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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

L’Associació Esportiva JPC rep el premi Solidaritat 2018 del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. Aquest guardó reconeix la tasca d’una entitat que hagi dut a 
terme durant l’any el millor projecte social o solidari a la comarca.
El restaurant La Barraca, Premi Nacional d’Hosteleria, pel seu compromís 
amb la sostenibilitat.
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153

- Joaquim Vilagrassa

AJUNTAMENT

SEGURETAT

Ajuntament
Policia Local
Oficina de Turisme 
Centre Cívic
Poliesportiu
Casal de Jubilats
Centre de Dia

977 460 018
616 448 446
977 593 011
977 460 216 
977 460 882
977 460 697
977 593 617

Comisaria de Policia 977 440 447

SANITAT

ENSENYAMENT

SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES

CAP l’Ampolla
Farmàcia Curto i Balagué
Farmàcia del Port
CAP l’Aldea
Ambulatòri
H. Verge de la Cinta
Creu Roja local

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

CEIP Mediterrani
Llar d’Infants

977 460 151
977 460 765

Gestagua
Gestagua (urgències)

977 593 077
690 634 858

SERVEI ELÈCTRIC

TRANSPORTS L’AMPOLLA

ALTRES

Est. RENFE l’Ampolla
Taxi 

977 460 705
628 897 462
677 556 136

Correus
Parròquia 
DNI
Serveis Funeràris
  i Cementiri Municipal
Tanatori Remsa
Veterinari

977 460 401
977 460 057
902 247 364

687 965 774
902 160 438
607 084 496

Atenció al client
Avaries ENDESA

800 760 266
800 500 500
800 760 706
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D’INTERÈS
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GENERALITAT
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TORTOSA    TARRAGONA    BARCELONA
TREN TORTOSA L'AMPOLLA TARRAGONA BARCELONA OBV.
          SANTS
R.E.   5.56   6.15   7.11   8.12 (1)
R.E.   6.01   6.22   7.25   8.37 (2)
R.E.   7.39   7.59   8.55 10.11
R.E.   9.00   9.21 10.21 11.40
R.E. 11.07 11.25 12.18 13.39
R.E. 13.33 13.51 14.42 15.42 (1)
R.E. 13.44 14.05 14.59 16.12 (3)
R.E. 15.43 16.03 16.58 18.10
R.E. 17.08 17.29 18.25 19.40
R.E. 18.00 18.19 19.59 20.41 (1)
R.E. 18.36 18.57 19.22 21.10
R.E. 19.14 19.37 20.37 21.43 (1)
R.E. 19.31 19.51 20.57 22.10
R.E. 20.52 21.15 22.15 23.24
(1) No circula dissabtes, diumenges i festius           (2) Circula dissabtes
(3)Només circula dissabtes, diumenges i festius
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     (1) No circula diumenges i festius 
(2) No circula dissabtes, diumenges i festius
(3) Només ciucula dissabtes, diumenges i festius

RODALIES CATALUNYA   900 410 041

www.rodalies.gencat.cat
www.rodaliesdecatalunya.cat

R.E.   6.03   7.10   8.04   8.26 (1)
R.E.   8.03   9.11 10.12 10.29 
R.E.   9.33 10.41 11.39 12.01
R.E. 11.03 12.01 13.02 13.20 (2)
R.E. 11.03 12.11 13.06 13.23 (3)
R.E. 13.03 14.10 15.06 15.24 (3)
R.E. 13.03 14.10 15.09 15.27 (2)
R.E. 15.03 16.07 17.07 17.30
R.E. 16.33 17.35 18.37 18.54 (3)
R.E. 16.33 17.27 18.16 18.35 (2)
R.E. 18.03 19.09 20.09 20.34
R.E. 19.33 20.41 21.38 22.05
R.E. 21.03 22.11 23.10 23.30
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MÉS INFO TRANSPORTS

Autobusos Tortosa   977 440 300
Autobusos Hife        902 119 814
Autobusos Carrera   977 823 143

RENFE. LLARGA DISTÀNCIA
ESTACIÓ ALDEA-AMPOSTA

Info. estacions
RENFE 
Viatgers amb discapacitat

902 432 343
902 320 320
902 240 505

www.renfe.es

www.hife.es
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Arriben aquestes dates tan assenyalades que produeixen a l’interior de les persones infi nitat i disparitat 
de sensacions ben diferents. Uns, gaudeixen del consumisme al que ens ha abocat aquesta societat 
capitalista en la que vivim. Els altres, odien aquestes dates per infi nitat de sensacions ben dispars. 
I n’hi ha que cerquen l’autèntic esperit del Nadal, interior, de refl exió i de compartir amb els altres.

Alimentar altres amb el propi cos és la via suprema que Déu mateix ha escollit per estar present de 
manera defi nitiva i sensible enmig del poble, i aquesta és una de les millors maneres de viure i gaudir 
l’autèntic Nadal: ser solidaris amb aquells que ho necessiten. Malgrat que jo penso que aquesta no és 
una tasca humanista que tan sols s’ha de fer durant una època puntual de l’any perquè és el que toca, 
crec que ha de ser una constant diària en tota aquella persona, creient o no, amb arrels humanistes.

Dit això, no hem de deixar de banda els motius que fan necessària aquesta solidaritat i totes aquestes 
ONG’s. El que fan és limitar-se a tapar forats, una gran tasca sense cap mena de dubte, però que 
no incideix en l’arrel del problema. Com bé diu el bisbe Pere Casaldàliga: “venim d’una herència 
almoinera, de caritats, de campanyes d’emergència, d’ajuts puntuals: que seguiran essent necessaris, 
perquè de pobres i de desgràcies n’hi haurà sempre, però que no justifi quen que la solidaritat s’aturi 
aquí, puntual, conjuntural.”

S’ha d’incidir també en l’estructura, és aquí on hem de centralitzar els nostres esforços, en atacar 
l’arrel del problema, aquesta globalització Neoliberal que divideix cada vegada més a la societat, 
fent als rics cada dia més rics, i als pobres cada dia més pobres. Hem de treballar per un món on 
tothom hi tingui cabuda. En paraules del bisbe: per una revolució de valors i de postures, de privilegis 
i de necessitats, dels mons diversos cap a un sol món, l’humà.

Us desitjo un Bon Nadal i un Feliç 2019.

Ernest Plans Colomé

Editorial  
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Junta de Govern
19 de setembre de 2018
DESPATX OFICIAL.
José Carmelo F.G.
Es dóna compte a la Junta de l’escrit presentat per José 
Carmelo F.G. agraint l’ajuda de l’Agent municipal 0300 
el passat dia 29 d’agost de 2018 per la tarda quan va 
tenir una complicació amb uns cavalls.
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1378/0218. Antonio P.A. 
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al Sr. Antonio P.A. per a tallar el trànsit del 
tram dels carrers esmentats i poder efectuar els treballs de 
retirada de la guingueta a la platja de les Avellanes el dia 
21 de setembre de 2018 durant el matí de les 9:30 h fi ns 
les 12:00 h.
G1395/0218. Cristóbal C.G.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar-los per a portar a terme un sopar amb música 
organitzat per l’associació Protectora ARCA al local Ciber 
Café l’Estació el dia 28/09/2018, sense causar molèsties 
als veïns i en horari de les 21:30 h fi ns a les 24:00. 
Signifi cant-li que aquesta autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment de l’horari. 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 39/2018 Endesa Distribución Eléctrica SLU. 
Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per 
nou subministrament al carrer Mar 8A de la urbanització 
Ampolla Mar.
Expt. 108/2018. Daniel D. Concedida
Expt. 110/2018. Parròquia Sant Joan Baptista. 
Concedida
Expt. 114/2018. Josep Mª A.A. Concedida
Expt. 120/2018. Imma B.C. Concedida
Expt. 121/2018. Miquel A.M. Concedida
Expt. 122/2018. Anna P.L. Concedida
Expt. 123/2018. Rosa V.B. Concedida
Expt. 124/2018. Comunitat de Propietaris La 
Gaviota. Concedida
Expt. 125/2018. Rosa P.C. Concedida
Expt. 126/2018. Adela M.A. Concedida
Expt. 127/2018. Marie C.C. Concedida
Expt. 130/2018. Esther G.L. Concedida
Expt. 132/2018. Josefa A.B. Concedida
ALTRES.
G550/2018. Adjudicació contracte d’obres 
“Projecte Alternativa 4.4 de l’Estudi 
d’Alternatives per a la portada de serveis a la 

zona esportiva del municipi de l’Ampolla”.
La Junta de Govern acorda:
Adjudicar el contracte del “Projecte Alternativa 4.4 de 
l’Estudi d’Alternatives per a la portada de serveis a la zona 
esportiva del municipi de l’Ampolla” a CONSTRUCTORA 
DE CALAF SAU, amb NIF A08153900, per un preu 
de 422.402,48€ amb el desglossament següent: 
349.092,96€ (tres-cents quaranta-nou mil noranta-
dos euros amb noranta-sis cèntims), pressupost net, i 
73.309,52€ (setanta-tres mil tres-cents nou euros amb 
cinquanta-dos cèntims) en concepte d’Impost sobre el 
valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs 
de clàusules administratives i tècniques aprovats.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 66/2018. Pilar P.L. Concedida
ALTRES.
G1534/2018. Aprovació inicial, si escau, de la 
Memòria valorada “Condicionament del Centre 
d’Entitats per acollir provisionalment el CAP de 
l’Ampolla”.
S’acorda per unanimitat:
Aprovar Memòria valorada “Condicionament del Centre 
d’Entitats per acollir provisionalment el CAP de l’Ampolla”, 
amb un pressupost de contracta de 17.183,09€, i sotmetre 
l’acord a informació pública pel termini de trenta dies als 
efectes de reclamacions i/o al·legacions, transcorregut el 
qual si no se’n presenta cap l’acord serà defi nitiu.

Junta de Govern
15 d'octubre de 2018
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt.113/2018. Alejandro G.R. Concedida
ALTRES.
G1317/2018. Sol·licitud de subvenció per al 
Projecte “Restauració ambiental i gestió dels 
cabals circulants de la Bassa de les Olles”
La Junta de Govern, ACORDA:
Primer.- Aprovar Projecte “Restauració ambiental i gestió 
dels cabals circulants de la Bassa de les Olles”, amb un 
pressupost d’execució de 154.497,20€

Junta de Govern
8 d'octubre de 2018
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Segon.- Sol·licitar al Departament d’agricultura, 
ramaderia, pesca i alimentació la inclusió del Projecte 
en la convocatòria d’ajuts destinats a l’aplicació del 
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020.
G1529/2018. Aprovació, si escau, del Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de 
l’Ampolla i el Sistema d’Emergències Mèdiques 
de Catalunya per facilitar l’accés públic a la 
desfi bril·lació.
La Junta de Govern, acorda:
APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i 
el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya per 
facilitar l’accés públic a la desfi bril·lació, segons document 
que consta a l’expedient.

Junta de Govern
22 d'octubre de 2018
DESPATX OFICIAL.
Direcció General de Pesca i Afers Marítims.- 
Serveis de Control i Acció Marítima.
En relació al nostre escrit davant la preocupació que 
comporta la proliferació del cranc blau trameten resposta 
de les actuacions que des d’aquesta direcció general 
s’estan portant a terme envers el control i seguiment 
d’aquestes espècies.
La Junta se’n dóna per assabentada.
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1558/2018. Olga J.R.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a Olga J.R. per a tallar el tram del carrer 
Pau Casal, comprès entre l’Av. Generalitat i el carrer 
Saragossa, el proper dia 23 d’octubre de 2018, de les 
16:30 h fi ns a les 19:30 h per poder celebrar l’aniversari 
del seu fi ll, amb el condicionant que haurà de senyalitzar 
degudament el tall del carrer pel que s’haurà de posar 
en contacte amb la Guàrdia Municipal que li marcarà les 
directrius a seguir.
G1340/2018. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 20 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera a Maria Lina 
L.P.
G1394/2018. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:

Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 21 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera a Cristóbal 
C.G.
G1575/2018. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 23 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera a Marian S.B.
G1580/2018. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 18 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera a Amadeo P.C.
G1581/2018. Llicència d’ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 19 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera Gemma S.C.
G1583/2018. Llicència d’ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 22 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera a Cecilio G.M.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 184/2017. José C.J. Ajornada
Expt. 133/2018. Carme C.B. Concedida
Expt. 134/2018. Mª Cinta A.C. Concedida
Expt. 135/2018. Meritxell J.L. Concedida
Expt. 138/2018. Miguel M.C. Concedida
Expt. 139/2018. Andreu C.F. Concedida
Expt. 139/2018. Gertrud G. Ajornada
Expt. 142/2018. Martina C.G. Concedida
Expt. 143/2018. Joaquín L.S. Concedida
Expt. 144/2018. David B.F. Concedida
Expt. 145/2018. Laura Q.V. Concedida
Expt. 146/2018. Manel C.C. Concedida
Expt. 147/2018. Rosa V.B. Concedida
Expt. 148/2018. Juan Luis G.F. Concedida
Expt. 150/2018. Lluïsa E.C. Concedida
Expt. 151/2018. Mª Cinta A.C. Concedida
Expt. 152/2018. Damian H.A. Concedida
Expt. 153/2018. Úrsula P.R. Concedida
Expt. 154/2018. Mercedes V.E. Concedida
Expt. 155/2018. Isabel O.L. Concedida
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Junta de Govern
29 d'octubre de 2018
DESPATX OFICIAL.
Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Consell Comarcal tramet informe tècnic en resposta al 
trasllat que van efectuar de la queixa presentada per uns 
veïns propietaris d’una fi nca rústica situada al costat de 
la depuradora de l’Ampolla per l’emissió d’olors i sorolls.
La Junta de Govern local, acorda:
Donar trasllat del mateix als veïns que van formular la 
queixa.
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1609/2018.- L’Ampolla per la Independència 
(territorial de l’AN).
Autoritzar a l’Ampolla per la Independència (territorial 
de l’ANC) per celebrar la festa de la “castanyada” a la  
plaça González Isla el dia i hores sol·licitats.
G1610/2018. Creu Roja L’Ampolla.
Autoritzar a Creu Roja L’Ampolla per instal·lar l’esmentada 
parada a la  plaça González Isla els dies i hores sol·licitats.
G1612/2018. Llicència d’ús privatiu de plaça de 
pàrquing al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de 
la plaça núm 17 segona planta, del pàrquing 
municipal del Barranc de Cervera a Marta B.C.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 137/2018. Joan S.P. Concedida
Expt. 156/2018. Javier C.M. Concedida
ALTRES.
G1430/2018. Aprovar expedient administratiu 
per la concessió d’ús privatiu de les instal·lacions 
de la “Bassa de les Olles”.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar l’expedient administratiu per la concessió d’ús 
privatiu de les instal·lacions de la “Bassa de les Olles”, 
ubicades a la platja de l’Arenal de L’Ampolla i destinades 
a restaurant, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació.

Junta de Govern
12 de novembre de 2018
DESPATX OFICIAL.
Activitats Setmana del comerç
Es dóna compte a la Junta que dins del marc de les 
activitats de la Setmana del comerç, els Agents municipals 
el proper dimecres dia 14 de novembre de 2018 faran 
una xerrada a l’escola Mediterrani.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 131/2018. Gabrielle Willhemina M.P. 

Concedida
Expt. 140/2018. Josep S.T. Concedida
Expt. 157/2018. Estefania L.F. Concedida
Expt. 158/2018. Manel C.C. Concedida
Expt. 159/2018. Karl Z. Concedida
Expt. 161/2018. Francisca B.L. Ajornada
Expt. 162/2018. Carmen G.F. Concedida
Expt. 163/2018. Jorge C.M. Concedida
Expt. 164/2018. Rafael C.R. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS
G1624/2018. Aprovació Conveni subscrit entre 
el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 
de l’Ampolla per garantir el transport d’alumnes 
d’ensenyament post obligatori per al curs 
escolar 2018/2019.
La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
APROVAR el conveni, segons el model que consta a 
l’expedient, essent la previsió màxima del cost que ha de 
pagar l’ajuntament de 2.301,00 €.
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Comuniquen que dintre del programa 2018 i 2019 per 
al desplegament del Pla d’Actuació local, l’import atorgat 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és 
2.800,00 € cada anualitat.
G1672/2018. Subvenció per l’adquisició dels 
llibres escolars i/o material en suport informàtic 
escolar (ja sigui ordinador i tablet) a l’Ampolla 
per al 2018
S’han presentat un total de 245 sol·licituds.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir als benefi ciaris, segons relació que consta a 
l’expedient, la subvenció per l’adquisició dels llibres 
escolars i/o material en suport informàtic escolar (ja 
sigui ordinador i tablet) a l’Ampolla per al 2018, la qual 
ascendeix a la quantitat total de 16.674,53 € amb càrrec 
a la partida pressupostària 320 480 00.
ALTRES.
G1674/2018. Proposta d’acord d’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i comarques 
i del consorci català pel desenvolupament local
La Junta de Govern local, adopta per unanimitat:
ACORD
Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ampolla 
al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de 
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i 
contractació de serveis a través de la Central de Compres 
de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en 
els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries. 
Segon. Facultar a l’Alcalde, Francesc Arasa Pascual, 
perquè en nom  i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin 
necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent 
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i 
que la Central de contractació formalitzi.
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L’Ampolla, el municipi del Baix Ebre 
amb les rendes més altes
L’Ampolla és el municipi del Baix Ebre de més de 1.000 
habitants amb les rendes familiars més altes. Segons 
les dades de l’informe que ha publicat l’Agència 
Tributària i que recull les dades per municipis i per 
províncies de l’IRPF de 2016, el nostre municipi té una 
mitjana de rendes familiars de 24.488 euros, situant-
se per davant de municipis de la mateixa comarca 
com Tortosa (23.519), l’Ametlla de Mar (23.288) i 
Roquetes (21.421).
En l’àmbit de totes les Terres de l’Ebre, l’Ampolla es 
posiciona com la sisena població més rica d’aquesta 
zona. Encapçalen el rànquing Flix amb 29.851 euros, 
Ascó amb 28.620, i Móra d’Ebre amb 27.400, tots 
tres pertanyents a la comarca de la Ribera d’Ebre i 
situats a l’entorn de la indústria nuclear i química. Per 
contra els municipis més pobres del territori, segons les 

seves rendes f amiliars, són El Perelló (17.843), Horta 
de Sant Joan (17.712) i Batea (15.339).
La capital del Baix Ebre, Tortosa, es troba a la vuitena 
posició, mentre que Amposta, capital del Montsià, 
està a la tretzena amb 21.098 euros de mitjana, i 
Gandesa, capital de la Terra Alta, ocupa la setzena 
posició (20.497 euros).
Les dades de l’estudi, que es poden consultar al web 
de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), es 
refereixen a la renda bruta familiar, no individual, i 
està calculada sobre la mitjana absoluta, de manera 
que la presència de famílies amb rendes molt elevades 
pot incrementar la mitjana a l’alça. 

Redacció
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Millorats els camins del Goleró i el de la 
bassa de les Olles, danyats per les pluges i 
el pas de vehicles
L’Ajuntament de l’Ampolla ha millorat i ha condicionat el camí del Goleró, també conegut com a camí del Riet, i 
el de la bassa de les Olles. Aquests camins són transitats, principalment, pels pagesos que tenen arrossars per la 
zona i també per persones que van a visitar aquesta àrea del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

A causa de les pluges dels darrers mesos i el pas de vehicles, s’havien format sots, i tot i les reparacions provisionals 
que s’havien fet, els trajectes presentaven irregularitats al llarg del seu traçat. A més a més, gràcies a l’actuació, 
els camins s’han ampliat, el del Goleró ara disposa d’una amplada constant de 4 metres, i el de la bassa de les 
Olles d’entre 3 i 4 metres.

Ambdós treballs, ja fi nalitzats, han estat executats per l’empresa COSINFO SL, el del camí del Goleró ha tingut un 
cost total de 14.467,48 euros (IVA inclòs), i el de la bassa de les Olles de 3.306,93 euros (IVA inclòs).

Redacció
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L’Ampolla inaugura un nou dispositiu 
DEA i en connecta un altre al 112
L’Ampolla va inaugurar el dimarts 
16 d’octubre un nou dispositiu 
DEA (Dispositiu Extern Automàtic) 
connectat a la xarxa del 112, situat 
al passeig marítim a l’alçada de la 
platja dels Pinets, i va connectar 
al 112 el que hi ha a la façana 
del Col·legi Mediterrani. L’acte 
d’inauguració es va emmarcar en el 
Dia Europeu de Conscienciació de 
l’Aturada Cardiorespiratòria, i hi van 
assistir la representant territorial de 
l’Esport, Cinta Espuny; el coordinador 
del Sistema d’Emergències Mèdiques 
de Catalunya, Isaac Lucas; l’alcalde, 
Francesc Arasa; i el regidor de 
l’Àrea de Salut i Cohesió Social, 
Àlvar Casanova.
La inauguració del nou  dispositiu 
DEA i la connexió al 112 de l’altre 
desfi bril·lador s’emmarquen en el 
Pla Plurianual 2018-2020, signat 
entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el 
SEM, per ampliar i millorar la xarxa 
de desfi bril·ladors DEA del municipi, 
amb la fi nalitat de què l’Ampolla 
esdevingui un territori cardioprotegit. 
El pla preveu que en un termini de 

dos anys s’instal·lin nous dispositius 
connectats al 112, que es posin en 
via pública els que hi ha actualment 
a l’interior d’edifi cis i que tots els 
DEA que hi ha al municipi estiguin 
connectats al 112.
Per a l’any vinent, es preveu la 
instal·lació d’un altre dispositiu al 

passeig de l’Arenal i la connexió al 
112 del DEA de la plaça González 
Isla. Per al 2020, hi ha previst la 
col·locació dels dos dispositius de les 
instal·lacions esportives a l’exterior 
dels edifi cis i la seva connexió al 
112.

Redacció
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Consell d’Alcaldes

El president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, va assistir el passat 3 de desembre, 
al Consell d’Alcaldes del Baix Ebre per conèixer les necessitats dels municipis de la comarca i al mateix temps, 
explicar els serveis que ofereix l’entitat.
El president de l’ACM va explicar al Consell d’Alcaldes del Baix Ebre l’àmplia oferta formativa per a electes i 
tècnics municipals que, amb l’objectiu de donar a la ciutadania un servei de qualitat, ofereix actualment aquesta 
entitat. També, ha destacat la força i seguretat que pot donar a ajuntaments i consells comarcals, el poder comprar 
de manera col·lectiva a través de la Central de Compres de l’ACM.
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L’Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià 
rep el Premi Solidaritat 2018 del Consell 
Comarcal del Baix Ebre
L’AEJPC va rebre el passat 29 de novembre el Premi 
Solidaritat 2018 que concedeix el Consell Comarcal 
del Baix Ebre amb l’objectiu de reconèixer el millor 
projecte social o solidari que una entitat hagi dut a 
terme durant l’any a la comarca. Un total de cinc 
iniciatives van optar enguany al Premi Solidaritat, 
que té una dotació econòmica de 1.500 euros, la 
qual es destina a fi nançar el projecte premiat.

A més de l’Associació Esportiva Jordi Pitarque, els 
candidats que aspiraven a aquest guardó solidari 
eren la Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids; 
l’Associació de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga 
Crònica i Sensibilitat Química Múltiple; l’Associació 
Atzavara-Arrels; i el Voluntariat de l’Hospital i Llars 
de la Santa Creu.

El jurat, integrat per la presidenta comarcal Sandra 
Zaragoza i els representants dels diferents grups 
polítics de la institució, va concedir el reconei xement 
a l’AEJPC pel programa d’activitats que ha 
desenvolupat per fomentar la convivència entre 
futbolistes de diferents clubs, les jornades de formació 
per a persones amb discapacitat intel·lectual i els 
cursos de suport vital bàsic realitzats a les quatre 
capitals de comarca de les Terres de l’Ebre i a 
l’Ampolla.

Redacció
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Avui ens anem de copes

Per Esteve Munné i Andrés
www.obrasdearte-estebanmunne.com

Com ja sabreu la majoria de vosaltres, l’equip de dòmino de l’Ampolla (CD 
l’Ampolla), va conquistar recentment el campionat de Tarragona de dòmino, 
per equips. Això li va donar opció a participar en el Campionat d’Espanya, 
esdeveniment que es va realitzar a Las Palmas de Gran Canària el passat 
12 i 13 d’octubre.
El desenvolupament d’aquest campionat va llançar, com a resultat, un me-
rescudíssim 7è lloc per al nostre equip, entre un total de 12 participants. 

“Aterriza como puedas”
Quan sentim aquest títol, a tots se’ns ve al cap la diverti-
díssima pel·lícula de fi nals dels 80, que ens narrava les 
peripècies d’un expilot de combat, que s’ha de fer càrrec 

dels comandaments d'un avió, a causa de la indisposi-
ció de la tripulació després d’ingerir menjar en mal estat. 
Doncs bé, el nostre equip de dòmino va viure, en el retorn 
de Gran Canària, una autèntica aventura, que, com no 
va tenir cap conseqüència negativa, es pot narrar en clau 
d’humor.
El passat dia 14 d’octubre, la majoria de l’equip es troba-
va a l’aeroport de Gran Canària, lluint les seves fl amants 
noves equipacions i fent-se fotos amb el trofeu conquerit 
en el Campionat d’Espanya.
Semblaven l’equip de gimnàstica rítmica de Burkina Faso 
(si no fos perquè tenien una edat mitjana de 70 anys, 
vestien samarretes amb unes talles XXXL i tenien menys pèl 
que Mr. Proper a la tardor). Els nostres protagonistes es 
desfeien fent posturetes i cridant l’atenció de la gran quan-
titat de públic que allí s’havia congregat, mentre posaven 

De no haver perdut la seva confrontació amb la representació 
de Galícia, que no havia guanyat cap partida fi ns el moment,  
l'Ampolla s’hagués classifi cat per jugar pels llocs de l’1 al 4, i 
hagués comptat amb la possibilitat de competir per el Campionat 
d’Espanya. 
Tota una llàstima, però que no entela el grandíssim paper realitzat 
pels nostres representants, que, com a guinda al seu brillantíssim 
any, van véncer en el seu duel directe amb l’equip de Barcelona 
(que fet i fet es va proclamar campió d’Espanya) i l’equip de Ma-
drid, tota una declaració d’intencions...
El lliurament de la copa com a vencedors de la Lliga de Tarragona, 
es va dur a terme el passat dia 29 d'octubre, en l’incomparable 
marc de la Giralda de l’Arbós (per als que no la coneguin, dir 
que és una reproducció exacta de la famosa Giralda de Sevilla, 
un lloc ple d’història i encant i molt recomanable per a ser visitat). 
La copa de vencedors de la lliga de Tarragona, va ser lliurada pel 
president de la Federació de Dòmino, Sr. Didac Arjona, a la nos-
tra representació, en el transcurs d’un emotiu sopar d’homenatge 
als campions.
Estem convençuts que aquest trofeu és el primer de molts altres 
que s’aconseguiran en el futur. Visca l’Ampolla!
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per a la premsa, (bé, la premsa i el públic s’havia donat 
cita a l’aeroport, per rebre a un cantant de rap americà 
que arribava a la mateixa hora, però això, ara, és el de 
menys).
La resta de l’equip, els que volaven per primera vega-
da (segona si comptem el viatge d’anada), es trobaven, 
blancs com el paper d’aquesta revista i completament des-
compostos, a la capella de l’aeroport resant-li a la verge 
de la Candelera (a falta de “moreneta”...) prometent-li 
una vida futura plena de abstinències i de retir, si aconse-
guien arribar sans i estalvis a la seva estimada Ampolla.
Per fi , els serveis de megafonia, van anunciar la sortida 
del vol d’Iberia amb destinació a Barcelona,   (en princi-
pi estava programat per aterrar a l’Ampolla, però com 
l’equip de Barcelona havia guanyat el campionat, van 
voler tenir un “detallet” amb ells). I per allà que se'n van 
els nostres campions, acomiadant-se de la premsa i pú-
blic com si de la Pantoja es tractés... Els de la capella, 
encara de genolls, seguien al grup, persignánse i resant 
sense parar, i fi ns i tot, alguns d’ells es van encadenar a 
un fanal al crit de “no ens mouran,... no ens mouran...”. 
Els serveis de seguretat de l’aeroport van acudir inmedia-
tament tot disposats a alliberar-los de les seves cadenes, 
però al veure que eren catalans (ups, perill) van decidir 
trucar a una dotació d’antiavalots, que es va personar 
immediatament, amb tot l' “equip de persuasió” i els va 
“convèncer“ que, o pujaven a l’avió, o els  deixarien  com 
a  les famoses “papes arrugades Canàries“. Davant tal 
“oferiment”, van decidir canviar les seves proclames de, 
no ens mouran, per una altra molt menys reivindicativa 
com "Borriquito como tú, que no sabes ni la U…”, aquest 
misatge encriptat els antiavalots no l’entenien.
Un cop a bord i amb mitja hora de retard sobre l’horari 
previst, l’avió estava llest per enlairar-se. Encara sense 
haver-se elevat la nau ja es movia com una coctelera i els 
llums s’apagaven i s’encenien. La musiqueta d’ambient, 
per acabar-ho d’adovar, era de Lluís Llach, tot eren ale-
gries... De sobte l’hostessa, en nom del capità, els va do-
nar la benvinguda i els va suggerir que no es descordesin 
els cinturons en cap moment del vol. Això, ja va “mos-
queixar” a més d’un, sobretot als principiants, que en lloc 
del Lectures s’havien comprat la Bíblia i ja s’havien llegit 
l’Antic testament i bona part del Nou. Els de les cadenes, 
ja portaven posada l’armilla salvavides i tenien el DNI 
entre les dents. Tots menys un que, entre les dents duia una 
càpsula de cianur “per no patir arribat el moment”, deia.
Al fi nal, la nau es va enlairar rumb a la capital catalana. 
El silenci era sepulcral, només se sentia xiuxiuejar  “prega 
per nosaltres pecadors...”. Ramon, fent gala de la seva 
qualitat de “president honorífi c” i d’home viatjat, tot veient 
l’estat d’ànim de la seva tropa, els va voler animar cantant 
la cançó dels pallassos de la tele “Vamos de paseo, si, si, 
si”... La resposta col·lectiva no va ser una altra que tirar-
li al cap tots els cendrers que havien comprat de record 
a l’aeroport. Òbviament Ramon va callar. Roger, el nou 
president, anava prenent notes de tot per poder estar a 
l’altura en futurs campionats.
El vol es va desenvolupar enmig d’una gran tensió, els 

constants batzegades que realitzava l’avió, eren acom-
panyades per apagats crits dels abnegats passatgers que 
començaven a fer anàlisis de les seves vides i a acomia-
dar-se, en silenci, dels seus éssers estimats. La conclusió 
general de la situació era clara... Anaven a donar les 
seves vides per... EL DÒMINO.
Però hi va haver un miracle. Les fi nestretes van començar 
a dibuixar, al lluny, els llums d’una ciutat, una ciutat gran, 
molt gran… Barcelona. Sí, no podia ser un altra, havien 
arribat, ja eren a casa. Alguns, els més “sencers” van 
començar a cantar “Els Segadors” i a presumir de la seva 
enteresa i veterania, alhora que es reien dels pobres no-
vells que, tot i així seguien resant.
L’avió va començar a baixar i els llums que emmarquen la 
pista es veien cada vegada més a prop. La nau es movia 
més que Messi amb la pilota als peus. Més que un avió 
semblava el Titanic, però amb menys aigua. Tot d’una, ja 
a punt d’aterrar, la nau va aixecar el morro i amb molta 
pena i esforç, va començar a elevar-se de nou... Els “xu-
los” van callar de cop i van començar a plorar gairebé a 
l’uníson... els altres, “els creients“, estaven a la vora del 
desmai, directament.
Ningú parlava, ni les hostesses, que en lloc d’estar fent-se 
la manicura, estaven començant a fer-se l’harakiri... una 
hora després, una hora sense informació, ni cap comuni-
cat, les fi nestretes van tornar a emmarcar una altra ciu-
tat... ja hi tornem a ser... BARCELONA... però no, aques-
ta ciutat era molt més petita, la negra nit feia impossible 
distingir de quina ciutat es tractava, però estava clar que 
no era Barcelona. De sobte una tremolosa veu femenina 
va anunciar que la ciutat en qüestió era Alacant i que 
l’avió aterraria aquí per impediments climatològics a la 
capital catalana. La perplexitat es va dibuixar a la cara 
de tots els viatgers, especialment de l' “encadenat” que ja 
estava amb l’abric posat i davant de la porta de sortida 
cridant... “Parin, parin, que jo baixo aquí, que tinc una 
tia en Alacant i tinc moltes ganes de veure-la“. Se sienten 
coño..., es va sentir per megafonia. L’encadenat va co-
mençar a retrocedir cap al seu seient no sense abans fer-li 
una última i llastimosa mirada a la porta de sortida.
Després de més de mitja hora sense deixar-los sortir de 
l’avió, el comandant va donar la cara per primera vegada 
i va anunciar que no es podia volar a Barcelona per culpa 
de la meteorologia a l’aeroport del Prat. L’alternativa era 
continuar el viatge en autocar el que representava arribar 
a l’altura de l’Ampolla sobre les 5.00 h de la matinada, 
la majoria dels viatgers van protestar iradament, excep-
te “l’encadenat” que immediatament va saltar en el seu 
seient ple d’alegria i va començar a donar-li petons a una 
senyora grossa amb una piga molt grosa a la barbeta, 
que tenia al costat, tot agraint al cel no haver de continuar 
el viatge en avió. Però la solució era inqüestionable i no 
admetia canvis, anirien en autocar sí o sí. Per fi , quatre 
hores i mitja després, els nostres gladiadors, van arribar 
al peatge de l’Ampolla sans i estalvis, amb la glòria en for-
ma de copa i amb les ganes de competir novament en el 
pròxim campionat..., si les fi nals no se celebren a cap illa.
“L’encadenat” s’ha donat de baixa de l’equip.
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Presentació del Calendari Solidari dels 
Mossos d’Esquadra 2019
L’Associació Amics del Cavall ha col·laborat amb 
l’edició del 2019 del calendari solidari del cos de 
Mossos d’Esquadra.
La festa dels Tres Tombs de l’Ampolla, és una de les 
festes escollides per sortir al calendari solidari, dedicat 
a promocionar les festes més conegudes a Catalunya, 
en l’època de tardor i hivern.
L’objectiu del calendari és recaptar fons per poder 
ajudar tots aquells projectes que duen a terme les 
diferents associacions de familiars de persones que 
pateixen la malaltia de l’Alzheimer.
Els benefi cis que s’obtindran aniran destinats a la 
Federació d’Associacions de familiars de malalts 
d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC).
Per a l’elaboració del calendari, s’han fet fotografi es a 
les 14 festes típiques de Catalunya.
La presentació ofi cial va tenir lloc el passat mes de 
setembre a l’auditori de la Pedrera de Barcelona, acte 
que fou presidit pel Conseller d’interior.
El dimarts passat, els Mossos d’Esquadra també van 
presentar a Tortosa, el nou calendari solidari per l’any 
2019.
A l’Ampolla, els calendaris es podran adquirir a 
partir de la segona quinzena d’octubre a la Biblioteca 
Municipal, la llibreria d’Avelina, a Secrets la Shop i a 
Tabacs Amparo. La resta d’establiments on es trobaran 
aquests calendaris es poden consultar al web corporatiu 
del cos de Mossos d’Esquadra: https://mossos.gencat.
cat/ca/inici
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Presentació del nou servei 
de gestió de residus

El passat  dimarts, 11 de desembre, s’ha presentat als alcaldes i regidors del Baix Ebre i Montsià el nou servei de 
recollida de residus que es començarà a implementar de forma gradual en els propers mesos a les dues comarques. 
La presentació ha tingut lloc a la base de l’empresa adjudicatària del servei, la UTE Baix Ebre – Montsià, formada 
per les empreses FCC SA i Acciona, amb una mostra de les noves inversions.
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La sisena edició de la Setmana del Comerç 
torna a triomfar

El tret de sortida a la Setmana del Comerç va ser el passat 
dissabte 10 de novembre amb la inauguració de la sisena 
edició que enguany tenia com a temàtica L’Ampolla i la 
seva gent. Així, del 10 al 18 de novembre els comerços 
del municipi van decorar els seus aparadors entorn del 
tema proposat per a aquesta edició. 
En aquest marc, cada dia de la setmana es van promoure 
campanyes per potenciar els diferents productes dels 
establiments i fomentar el comerç local. Les iniciatives es 
van basar en diferents temàtiques: Benvingut a la meva 
botiga; Client fi del; La gent opina; Comprar et premia; i 
Et premio!
A més a més, el vespre del dimecres es va organitzar 
l’espectacle Mai no és de nit, dedicat a l’escriptor Manuel 
de Pedrolo, la composició poeticomusical del qual va 
anar a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera. El 
dia següent, es va celebrar la taula rodona L’Ampolla 
i la seva gent per parlar del passat, present i futur del 
nostre poble amb Jordi Martínez, Francesc Sancho, Josep 
Navarro com a representant de Nifl owear’s i Juani Curto 
com a representant del  Forn Cabrera.

Per al cap de setmana, i coincidint amb la Festa de la 
Segregació, divendres hi va haver la degustació popular 
Coses nostres, que va estar acompanyada pel concert de 
Los Sirgadors, tot i que es va haver de suspendre un cop ja 
s’havia començat a causa de la pluja. L’endemà dissabte, 
al matí Guardet i la seva rondalla van alegrar amb la seva 
música els carrers i establiments, i en el marc del sopar 
popular de la Festa de la Segregació, es va realitzar el 
sorteig de xecs client entre totes les persones que van 
comprar durant la setmana als comerços participants en 
la iniciativa. 
Tanmateix, durant els dies que va tenir lloc la Setmana 
del Comerç, els nens i nenes de la llar d’infants Marinada 
i els del col·legi Mediterrani van visitar els comerços del 
poble. Com ja és tradició, també es va celebrar entre els 
alumnes de l’escola el concurs de dibuix per escollir quina 
il·lustració apareixeria al cartell publicitari de l’edició 
d’enguany, i va ser l’obra de Glòria Frison Elena, de 6è 
de primària, la guanyadora.

Redacció
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La Festa de l’Associació Amics del Cavall 
reuneix uns 2.000 assistents a la platja de 
les Avellanes

La IV Festa de l’Associació Amics del Cavall de l’Ampolla es 
va celebrar el passat diumenge 11 de novembre a la platja de 
les Avellanes, un esdeveniment que cada any ha anat creixent 
i consolidant-se. 
Unes 2.000 persones van omplir els miradors de la platja 
durant tot el matí per gaudir de passejades en carro, en 
ponis, d’espectacles de doma en llibertat a càrrec de Santi 
Serra -reconegut internacionalment-, d’exhibicions de salt de 
la mà de Sergi Vendrell del Club Hípic Espluga de Francolí i 
de demostracions de feines tradicionals amb cavall de tir, com 
llaurar.
La festa també va tenir el seu vessant solidari, amb la venda 
de dolços es van recaptar 293 euros que van anar destinats 
a la Marató de TV3. L’acte es va acabar amb un sorteig de 
les diferents aportacions que van realitzar els comerços 
col·laboradors a l’esdeveniment.

Redacció

Fotos cedides per:
Digital Ebre, Maria José Casao, Joan Múria i Paco Cabrera
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Més de 600 ampolleros celebren un any 
més la Festa de la Segregació
Un any més, l’Ampolla va celebrar 
la Festa de la Segregació. Per anar 
obrint boca, divendres, fi ns que la 
pluja ho va permetre, es va gaudir 
de la degustació Coses nostres, 
acompanyada pel concert de Los 
Sirgadors, que es va haver de 
suspendre un cop ja havia començat 
a causa de les inclemències 
meteorològiques. Aquesta activitat, 
a més, s’emmarcava en la VI 
Setmana del Comerç.
L’endemà dissabte, Guardet i la 
seva rondalla van alegrar amb 
la música tradicional ebrenca els 
carrers del municipi i van visitar 
els establiments participants en la 
Setmana del Comerç per dedicar 
algunes rondalles als propietaris i 
clients. 
A la nit, més de 600 ampolleros 
i ampolleres van omplir el Casal 
Municipal per sopar el tradicional 
bou estofat. Els diners recaptats 
en la venda dels tiquets del sopar 
van anar destinats a la Marató de 
TV3. Durant la vetllada, també es 

van sortejar els xecs client que els 
establiments que havien participat 
en la Setmana del Comerç van 
repartir a les persones que havien 
anat a comprar. El punt fi nal a la nit 
el va posar l’orquestra Cimarrón. 
Per tancar la festa, hi havia pro-

gramada per diumenge la tarda una 
xocolatada popular amenitzada 
pel concert de Miquel Rullo, però 
per la mala previsió meteorològica 
es va haver de posposar per a les 
vacances de Nadal.

Redacció
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Un any positiu
Llibreria Avelina ha tingut el plaer de 
presentar el llibre “Terres de l’Ebre 
i Matarranya”, de l’escriptor Vicent 
Pellicer, amb la introducció a càrrec 
de Manolo Sánchez. Una tarda 
enriquidora on vam gaudir d’imatges 
de la natura del nostre entorn.
També hem tingut el goig de compartir 
una altra tarda amb l’escriptor David 
Martí, qui ens va endinsar en el món 
i història dels pirates que relata en el 
seu darrer llibre “El pirata de Cala 
Morisca”. En aquesta ocasió l’acte 
va estar presentat per Joan Esteve 
Guillaumet.
Des d’aquí vull donar les gràcies a tots 
els assistents que ens van acompanyar i 
que contribueixen a fomentar la cultura 
i el meravellós plaer de llegir.

Avelina Cabrera
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La Biblioteca Municipal acull un acte per 
commemorar el centenari del naixement 
de l’escriptor Manuel de Pedrolo
La Sala d’Audiovisuals de la Biblioteca 
Municipal va ser l’escenari que va acollir el 
passat 14 de novembre l’espectacle Mai no és 
de nit, un acte per commemorar el centenari 
del naixement de Manuel de Pedrolo, qui és 
conegut per la seva novel·la Mecanoscrit del 
segon origen. Va ser l’escriptor més perseguit 
per la censura franquista i és considerat 
l’autor més prolífi c de les lletres catalanes.
L’actuació va estar basada en una composició 
poeticomusical a càrrec de Jaume Calatayud 
i Vicente Monera, els quals van narrar tant 
la vida de l’escriptor com fragments de les 
seves obres.
L’acte, emmarcat en la VI Setmana del Comerç, va estar promogut per la Central de Biblioteques de les Terres 
de l’Ebre i va comptar amb el suport de l’Ajuntament de l’Ampolla.

 Redacció
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1–0

Posició abans de l'última
i decisiva jugada

(268) Bru,Ll (2179) - Saldaña,E (2061) [D35]
Provincial 2018

1.d4 d5 2.c4 Cc6 [Variant Chigorin. No recordava 
molt bé la teoría però és dubtosa] 3.Cc3 Cf6 4.Ag5!? 
[4.Cf3 La que tenía apuntada els apunts. La textual és 
rara pero jugada per exemple per Mareco] 4...e6 [4...
Ce4 Dos formes de jugar 5.cxd5 (5.Cxe4 dxe4 6.d5 
e6! 7.Axd8 Ab4+ 8.Dd2 Axd2+ 9.Rxd2 Cxd8 10.e3; 
5.e3!? La màquina diu aquesta 5...Cxg5 6.cxd5) 5...
Cxc3 6.bxc3 Dxd5 7.Cf3 Ag4 8.Db3] 5.e3 Ae7 
6.cxd5 exd5 [Al fi nal esta posició és una ortodoxa 
amb el cavall a c6 mal situat] [6...Cxd5 7.Axe7 Dxe7 
8.Db3] 7.Ad3 [7.Db3 Ca5 8.Da4+ c6 9.b4 (9.Ad3) 
9...Cc4 10.Axc4 dxc4 11.b5 Ad7°] 7...0–0 8.Cge2 
Cb4 [8...h6 Més jugada 9.Af4] 9.Ab1 c6 10.Cg3 
[10.0–0 Lleugera blanca 10...Ca6 11.f3 Cc7 12.Dd3 
g6 13.e4] 10...Ca6 11.h4 [La raó d’aquest luxe és 
que les negres han perdut molt de temps. Les negres 
han de vigilar] [11.Cf5 Axf5 12.Axf5] 11...Te8 [11...
g6 12.a3] 12.h5 c5 [12...Cg4 13.Axe7 (13.Af4) 
13...Dxe7] 13.a3!? [13.h6 g6 14.Cge2 c4 15.Cf4 
Cc7] 13...cxd4 [13...h6 14.Ah4 cxd4 15.Dxd4 Ac5] 
14.Dxd4 h6 15.Ah4 Ac5 [15...Cc7 16.Dd3 Rf8 
17.Axf6 Axf6 18.0–0] 16.Dd3 d4?? [Perdedora] 
17.Axf6 Dxf6 18.Cd5
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"El pirata de cala Morisca és el meu homenatge 
als grans clàssics de pirates i aventures de tots 
els temps"

Foto de Josep Piñol Curto

Mireia Curto Perelló - Periodista

Nascut a Barcelona, l’escriptor David Martí i Martínez 
actualment viu a cavall entre la capital catalana i 
les Terres de l’Ebre. Format en Humanitats, abans 
de dedicar-se a l’escriptura havia estat professor, 
consultor i responsable de projectes TIC. 
Ha escrit un total de nou llibres: La (r)evolución 
interior, Les bruixes d’Arnes, La metgessa de 
Barcelona, Paraules d’amor, El guerrer adormit, Les 

dones sàvies de la muntanya, El caçador de bruixes, 
Llegendes de bruixes i altres històries dels boscos, i 
el darrer publicat, que es va presentar fa uns dies 
a l’Ampolla, El pirata de cala Morisca, el qual ha 
estat reconegut amb el premi Nèstor Luján 2018 de 
Novel·la Històrica.
Quan li preguntes sobre com va decidir dedicar-se 
a escriure, confessa que abans no era feliç en el seu 
dia a dia, i un cop es va sentir a punt de fer la seva 
pròpia (r)evolució interior, va decidir que no hi havia 
cap altra manera de fer-ho que fer realitat el seu 
somni: ser escriptor. 
- Què et va fer deixar enrere la teva antiga 
feina i dedicar-te a la literatura?
• Canviar de vida no és una cosa que es faci d’un 
dia per l’altre. Més aviat és fruit d’un procés lent (i 
dolorós, en el meu cas) que va començar el dia que 
em vaig atrevir a escoltar la meva veueta interior. 
No era feliç amb la vida que tenia i vaig decidir 
canviar-la. Se’m va acudir que el millor era fer-ho 
a consciència i complir el somni que tenia des de 
sempre, que era ser escriptor, i això és el que vaig 
decidir ser.
- Quin paper juguen les bruixes en la teva 
obra Les bruixes d’Arnes, el primer llibre 
que vas presentar al nostre poble?
• És curiós perquè cada vegada que em pregunten si 
crec en la fi gura de la bruixa que tots tenim al nostre 
imaginari dic que no. En canvi, sí que crec fermament 
en les dones sàvies, valentes i decidides que van ser 
mal anomenades bruixes, i que van ser perseguides 
fi ns a la mort pel patriarcat. En aquest sentit, les 
protagonistes de Les bruixes d’Arnes pertanyen a 
aquest segon grup, el de les dones sàvies. 
- Centrant-nos en el darrer llibre que has 
publicat, El pirata de cala Morisca, quin 
procediment has seguit per documentar-te?
• A l’hora d’escriure sempre segueixo el mateix 
sistema. Primer he de trobar una idea que m’enamori, 
i a partir d’aquí vaig situant les diferents peces (és 
una mica com construir un puzle) fi ns que tinc un guió 
que em serveix com a base per començar a escriure. 
En el cas d’El pirata de cala Morisca, tot va començar 
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mentre passejava per Sitges i vaig descobrir els 
canons que hi ha al baluard a tocar de l’església de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla. Llavors comença la fase 
de documentació. En aquest llibre, em vaig basar en 
fets històrics i elements locals com la signatura del 
Tractat de Lliure Comerç amb Amèrica signat pel rei 
Carles III, la malvasia de Sitges, el tràfi c d’esclaus, 
la pirateria... També va ser de molta ajuda acudir 
a l’Arxiu Municipal de Sitges, així com consultar els 
magnífi cs llibres que edita el Grup d’Estudis Sitgetans. 
- Després d’haver recollit tanta informació 
sobre els pirates, quin concepte tens sobre 
aquestes fi gures que hem vist tantes i tantes 
vegades representades a pel·lícules i llibres?
• La gran conclusió a la qual he arribat és que eren 
homes lliures que vivien el present amb una intensitat 
envejable. La seva mala fama, tot i que sempre hi ha 
excepcions, era més inventada que altra cosa. De 
la mateixa manera, quan es batejaven amb noms 
aterridors i feien ondejar banderes amb ossamentes 
i espases, tot formava part d’una estratègia per 
guanyar-se fama de sanguinaris, i així atemorir als 
seus adversaris i apressar els navilis que atacaven 
sense haver de lluitar. Moltes vegades quan els vaixells 
veien les seves banderes a l’horitzó, es rendien sense 
que es vessés ni una sola gota de sang. 
- Quins tipus de pirates apareixen al llibre?
• El pirata de cala Morisca és el meu homenatge 
als grans clàssics de pirates i aventures de tots els 
temps. Per tant, al llibre s’hi troba l’esperit i l’essència 
dels pirates que apareixen a l’Illa del tresor, El corsari 
negre o Sandokan, per citar només algunes d’aquelles 
lectures de joventut que em van enamorar.
- Quins motius els portaven a ser pirates?
• La majoria es feien pirates per fer-se rics, tot i que 
el seu estil de vida els portava a gastar-se tot el que 

guanyaven. Només en casos molt puntuals amagaven 
els seus botins per evitar que caiguessin en mans dels 
seus enemics. Així es va alimentar la llegenda dels 
famosos tresors dels pirates. 
- Per què el llibre té lloc al Carib? 
• Tot i que podem trobar pirates a gairebé tots els 
mars i oceans del món, la pirateria al Carib, sobretot 
la situada entre els segles XVI i XVIII, és la que més 
ha alimentat l’imaginari popular al llarg de moltes 
generacions. Per això vaig voler situar part de la 
història al Carib, tot i que en el meu cas, històricament 
també ho podia justifi car com un escenari més de la 
novel·la. 
- Explica’ns quina part de realitat i quina 
part de fi cció hi ha a la teva darrera obra...
• El que he volgut és recuperar l’essència i l’esperit 
de les grans novel·les de pirates i d’aventures, però 
per construir la història m’he basat en alguns fets 
històrics que abans apuntava: la signatura del Lliure 
Comerç amb Amèrica, el tràfi c d’esclaus, la guerra 
d’Independència americana i la pirateria al Carib. 
Ara bé, és cert que he volgut jugar amb escenaris 
reals, com Sitges o la cala Morisca, i també apareix 
de fons el conreu de la malvasia com a motor de la 
història.
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“Espero que la nova vida a Lusaka em
permeti créixer moltíssim com a persona, 
obrir molt més la ment i tenir més consciència 
d’allò que veritablement és important”

Mireia Curto Perelló - Periodista

Diplomat en Relacions Laborals i Tècnic Esportiu en 
Futbol Nivell II, Miguel Martínez Latorre, nascut a 
l’Ampolla, ha decidit fer un canvi de 360º a la seva 
vida: ha marxat a viure a Lusaka (Zàmbia) per ser coor-
dinador de la Barça Academy Lusaka. 
L’aventura durarà almenys dos anys, ja que el contracte 
que ha signat fi nalitza el juny del 2020. Miguel con-
fessa que no l’importaria estar-hi més temps, s’ha ena-
morat del lloc, de la seva tranquil·litat, de la natura i, 
sobretot, de la seva gent.
Explica que té tres afi cions: la lectura, la música i el run-
ning. Les tres activitats li permeten concentrar-se només 
en allò que està fent. És una forma, segons diu, de què 
els pensaments se centrin en la descripció d’una història 
apassionant, en la música i la lletra d’una cançó i en 
l’esforç i el paisatge que l’envolta quan està corrent. 
– Com va sorgir l’oportunitat de marxar a Lu-
saka? 
• L’oportunitat va sorgir com sorgeix tot el que ens pas-
sa a la vida, per sorpresa. Durant l’última setmana del 
passat mes de maig vaig rebre la trucada de Jordi Ro-
vira, el director de la Barça Academy Lusaka, em va 

comentar que havia rebut la proposta d’inaugurar una 
Barça Academy a Zàmbia a partir del mes d’agost, em 
va explicar el projecte i em va preguntar si el voldria 
acompanyar. Després d’uns dies de refl exió, vaig deci-
dir acceptar i viure aquesta experiència. 

– Quin és el teu dia a dia a Lusaka? 
• El meu dia a dia és com el de qualsevol treballador en 
el seu àmbit, però amb la peculiaritat que em dedico a 
la meva passió. Em llevo ben d’hora i em dirigeixo tots 
els matins a l’ofi cina del complex esportiu on treballo. 
Allà ens reunim els tres membres de l’staff que formem 
la direcció de l’acadèmia i planifi quem tot el treball a 
realitzar: elaboració de sessions d’entrenament, confec-
ció de grups de treball, preparació de les formacions 
per als entrenadors, i l’organització dels partits per al 
cap de setmana. Després de dinar passem a l’acció i 
fem el que més ens agrada, trepitjar la gespa. Iniciem 
la tarda amb una formació pràctica d’una hora per als 
entrenadors, i tot seguit, de les 15.30 fi ns a les 18.30 
hores, realitzem les sessions d’entrenament per a les ne-
nes i els nens.

– Quins requisits havies de complir per poder 
ser coordinador de la Barça Academy Lusaka? 
• Principalment, havia de complir amb els requisits for-
matius, és a dir, estar titulat com a tècnic esportiu en fut-
bol, conèixer la llengua ofi cial del país, que és l’anglès, 
i tenir disponibilitat en canviar de residència.

– Què esperes d’aquesta experiència? 
• El que espero realment és créixer moltíssim com a 
persona, obrir molt més la ment, tenir més consciència 
d’allò que veritablement és important, gestionar les 
emocions, espavilar-me per mi mateix i, sobretot, enri-
quir-me culturalment, no hi ha satisfacció més gran que 
manejar-se amb llengües diferents. A la vegada, també, 
adquirir experiència i coneixements com a tècnic de fut-
bol.

– Quina valoració fas d’aquests primers 
mesos? 
• Una valoració boníssima, Zàmbia és un paratge natu-
ral increïble, és un país relativament desenvolupat grà-
cies a la seva producció de coure i al turisme, i la seva 
gent és encantadora. Pel que fa a la part esportiva, estic 
molt il·lusionat amb el projecte, estan fent una aposta 
enorme, han construït unes noves instal·lacions amb sis 
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camps de gespa artifi cial per tal 
que els nens puguin entrenar fi ns i 
tot durant la temporada de pluges. 
I el més important, tenen una pas-
sió molt gran pel futbol, feia molt 
temps que no ho veia, suposo que 
la tecnologia ens ha apartat de 
l’essència, de jugar realitzant una 
activitat física al carrer amb els 
amics, aquí és possible, els nens es 
diverteixen corrent i donant-li cops 
de peu a una pilota que en molts 
casos l’han fet ells mateixos. 

– T’ha costat adaptar-te a la 
nova vida?
• Francament gens, m’ha sorprès 
a mi mateix també. Estic vivint amb 
sol i a 30 graus cada dia, porto 
una vida molt tranquil·la, treballo 
fent el que m’agrada, faig esport 
i he tornat a despenjar les botes 
com a jugador, aquest cop de futbol 7. A més, estic 
rodejat de molt bona gent. Qui no s’adaptaria bé així?

– Com t’agradaria veure’t dintre de 5 anys? 
• Quina pregunta més difícil. Entenc la vida al moment, 
no planifi co ni a mitjà ni a llarg termini, però el que 
m’agradaria és continuar relacionat amb la formació 
de joves jugadors. En el cas de no poder-me dedicar 
professionalment com ho estic fent ara mateix, sempre 
ho he tingut molt clar i m’agradaria entrenar al futbol 

base del club que porto al meu cor, el del meu poble, 
el Club de Futbol Ampolla. És la meva família esporti-
va, són sentiments. Allà és on més feliç he estat, primer 
com a jugador, amb els amics del col·legi, els de tota 
la vida, i després com a entrenador, on he rebut sem-
pre l’afecte i el respecte de directius, companyes, com-
panys, mares, pares, nenes i nens. Penso que no hi ha 
res millor que formar els jugadors que has vist créixer, 
els que et trobes cada dia pel carrer.
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COSES NOSTRES
Tot seguint les xerrades dels temes que més ens impor-
ten, cal que ens aturem, per també la seva gran impor-
tància, amb el problema de l'enorme discriminació que 
sofrim les persones grans a Espanya i, per assegurar 
el tret, què millor que seguir les consideracions d’en 
Vicenç Navarro, politòleg i sociòleg català, Catedràtic 
de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra.
A Espanya existeix una discriminació molt accentuada 
contra les persones grans que, com succeeix en la ma-
joria de les discriminacions en aquest país, amb prou 
feines és reconeguda com a tal per la població que la 
practica. En realitat, eixa majoria ni tan sols és cons-
cient d’això, ja que és un fenomen tan generalitzat que 
la gent ni se n’adona. No obstant això, la discriminació 
és enorme, i afecta molt negativament les persones dis-
criminades, en aquest cas les persones grans. S’oculta 
sota una aparent cordialitat i amabilitat, tal com suc-
ceeix també amb la discriminació contra les dones, que 
freqüentment intenta ser ocultada sota la suposada “ca-
vallerositat” que l’home manté enfront de la dona (a la 
qual discrimina). Aquesta suposada amabilitat cap als 
ancians apareix quan se’ls anomena “avis”, un terme 
que aparenta ser afectuós però que no ho és, atès que 
la majoria d’ancians estan satisfets i els agrada que els 
seus néts els anomenin així, però no necessàriament 
altres persones a les quals ni tan sols coneixen, com 
tampoc agrada als que pels motius que siguin no han 
tingut eix goig de tindre néts.
Aquesta caracterització de les persones grans com a 
“avis” va acompanyada d’una visió d’ells com a perso-
nes amb menys habilitats i que estan en un procés de 
declivi, físic, intel·lectual i emocional fi ns que es moren, 
procés que alguns economistes han arribat fi ns i tot a 
proposar que s’acceleri. És ben coneguda la frase d’un 
Ministre d’Economia de Japó, que va indicar que “el 
deure patriòtic dels vells és que es morin quan els co-
rrespongui”, és a dir lo més aviat possible. Molts eco-
nomistes neoliberals pensen el mateix, encara que no 
ho diuen tan clar. Utilitzen narratives un pèl més sofi sti-
cades, com per exemple que “l’allargament dels anys 
que els ancians viuen està creant un enorme problema a 
l'economia del país”. De ben segur que el lector haurà 
llegit frases semblants en els principals mitjans de co-
municació. Els que freqüentem el facebook ens trobem 
sovint, amb polítics sobretot de la dreta carpetovetònica 
que no cal nomenar-los, encara que estan en la ment 
de tots.
Als centres acadèmics aquesta discriminació és més 
subtil, i apareix en l’argument que la societat gasta mas-
sa en les persones grans, i molt poc en els joves, cosa 
que converteix la suposada “elevada despesa en els 
primers” en la causa que es gasti tan poc en els segons. 

I sistemàticament se subratlla que les pensions de velle-
sa, són “excessivament generoses” a Espanya, la qual 
cosa està causant “la insostenibilitat de la Seguretat 
Social del país”. Freqüent ment s’indica també que a Es-
panya les pensions són “les més generoses del món”. La 
llista de gurus economistes neoliberals que gaudeixen 
de gran visibilitat a Espanya que han fet eixes decla-
racions és enorme. L’única diferència entre ells és que 
alguns diuen “del món” i d’altres, més modests, diuen 
“d’Europa” però tots amb lo que sí coincideixen que a 
més de l’excessiva generositat de les pensions, el pro-
blema és que hi ha “massa” ancians, ja que és un dels 
països del món o d’Europa (segons uns o altres) “que 
té més vells”.
Les dades (que rarament veureu, escoltareu o llegireu 
als principals mitjans de comunicació) mostren la gran 
falsedat de cadascun d’aquests arguments.
La societat espanyola no és ni la més envellida d’Europa 
ni del món. Segons Eurostat, l’agència de dades de la 
UE, el percentatge de la població anciana (persones 
amb més de 65 anys) és pràcticament la mateixa a 
Espanya que a la majoria dels països de la UE-15 i 
lleugerament inferior a la de la UE-28. No és cert, per 
tant, que Espanya sigui un dels països amb “més vells” 
o “més avis”.
La despesa de les pensions és més baixa a Espanya que 
a la mitjana de la UE-15 i la UE-28.
I tot que el nivell de riquesa d’Espanya és més gran que 
la mitjana de la UE-28, la renda de les persones majors 
de 65 anys, mesurada en paritat de poder adquisitiu, 
és a dir, ajustada a fi  que tinguem la mateixa capacitat 
de compra, és més baixa que la mitjana de la UE-28. 
Si a més a més considerem el total de les prestacions 
públiques destinades a la vellesa, les rendes totals dels 
ancians d’aquest país assoleixen només el 63% de la 
mitjana de la UE-15. No és cert, per tant, que les aju-
des públiques a les persones grans o que la despesa 
pública en pensions “sigui de les més altes ni del món 
ni d’Europa”.
No és tampoc certa l’acusació que constantment es fa 
per part d’economistes i institucions neoliberals que el 
pensionista espanyol és el que rep les pensions més al-
tes, ja que assenyalen que rep com a mitjana el 82% 
del salari anterior a la seva jubilació. Només aquells 
treballadors que van començar a treballar als 20 anys, 
i van cotitzar a la SS d’una manera ininterrompuda des 
de llavors, reben aquesta quantitat en concepte de pen-
sió de jubilació i, la qual cosa representa un percen-
tatge menor de tots els jubilats, percentatge que fi ns 
i tot està decreixent a causa de l’endarreriment de la 
joventut a incorporar-se al mercat del treball, i la gran 
extensió de la precarietat entre els treballadors.
El que tampoc se cita quan es parla de l’elevada taxa 
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de reemplaçament del salari per part de la pensió és 
que els salaris són molt baixos a Espanya. Per aquest 
motiu l’indicador més important per mesurar la genero-
sitat d’un sistema de pensions és mesurar la quantitat de 
diners públics que rep. A Espanya dos milions de per-
sones reben entre 600 i 646 euros al mes, unes xifres 
inferiors al salari mínim interprofessional i 4,5 milions 
menys de 1.000 euros al mes. 
La integració dels ancians a la societat a Espanya és 
menor i el seu aïllament i la soledat són més grans que 
a la majoria de països de la UE. Hi ha molts indicadors 
que ho demostren. 
La cultura i els mitjans de comunicació estan orientats 
gairebé a la joventut i a la gent de mitjana edat. La 
gran majoria de persones que presenten les notícies, els 
programes o les sèries de la Televisió, així com les ter-
túlies, són persones joves. Els ancians són pràcticament 
invisibles, sembla com si se’ls consideri pràcticament 
amortitzats i amb “la granera se’ls enviï sota la catifa”.
Aquesta manca de visibilitat i participació ve acompa-
nyada d’una falta d’integració a la societat, una de les 
més limitades de la UE-15. Segons Eurostat, a Espanya 
un 83% de la població entre 15 i 75 anys va utilitzar 
internet l’any 2016. En altres països la seva utilització 
és gairebé universal (Dinamarca, 96%, Suècia, Finlàn-
dia, Holanda, 93%). En canvi en el grup d’edat de 65 
a 75 anys, tan sols el 47% dels homes i el 40% de les 
dones a Espanya, l’han utilitzat. La digitalització de la 
societat està tenint un impacte devastador en l’aïllament 
dels ancians, ja que exclou aquells que no van ser in-
troduïts en aquesta revolució. La solitud, resultat de la 
seva discriminació, és un dels principals problemes que 
les persones ancianes es troben a mesura que avança 
la seva edat.
Aquest aïllament és incentivat per una llei, paradoxal-
ment aprovada pel govern Zapatero, que prohibeix al 
pensionista que continuï treballant, ja que li imposa 
l’Estat un dels règims de jubilació més regressius que 

existeixen avui a Europa. La jubilació a Espanya és una 
obligació més que no pas un dret, quan hauria de ser a 
l’inrevés: més un dret que no pas una obligació. 
El règim de jubilació espanyol és enormement discri-
minatori per als professors universitaris. Als EUA, per 
exemple, està prohibit jubilar una persona obligatòria-
ment, i el professorat, sempre que reuneixi els criteris 
de productivitat marcats per la institució, té el dret de 
jubilar-se quan cregui convenient i necessari. A Espan-
ya ha de ser als 65 anys, fet que implica passar d’una 
gran activitat a cap en un sol dia, la qual cosa afecta 
molt negativament l’estat emocional i psicològic del ju-
bilat. Per a amplis sectors professionals, el treball dels 
quals és més intel·lectual que no pas manual, aquest és 
una font d’estímul, i perceben la jubilació d’una manera 
diferent a la d’una persona el treball de la qual no és 
necessàriament plaent o estimulant i que veu la jubila-
ció com a part del seu alliberament. Tractar els dos tipus 
de persones sota el mateix criteri és profundament injust 
i s’hauria de canviar. No és just, per exemple, que el 
personal de neteja de la universitat, el treball del qual 
ofereix una possibilitat de gaudi i creativitat molt limi-
tada, sigui obligat a treballar dos anys més, per pagar 
la pensió d’un catedràtic que viurà, de mitjana set anys 
més. Seria més lògic que el personal de neteja no ha-
gués de jubilar-se més tard, com s’ha fet, i que li facilités 
alhora al catedràtic que treballi més si així ho desitja, 
per contribuir en major grau a la Seguretat Social.
Cal repetir, per tant, que la jubilació és un dret i no una 
obligació. El fet que no s’estigui ni tan sols considerant 
un canvi és indicador més de la manca d’atenció que 
es dona als problemes que es presenten a les persones 
grans, com ara la jubilació, perquè són interpretats com 
una cosa de vells. 
L’única cosa del que es parla és que “no es pot pagar” 
i que el “sistema és insostenible”.

Lluís Bultó i Antolín - ciutadà de l’Ampolla 
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Fredeluga – Avefria (Vanelus vanelus)
Com la podem identifi car.- Fredeluga, denominada 
(Marinera) al territori, és de la mida d’un colom, es localitza 
en terrenys humits i també rurals. A la distància sembla de 
color blanc i negre sobretot quan vola, però quan t’apropes 
i per efectes del sol, exhibeix tots els seus colors reials. Té les 
ales rodones, (en vol és inconfundible) una cresta amb dues 
plometes que arranquen de la part posterior de la corona 
i apunten cap a dalt. Amb bona llum s’observen les parts 
fosques de color verdós metàl·lic i violeta, el cap blanc i 
negre, amb un pitral ample i negre, pit i abdomen blanc i la 
part que defequen és de color ferruginós clar. El jove té la 
cresta molt més curta, les plomes del tors i les cobertores alars 
tenen la vorada de color groc, les potes de color rogenc, bec 
negre, i l’iris dels ulls marró fosc. Amb les ales obertes té una 
envergadura de 75 cm. i el seu pes aproximat és de 250 
grams. És un ocell molt comú i fàcilment identifi cable. Durant 
la tardor i l’hivern arriben molts exemplars que vénen del 
nord i centre d’Europa.
De què s’alimenta.- El seu aliment són insectes com 
aranyes, papaterres i altres cucs que s’amaguen sota terra. 
Hàbitat.- Durant l’estada entre nosaltres viu pels camps de 
cultiu i aiguamolls. Acostuma durant l’època reproductiva 
viure en parella, però durant l’hivern s’agrupa en colònies 
de molts individus. Vola movent les ales molt lentament i amb 
les potes estirades.
Nidifi cació i reproducció.- El mascle fa uns quants 
clots poc profunds al terra, la femella n’escull un i l’omple 
amb branquetes i herbes seques. Aleshores pon entre 3 o 
4 ous normalment durant el mes d’abril, de color verd oliva 
molt puntejat de marró fosc i els incuba durant 4 setmanes 
alternant-se amb el mascle, durant entre 20 o 29 dies fi ns que 
els pollets trenquen la closca de l’ou, aprenen ràpidament a 
buscar-se el menjar per si mateixos sempre acompanyats pels 
pares, als 33–35 dies aprenen a volar i migren acompanyats 
pels seus pares cap al sud, ja que són aus que crien a 
Finlàndia.
Curiositats: Aquest au arriba al maig-juny i sol emigrar cap 
al nord d’Europa entre octubre i novembre. La Fredeluga pot 
tolerar temperatures molt baixes. La població reproductora 
fi nlandesa es calcula en 120.000 parelles.

Paco Cabrera Curto
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Barranc de Sant Pere. Fotos cedides per Josefa Garcia Castells
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La Marinada
volta 

el Món

Mercedes, 
Esther i Paco 

el passat onze 
de setembre a 

Hofgut Stennen. 
Selva Negra. 
(Alemanya)

Melissa, Andreas, Albert i Miriam
a Suïssa.
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DRA. ROSER MARTÍ I CID Dipl. Nutrició Humana i Dietètica
www.rosermarti.com Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments

Vaga de fam i les seves conseqüències
Sovint hem sentit que algú fa o ha fet una vaga de fam, 
o fi ns i tot durant aquests dies els nostres presos polítics 
l’està fent. Sabem però què passa des del punt de vista 
nutricional i mèdic quan una persona deixa de menjar? 
Encara que molts considerin que el dejú no genera altra 
cosa més que estar prim i desnutrir-se, les conseqüències 
d’aquest tipus de conductes van més enllà, i fi ns i tot en 
menys de 40-60 dies podria generar la mort; tot dependrà 
de la quantitat de greix corporal que la persona tingui.
Així doncs, hem de saber que durant una ingesta normal de 
menjar, els hidrats de carboni s’utilitzen de forma preferent 
per formar energia enfront dels greixos i les proteïnes. Els 
hidrats de carboni s’emmagatzemen en mínimes quantitats 
en forma de glucogen hepàtic i muscular, i aquests poden 
subministrar energia per poques hores.

 
Durant l’evolució de la vaga de fam les repercussions 
nutricionals que se succeeixen són les que succeeix en el 
dejú i podem dir que són TRES FASES:
1. Primera fase. Consum principal dels hidrats de 
carboni de reserva. (Els primers símptomes que apareixen 
són els marejos per la hipoglucèmia, falta de sucre a la 
sang i la hipotensió). L’energia de reserva comença a 
utilitzar-se quan ja s’ha gastat la glucosa de l’últim aliment 
que la persona ha consumit. Després es consumeix la 
reserva del fetge i posteriorment es consumeix el glucogen 
muscular (energia per als músculs) que és quan vénen els 
símptomes de debilitament muscular.
2. Segona fase. Consum principal dels greixos. 
Això passa aproximadament en el tercer dia de dejú, 
l’organisme comença a utilitzar el greix corporal acumulat, 
el que produeix el desgast més gran de l’ésser humà.
En absència d’aliments, l’organisme activa mecanismes 
de defensa d’estalvi i consum de l’energia de reserva 
(glucosa allotjada en el fetge i músculs), pel que 
disminueixen en gran quantitat les funcions de cada 
òrgan. És a dir, comencen a disminuir funcions atrofi ant 
les seves capacitats vitals.
Durant aquest tercer dia, quan ja no queden reserves 

de glucosa, es produeix un complex procés metabòlic, 
originant unes substàncies que es coneixen com a cossos 
cetònics i que s’utilitzen com si fos glucosa, però que no 
és adient sobretot pel cervell i els ronyons.
Al setè dia, hi ha afectació important d’òrgans, formant 
part d’un procés de deteriorament progressiu.
El ronyó s’encarrega d’eliminar una gran part de les 
deixalles que es produeixen en els processos metabòlics 
que es donen i el fetge ajuda també a depurar i treure 
de l’organisme les deixalles tòxiques. Per tant en aquesta 
etapa, ocorre el procés químic més nociu que genera 
conseqüències cerebrals, a més és la causa del mal alè i 
forta olor en l’orina. 
L’acidosi metabòlica es genera per consum de cossos 
cetònics (subproductes del greix, que s’utilitza per falta de 
glucosa) i que ocasionen danys cerebrals. Afecta la funció 
del cor, empitjora el procés circulatori i oxigenació, i el 
cervell comença a fallar per falta de glucosa.
Tercera fase: A partir del vintè dia de vaga es comencen 
a consumir els teixits plens de proteïnes musculars. És de 
dir una situació de no consum d’aliments que duri més de 
20 dies, ja resulta un perill per a la vida de la persona 
que incorri en aquesta conducta.
En l’aparell toràcic s’atrofi en els músculs respiratoris 
i això es tradueix en descens de la capacitat vital de 
l’aire, de pressions per aconseguir el procés de respiració 
adequada. El múscul que mou la caixa toràcica ja està 
debilitat i la respiració es difi culta.
En l’aparell cardiovascular, la massa miocardíaca 
disminueix com la resta de la massa muscular de 
l’organisme. Tot ho consumeixes. Per tant, la massa 
miocardíaca disminueix; així com la funció de bombament 
del cor.
El tub digestiu perd les vellositats intestinals, encarregades 
d’absorbir els aliments i iniciar el procés de digestió. 
Quan això passa, es genera mala absorció, el que es 
tradueix també en la plena vulnerabilitat de la persona.
Passats els 20 dies de dejú, disminueixen les defenses de 
la persona i augmenta el risc de tot tipus d’infeccions. Tota 
persona que duri més de 20 dies sense consum adequat 
d’aliments corre el risc d’afeblir del tot les funcions dels 
seus òrgans i a més serà llarg i complex el procés de 
recuperació.
Per tant la vaga de fam té una alta possibilitat 
de presentar, a mitjà termini, malalties renals, 
cardíaques o cerebrals.
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El restaurant ampollero La Barraca, 
Premi Nacional d’Hostaleria pel seu 
compromís amb la sostenibilitat

El restaurant de l’Ampolla La Barraca, situat a la 
urbanització d’Ampolla Mar, va rebre el passat 
novembre el Premi Nacional d’Hostaleria pel seu 
compromís amb la sostenibilitat. Els reconeixements, 
atorgats per la Federación Española de Hostelería 
(FEHR), es van lliurar en el marc de la gala d’entrega 
dels Premis Nacionals d’Hosteleria 2018 que va tenir 
lloc a León. Els guardons tenen l’objectiu de reconèixer 
els establiments, empreses i institucions que destaquen 
en aspectes com la innovació, la responsabilitat 
social, el suport a la cultura i la sostenibilitat. 
La FEHR va valorar l’esforç de La Barraca per 
cuidar l’entorn i fer del negoci un espai sostenible. 
El restaurant, gestionat per Marisa Bordera, va estar 

reconegut com el segon Cas d’Èxit d’Hostaleria 
#PorElClima, la iniciativa impulsada per les empreses 
Ecodes i Coca-Cola, amb la que pretenen ajudar a 
combatre el canvi climàtic.
En el seu dia a dia, La Barraca, que es va adherir 
a la iniciativa el novembre de 2017, té activat un 
sistema d’economia circular per a la gestió dels 
seus residus, i al mateix temps també contribueix en 
l’economia social fomentant el comerç just. Bordera 
anima que “entre tots es conscienciï l’administració 
perquè impulsi els canvis necessaris per afavorir 
la sostenibilitat. Només així s’aconseguirà l’èxit en 
aquesta tasca”.

Redacció
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L’Ampolla, present al World Travel 
Market Londres 2018

El Patronat  Municipal de Turisme de l’Ampolla va estar present els dies 5, 6 i 7 de novembre a la 39a edició de la fi ra World 
Travel Market – Londres amb la fi nalitat d’eixamplar el mercat turístic. En concret, es va promocionar a l’estand de l’Agència 
Catalana de Turisme dedicat al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Terres de l’Ebre.
La fi ra World Travel Market té lloc al recinte fi ral Excel, amb la presència d’expositors procedents de diferents àmbits del sector 
turístic com organismes de promoció de destinacions, operadors turístics, agències de viatge, tecnologia, empreses de viatge 
en línia i associacions professionals. 
Juntament amb la ITB de Berlín, és l’esdeveniment anual més important a escala mundial dedicat al sector turístic, ja que és un 
punt de trobada internacional de negocis per a professionals d’aquest àmbit on es presenten una àmplia gamma d’opcions de 
destinacions, així com conferències i taules d’anàlisi sobre temes del sector. Aquest any, s’ha comptat amb l’assistència de més 
de 50.000 professionals, així com amb la presència de 5.000 expositors de 185 països diferents d’arreu del món.                           

 Redacció  
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Més triomfs del CGR l’Ampolla
El passat diumenge 18 de 
novembre, els conjunts Aleví 
IV i Benjamí IV van disputar la 
fi nal de Catalunya de la seva 
categoria a la ciutat de Lleida, 
després d’haver-se classifi cat 
entre els millors 8 equips 
pels resultats de les tres fases 
anteriors, aconseguint el resultat 
següent:
Conjunt Aleví IV (Nàdia Climent, 
Emma Serral, Laura Palacios, 
Diana Tomás i Carla B orràs)– 
Campiones de Catalunya.
Conjunt Benjamí IV (Paula 
Caballé, Alexia Manea, 
Ariadna Marques, Leire 
Also, Laura Juan i Norah 
Cid)– Subcampiones de 
Catalunya.
Aquests dos conjunts, amb les 
seves integrants amb edats compreses entre els 7 i els 10 anys, han demostrat que pugen amb un gran nivell i amb ganes 
de continuar progressant. Des del Club, rebeu la nostra més sincera felicitació i el nostre suport per seguir endavant amb 
nous reptes. 
Enhorabona “menudes” gimnastes!
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Primera experiència estatal del CGR l’Ampolla
Els passats 8, 9, 10 i 11 de novembre, les components dels conjunts cadet (Carla Estorach, Andrada Nicorescu, Yuma 
Capera, Carla Llambrich i Núria Bardí) i infantil base (Ariadna Sànchez, Carla Molina, Tània Bacas, Dúnia 
Climent, Nayla Cid i Mariona Gallego) van anar a Múrcia a participar per primera vegada al Campionat d’Espanya 
de Gimnàstica Rítmica. Un total de 3.000 gimnastes es van reunir durant 4 dies per fer allò que més els agrada i que tants 
esforços i dedicació els hi representa. 
Una experiència única, tot i no haver aconseguit les primeres places, que esperem poder tornar a repetir amb el major 
nombre de gimnastes que podem. El CGR continuarà lluitant i promovent la participació de les nostres gimnastes a totes les 
competicions possibles i per les que estiguin preparades. Aquest ha estat el primer gran pas de molts que esperem fer. 
Des d’aquí, volem aprofi tar l’ocasió per agrair la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de l’Ampolla que sempre ha estat al 
nostre costat i com no, a tots els familiars, que van ser molts, que van acompanyar a les xiquetes en la seva primera competició 
a nivell estatal.



Natura i Fauna · Pàgina 40


	portada 153
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

