés, 
director de la Fundació Alícia; i Enric 
Gisbert, cap del programa d’Aqüicultura 
de l’IRTA de La Ràpita, va atorgar el Premi 
a la millor presentació al restaurant Del 
Mar, el Premi a l’elaboració a La pes-
quera i el Premi al compromís sostenible 
a Casa Llambrich- Juani.

GastroMar l'Ampolla rep el premi 
Catalonia Hub Seafood 2022
El congrés GastroMar l’Ampolla ha estat 
reconegut recentment per la seva contri-
bució a l’estratègia marítima de Cataluya 
amb el premi Catalonia Hub Seafood 
2022, que atorga el Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya. 
L’entrega del reconeixement es va fer el 
27 d'abril en el marc de la fira Seafood 
Expo Global/Seafood Processing Global.
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L'Ampolla crea ponts amb nous consumidors al 
saló internacional Alimentaria

Redacció

L’Ampolla es continua posicionant com 
a espai gastronòmic del Delta i del 4 
al 7 d’abril ho va fer al saló internaci-
onal d’alimentació, begudes & food 
service Alimentaria, al Recinte de Gran 
Via de Fira de Barcelona. L’assistència 
en aquesta fira va servir per crear ponts 
entre l’oferta gastronòmica del municipi 
i nous consumidors, com per exemple 
restaurants, botigues especialitzades o 
la ciutadania.

Les persones que van visitar l’estand de 
l’Ampolla, a més de conèixer la varietat 
de productes que es poden trobar a la 
localitat, van descobrir l’ampli ventall 

d’oferta turística que ofereix la població. 
En aquesta línia, els productors locals 
Kensho Sake, Harbour Gin, Oli del Mar 
i Mirador Badia van representar el mu-
nicipi mostrant la diversitat de propostes 
que es produeixen a la població.

Des de la Regidoria de Turisme “conti-
nuem treballant per consolidar l’Ampolla 
com un referent gastronòmic, ja que tenim 
una àmplia oferta de productes especials 
que ens diferencien d’altres municipis. 
Volem estar al costat de les persones 
emprenedores perquè els ampolleros i 
ampolleres continuïn mostrant aquesta 
empenta que els caracteritza i donin a 

conèixer l’Ampolla”, explica Meritxell 
Faiges, regidora de Turisme.

La presència de l’Ampolla al saló interna-
cional Alimentaria va suposar una inversió 
de 8.000 euros, els quals es van destinar 
al disseny i la producció de l’estand, a 
la impressió del material promocional i 
al lloguer de l’espai. Durant els quatre 
dies, l’expositor on es va promocionar 
l’Ampolla va rebre diverses visites de 
personalitats, entre elles la del delegat 
territorial del Govern de la Generalitat 
a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, 
i la del director de la Fundació Alícia, 
Toni Massanés.
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Una vintena de comparses omplen de festa 
i disbauxa la rua de Carnaval

Redacció

L’Ampolla va viure el 26 de febrer una 
tarda plena d’emoció i disbauxa amb 
el Carnaval. Un total de 16 comparses 
es van reunir a la plaça González Isla, 
on es va dur a terme la presentació de 
cada grup abans d’iniciar la rua. El 
ventall de disfresses va ser molt extens, 
hi havia hippies, animadores, rumbers 
i rumberes, gimnastes de la dècada 
dels anys 80, disfresses inspirades en 
la popular sèrie El joc del calamar i, 
per descomptat, no hi podia faltar el 
virus de la Covid-19. Tot seguit, es va 
iniciar la rua, durant la qual més d’un 
centenar de persones van omplir de 
festa i música els carrers del municipi.

La desfilada va acabar amb una 
baldanada popular al port pesquer, 
on es va poder ballar al ritme de 
la música de Cristobal La Bèstia. 
Com a punt final de la festa, es 
va realitzar el sorteig de les reines 
de festes d’aquest any. Després de 
posar tots els noms de les pubilles 
en una urna, Elsa Buera Arrojo va 
ser escollida com a Reina Infantil i 
Sandra Montagut Herranz com a 
Reina de Festes.
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La Regidoria de Cultura organitza diverses 
presentacions de llibres i un recital de poesia

Redacció

La Regidoria de Cultura ha organitzat 
durant els darrers mesos les presentacions 
de dos llibres i un recital de poesia amb 
l’objectiu de promoure la cultura entre els 
ampolleros i ampolleres. El 18 de febrer, 
va tenir lloc a la Biblioteca Municipal 
el recital de poesia Felicita Fuster i la 
poesia internacional del segle XX, que 
va anar a càrrec de Mireia Vidal-Conte. 
En el transcurs de l’acte, la vintena de 
persones assistents van gaudir de la 
lectura d’obres poètiques tant de Fuster 
com d’altres autores del mateix segle.

El 5 de març, a l’hotel Flamingo, l’HC 
Josep Rull va presentar el seu llibre 1 

dia d’octubre, 2 poemes. Quan l’es-
perança venç la por. Durant l’acte, 
que va estar presentat per Francesc 
Sancho, exalcalde de l’Ampolla, on van 
assistir una cinquantena de persones, 
el conseller va desgranar les hores, les 
experiències, les reflexions, les amistats, 
les decepcions i les esperances del seu 
temps a la presó. També va explicar 
les seves conviccions nacionals i el 
seu compromís nacional al servei de 
Catalunya.

En aquesta línia, el 18 de març, es va 
organitzar també a la Biblioteca Munici-
pal la presentació del llibre Sobreviure 

a la vida, de Jaume Martín, a la qual 
van assistir una quinzena de persones. 
L’autor va exposar que el llibre és un 
relat ple d’esperança i un viatge d’in-
trospecció a les profunditats de l’ésser 
humà a través del dolor, la superació 
i l’amor. Tots els fons recaptats amb la 
venda d’aquest llibre, Martín els destina 
a la recerca del càncer infantil.

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca 
Municipal continuaran apostant per 
l’organització d’aquest tipus d’actes 
i tallers per tal de crear una agenda 
cultural àmplia i diversa al llarg de 
tot l’any.



"Participar en l'Ultra-Trail de 
Mont-Blanc és una experiència que 
tota persona aficionada a les curses 
de muntanya ha de viure almenys 

una vegada a la vida"

Mireia Curto Perelló - Periodista
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Francesc Caballé Fabra, nascut a l'Ampo-
lla, és un apassionat de les ultramaratons de 
muntanya. Va córrer la seva primera cursa 
quan tal sols tenia 8 anys, la participació 
en aquest cros escolar va despertar-li la 
curiositat per l'atletisme, el qual va practicar 
fins als 16 anys. Després d'un parèntesi per 
jugar a futbol, amb 27 anys va reprendre 
l'afició per córrer, però aquesta vegada 
va canviar l'asfalt per la muntanya. 

L'agost de l'any passat va participar 
per primera vegada en l'Ultra-Trail de 
Mont-Blanc, la cursa de muntanya més 
important del món, que consisteix a donar 
la volta al Mont Blanc (4.810 metres), 
el cim més emblemàtic de la serralada 
dels Alps. L'ampollero va aconseguir 
acabar-la en un temps de 28 hores i 34 
minuts. Després de travessar tres països: 
França, Itàlia i Suïssa, va ser el segon 
català i el novè espanyol en arribar a la 

Per què prefereixes córrer per la muntanya 
que per l’asfalt?

La muntanya em permet estar molt més tranquil mentre practi-
co l’esport i fa possible que estigui més sol en el moment 
que competeixo o entreno. A aquests dos fets se li suma 
que el trail running et posa molt més al límit que una cursa 
per asfalt, ja que al llarg d’aquestes competicions et trobes 
desnivells molt diferents i, a més a més, tenen una durada 
molt més llarga que una cursa de ciutat.

Amb quant de temps comences a preparar una 
cursa de muntanya?

Quan et dediques a participar freqüentment en curses de muntanya, 
per tal d’estar sempre preparat físicament i també mentalment per 
realitzar-les és molt important seguir una rutina diària d’entrenament. 
Ara bé, uns 30 o 45 dies abans que se celebri una competició, 
intento planificar els entrenaments tenint molt en compte el tipus de 
cursa a la qual participo. Sobretot els factors que tinc en compte 
per fer aquesta preparació prèvia és o bé la distància o si es tracta 
d’una competició amb molt de desnivell o també el tipus de terreny 
que em trobaré al llarg del trajecte. D’aquesta manera, adapto el 
cos a la fita i sé que estarà preparat per aquell dia.

línia de meta. En la classificació general 
de la cursa, va quedar en la 75a posició 
d'un total de 2.400 corredors. 

Ha participat en onze ultramaratons de 
muntanya, en el seu palmarès destaquen 
les primeres posicions a l'Ultra-Trail Mun-
tanyes de la Costa Daurada 2018 (48 
quilòmetres), realitzant-la en 5 hores i 28 
minuts, a l'Ultra-Trail Serra de Montsant 
- Montsant Stage Run 2021 (87 quilòme-
tres), arribant a la meta en 9 hores i 37 
minuts, i la 12a posició a la CDH de la 
Vall d'Aran by UTMB (105 quilòmetres), 
amb un temps de 15 hores i 32 minuts. 

Quan li preguntes pel seu lloc preferit per 
entrenar, explica que la zona del Parc 
Natural dels Ports té racons espectaculars, 
però on més es prepara és a prop de 
casa, per les muntanyes de l'Ampolla, 
el Perelló i Tortosa.

Per preparar-me la meva participació en l’Ultra Trail del Mont-
blanc, per exemple, que és el meu gran objectiu de l’any, 
des del mes de gener, que és quan obren les inscripcions, 
que ja estic pensant i planificant tots els entrenaments amb la 
vista posada en aquesta competició per poder arribar el més 
preparat possible per fer els 170 quilòmetres.

Llavors, t’hi tornes a presentar?

Per descomptat. Ja hi estic inscrit per participar-hi una altra 
vegada aquest estiu. Estic molt orgullós de poder tornar-hi, 
perquè aquesta prova es podria comparar en jugar un mun-
dial de futbol. 

Hi participaràs per aconseguir algun repte?

El propòsit principal en una cursa d’aquestes característiques 
sempre és acabar-la. Si soc una mica més ambiciós, m’agra-
daria millorar el temps que vaig obtenir l’any passat - 28 
hores i 34 minuts-. Si m’ho miro des de la meva faceta més 
competitiva, voldria fer-la en un temps d’unes 26 hores per 
poder classificar-me en el top 50 de la prova, que seria un 
gran resultat. 
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Continuant parlant de l’Ultra-Trail de Mont-
Blanc, què vas sentir quan vas arribar a la 
meta?

Una alegria immensa. L’Ultra-Trail de Mont-Blanc és conside-
rada com la cursa de muntanya més important del món per 
la seva distància i el gran desnivell que té i això és sinònim 
de patiment i moltes hores d’estar corrent sense parar. A més 
a més, la meteorologia a la nit no va acompanyar, ja que les 
temperatures eren molt baixes. Ara bé, el fet de travessar la 
línia de meta amb el meu fill i veure la meva dona, els meus 
pares i els amics esperant-me va ser la millor recompensa i 
una experiència que tota persona aficionada a les curses de 
muntanya ha de viure almenys una vegada a la vida.

Quina és la teva rutina diària d’entrenament 
quan tens una marató de muntanya a la vista?

Fins a l’any passat tenia un entrenador personal, però era molt 
difícil compaginar els entrenaments que em planificava amb la 
feina i la vida personal, perquè m’obligaven a invertir-hi molt de 
temps. Per això, vaig decidir que a partir d’aquell moment seria 
jo l’encarregat de dissenyar els meus plans d’entrenament i adap-
tar-los al meu dia a dia per tal de poder combinar-ho tot. Entre 
setmana hi dedico entre una hora i mitja i dues hores diàries i els 
caps de setmana, com tinc més disponibilitat, hi destino bastant 
més temps, entre 4 i 6 hores. Tot i que, si tinc alguna cursa a 
la vista i és d’una intensitat dura, fins i tot assigno algunes hores 
més als entrenaments, sobretot en caps de setmana.
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Què et passa pel cap quan comences a sentir 
les cames cansades i encara et queden molts 
quilòmetres per davant?

És una pregunta que em fan molt sovint. La veritat és que intento 
no pensar en res, perquè tenir el cap clar és tan important 
com estar preparat físicament, ja que arriba un moment que 
les cames es casen i si no estàs preparat psicològicament són 
estones molt dures. Un dels meus secrets és intentar planifi-
car-me la cursa per trams, com si hi hagués mini curses dintre 
de la prova. D’aquesta manera, a mesura que vaig arribant 
a les metes d’aquests trams, que moltes vegades són els avi-
tuallaments, vaig pensant que cada cop estic més a prop de 
travessar la línia de meta. A més a més, en moltes ocasions, 
la família i els amics, que tinc la sort que m’acompanyin a 
gairebé totes les curses, estan en algun d’aquests avitualla-
ments i això és la millor recepta per carregar-me d’energia 
per arribar fins al final.

Et queda alguna ultra-trail pendent? 

Un cop feta l’Ultra-Trail de Mont-Blanc i tenint en compte 
que enguany hi tornaré a participar, ja tindria tot el meu 
rànquing d’ultramaratons de muntanya complit. Així que 
em quedo amb que la família em segueixi acompanyant i 
donant forces en cada una de les proves on em presenti.
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Reflexions sobre la guerra Ucraïna

Tica Font - Investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau
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s'accepta) i que el Donbass serà independent, que la 
llengua russa torni a tenir drets i es pugui aprendre a 
l'escola, i finalment, demana a Ucraïna que es desna-
zifiqui i enfronti la situació de grups radicals d'extrema 
dreta. Seria important ampliar el grup negociador, que 
no estigui format solament per militars o algun membre 
del govern, convé que estigui la societat civil i les seves 
demandes. És crucial que tots compleixin les resolucions 
de Nacions Unides. 

A l'esfera global cal situar aquesta guerra com el final 
de l'hegemonia mundial dels Estats Units i l'inici d'un 
nou ordre mundial multipolar. Aquest nou ordre encara 
no s'ha dotat d'estructures de diàleg per dirimir les 
diferències d'interessos entre les potències, és evident 
que Rússia vol formar part d'aquest nucli. La qüestió és 
que caldrà influir i molt per canviar les relacions entre 
potències, cal que les relacions no siguin de domini, 
imposició i de força i que siguin relacions de coopera-
ció, acceptació mútua i de compartir el planeta. Si les 
relacions no canvien en pocs anys es tornarà a tenir una 
altra guerra i tornarem a reproduir el mateix debat: Cal 
enviar armes? Cal intervenir militarment? Quina menade 
boicot fem? Caldrà treballar per fer-ho possible.

Fa dies que veiem imatges de la batalla, imatges de 
destrucció de moltes infraestructures, imatges de refu-
giats i ara veiem imatges de massacres humanes. Cap 
d'aquestes imatges les veuen la població russa, tots 
dos bàndols utilitzen els mitjans de comunicació com 
a instrument de guerra, tots dos bàndols informen de 
manera que els sigui favorable, Putin parla d'interven-
ció per alliberar Ucraïna, mostra imatges netes de la 
guerra i mostra els seus èxits. Ucraïna fa el mateix, però 
a l'inrevés: mostra destrucció, atacs a infraestructures, 
mostra la desesperació de les persones, mostra la 
massacre de Bucha i nosaltres veiem la guerra a través 
de les imatges que facilita Ucraïna o les imatges que 
poden oferir corresponsals, veiem els patiments de la 
gent, empatitzem amb ells i deixem que les emocions 
guiïn les nostres decisions. Quan les emocions pesen 
més que la raó donem suport a tot allò que el govern 
proposi, sigui involucrar-se en la guerra, vendre armes o 
incrementar el pressupost de defensa. No oblidem que la 
informació que rebem és segada, és informació de part 
i que tots dos bàndols juguen a la guerra informativa. 
La veritat del que ha passat en els combats trigarem 
temps a saber-la, segurament quan ja les televisions no 
en parlaran de la guerra. 

Putin ha envaït Ucraïna, ell ha començat la guerra, ell 
és el responsable, però una guerra la fan com a mínim 
dos, i segur que totes les parts tenen una certa culpa 
per haver acabat on som. És cert que Putin fa uns anys 
que demana a l'OTAN que no incorpori països que 
han estat en la seva esfera d'influència, que no situï 
míssils apuntant el seu territori, la societat ucraïnesa fa 
anys que debat si s'apropa a l'OTAN i la UE o cap a 
Rússia, debat que es polaritza i que des de 2014 hi 
ha guerra civil l'exèrcit ucraïnès i milícies prorusses en 
la regió del Donbass. 

Aquestes posicions enfrontades s'haurien d'haver resolt 
de manera dialogada entre la població ucraïnesa, res-
pectant les posicions i sense vulnerar drets. En aquest 
moment solament queda la sortida negociada, que 
arriben a acords d'alto el foc i de pau. En l'agenda 
de negociació està: que Ucraïna renuncia a entrar a 
l'OTAN (ja està acceptat) i que no tingui bases militars i 
armament estranger en el seu territori, que Ucraïna sigui 
neutral, debaten sobre com seria aquesta neutralitat, 
que Ucraïna accepti que Crimea és russa (sembla que 



Coses Nostres
Lluís Bultó i Antolin - Ciutadà de l'Ampolla

He de confessar, que cada dia em costa més asseure'm 
davant del teclat i articular un conjunt de línies, on expressar 
quelcom del que pugui interessar al nostre col·lectiu, amb la 
creença que tingui cap utilitat reial.

Nosaltres tenim, entre molts altres, diversos problemes 
bàsics: la incomprensió, el tracte i fins i tot l'oblit, que som 
sotmesos per les darreres generacions que ens qualifiquen 
amb l'adjectiu pejoratiu "d'avis", sense pensar que una gran 
majoria no en som.

L'altra i no menys greu és el tema de les pensions. Els que 
hem treballat i "cotitzat" més de quaranta anys i d'altres 
també amb menys, que a la darreria de les nostres vides, 
es troben en molts casos amb la necessitat d'ajudar als fills 
fent front a les seves despeses bàsiques com l'habitatge o 
l'alimentació i, en nombrosos casos, acollint-los al seu retorn 
junt amb la seva família quan s'han quedat al carrer per 
causa dels desnonaments, atesa la seva situació econòmica.

Cal doncs, tocar eix tema tan punyent i m'he ajudat d'un 
estudi de la doctora en Economia de la UB Júlia Montserrat 
Codorniu, titulat "El futur de les pensions, més pobresa?" i 
del que encara que té uns quants anys, n'he fet ús pel 
vostre coneixement, de les dades més interessants, que 
malauradament no han canviat.

Segons el seu estudi, un de cada tres pares ancians dona 
ajuda econòmica de forma regular als fills i un de cada deu 
ha acollit la família del fill a casa seva.

L'ajuda dels pares ancians als fills no es deu tant al fet d'aquests 
tinguin majoritàriament una elevada capacitat econòmica si no 
respon bàsicament a una qüestió de "solidaritat familiar". La 
percepció d'uns ingressos regulars -les pensions- i el fet de tenir 
freqüentment, l'habitatge en propietat (81% són propietaris 
sense hipoteca) els ha permès afrontar les despeses de 
subsistència de la "família ampliada" si bé, en molts casos, amb 
certes restriccions. Les pensions de jubilació i les de viudetat 
han tingut un papar molt important en el poder d'adquisitiu 
de les persones grans, al qual ha contribuït la garantia estatal 
d'una pensió mínima, la revalorització anual de les pensions 
segons l'IPC i un sistema de pensions no contributives pels 
casos més extrems de persones en situació d'extrema pobresa.

Però el futur de les pensions "públiques" no és gaire brillant. 
Actualment, estem immersos en un procés de devaluació de 
les pensions que farà minvar el poder adquisitiu actual de 
les "noves" pensions de jubilació. La revalorització de les 
pensions segons un nou índex (IRP) -que pot ser més baix que 
l'IPC-, l'augment del nombre d'anys cotitzats per determinar 
la base de la pensió, l'allargament de l'edat legal de 
jubilació, entre d'altres, són factors que faran baixar l'import 
de les rendes dels jubilats. Cada cop serà més difícil poder 

arribar a tenir la pensió màxima, tant per l'agreujament de 
la normativa com per la degradació del mercat laboral que, 
amb les elevades taxes d'atur la primacia dels contractes 
temporals u els llargs períodes d'inactivitat, farà difícil poder 
sumar els anys de cotització exigits.

La successió de notícies sobre el continu aprimament de la 
guardiola de les pensions fa que apareguin propostes per 
disminuir la despesa pública, i també, l'absència del principi 
de solidaritat i de redistribució entre els cotitzants reduiria, 
encara mes, les pensions d'aquells amb salaris més minsos, 
que no tenen capacitat d'estalvi per destinar recursos a fons 
complementaris, i propiciaria la creació de noves bosses de 
pobresa, com la de treballadors que han cotitzat molts anys 
però amb sous baixos o empleats amb baixa intensitat laboral.

Un sistema públic de pensions amb la garantia d'un nivell de 
rendes mínimes "dignes" és el millor instrument per combatre 
la pobresa de la població davant de situacions adverses, en 
contraposició als sistemes privats de pensions, dels quals, 
en els anys de la crisi econòmica, els jubilats ha tingut 
l'experiència de veure com s'esvaïen els seus estalvis invertits 
en fons de pensions.

Hi ha propostes per respondre a l'actual situació de crisi del 
Sistema de Seguretat Social que no posarien en perill els 
fonaments de l'Estat de Benestar, com la del finançament 
parcial a través d'impostos o, fins i tot, la creació d'un impost 
específic per al finançament de les pensions. És necessari 
un debat profund sobre el futur del sistema de pensions per 
garantir la seva sostenibilitat, però sobretot cal salvaguardar 
el principi de solidaritat entre els individus per tal de garantir 
un nivell de pensions dignes i evitar la pobresa. La gent gran 
i la societat en general, a la llarga, ho agrairem!

Eix estudi o les possibles conseqüències estant basades a la 
generalitat de l'Estat Espanyol, ara bé i si ho traslladem a una 
possible Catalunya independent...?

El guany econòmic d'una Catalunya independent tindria un efecte 
multiplicador sobre l'economia catalana, El guany econòmic es 
podria dedicar a incrementar la despesa pública o a rebaixar els 
impostos. Això faria incrementar el consum i la inversió generaria 
un efecte positiu sobre l'economia, ja que incrementaria la 
capacitat productiva i es crearien nous llocs de treball.

Els diners de les pensions es paguen amb les aportacions de les 
persones que treballen actualment. No són cap guardiola que 
té l'Estat. Catalunya és la primera comunitat autònoma amb més 
població treballadora i amb uns salaris contributius més alts. 
Tenim una ràtio de 3,2 persones que produeixen per pensionista 
quan la mitjana mínima per pagar les pensions és de 2,5

Per tot el dit, ...l'única solució, ja la sabem...!

Col·laboracions | 35





COM POT AFECTAR 
L’ECONOMIA A 
L’ALIMENTACIÓ?
Davant la situació actual de pujada de preus i els conflictes de Guerra, preocupa com aquests fets poden afectar a 
l'alimentació de la població. I és que, s'ha demostrat com el 18,1% dels nens i nenes amb ingressos més baixos a les 
seves llars consumeix cada dia dolç, enfront del 10% dels nens de famílies amb rendes més altes (Save the Children). 
És, per tant, evident que, els ingressos baixos faran que la salut nutricional de la nostra població sigui menor, augmentat 
així les malalties cròniques com l'obesitat.

Dra. Roser Martí Cid
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica | Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 

Doctora en Nutrició i Metabolisme | Màster en Nutrició i Metabolisme

A més a més, aquests dies, la FAO també 
ha alertat que és el primer cop que s’arriba 
a màxims històrics en l’augment de preus 
de matèries primeres, sobretot els cereals 
i els olis (gira-sol, colza i palma) i també 
van en augment les carns i els làctics, a 
banda dels carburants, que fa augmentar 
també el cost de tot l’anterior.

Per tots aquests motius, i posant com a 
exemple alguns dels aliments que han in-
crementat més els preus, podem buscar 
alternatives:
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N'és un exemple l'increment del cost de 
l'oli de gira-sol davant l'oli d'oliva, el qual 
ha estat en les últimes setmanes en boca 
dels informatius. Tot i que estem en una 
zona de cultiu de l’oli d’oliva i qui més qui 
menys fa collita, encara hi ha molta pobla-
ció que fa ús d’altres olis, i aquí hem de 
saber escollir. Així, encara que inicialment 
l'oli d'oliva pugui suposar un cost més ele-
vat, és més rendible i interessant perquè:

• L’oliva d’oliva suporta unes tempe-
ratures més elevades que l'oli de 
gira-sol, per tant ens durarà més 
perquè tarda més en “cremar-se”.

• L'oli d'oliva quan s'escalfa “creix” 
pel que amb menor quantitat d’oli 
s'aconsegueix més volum, i per 
tant, utilitzarem menys quantitat.

• Nutricionalment, aporta més nu-
trients, principalment Omega 9, 
beneficiós en la prevenció de les 
malalties cardiovasculars.

• El seu consum afavoreix el gran im-
pacte mediambiental i la petjada 
de carboni que pugui suposar el 
consum d'altres olis provinents d'al-
tres països.



Busquem alternatives i 
busquem-les saludables!
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Per tant, encara que hi hagi un incre-
ment del cost de l'oli de gira-sol, l'oli 
d'oliva continua sent el millor greix de 
la dieta mediterrània, el més aconsella-
ble, és un producte de la nostra cultura, 
de la nostra zona de proximitat.

D'altra banda, l'increment dels cos-
tos dels pinsos i del farratge, entre 
els quals la palla, ja han conduït a 
un increment dels preus dels aliments 
d'origen animal (especialment carns i 
làctics), amb la consegüent afectació 
a la cistella de la compra. 

Tanmateix, la proteïna animal que con-
sumim a través del consum d'animals 
podria suplir-se i a preus més baixos 
amb la ingesta d'aliments amb proteï-
na vegetal com els llegums. Així, els ci-
grons, les llenties, els fesols, els pèsols, 
les faves… són aliments molt valorats 
des del punt de vista nutricional, però 
també des de l'accessibilitat econòmi-
ca i la variabilitat a la cuina, ja que 
poden ser excel·lents plats únics o se-
gons plats (acompanyats d'amanides, 
sopes, cremes, etc.).

Per tant, si volem suplir la proteïna 
animal, per proteïna vegetal, hem de 
saber que tenim els llegums, com un 
aliment nutricionalment destacable 
pel seu contingut en fibra, vitamines, 
minerals, antioxidants, proteïnes, hi-
drats de carboni, a més no aporten o 
molt petites quantitats de greixos satu-
rats. Per exemple:

100 grams de llenties contenen 24 
grams de proteïnes

100 grams de filet de vedella o de 
pit de pollastre conté 20 grams de 

proteïnes

Quant a l’economia i els llegums, les 
següents dades són interessants i poden 
representar un estalvi important en el 
pressupost destinat a l'alimentació:

1 kg de llegum cru: 1,5-3,5 €

1 kg de llegum cuit en conserva: 1-3 €

1 kg de llegum cuit de mercat: 4-5 €.

Els llegums també son importants pel 
medi ambient, ja que:

Per produir 1 kg de llegums es necessi-
ten  1.250 litres d'aigua

Per produir 1 kg d'altres fonts de pro-
teïnes, com el corder es necessiten 

5.520 litres d’aigua

A més a més, el cultiu de llegums millora 
la fertilitat del sòl i redueix la dependència 
dels fertilitzants químics, contribueix, a un 
sistema de producció més sostenible. Els 
llegums també ajuden a augmentar la ma-
tèria orgànica, la biomassa i l’activitat mi-
crobiana del sòl. I milloren l'estructura del 
sòl i la capacitat de retenció d'aigua, cosa 
que ajuda a reduir l'erosió eòlica i hídrica.

PER REFLEXIONAR: Si a aquests incre-
ments de preus, que afecten la qualitat 
dels aliments de la cistella de la com-
pra, se sumen els increments de sobre-
pès i obesitat després de la pandèmia, 
l'increment en l'abús de l’exposició a 
les pantalles i, per tant, també el se-
dentarisme i la disminució de les hores 
de son, tenim una situació problemàti-
ca que en comptes de repercutir en la 
disminució de les taxes de sobrepès i 
obesitat al nostre país, poden anar en 
augment els anys vinents. 



Procedència i Distribució: El cullerot, nia als països 
nòrdics i hiverna al sud, a l'Àfrica, Amèrica del sud, 
Oceania, Sud d'Àsia. A l'hivern el podem trobar també 
als Països Catalans, a les zones humides de l'Empordà, 
delta del Llobregat, Albufera de Valencia, delta de l'Ebre 
entre altres. Als Països Catalans sol arribar al mes d'agost, 
l'increment d'exemplars dura fins a novembre, a partir de 
mitjans de gener se'n va un altre cop a ni als països nòrdics.

Morfologia: Es distingeix pel gran bec eixamplat donar-li 
forma de cullera. Mesura 51 cm de llarg, i pesa entre 460 
i 850 grams, el mascle té el cap verd brillant, el pit blanc, 
el bec negre i la panxa castanya. La femella es distingeix 
perquè té dos plomes blaves a les ales, és molt pareguda a 
la femella del collverd. Els ànecs mascles joves si semblen 
molt a les femelles fins que desenvolupen el plomatge 
definitiu.

Alimentació: El seu règim alimentari és molt variat a 
base de zooplàncton, puces d'aigua, caragols, crustacis, i 
sobretot quantitats d'arròs.

Reproducció: Busca llacunes d'aigua dolça o llacunes 
litorals per fer el niu, la posta té lloc a la primavera, pon 
entre 8 -12 ous que la femella incubarà durant vint-i-quatre 
dies. Els petits aneguets seran alimentats exclusivament per 
la femella. Quan és l'hora de copular per reproduir-se, a la 
femella l'envolten diversos mascles, però és ella la que escull 
el que li agrada més, un cop realitzada la cúpula que dura 
uns quants dies en intervals, ells se n'obliden de la femella 
i dels seus fills, i van a per una altra femella. Els aneguets 
com passa amb totes les espècies d'ànec al cap de 40 dies 
ja comencen a volar.

Hàbitat : Ocupa zones d'aigües somes i lliures, arrossar 
sense rostolls, la seva tirada són aigües dolces, encara que 
també pots trobar-lo en aigües salades o semi salades. Fruit 
de la necessitat de haver d'anar constantment amb el bec 
afonat en l'aigua fangosa, la postura que adopta és inclinat 
cap endavant. És per això que quan estan a l'aigua la seva 
silueta és inconfusible, ja que tinent el bec mirant cap avall.

Curiositats: Al Delta de l'Ebre hi ha una població 
nidificant d'entre 25-30 parelles. I a tota Europa hi ha una 
població de 170.000-210.000 parelles, un percentatge 
d'entre 5-24% de la població mundial.

ANEC CULLEROT – PATO CUCHARA  
( Anas clypeata)

Paco Cabrera Curto
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La partida de Llàtzer Bru

PROBLEMA: Juguen negres i guanyen amb una jugada precisa. 
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Fotos de la col·lecció fotogràfica "Imatges d'un temps" (1950-1970), d'Andreu Capera



Ara hem començat la promoció d'ascens. És una com-
petició molt dura pels equips que hi ha i que s'ha de 
gaudir al màxim. Respecte a resultats no hem començat 
de la millor manera possible, la derrota a casa davant 
el Tortosa (0-1) en un partit on es va viure un ambient 
apagat ens ha deixat bastant tocats. A més a més, hem 
sofert alguna baixa per lesió com la de Carles o Gabri i 
ho estem notant. Malgrat això, no hem d'oblidar el club 
que representem i l'escut i els colors que defensem amb 
orgull. Queden uns quants partits i des del club tenim la 
màxima confiança que podem tornar a sumar de tres en 
tres. Això no s'ha acabat!

També comencem a mirar cap al futur i cap a la temporada 
que ve que ja la tenim aquí. La planejarem amb la mateixa 
il·lusió com fins ara. Encara és d'hora i estem competint, 
però l'any vinent volem tornar a fer un gran any.

Ens retrobem a l'estiu!

Orgull ampollero. 
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El CF Ampolla aconsegueix classificar-se 
per la promoció d’ascens

Llàtzer Bru - President del CF Ampolla

Estem immensament feliços d'haver complert l'objectiu es-
portiu que ens vam proposar a principi de la temporada. 
No ha estat fàcil i després d'un llarg final l'equip va acon-
seguir victòries de molt de mèrit. Tot i la derrota al camp 
de l'Amposta, el màxim perseguidor, les victòries a casa 
davant Ulldecona i Sénia, al camp del Mora la Nova, amb 
un gol a les acaballes del partit i, finalment, la victòria a 
casa davant l'Aldeana amb un ambient màgic al camp, 
ens han permès assolir la tan desitjada classificació.

L'equip ha estat molt fort als partits de casa, traient pràcticament 
sempre els tres punts. Fora de casa sí que és cert que ens 
ha costat més, però hem obtingut punts a camps complicats 
de molt de valor. El Club ha treballat per arribar fins aquí, 
però sí que s'ha arribat és gràcies a l'esforç de tots els juga-
dors, entrenadors, espònsors i l'afició que ens acompanya 
tots els partits. Per nosaltres, el partit davant l'Aldeana és 
el nostre model a seguir. No pel resultat, sinó per l'ambient 
que es va viure al camp. Tots els xiquets i xiquetes del futbol 
base estaven allí jugant i divertint-se al mateix moment que 
el primer equip jugava. Us animem que continueu venint a 
animar els diumenges la tarda! Com es pot veure a la foto, 
al final del partit ens vam fer una foto tots junts.



El nostre futbol base continua amb una notable progres-
sió en aquest 2022. Més enllà dels resultats, que estan 
sent difícils de millorar, el joc dels nostres petits és per 
treure's el barret. Ara arribaran les finals territorials de 
cada categoria on els nostres jugaran com ells ho sa-
ben fer i gaudiran de la millor manera l'experiència. 
Des del club, tal com vam dir el dia de la presentació, 
estem orgullosos del nostre futbol base. Aquest any, per 
falta d'efectius, no vam poder inscriure el nostre aleví, 
però diversos xiquets del poble han continuat entrenant 
durant tot l'any i van poder fer el seu debut el passat 
mes de març. Estem molt contents d'això perquè s'ho 

El nostre planter està encarant 
la recta final de la temporada

Llàtzer Bru - President del CF Ampolla
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mereixen, us deixem una foto de l'equip. El nostre camp 
serà acollidor de la MedCup, un meravellós torneig que 
serà tots els caps de setmanes des del 21/05 fins al 
19/06. En aquests, tots els nostres equips participaran 
segons la categoria que pertoqui. També us animem a 
tots que vingueu els dissabtes al matí a animar als partits 
de futbol base ara que s'apropa el bon temps i gaudir 
de l'esport en nens i nenes.

A continuar treballant i millorant sempre!

Orgull de cantera. 



El HC l'Ampolla té a tocar 
l’ascens a Primera Catalana

Llàtzer Bru - President de l’HC Ampolla

L'equip format fa menys d'un any passa per un moment 
esportiu esplèndid. La fase d'ascens va començar tal com 
va acabar la lliga regular, és a dir, de la millor manera 
possible. Les victòries a casa davant el Molins de Rei, la 
foto adjunta és del final del partit d'aquell dia, i a domicili 
davant del Martorell i el Vilanova ens permetien encarrilar 
molt l'ascens i fins al moment defensar el primer lloc de la 
taula. No obstant això, una derrota al camp de La Garriga 
ens ha recordat que encara hi ha molt per fer i que hem de 
lluitar fins al final.

Ara l'equip és segon a la classificació, empatat amb el pri-
mer, la mateixa Garriga. Recordem que pugen tres equips 
dels sis que conformen la lliga. De totes maneres, si tenim 
la sort d'assegurar l'ascens, ens agradaria intentar quedar 
primers per disputar una final amb el primer de l'altre grup per 
veure el campió de Catalunya de la categoria Segona Cata-
lana. Però bé, pas a pas. El dia 22 de maig tenim una final 
al Pavelló Municipal de l'Ampolla davant la Garriga. Volem 
fer valdre que juguem a casa, al costat de la nostra afició, 
per endur-nos els 2 punts finals. Tots junts ho aconseguirem!

Malgrat això, s'ha produït un canvi en la direcció esportiva 
del club. L'entrenador fins ara, el senyor Javier Garcia, ha 

finalitzat l'estada al nostre club. El final no ha estat el que 
volíem tots, però com a club hem de mirar el futur i pensar 
amb tot allò bo que vindrà.

També comencem a planejar la temporada que. La plantilla 
és molt llarga i això dificulta l'entrada de noves jugadores, 
tanmateix, tothom té la porta oberta als entrenaments i es-
perem que a a la competició també. Avui en dia, el club 
descarta totalment la possibilitat de formar un altre equip sè-
nior. El que no descartem gens és començar Handbol Base 
al nostre poble. Pensem que és un esport que ha arribat molt 
bé al poble i que els pot agradar molt a tots els xiquets i 
xiquetes del poble. Així que us animem que pregunteu!

Aquest any, l'Ampolla ha estat seu de la Tortosa Handball 
Cup que és un torneig d'Handbol Base que se celebra a 
Setmana Santa per totes les Terres de l'Ebre. El nostre club 
no ha pogut participar, ja que no té base, però sí que ha 
col·laborat amb l'organització del torneig, i ha disposat de 
servei de bar per tots els participants.

Això és tot. 

Continuarem gaudint de l'handbol al nostre poble!
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Els passats 12 i 13 de març, al pavelló de Vila-Roja 
(Girona), es va dur a terme el Campionat de Catalunya i 
classificatori per al Campionat Nacional Base Individual.

El CGR L'Ampolla va presentar vuit gimnastes de diferents 
categories que optaven a la classificació del Campionat 
Nacional Base que se celebrarà del 20 al 24 d'abril a la 
ciutat de Saragossa. El nombre de participants de cada 
categoria varia entre 12 i 58, i d'aquestes només les 15 
primeres aconsegueixen l'opció de participació en el Cam-
pionat Nacional. De les vuit gimnastes del Club Gimnàstica 
Rítmica l'Ampolla que van lluitar per una plaça, sis van 

Sis gimnastes del CGR l'Ampolla, 
classificades per al Campionat Nacional Base 

que se celebrarà a Saragossa
Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

assolir-ho, essent aquest un gran èxit esportiu pel nostre club, 
ja que el nivell de totes les participants és extremadament 
alt. Les gimnastes classificades van ser: Zoe Gil, Carla 
Borràs, Abril Vidal, Alba Gil, Nayla Cid i Dúnia Climent.

Cal destacar també, el títol de Subcampiona de Cata-
lunya que va obtenir en aquesta competició la nostra 
gimnasta Carla Borràs Salvans.

Ara, només ens queda desitjar-los molta sort a Saragossa, 
esperar que gaudeixin de l'experiència i que siguin, un 
altre cop, abanderades del nostre poble allà on vagin. 



La gimnasta olímpica Melitina Staniouta 
imparteix una 'masterclass' al CGR l'Ampolla

Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

El dijous 3 de març, el Club Gim-
nàstica Rítmica l'Ampolla va comptar 
amb la presència de la gimnasta 
Melitina Staniouta per dirigir una 
masterclass a les gimnastes del club i 
obert a les gimnastes de Copa d’al-
tres clubs dels voltants. En total, van 
participar 60 gimnastes, que van 
poder gaudir d’una sessió molt es-
pecial amb una figura internacional 
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del món de la Gimnàstica Rítmica 
i que els hi va ensenyar  diferents 
tècniques amb els diferents aparells 
d’aquest esport.

Melitina Staniouta, de nacionalitat 
bielorussa i resident a Ucraïna, ha 
participat en dos Jocs Olímpics i 
té 14 medalles aconseguides en 
diferents mundials. 

Des del CGR l'Ampolla volem ex-
pressar el nostre suport explícit a 
aquesta gimnasta que, com moltes 
altres persones, pateix les conse-
qüències de la situació bèl·lica que 
viuen i no pot tornar al seu país de 
residència. Els nostres millors desit-
jos per a tot el poble d’Ucraïna i 
els seus afectats.



L’Ampolla, seu de la 2a fase del nivell V-VI de 
la Copa Catalana de Gimnàstica Rítmica

Redacció

El 2 d'abril l'Ampolla va esdevenir, 
per un dia, seu de la 2a fase del 
nivell V-VI de la Copa Catalana de 
Gimnàstica Rítmica. En la prova, or-
ganitzada per la Federació Catalana 
de Gimnàstica, hi van participar 250 
gimnastes d’arreu de Catalunya, que 
va comptar amb una assistència de 
450 persones.

Des de les 10 fins a les 20.15 ho-
res, les persones assistents van poder 
gaudir, al Pavelló Municipal, de tot 
un espectacle de gimnàstica rítmica 
on les gimnastes del Club Gimnàstica 
Rítmica l'Ampolla, Ailen Sentís i Gaia 
Sentís, van aconseguir les posicions 
11 i 13 de les seves respectives ca-
tegories, en maces i cèrcol, nivell VI.
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