
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

Enguany i per primer cop,   l’Ironcat ha estat plenament   organitzat pel Patronat 
Municipal de Turisme i Esports, amb l’assessorament  de la Federació Catalana de 
triatló, la qual  ha valorat molt positivament com anat l’organització. 
Cal felicitar a tot l’equip que ho han fet possible.

N. 156Maig
Juny 2019
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Mentre preparo aquest article d’opinió, ha quedat vist 
per sentència el procés judicial contra els presos polí-
tics catalans al Tribunal Suprem, per allà a Madrid. Les 
al·legacions de les defenses han argumentat la seva in-
nocència en tanta convicció i vehemència com anodina 
ha estat la recepció de la fiscalia, que dormia descara-
dament, com si tota aquella argumentació no anés amb 
ells, perquè ja tenien la seva concepció feta i tancada 
en aquell maliciós esforç de relatar fets, percepcions i 
opinions irreals que havien estat incapaços de demos-
trar. Ara bé, la intervenció final i definitiva dels acusats, 
malgrat les becaines dels acusadors, va estar extraordi-
nària, potent, emotiva i, potser per a molts, convincent. 
El conjunt de les intervencions, em va traslladar a Pablo 
Neruda, aquell poeta xilè, premi Nobel de literatura 
l’any 1971, enfrontat literàriament al règim del dictador 
Pinochet, quan en una de les seves cites diu: Podran ta-
llar totes les flors, però no podran aturar la primavera. 
El meu article anterior, d’aquesta revista, l’acabava dient 
que “el camí és llarg i tortuós, però hi ha camí”, i, no no-
més ho segueixo pensant, sinó que n’estic completament 
convençut. En els últims mesos els polítics ens han farcit 
d’eleccions, tot i que els que més manen ens prohibeixen 
votar en un referèndum, i entrem a l’estiu amb la ressaca 
d’un espargiment de partits i tendències on la majoria, 

EDITORIAL

i especialment l’extrema dreta que s’ha fet el seu lloc, 
arrepleguen vots dient que cal piconar Catalunya. El 
cansament dels votants no impedeix la participació, que 
es manté a l’alça, i en el cas de molts ajuntaments del 
nostre entorn (Amposta, l’Aldea, Deltebre, Tortosa, etc., 
i especialment l’Ampolla) es manté certa estabilitat de 
governació municipal, que diu molt en favor dels vo-
tants, sotmesos a tràngols socials i polítics especialment 
ferotges, però capaços de saber fer una bona tria del 
que apareix en el mercat electoral. Res impedeix que 
visquem la primavera, la nostra. Res impedeix que ens 
torni a arribar l’estiu, el nostre estiu, i que l’activitat tu-
rística enriqueixi la nostra economia, que falta ens fa, 
amb regals importants, en al cas de l’Ampolla, de carrés 
engalanats de neteja, flors i activitats lúdiques, rebent als 
visitats amb bons serveis, oques i ànecs que els hi donen 
la benvinguda, un passeig modern que rodeja el port i 
uns bancs que, a més a més de proporcionar descans, 
bona vista i tertúlia veïnal, et carregen el mòbil i et con-
necten amb les més modernes tecnologies. 

Mos podran tallar les flors, però no aturaran la nostra 
primavera i, molt menys, el nostre estiu. 

Joaquim Vilagrassa

Foto: Nèstor Buera

Mos podran tallar les flors, però...
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DESPATX OFICIAL.

Diputació de Tarragona. 

Trameten la documentació resultant en relació a la Prevenció 
i control de la legionel·la en les instal·lacions municipals.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G472/2019. David T.C.
Expedient: Ajut “xec nadó”
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. David T.C.  l’ajut únic de 150 € en concepte 
de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

G239/2019. Ricardo G.H.- Instal·lació vetllador.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar la instal·lació per poder instal·lar un vetllador a 
la via pública com a terrassa del local Bar La Taverneta 
situat al carrer Banys, núm. 25 de l’Ampolla, amb unes 
dimensions de 7,5 x 1,8 metres,

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 41/2019. Comunitat Propietaris plaça 
Catalunya 4. Concedida

Expt. 42/2019. Mª Cinta T.E. Ajornada
Expt. 44/2019. Comunitat Propietaris 
Avellanes. Concedida
Expt. 45/2019. Kiko M.B. Concedida 
Expt. 46/2019. Núria V.Ll. Concedida
Expt. 47/2019. Eva F.S. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

G473/2019. CARITAS L’AMPOLLA.-Ajut 
humanitari.
S’acorda per unanimitat:
Concedir-los l’ajut econòmic de 1.700,00 € que han 
sol·licitat, i autoritzar la celebració del mercat solidari 

coincidint amb la Diada de l’Ostra, amb la col·laboració 
de la brigada i del material que han demanat.

G445/2019. Acord contracte obres: treballs de 
formació de llosa formigó per a contenidor a 
Ampolla Mar.
La Junta de Govern Local, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres  
treballs de formació de llosa formigó per a contenidor a 
Ampolla Mar, amb Construccions Sentis Navarro S.L..
El preu del contracte es fixa en 7.595,00,- € i 1.594,95,- 
€ d’IVA.

Sanció. Construccions Jaen Vallés S.L.
La Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el dia 
18 de febrer de 2019 va adoptar imposar a l’empresa 
Construccions Jaen Vallés SL, empresa adjudicatària de les 
obres de remodelació i ampliació del CAP de l’Ampolla, 
una penalitat de 151,15 € per cada dia d’endarreriment, 
comptat des de la data de l’acord d’imposició.
Del 19 de febrer fins al dia 15 de març de 2019 (data de 
pagament de la factura) amb total de 19 dies hàbils.

151,15 € (preu dia) X 19 dies = 2.871,85 €

G543/2019. Associació Esportiva Lo Fangar.- 
Subvenció.
La Junta de Govern acorda:
Concedir  a l’Associació Esportiva Lo Fangar una subvenció 
de 900 € per a la prova Trobada de Muletes i participació 
en activitats nàutiques amb altres entitats de les Terres de 
l’Ebre.a, d’acord amb el pressupost d’ingressos i despeses 
previst per a l’activitat.

ALTRES.

G1430/2018. Proposta d’atorgament de la 
concessió.
Concessió d’ús privatiu de les instal·lacions de 
la “Bassa de les Olles”, ubicades a la platja de 
l’Arenal de L’Ampolla
En data 11 de febrer de 2019 es va reunir la Mesa de 
contractació, i es va establir la relació definitiva de candidat 
admesos que va ser la següent:
1.- Damian Capera Franch
2.- Delta turístic Goleró S.L.

EMPRESA

CUNA DE BASE 
LOCAL I EN 

ESPECIAL DELTA 
D’ACORD AL PUNT 

11.1ª DEL PLEC

OBERTURA TOT 
L’ANY DEL SERVEI 
DE RESTAURACIÓ 

D’ACORD AL 
PUNT 11.1B DEL 

PLEC

PARTICIPACIÓ I 
COL·LABORACIÓ 
EN JORNADES 

GASTRONÒMIQUES 
D’ACORD AL PUNT 

11.1C DEL PLEC

MILLORES QUE ES 
COMPROMET A 
REALITZAR A LES 
INSTAL·LACIONS 

ACTUALS D’ACORD AL 
PUNT 11.2ª DEL PLEC

PRESTACIONS 
COMPLEMENTARIES 
D’ACORD AL PUNT 

11.2C DEL PLEC

PREU DEL CÀNON MÉS ALT PUNTUACIÓ TOTAL

PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS CÀNON 
OFERT DIFERENCIA PUNTS PUNTS

DELTA TURÍSTIC 
GOLERO S.L. 5 2 1 5 5 1.150,00 € 600,00 10,00 28,00

DAMIAN 
CAPERA 
FRANCH

2 0 3 4 4 602,00 € 52.00 0.87 13,87

MILLOR OFERTA DELTA TURÍSTIC 
GOLERO S.L. 28,00
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La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Atorgar la concessió administrativa 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   a 
Delta turístic Goleró S.L., per un termini de 5 anys, amb un 
cànon mensual 1.150 € més IVA corresponent.
 
G251/2019. Proposta d’adjudicació.
Contractació obra projecte “Arranjament d’un 
tram del camí del Roqué”.
En data 22 de febrer de 2019 es publica en el perfil de 
contracta de l’Ajuntament l’anunci de licitació. 
Dins del termini previst han presentat oferta: 

- Obres Vent i Sol 2010 S.L.
- Alter Innovation S.L.
- Becsa S.A.
- Tecnologia de Firmes S.A.

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Adjudicar el contracte de les obres del Projecte d’arranjament 
d’un tram del camí del Roqué, a Obres Vent i Sol 2010 
S.L., amb NIF B55528202.,  per un preu  83.923,24 €, 
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 69.358,05 €, 
pressupost net, i 14.565,19 € en concepte d’Impost sobre 
el valor (IVA).

G704/2018. Aprovació inicial, si escau, del 
“Projecte nou dipòsit de proveïment d’aigua 
potable a l’Ampolla”.
Examinada la documentació que l’acompanya i de 
conformitat amb l’establert en els articles 21.1 o) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona 
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  
essent competència de  la junta de govern  per delegació 
de l’Alcaldia mitjançant Decret del dia 22 S’acorda, per 
unanimitat:
Aprovar el ““Projecte Nou dipòsit de proveïment d’aigua 
potable a l’Ampolla”, amb un pressupost de contracta de 
519.782,97  €, 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 definitiu.

JUNTA DE GOVERN 
25 DE MARÇ DE 2019
DESPATX OFICIAL.

G560/2019. Encarnación L.G.- Requeriment 
aportació documentació activitat règim comu-
nicació prèvia residència privada d’animals i 
centre de recollida
La Junta de Govern, acorda:
Comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat que la 
documentació requerida per tal de complimentar el règim 
de comunicació prèviament a l’inici d’aquesta no s’ha pre-
sentat per part de la Sra. Encarnación L.G.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G423/2019. Madalina E.S.- Instal·lació pèrgola 
de fusta.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar la instal·lació per poder instal·lar una pèrgola de 
fusta a la via pública com a terrassa del local Bar Milanès a 
situar a la plaça Hort de la Florit enfront de l’esmentat local 
de l’Ampolla, amb unes dimensions de 3,8 x 8 metres,

G457/2019. Rafael C.R.- Tancament terrassa
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar la instal·lació per poder instal·lar un porxo cobert 
amb tancament a la terrassa exterior del local comercial del 
restaurant existent (Restaurant Rafa) situat a l’Av. Marítima Ra-
mon Pous de l’Ampolla, amb una superfície de 54,95 m2.
 
G558/2019. Agrupament Bernat Perpunter
La Junta de Govern, acorda:
Facilitar als peticionaris la Sala lúdico esportiva (antic Pa-
velló esports) situat a l’Av. Generalitat de l’Ampolla per a 
pernoctar la nit del 15-16 d’abril.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
G374/2019. Exp. 38/0219. Maria R.G. Conce-
dida

ALTRES
G105/2019. Proposta d’adjudicació.

EMPRESA OFERTA ECONÒMICA IMPORT BAIXA

ARRANJAMENT TRAM 
CONNEXIÓ DEL CAMÍ QUE 
ENLLAÇA LA CTRA. N340 
AMB EL CAMÍ DEL ROQUÉ, 

D’ACORD AL PUNT 14 MILLO-
RA 1 DEL PLEC

MILLORA 2 ASFALT DE TRAM DE CAMÍ DEL 
ROQUÉ A CONTINUACIÓ DEL TRAM QUE 

CONTEMPLA EL PROJECTE D’ACORD AL PUNT 
14 MILLORA 2 DEL PLEC

PUNTUACIÓ TOTAL

PREU OFERTAT BAIXA % PUNTS PUNTS M2 D’ASFALT PUNTS

Bres Vent i Sol 2010 S.L. 69.358,05€ 0.06 43,06 € 58.24 15.00 2500.00 25 98.24

Tecnologia de Firmes S.A. 67.319,07€ 3.00 2082,04€ 60.00 15.00 788.00 7.88 82.88

BECSA S.A. 67.319,00€ 3.00 2.082,11€ 60.00 15.00 715.00 7.15 82.15

Zona Límite Castellón, S.L. 67.319,06€ 3.00 2.082,05€ 60.00 0.00 0.00 0 60.00

Millor oferta: Obres Vent I Sol 2010 S.L. 98.24
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Contractació del servei d’impressió, maqueta-
ció i muntatge de la revista municipal de l’Ajun-
tament de l’Ampolla
La Mesa de contractació per la valoració de la documenta-
ció obrant en el sobre únic digital, reunida el 18 de febrer 
de 2019, acorda: 
Admetre als següents licitadors: 

EMPRESA
Zona Limite Castellón S.L.
Jordi Dassoy Carcelle
Gràfiques del Foix S.L.
Grup Silere 6378 S.L.
Producciones Mic S.L.
Impremta Pagès S.L.
Fotoletra S.A.

La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte del servei d’impressió, maquetació 
i muntatge de la revista municipal de l’Ajuntament de l’Am-
polla, a Producciones MIC S.L., amb NIF B24301871, 
per un preu 8.309,60 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 7.990,00 €, pressupost net, i 319,60 € en con-
cepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, 
amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècni-
ques aprovats.

JUNTA DE GOVERN 
8 D’ABRIL DE 2019
DESPATX OFICIAL

Demarcació de Costes.
Comuniquen el cànon per als serveis de temporada 2019 
per a terrasses vinculades a establiments de restauració a 
les platges del T.M de l’Ampolla, la liquidació del qual as-
cendeix a 13.661,72 €.

INSTÀNCIES I PETICIONS 

G620/2019. Avelina C.G.- Parada de Sant Jordi.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Avelina C.G. per a ocupar dos aparcaments a 
l’Av. Barceloneta de l’Ampolla tot just a la part confrontant 
del seu establiment “Llibreria Avelina” per a instal·lar la 
parada de llibres el dia 23 d’abril de 2019 amb motiu de 
la festivitat de Sant Jordi. Significant-li que haurà d’indicar 
i senyalitzar la prohibició d’aparcament amb la suficient 
antelació per tal de prevenir que les places no estiguin 
ocupades per vehicles.

G621/2019. Avelina C.G.- Cadires per a un 
acte de presentació de llibre.
La Junta de Govern, acorda:
Deixar a la Sra. Avelina C.G. cadires per a l’acte de 
presentació del llibre que tindrà lloc a la seva llibreria el 
proper dissabte dia 13 d’abril de 2019.

G623/2019. Damian C.F.- Parada de Sant Jor-
di.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Damian C.F. per a ocupar una plaça d’apar-
cament al carrer Menorca de l’Ampolla tot just a la part 
confrontant del seu establiment “Secrets L’A” per a instal·lar 
la parada de llibres el dia 23 d’abril de 2019 amb motiu 
de la festivitat de Sant Jordi. Significant-li que haurà d’in-
dicar i senyalitzar la prohibició d’aparcament amb la sufi-
cient antelació per tal de prevenir que la plaça no estigui 
ocupada per vehicle.

G624/2019. Josep M.C.- ANC.- Parada de 
Sant Jordi.
La Junta de Govern, acorda:
Facilitar a Josep M.C. en representació de l’ANC L’Ampo-
lla, una carpa, una taula i tres cadires per instal·lar a la 
plaça Gonzalez Isla el dia 23 d’abril de 2019, amb mo-
tiu de la festivitat de Sant Jordi per vendre roses i productes 
relacionats amb la seva activitat.

G625/2019. Eduard Lluís B. i Sandra del H.C.
Expedient: Ajut “xec nadó”
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Eduard Lluís B. i Sandra del H.C. l’ajut únic 
de 150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement del 
seu fill.

G626/2019. Residència tercera edat L’Onada.- 
Saiar.- Parada de Sant Jordi.
La Junta de Govern, acorda:
Facilitar a la Residència tercera edat L’Onada “SAIAR L’Am-
polla”, una carpa, una taula i deu cadires per instal·lar a 
la plaça Gonzalez Isla el dia 23 d’abril de 2019, amb 
motiu la festivitat de Sant Jordi, per regalar als vianants 
roses artesanals fetes pels usuaris del centre.

G627/2019. Evelin C.C.- Parada mercat.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Evelin C.C per a posar una parada al mercat 
setmanal per vendre palmes.

G628/2019.- AMPA Escola Mediterrani de 
l’Ampolla.- Campus primavera
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a l’’AMPA de l’Escola Mediterrani de l’Ampolla 
l’ús de les instal·lacions de la Sala Polivalent de la zona 
lúdico esportiva de l’Ampolla, així com facilitar-los les tau-
les i cadires sol·licitades.

G578/2019. Sr. Jenner Benjamin G.A. , Llicèn-
cia per la Tinença d’Animals potencialment Pe-
rillosos
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Jenner Benjamin G.A. llicència administrati-
va per la tinença d’un gos potencialment perillós de la raça 
American Stafforshire Terrier , de nom Bruixa, codi microxip 
941000013402792.

G637/2019. Damian C.F.- Ocupació via públi-
ca amb aparcabicicletes.
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La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar la instal·lació d’un aparcabicicletes al carrer 
Menorca, enfront del número 6 davant de l’establiment 
Secrets L’A de l’Ampolla.

G632/2019. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrking al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVA-
TIU DE LA PLAÇA núm 36 del pàrquing munici-
pal del Barranc de Cervera a Ivan T.Q.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 39/2019. Sandra T.M. Concedida

Expt. 48/2019. Lorena N.B. Ajornada

Expt. 49/2019. Pedro G.S. Concedida

Expt. 50/2019. Comunitat Propietaris SB Resi-
dencial L’Ampolla. Concedida

Expt. 52/2019. Margarita S.C. Ajornada 

Expt. 53/2019. Carmen S.B. Concedida

Expt. 54/2019. Hotel Belvedere Salou S.A. Con-
cedida

Expt. 55/2019. Pere S.E. Concedida

Expt. 56/2019. Agrícomes S.L. Concedida

Expt. 34/2019. Javier C.M. Concedida

G1632/2018. Cepromar. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

G634/2019. Assoació d’Empresaris de l’Ampo-
lla. Subvenció ruta de la tapa de l’ostra.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir a ADELA una subvenció per import de 1.200,00 
per l’activitat ruta de la tapa de l’ostra.

ALTRES

G344/2019. Act. 24/2019
ACTIVITAT:  CONSULTA FISIOTERÀPIA 
La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de 
l’Ampolla es dóna per assabentada que amb efectes de 
8 d’abril de 2019, la Sra. Lorena A.M. ha començat a 
exercir legítimament l’activitat de consulta de fisioteràpia al 
carrer Marcel Miralles, núm. 7 baixos, i no queda classi-
ficada per portar-se en habitatge particular, es per això; 
que es una activitat innòcua i queda sotmesa a règim de 
declaració responsable.

G452/2019. Act. 29/2019 
ACTIVITAT: PERRUQUERIA
La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de 
l’Ampolla es dóna per assabentada que amb efectes de 
8 d’abril de 2019, la Sra. Verònica Mora Aragonés, ha 
començat a exercir legítimament l’activitat innòcua (“Perru-
queria i altres tractaments de bellesa en superfície inferior 
a 120 m2 9604) classificada a l’annex I, activitat sotmesa 
a règim de declaració reponsable), al local situat al carrer 
Menorca, núm. 12 de l’Ampolla. 

JUNTA DE GOVERN 
15 D’ABRIL DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G688/2019. Progat L’Ampolla. 
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada a la 
plaça González Isla el dia 19 d’abril de 2019 de les 8:30 
h a les 19:30 h per tal de fer difusió i recollir donatius per a 
l’Associació, així com facilitar-los, una carpa, quatre taules. 

G694/2019. Albert O.G. i Laura M.A.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Albert O.G. i Laura M.A. l’ajut únic de 150 
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

G698/0219. Cristòbal C.G.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar-los per a posar música durant la festa del dia 
20/04/2019 al local Ciber Café l’Estació, sense cau-
sar molèsties als veïns fins a la 24:00. En el cas que es 
produeix queixes els Agents municipals li requeriran perquè 
aquesta cessi. Significant-li que aquesta autoritza-
ció resta condicionada a l’estricte compliment 
de l’horari.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

G297/2019. Pedro Fumadó Porres.- Proposta 
per a la implantació d’un centre de serveis 
turístics a la parcel·la 67 del polígon 25 de 
l’Ampolla.
S’acorda, per unanimitat:
Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme en 
relació a la proposta de canvi d’emplaçament del Centre 
de serveis turístics a l’Ampolla. 
ASSUMPTES ECONÒMICS

G611/2019. Acord contracte obres: treballs 
de realització d’un embornal per a l’evacuació 
d’aigües pluvials a l’Av. Marítima Ramon Pous.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres tre-
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balls de realització d’un embornal per a l’evacuació d’ai-
gües pluvials a l’Av. Marítima Ramon Pous, amb Also Casals 
Instal·lacions S.L..
El preu del contracte es fixa en 2.090,80,- € i 439,07,- € 
d’IVA.

ALTRES

G654/2019 Proposta aprovació expedient 
contractació del subministrament i instal·lació 
d’expenedors de tíquets i gestió del servei de 
vigilància de la zona blava de l’Ampolla
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament 
i instal·lació d’expenedors de tíquets i gestió del servei 
de vigilància de la zona blava de l’Ampolla, mitjançant 
procediment obert, amb pressupost base de licitació de 
162.000,00 €, i .34.020,00 € en concepte d’Impost so-
bre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del 
contracte de 4 anys. 

JUNTA DE GOVERN
29 D’ABRIL DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS

G 785/2019.- Ocupació via pública: terrasses 
establiments hosteleria.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar a Cerasela R.C. per a ocupar amb taules i cadires 
carrer Ronda del Mar, núm. 20 de l’Ampolla a la part con-
frontant de la via pública de l’establiment bar-restaurant L’Illa.

Superfície total (m2): 31,50 m2 
Situació (carrer, plaça...): Carrer Ronda del Mar

G789/2019. Joan C. C.- Targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat
S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Joan C.C. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular no con-
ductor de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal 
i intransferible i que caduca als 10 anys des de la seva 
concessió. 

G797/2019. Madalina T.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir a la Sra. Madalina T. l’ajut únic de 150 € en 
concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 33/2019. Mª Luisa R.R.Concedida

Exp. 58/0219. Alexander P.Mc. Concedida

Expt. 57/2019. Comunitat Propietaris Jardimar 
III. Concedida

Expt. 59/2019. Comunitat Propietaris Terol 9. 
Denegada

Exp. 61/0219. Terry L. Concedida

Exp. 62/0219. Sergio C.M. Concedida

Expt. 63/2019. Laura R.L. Concedida  

ASSUMPTES ECONÒMICS

G768/2019. Acord contracte obres: treballs de 
formació vorera carrer Ventura Gassol.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres tre-
balls de formació vorera carrer Ventura Gassol, amb Cons-
truccions Sentis Navarro S.L.,.
El preu del contracte es fixa en 760,00,- € i 159,60,- € 
d’IVA.

ALTRES

G778/2019 Proposta aprovació expedient con-
tractació subministrament de cabines sanitàries 
(WC) per a les platges del municipi de l’Ampo-
lla.
S’acorda, per unanimitat:

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament 
de cabines sanitàries (WC) per a les platges del munici-
pi de l’Ampolla, mitjançant procediment obert simplificat, 
amb pressupost base de licitació de 64.000,00 €, i . 
13.440,00 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de 4 anys.

G550/2018. Aprovació, si escau, de l’Annex 
I del Pla de Seguretat i salut del “Projecte Al-
ternativa 4.4 de l’Estudi d’Alternatives per a 
la portada de serveis a la zona esportiva del 
municipi de l’Ampolla”.
S’acorda, per unanimitat:

Aprovar l’Annex I del Pla de Seguretat i Salut de l’execució 
de les obres “ALTERNATIVA 4.4 DE L’ESTUDI D’AL-
TERNATIVES PER A LA PORTADA DE SERVEIS A 
LA ZONA ESPORTIVA DE L’AMPOLLA”.
 

JUNTA DE GOVERN 
6 DE MAIG DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS

G843/20198. Progat L’Ampolla
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada al 
carrer Rall el dia 18 de maig de 2019 de les 08:30 h a 
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les 21:00 h per tal de fer difusió i recollir donatius per a 
l’Associació i mercadet de productes de 2na mà. 

G873/2019.Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrking al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVA-
TIU DE LA PLAÇA núm 15 del pàrquing munici-
pal del Barranc de Cervera a Isabel M.D. 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 64/2019. Oja diversificación S.L. Concedida

Expt. 65/2019. Josep R.T. Concedida

Expt. 66/2019. Maria Rosa B.R. Concedida

Expt. 69/2019. Margarita S.C. Concedida

Expt. 68/2019. Àlex G.A. Concedida

Expt. 69/2019. Joan S.P. Concedida

Expt. 71/2019. Comunitat de Propietaris Bailen 
2.Concedida

Expt. 72/2019. Comunitat Edifici Llevant. Con-
cedida

Expt. 73/2019. Carlos B.A. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

G824/2019. Acord contracte obres: treballs de 
recobriment d’aglomerat asfàltic diversos car-
rers municipals.
S’acorda per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres tre-
balls de recobriment d’aglomerat asfàltic diversos carrera 
municipals, amb Red de Obras y Asfaltados S.L., l’execució 
del qual, es farà d’acord amb les següents condicions:
El preu del contracte es fixa en 1.288,55,- € i 270,60,- € 
d’IVA.

G825/2019. Acord contracte obres: arranja-
ment de vorera carrer Ronda del Mar i teules 
coberta piscina municipal.
S’acorda per unanimitat:

Aprovar l’expedient de contractació menor d’arranjament de 
vorera carrer Ronda del mar i teules piscina municipal, amb 
Fèlix Franch Masià, l’execució del qual, es farà d’acord 
amb les següents condicions:
El preu del contracte es fixa en 1.970,00,- € i 413,70,- € 
d’IVA.

ALTRES

G814/0219. Adhesió pròrroga del Consorci Lo-
calret al contracte anomenat “Serveis de tele-

comunicacions dels municipis, consells comar-
cals, Diputació i ens locals adherits” : 
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
L’Ajuntament de l’Ampolla manifesta la seva conformitat 
amb que el Consorci Localret acordi prorrogar durant 24 
mesos, amb les característiques tècniques i condicions eco-
nòmiques inicialment contractades, el contracte anomenat 
“Serveis de telecomunicacions dels municipis, consells co-
marcals, Diputació i ens locals adherits”. 

JUNTA DE GOVERN
13 DE MAIG DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS 

G903/2019. Meritxell Faiges Albiol.
S’acorda, per unanimitat:
Estimar la petició i facilitar-los un espai al mercat setmanal 
dels dimecres dels dies 15 i 22 de maig per instal·lar una 
carpa i una taula amb motiu de les eleccions municipals del 
26 de maig.  

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 74/2019. Antonio C.F. Concedida

Expt. 75/2019. Jordi C.M. Concedida

Expt. 76/2019. José Luis G.G. Ajornada

Expt. 77/2019. Genoveva F.G. Concedida 
ASSUMPTES ECONÒMICS

G857/2019. Acord contracte obres: reparació 
sostre i rajoles escola Mediterrani
S’acorda, per unanimitat
Aprovar l’expedient de contractació menor de reparació 
rajoles escola Mediterrani, amb Construccions Sentis S.L..
El preu del contracte es fixa en 2.800,00,- € i 588,00,- € 
d’IVA.

G654/2019. Proposta classificació ofertes.
Contractació mixt del subministrament i instal-
lació d’expenedors de tiquets i gestió del servei 
de vigilància de la zona blava de l’Ampolla
S’acorda, per unanimitat
Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presen-
tades en l’expedient de contractació del servei de neteja 
platges de l’Ampolla: 

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 
1 Estacionamientos y Servicios SAU. (EYSA)  96,25
2 Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas S.A. (AUS-
SA) 90,00
3 Pavapark movilidad S.L. (PAVAPARK 89,95 
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ALTRES

G734/2019. 
ACTIVITAT: LOCAL DESTINAT A BAR RESTAURANT
EMPLAÇAMENT:RONDA DEL MAR 16, BAIXOS
S’acorda, per unanimitat
Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Am-
polla es dóna per assabentada que amb efectes de 13 de 
maig de 2019 en endavant, Cerasela R.C. consta com a 
nou titular del BAR-RESTAURANT ubicat al carrer Ronda del 
Mar, núm. 16 baixos, subrogant-se com a nou titular en els 
drets i les obligacions derivats de la llicència o autorització, 
en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia 
davant aquesta corporació local.

G901/0219. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrking al Barranc de Cervera.

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVA-
TIU DE LA PLAÇA núm 33 del pàrquing munici-
pal del Barranc de Cervera a Walter Kim G.M.

JUNTA DE GOVERN 
20 DE MAIG DE 2019 
INSTÀNCIES I PETICIONS

G967/0219. Ràngers i noies guia de l’Agrupa-
ment Escolta i Guia Martin Luther King. 
La Junta de Govern, per unanimitat acorda: 
Facilitar als peticionaris la Sala polivalent del Centre d’Enti-
tats ubicada a la plaça Manel Ferré, núm. 2 de l’Ampolla 
per a pernoctar la nit del 9 de juliol. 

G958/0219. Cristòbal C.G.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar-los per a posar música durant la festa del dia 8 
de juny de 2019 al local Ciber Café l’Estació, sense cau-
sar molèsties als veïns fins a la 24:00. En el cas que es 
produeix queixes els Agents municipals li requeriran perquè 
aquesta cessi. Significant-li que aquesta autoritza-
ció resta condicionada a l’estricte compliment 
de l’horari.  

G757/0219. Tere G.T.- Frankfurt Tere.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar a Tere G.T., titular del Frankfurt Tere a col·locar un 
tendal per protegir del sol al local comercial situat al carrer 
Banys, 15 de l’Ampolla, d’acord amb els condicionants es-
tablerts en l’informe tècnic dalt transcrit.

Exp. 935/2019. Sra. Nerea B.H. , Llicència per 
la Tinença d’Animals potencialment Perillosos
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir a la Sra. Nerea B.H. llicència administrativa 
per la tinença d’un gos potencialment perillós de la raça 
American Stafforshire Terrier , de nom Africa, codi microxip 
941000019593644.

G963/2019. Club dòmino L’Ampolla.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Facilitar el pòdium i estructura metàl·lica sol·licitats per a 
la celebració de les 2nes jornades infantils de l’Open de 
Sant Jordi i Open del Carme que tindrà lloc el 14-06-
2019.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 43/2016. Mª Concepcion P.C. Concedida 
ASSUMPTES ECONÒMICS

Expt. G955/2019. Club Escacs L’Ampolla. Sub-
venció Activitats 2019.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 650,00 
€.

Expt. G956/2019. AMPA Escola Mediterrani 
de l’Ampolla.- Subvenció.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 750,00 
€.

G976/2019. Aprovació Padrons Fiscals exer-
cici 2019.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar els Padrons Fiscals.

ALTRES

G662/2019. Obres: “Reforma i ampliació del 
CAP”.

Es dóna compte a la Junta dels projectes de legalització 
de les instal·lacions de baixa tensió i climatització de les 
obres de “Reforma i ampliació del CAP”.

G951/2019. Aprovació, si escau, de la Memò-
ria per la instal·lació d’una estació de recàrre-
ga per a vehicles elèctrics al municipi de l’Am-
polla” i sol·licitud a l’ICAEN de la seva inclusió 
en la línia de subvencions d’incentius a la mo-
bilitat eficient i sostenible (programa MOVES).
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar la Memòria per la instal·lació d’una estació de 
recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi de l’Ampo-
lla, redactada per Etecnic Smart Grids S.L, amb un pres-
supost de contracta de 13.255,44 €, 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 definitiu.

G957/0219. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrking al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVA-
TIU DE LA PLAÇA núm 35 del pàrquing munici-
pal del Barranc de Cervera a Juan Miguel B.F.
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G317/2016. Pròrroga contracte del servei a la 
prestació del servei d’assistència tècnica infor-
màtica de la gestió i manteniment del sistemes 
informàtics de l’Ajuntament de l’Ampolla.
La Junta de govern, per unanimitat acorda:
Prorrogar per un any, a comptar a partir del dia 1 d’agost 
de 2019, el contracte del servei per a la prestació del ser-
vei d’assistència tècnica informàtica de la gestió i manteni-
ment del sistemes informàtics de l’Ajuntament de l’Ampolla, 
amb Alex Ll.G., per un import de 12.300 euros/anual (més 
l’IVA corresponent).

G188/2018 Contracte servei neteja dependèn-
cies municipals.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Modificar el contracte del servei de neteja de diverses de-
pendències municipals per la prestació de la neteja de les 
instal·lacions del nou pavelló poliesportiu municipal amb 
URBASER S.A., per import de 23.639,18/anuals IVA in-
clòs, amb el desglossament següent: 19.536,51 €, pressu-
post net, i 4.102,67 € en concepte d’Impost sobre el valor 
(IVA) afegit al tipus del 21%, fins la finalització del contracte.

PLE DE L’AJUNTAMENT 
11 D’ABRIL DE 2019
SR. ALCALDE-PRESIDENT 

Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:

Meritxell Jardí Llambrich
Rafel Tomàs Royo
Geno Cabrera Gonzàlez
José Luis Pitarque Balagué
Lluís Cabrera Roch
Àlvar Casanova Curto 
Antonio Galve Segarra
Francisco Ramírez Rodríguez
Andrea Galbe Pastó
Joan Segarra Piñana 

SECRETARI INTERVENTOR 
 
Jordi Monrós Garate 
1.- APROVACIO, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DE 20-
12-18, 15-1-19 i 1-4-19.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 02:00 a 08:40 
del CD.
Se sotmet a votació l’aprovació dels esborranys de les actes 
de les sessions 20-12-2018, 15-1-2019 i 1-4-2019, que 
s’aproven per unanimitat dels assistents, amb esmenes.

2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’AL-
CALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT i DEL PATRO-
NAT MUNICIPAL DE TURISME CORRESPONENT 
A L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2018.
El Sr. alcalde dóna compte de la resolució de l’Alcaldia 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajunta-
ment i del Patronat de Turisme corresponent a l’exercici 
2018.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit 
del seu vot, es recullen en els minuts 08:55 a 09:45 del CD.
El plenari en queda assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE MODI-
FICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT PER A LA INCORPORACIÓ 
DE ROMANENTS DE CRÈDIT PROVINENTS DE 
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2018.
El Sr. alcalde dóna compte de la resolució de l’Alcaldia 
d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núme-
ro 1 per a la incorporació de romanents de crèdit provinents 
de la liquidació.

Romanents de crèdit d’incorporació potestativa (Art. 47.1 
del RD 500/90):

El secretari interventor ha emès informe favorable.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit 
del seu vot, es recullen en els minuts 09:50 a 10:44 del CD.
El plenari en queda assabentat.

APLICACIÓ EXPLICACIÓ IMPORT

161 60902 Portada serveis Zona Esportiva 488.817,16

312 62303 Ampliació dependències C A P 329.586,86

320 22103 Combustible calefacció escoles 870,29

342 60901 Construcció pavelló esportiu 239.104,35

432 26000 Serveis vigilància platges i altres 160,05

920 22702 Valoracions peritatges i cadastre 768,50

TOTAL: 1.059.306,91
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4.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A 
MIG TERMINI PEL PERÍODE 2020-2022.
El Sr. alcalde dóna compte de la resolució d’aprovació del 
pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022.
El plenari en queda assabentat.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ECONÒMI-
CO-FINANCER PER AL PERÍODE 2019-2020.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expe-
dient, d’aprovació del pla econòmico-financer per al perío-
de 2019-2020.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 11:25 a 13:21 
del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del pla econò-
mico-financer per al període 2019-2020, més amunt trans-
crita, la qual s’aprova per 8 vots a favors dels GG.MM. de 
CiU i PP i 3 vots en contra del grup municipal d’ERC.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER 
A L’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 13:38 a 22:11 
del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del conveni 
d’adhesió a la central de compres del Consell Comarcal 
del Baix Camp, més amunt transcrita, la qual s’aprova per 
8 vots a favors dels GG.MM. de CiU, 3 vots en contra del 
grup municipal d’ERC, amb una abstenció del regidor del 
PP.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODI-
FICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT DE TU-
RISME DE L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació ini-
cial de la modificació dels estatuts del Patronat de Turisme.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 22:20 a 25:25 
del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de modificació 
inicial dels estatuts del Patronat de Turisme, més amunt trans-
crita, la qual, s’aprova per 8 vots a favors dels GG.MM. de 
CiU i PP i 3 vots en contra del grup municipal d’ERC.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI 
DELS ESPECTACLES TAURINS PER A LES FESTES 
DE SANT JOAN i VERGE DEL CARME 2019.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació 
del calendari dels espectacles taurins de L’Ampolla amb 
motiu de les festes de Sant Joan i Verge del Carme de 
2019.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 25:33 a 
28:50 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del calen-
dari d’espectacles taurins de 2019, més amunt transcri-
ta, que s’aprova per unanimitat dels assistents.

9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MO-
DIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE 
ZONES D’ESTACIONAMENT AMB HORARI LI-
MITAT (ZONA BLAVA) EL MUNICIPI DE L’AM-
POLLA i DEL PÀRKING MUNICIPAL DEL BAR-
RANC DE CERVERA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació 
inicial de la modificació del reglament regulador de la 
zona blava i del pàrking municipal.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 29:02 a 
32:22 del CD.
El Sr. alcalde explica les modificacions més importants, 
entre les quals, que ara es farà un major control de l’es-
tacionament en les zones de càrrega i descàrrega, que 
s’amplia per a l’estacionament privat la segona planta 
del pàrquing municipal i que s’amplia de 4 a 24 hores 
la durada del tiquet d’estacionament en la zona blava.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de modi-
ficació del reglament regulador de la zona blava i del 
pàrking municipal, més amunt transcrita, la qual, s’apro-
va per 8 vots a favors dels GG.MM. de CiU i PP i 3 vots 
a favor del grup municipal d’ERC pel que fa a l’amplia-
ció de l’horari, però, en contra pel que fa a l’ampliació 
dels llocs.

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FIS-
CAL NÚM. 39 DE LA TAXA PER L’ESTACIONA-

Romanents de crèdit d’incorporació obligatòria (Art. 47.5 del RD 500/90):

APLICACIÓ EXPLICACIÓ IMPORT

 450 60900 Inversions associades a infraestructures d’us general per a la 
millora de la qualitat de vida 128.809,77

TOTAL: 128.809,77

El finançament d’aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec als següents recursos:

APLICACIÓ EXPLICACIÓ IMPORT
 87003 Romanent de tresoreria per a finançar incorporacions 1.188.116,68
TOTAL: 1.188.116,68
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MENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A 
LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES 
I AL PÀRKING MUNICIPAL DEL BARRANC DE 
CERVERA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inici-
al de la modificació de l’ordenança fiscal número 30.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 32:39 a 33:32 
del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional 
de la modificació de l’ordenança fiscal número 39, més 
amunt transcrita, la qual s’aprova per 8 vots a favors dels 
GG.MM. de CiU i PP i 3 vots en contra del grup municipal 
d’ERC.

11.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MO-
DIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL PLA D’ORDE-
NACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L’AMPO-
LLA, QUE AFECTA A LES PARCEL·LES 1.1, 1.4, 
1.8, 1.9 I 1.10 AL SECTOR SUD DE CAP ROIG.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 33:46 a 40:20 
del CD.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la modi-
ficació número 8 del pla d’ordenació de L’Ampolla, més 
amunt transcrita, la qual, s’aprova per 8 vots a favors dels 
GG.MM. de CiU i PP i 3 vots en contra del grup municipal 
d’ERC.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD ES-
TRATÈGIC DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL 
BAIX EBRE, PER A LA CONCERTACIÓ TERRITORI-
AL, EN L’ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ i EL DESENVO-
LUPAMENT ECONÒMIC LOCAL.
Se sotmet a votació la proposta, més amunt transcrita, 
d’acord estratègic per a la concertació territorial en l’àmbit 
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local dels mu-
nicipis del Baix Ebre, la qual, s’aprova per unanimitat dels 
assistents.
El Sr. Àlvar Casanova explica els motius pels quals s’han 
retirat de l’ordre del dia els punts números 13 i 14, entre els 
quals, destaca que el Departament ha estat sensible a una 
part de les demandes que van fer i està disposat a cobrir el 
segon equip durant el matí i estudiar de cara l’any vinent el 
tema de les guàrdies.

Acords Municipals | 13

Nota
informativa

Per poder llegir 
les actes del ple 
municipal i les juntes 
de govern amb tot 
el seu contingut, 
així com poder 
escoltar l'àudio del 
ple municipal, entreu 
a la pàgina web 
de l'ajuntament de 
l'Ampolla

www.ampolla.cat
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L’Ampolla instal·la bancs solars intel·ligents 
per carregar dispositius electrònics
Redacció

L’Ajuntament ha instal·lat quatre bancs solars intel·ligents a 
diferents punts de la façana marítima. Un es pot trobar a 
la terrassa del port pesquer, un altre a l’inici del passeig 
marítim Ramon Pous i dos al llarg del passeig de l’Arenal.

“Els nous bancs solars intel·ligents són un pas cap al fu-
tur dels espais públics i privats sostenibles. Amb aquests 
bancs, podem oferir a la ciutadania un punt públic per 
carregar els telèfons mòbils, tauletes o ordinadors portàtils i 
al mateix temps per poder-se connectar a internet”, exposa 
l’alcalde Francesc Arasa.

Els bancs són 100% solars i no requereixen cap subminis-
trament d’energia addicional. A cada banc hi ha dos punts 
de càrrega USB amb indicador lluminós led, una platafor-
ma de càrrega sense fils, així com connexió Wifi. A més, 
compten amb un sistema de refrigeració per aire que man-
tindrà la seva superfície a una temperatura confortable.
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El dia 8 de maig i fins al 3 de juliol, 
varen començar les classes de cuina de 
la Ramona, amb una gran assistència 
d’alumnes. A començar amb 17 dones i 
2 homes i a la quarta classe ja eren 25 
en total. Motiu que ha portat a no poder 
apuntar-ne més i esperar a l’octubre, que 
es farà la següent tanda.

Aquestes classes, que són gratuïtes, cal 
dir que s’han pogut dur a terme, gràci-
es a la col·laboració, en tot moment, de 
l’Ajuntament de l’Ampolla. A l’empresa 
l’Onada, Servei a les Persones, per la 
cessió de les instal·lacions de cuina 
cada dimecres a la tarda i que ha es-
tat important per dur a terme aquestes 
classes. A les empreses Cepromar i 
Càrniques Martí, de l’Ampolla, que han 
col·laborat, desinteressadament, amb 
els seus productes per poder dur a terme 
aquestes classes i també a l’Associació 
de Dones de l’Ampolla ADAM. A tots ells 
i elles, moltes gràcies.

Cal dir que les classes són molt amenes 
i instructives i després de cada classe, 
les opinions són molt positives, ja que 
tothom surt molt content d’elles.

CURSETS DE CUINA POPULAR A L’AMPOLLA
A càrrec de RAMONA MIRALLES, cuinera per vocació

A més, a cada classe, es dóna un 
full amb les receptes dels plats que 
es fan aquest dia. Inclús, gairebé 
cada dimecres, hi ha qui ens en de-
mana per donar a quelcom conegut 
o coneguda, per l’ho interessant que 
ho troben.

Bé, esperem que degut a la bona 
acollida que s’ha tingut, aquestes 
classes tinguin la seva continuïtat du-
rant força temps. Cal dir que la Ra-
mona està molt contenta per la gran 
assistència que han tingut aquestes 
classes i per la gran acceptació que 
ha trobat en totes i tots els alumnes. 
També avancem, que una de les 
classes d’aquest mes de juny, la farà 
el cuiner David Iglesias xef del Res-
taurant del Càmping de l’Ampolla.

Bon estiu a tots i totes.
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Més de 130 cavalls i 40 carros 
es van reunir a l’Ampolla el passat 
28 d’abril per celebrar la XXI edi-
ció dels Tres Tombs. La jornada va 
començar de bon matí amb l’es-
morzar dels traginers i dels genets. 
Posteriorment, els participants van 
començar el recorregut que es va 
dur a terme pels principals carrers i 
places de la població on van mos-
trar als espectadors genets muntats 
a cavall, carros de pagès, de pas-
satgers, de traginers i carros amb 
les més diverses càrregues com 
palla, sacs o llenya, entre d’altres.

Un cop acabada la cercavila, 
com ja és tradició, els participants 
van dinar al casal municipal, on 
es van sortejar tres premis. El pri-
mer premi, un menú degustació al 
Club Nàutic-Casa Montero per 
valor de 70 euros, se’l va em-
portar el número 0026, comprat 
per Anna Ruiz, de Reus; el segon 
premi, un menú degustació valo-
rat en 60 euros al restaurant Can 
Piñana, se’l va endur el número 
0373, que el tenia Robert Schibly, 
de l’Ampolla; i el tercer premi, cor-
responent al número 0029, va ser 
un menú per valor de 50 euros a 
la Brasseria Azara, i se’l va em-
portar Mari Miras Ronbeanas, de 
Reus. A més, també es van sorte-
jar entre els presents a la menjada 
una trentena de regals cedits pels 
comerços col·laboradors en l’es-
deveniment.

L’Associació Amics del Cavall de 
l’Ampolla agraeix el treball i l’es-
forç de tots els col·laboradors, 
així com la implicació de l’Ajunta-
ment, per fer possible 21 edicions 
d’aquesta festa tradicional.

Més de 170 cavalls i carros, a 
la XXI edició dels Tres Tombs

Redacció
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Com cada any, amb l’arribada del bon temps, l’Ampolla 
desborda d’activitats de tot tipus (musicals, gastronòmi-
ques, culturals i esportives). Dins d’aquest últim apartat, 
i com és tradicional, el dòmino pren un gran protago-
nisme en el nostre poble, el qual acull un dels trofeus 
més prestigiosos i reconeguts de tot Espanya, l’Open 
de Dòmino de Sant Joan entre els dies 14 i 16 
de juny (Hotel Flamingo) i que està enquadrat en 
el marc de les 2es Jornades de Dòmino de l’Am-
polla, i de les quals ja vam informar detalladament en 
el número anterior de La Marinada.

Aquest torneig és, un campionat tradicionalment obert 
a parelles de jugadors vinguts de diversos punts 
d’Espanya i fins i tot d’altres països com Bèlgica, 
França, Cuba o República Dominicana, per 
posar alguns exemples i que el converteix en un im-
millorable reclam turístic per al nostre poble, ja que 
molts dels participants es desplacen a l’Ampolla amb 
les seves famílies, per poder gaudir de les nostres 
platges, restaurants, terrasses i hotels.

Però, una mica més endavant en el temps, concre-
tament el dia 14 de Juliol, i igualment a l’Hotel 
Flamingo, se celebra la XVII edició de l’Open 
de Dòmino de la Verge del Carme. Aquest 
torneig, molt més modest en premis, però igualment 
competitiu, està considerat com un campionat més 
popular, més “nostre”, tot i que també rep alguns 
jugadors d’altres localitats properes, jugadors que 
no busquen tant uns grans premis en metàl·lic, 
com l’oportunitat de passar una agradable jorna-
da practicant aquest popular esport, el dòmino.

Amb la presentació del cartell al·legòric de l’Open, volem donar el tret de 
sortida al mateix i convidar, a tots els aficionats al dòmino, al fet que s’apun-
tin i participin al torneig, amb el convenciment que el gaudiran i que els hi 
resultarà una agradable experiència.

No volem deixar passar l’oportunitat d’agrair al nostre Ajuntament, així 
com a tots els estaments oficials que fan possible aquests esdeveniments, la 
gran i desinteressada ajuda que ens proporcionen. Però, per sobre de tot, 
volem donar les gràcies de tot cor, als establiments locals que, amb 
la seva col·laboració, tant econòmica com en forma de regals, ens ajuden a 
aconseguir que, tant l’Open de Sant Joan, com l’Open de la Verge 
del Carme, se superin cada any i ofereixin una millor versió i organització 
a tots els concursants.

Seguim millorant cada any…
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Capitol III
L’estiu comença a agonitzar. Són 
les 9 d’una nit calorosa i humida. 
Els mosquits voletegen per tot arreu 
preparant el seu festí. Ben està de 
vacances, se sent sol. Està nu i estirat 
en una bruta hamaca al pati de casa 
seva. Bevent rom i escoltant, a la 
llunyania, a John Coltrane, el seu 
músic preferit. La seva gata, Jazz, 
absent i distant, dorm, o ho sembla, 
sota una figuera situada davant seu. 
És una casa vella i petita que té un 
pou d’aigua i un magatzem, a la 
part posterior. Un magatzem ple de 
coses velles i inservibles i amb un 
gran forat al sostre que fa que se 
li ompli d’aigua cada vegada que 
plou. Algun dia ho arreglarà...

La casa està situada als afores del 
poble, enmig d’oliveres i tarongers 
que mai han rebut cap tipus de cura 
per part de Ben i a la qual es va mu-
dar quan la seva dona Ingrid, ara 
exdona, va decidir anar-se’n de tor-
nada a Göteborg, fa ara uns 4 anys, 
arrossegant amb ella a la seva filla i 
deixant-lo amb la pica plena de plats 
bruts i el compte bancari ple de fo-
rats.

Les notes del saxo de Coltrane i els 
efluvis de l’alcohol es barregen en el 
seu cervell, el posen malenconiós. El 
record d’Ingrid, li ve al cap. El seu 
esvelt cos, el seu llarg i ondulat ca-
bell ros, el seu increïble somriure. Per 
què es va trencar tot? ... En el fons ell 
ho sap, encara que mai ho ha volgut 
reconèixer obertament, no està disse-
nyat per compartir la seva vida amb 
ningú...

Sap que el seu treball, que l’obliga 
a passar tantes i tantes nits de servei 
fora de casa, la seva afició al rom, 
la seva nul·la vinculació amb les tas-
ques domèstiques (inclosa la seva fi-
lla, a la qual sens dubte estima, però 
a la seva manera), la seva falta de di-

Continua del nombre 155 de La Marinada.

Resum anterior: S’ha trobat el cos d’una noia morta, amb senyals d’haver estat violada i amb una fitxa de dòmi-
no, el dos pito, entre els seus dits. L’escena es trasllada a l’Ampolla, on Ben, sergent en cap dels Mossos d’Es-

quadra, es comença a veure involucrat en el cas.

àleg amb Ingrid, l’absent rigor en el 
control dels seus ingressos… i les se-
ves despeses, són una motxilla massa 
pesada de carregar per a qualsevol 
persona que estigui al seu costat i vul-
gui compartir la seva vida amb ell.

Fuig de tot el que representen obliga-
cions i responsabilitats. La seva vida 
ha anat de mal en pitjor i actualment, 
a més, s’ha tornat buida, mancada 
d’al·licient algun que valgui la pena. 
De vegades pensa seriosament en el 
suïcidi, com a única forma de sortir 
d’aquest bucle, però li falta valor per 
fer-ho i es conforma amb mirar al 
fons de l’ampolla de ron i deixar-se 
portar per la nostàlgia.

Tot d’una, com un llamp, apareix en 
la seva memòria l’escena viscuda a 
Can Piñana. Fa d’això exactament 
una setmana, i, des d’aquell dia, ni 
ha tornat a veure, ni a saber abso-
lutament res de Marx, On s’haurà 
ficat?

Capitol IV
Buenos Aires,  hivern del 2000

Totes les cadenes de TV i tots els di-
aris destaquen la tràgica i temuda 
notícia.

Ha aparegut un altre cadàver de 
dona amagat entre uns matolls del 
bosc de Palerm, un més, i van qua-
tre en l’últim any. Es tracta d’una 
dona de raça blanca, d’entre 25 i 
30 anys, rossa, d’estatura mitjana 
i de complexió lleugera. El cos, ha 
estat trobat completament nu i amb 
grans blaus per tota la cara i el pit. El 
seu cap està completament cobert de 
sang seca, producte d’un gran tall al 
occipital dret i el seu pubis i les seves 
cames es troben, així mateix, cober-
tes d’una capa de sang resseca.

El jutge ha decretat el secret de su-
mari, però totes les proves trobades 

apunten a una nova acció de l’ano-
menat “assassí del dòmino”.

Ara, fa exactament 7 mesos, al fe-
brer, va aparèixer un cos de dona 
assassinada i amb mostres de vio-
lació. El cos, nu, a excepció d’una 
camisa completament estripada a la 
part davantera. El cos es va trobar 
en una sèquia, als afores de Buenos 
Aires, a Vila Madero. El més descon-
certant per la policia va ser que els 
seus peus es trobaven lligats per un 
cinturó de pell, un cinturó amb una 
sivella de ferro representant una fitxa 
de dòmino el 6/1.

Posteriorment, a finals del mes 
d’Abril, un nou i macabra troballa 
va posar en alerta a la policia. Una 
altra dona, aquesta vegada de raça 
negra, va ser trobada a la cabina 
d’un vell camió que es trobava en 
un desballestament del Municipi de 
Quilmes. La dona en qüestió, com 
l’anterior, va ser violada i finalment 
estrangulada, però, el que va crear 
el major desassosseg a la policia de 
Buenos Aires, va ser que el seu coll 
estava envoltat per una cinta de ve-
llut negra amb un brodat que repre-
sentava una fitxa de dòmino, el 5/1. 
Tots els indicis apuntaven que era 
l’inici d’una seqüència d’assassinats 
en sèrie amb un denominador comú, 
el dòmino.

El tercer de la sèrie el va trobar un 
vigilant nocturn quan realitzava la 
seva ronda de rutina pel parc de Ri-
bera Sud, a Lugano. El cos penjava 
d’una corda, en un arbre del parc. 
Com els altres, es trobava pràctica-
ment nu. Era el cos d’una noia, d’una 
adolescent de no més de 14 anys. La 
jove només portava posat uns mitjons 
curts i una sabata de pell negre amb 
un adorn en la seva part frontal, una 
fitxa de dòmino amb uns petits dia-
mantets dibuixant el 4/1, l’altre sa-
bata mai va ser trobat per la policia.
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SANT JORDI ‘19. EL GRUP DE TEATRE DE 

L’AMPOLLA US OFEREIX UN TAST LITERARI El passat 3 de maig, a la Bibli-
oteca Municipal de l’Ampolla es 
va celebrar la cloenda de les Jor-
nades Culturals dedicades a Sant 
Jordi que patrocina el nostre ajun-
tament.

Aquest acte cultural corre a càrrec 
de l’associació Teatral de l’Ampo-
lla i es fa en forma de tastet lite-
rari, encara que al final de l’acte, 
per celebrar-ho ens reunim tots en 
bona sintonia per fer un tastet li-
teral.

Durant els anys que el nostre grup 
ha preparat aquest acte s’han 
anat tocant gairebé tots els gène-
res literaris: poesia, narrativa en 
les seves diferents variants: no-
vel·la, assaig, relats curts, gènere 
epistolar, monòlegs...., i teatre. 
Com ens pertoca acabem sempre 
amb unes escenes de la peça te-
atral que representem aquell any.

Som conscients que és molt difí-
cil que amb un petit fragment es 
pugui copsar una obra literària, 
però al menys en fem difusió. 
Com a mostra incloem el progra-
ma d’aquest any. 

ESPAIS CULTURALS
E.F. Grup de Teatre de l’Ampolla

Amb el següent menú de SANT JORDI

ENTRANTS DE POESIA: Lectura de poemes de Joana Raspall, Joan 

Margarit, i Marta Pessarrodona.

UN PRIMER PLAT FORT: fragment de la novel·la “Un cel de plom” de 

Neus Català –Carme Martí, i fragment de “Esperança i Llibertat”de 

Raül Romeva. 

UN SEGON PLAT SABORÓS: fragment de la novel·la “L’obrador dels prodi-

gis”, Christian Escribà –SilviaTarragó.

POSTRES CASOLANES: Monòleg “vida de mare” de “Criatures” 

de les T de Teatre, interpretat per Rusó Cañis. Escenes de “Gente bien” 

de Santiago Rusiñol, interpretades pel Grup de Teatre.

Aplaudim al nostre ajuntament perquè a 
part de promocionar la gastronomia, l’es-
port i diferents activitats lúdiques, les tra-
dicions populars i les festives, etc., també 
fa anys que promociona la cultura ajudant 
els joves talents del poble, promocionant 
la música: clàssica, coral, les escoles de 
pintura, i el teatre en català.
Per la nostra part, trenquem una llança per 
aquesta col·laboració que rebem del nostre 
ajuntament que ha permès, a tots els inte-
ressats en la cultura, gaudir durant anys de 

representacions teatrals, en dues jornades, 
a l’aire lliure durant l’estiu. 
Mantenint aquest espai sociocultural de 
teatre al nostre poble hem aconseguit re-
presentar peces de renom de la literatura 
catalana com: “L’auca del senyor 
Esteve”, “Terra Baixa”, “El cafè 
de la Marina”..., o de la literatura uni-
versal com: “El malalt imaginari”, 
o “L’Inspector”, que permet a més de 
gaudir, acostar la cultura teatral al nostre 
poble.
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SOPAR SOLIDARI

Un any més el poble de l’Ampolla s’ha 
solidaritzat amb la “Campanya contra 
la fam de Mans Unides” participant 
de diferents formes en el “Sopar de 
germanor” del passat 6 d’abril, al Ca-
sal Municipal.

Aquest gest solidari és el que fa pos-
sible que Mans Unides pugui realitzar 
els seus projectes de desenvolupament 
en els països més pobres del món.

Precisament aquest any es complei-
xen 60 anys que Mans Unides treba-
lla per combatre la pobresa; per la 
dignitat de les persones, tal com ho 
expressa la Declaració Universal dels 
Drets Humans: dret a l’alimentació, a 
la salut, a l’educació, al treball, etc. 
Les xifres de la pobresa encara són 
escandaloses: 1300 milions de per-
sones segons l’ONU. Per això, malau-
radament, hem de continuar ajudant.

Per desgràcia la pobresa té diferents 
rostres en tots els països, i sempre el 
rostre més deprimit és el de les dones 
i dels infants. En aquest trienni 2019-
2021 Mans Unides vol incidir en la 
defensa dels drets de les dones. La 
campanya d’aquest any s’ha presen-
tat amb rostre de dona: LA DONA 
DEL SEGLE XXI. Ni indepen-
dent, ni segura, ni amb veu. 
Creiem en la igualtat i en la 
dignitat de les persones.

La recaptació d’aquest any anirà des-
tinada a dos projectes: Ajuda als 
afectats per l’huracà Mathew 
a Ducis Les Cayes (Haiti), un 
projecte agrícola i de cria de bestiar 
que ajudarà a subsistir a 300 page-
sos i les seves famílies (1500 perso-
nes), i Millora socioeconòmica 
de dones vídues de l’ébola 
(Serra Lleona), se’ls donarà forma-

E.F. Equip Mans Unides.

ció i capacitació per organitzar-se en 
cooperatives per guanyar-se la vida, 
se’n beneficiaran 100 dones i les se-
ves famílies.

En nom de totes aquestes persones 
beneficiàries dels projectes donem les 
gràcies a tots els que heu col·laborat 
per fer possible el Sopar de Germa-
nor de Mans Unides.

Gràcies al nostre Ajuntament per la 
seva ajuda. I sobre tot perquè 
col·labora anualment amb 
els projectes de desenvolupa-
ment de Mans Unides.

Gràcies als restaurants, bars, carnis-
series, fleques, pastisseries, pizzeries, 
supermercats, distribuïdors de begu-
des, a les persones particulars que 
han aportat el seu coc, truita, etc... 
pel sopar. Gràcies a les llibreries, 
perruqueries, esteticistes, joieria, boti-
gues de roba i de regals, de pintura, 
electrodomèstics, peixateries, botiga 
de marisc, floristeries, a les immobi-
liàries, gestories, a les entitats bancà-
ries, etc., que han donat el seu regal 
per la Rifa. A la Confraria de 
Pescadors i d’altres persones par-
ticulars que han fet el seu donatiu. A 

la Coral Decibels que tots els anys 
amenitza la vetllada, i sobre tot a to-
tes les persones de bona voluntat que 
veniu tots els anys a compartir aquesta 
taula de la SOLIDARITAT. També a tots 
els que heu col·laborat amb la resta 
d’activitats.

GRÀCIES A TOTS PER LA VOS-
TRA SOLIDARITAT!
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La Trobada de Cotxes Clàssics i Es-
portius de l’Ampolla ha arribat a la 
cinquena edició en plena forma com 
demostra el fet d’haver assolit el nom-
bre màxim de vehicles participants de 
totes les edicions fins ara.

Entre les marques que van assistir-hi, 
vam poder trobar les millors com: 
Porsche, que va ser la més represen-
tada, Ferrari, Lamborghini, Mercedes 
AMG, Aston Martin, BMW, així com 
Audi, Saab, Seat i Cadillac. També 
és notori que quatre vehicles es varen 
desplaçar des d’Andorra per formar 
part d’aquesta concentració.

Tots els participants varen ser obse-
quiats amb productes de la zona, 
com arròs, oli, entre d’altres, per pro-
mocionar la nostra terra. Aquí hem 
de fer especial menció i agraïment a 
l’Ajuntament de l’Ampolla. Tanmateix, 
també varen rebre altres articles rela-

La Trobada de Cotxes Clàssics i Esportius 
bat el rècord de participació

cionats amb l’automoció.

Entre les 9.00 i les 10.00 hores els 
participants varen arribar al Club 
Nàutic Ampolla. Un cop acreditats i 
després d’haver esmorzat, es van po-
sar en marxa per fer una ruta de 115 
quilòmetres per les carreteres de les 
muntanyes veïnes destacant la pujada 

Organització Trobada de Cotxes Clàssics i Esportius de l’Ampolla

al balneari de Cardó per les excepci-
onals vistes i la qualitat del paisatge.

Un cop arribats a l’Ampolla, els cot-
xes varen quedar exposats a l’aparca-
ment del Club Nàutic, on els partici-
pants els mostraven joiosos i el públic 
va poder gaudir de tots els detalls de 
ben a prop. Durant el temps abans 



del dinar, els conductors i acompa-
nyants van gaudir d’un aperitiu que 
constava d’una degustació d’oli local, 
una generosa ració de torrades amb 
anguila fumada i ostres de l’Ampolla. 
Com a dinar, es va servir un menú a 
base de musclos locals i d’arròs, que 
va fer delectar a tothom.

En finalitzar el dinar, els mateixos par-
ticipants van escollir el millor cotxe de 
la trobada, el millor Porsche Outlaw i 
el millor Porsche Backdate d’entre tots 
els inscrits. Els premis van ser uns ob-
sequis acreditatius.

La trobada ha anat evolucionant en el 
temps, i actualment acull més vehicles 
esportius moderns que clàssics, que 
era la idea inicial. Aquest aspecte el 
potenciarem en futures edicions, ja 
que els participants ja rondaven el dia 
abans de la trobada per l’Ampolla, i 
en definitiva això és el que convé.
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Aquest any hem celebrat la IV edició 
de GastroAdela, la fira gastronòmica 
i comercial del nostre poble, que atreu 
gent de tots els pobles del voltant de 
l’Ampolla. Un any més, els restaurants i 
comerços es van bolcar al 100% en lluir-
se i ho van aconseguir, com sempre. A 
la inauguració vàrem tenir el plaer de 
comptar amb la presència de Joan Pere 
Gómez, gerent de Ports i Costes de la 
Generalitat, i com sempre diu, un ena-
morat del nostre municipi.

Agrair a l’Ajuntament de l’Ampolla, així 
com als restaurants i comerços per la 
seva implicació en la decoració dels es-
tands i en les degustacions que vàrem 
poder gaudir a la carpa central, i els 
obsequis que ens van facilitar per tal de 
poder celebrar sortejos diaris amb regals 
de molt bona qualitat.

Aquest any hem pogut fer poble també 
amb la participació dels Quintos 2001, 
que van donar festa a la festa: gràcies 
per la vostra col·laboració. Agrair també 
la presència d’Albert Guzmán, del res-
taurant Albert Guzmán de St. Carles de 
la Ràpita, i de Mingo Morilla, xef del 
restaurant Cal Mingo de Viladecans i vi-
cepresident de la FIRH.

Només falta remarcar que l’escalfor de 
la gent del nostre poble va ser molt im-
portant a l’hora de fer el resum de la 
IV GastroAdela, sens dubte un èxit en 
tots els camps, tant social com econò-
mic i de nom del nostre poble, també de 
col·laboració entre tots els participants. 
Per últim, agrair la inestimable ajuda de 
la Brigada Municipal que van estar un 
cop més a l’altura de les circumstàncies.

La fira GastroAdela 
arriba a la IV edició

Juani Piñana. Presidenta d’ADELA
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GastroAdela



L’Ampolla va celebrar el passat diumenge 5 de maig la 
XXIX Diada de l’Ostra del Delta, un certamen que s’ha con-
vertit en un referent turístic i gastronòmic a les comarques 
de l’Ebre i arreu del país. L’organització va distribuir uns 
2.500 quilos d’ostres del Delta entre les més de 4.000 
persones que van acudir al port pesquer. 

Durant la jornada, hi va haver un concurs sobre com cui-
nar l’ostra del Delta, en el qual els restaurants adherits a 
les jornades gastronòmiques van presentar un plat d’ostra 
cuinada. El jurat va escollir l’ostra amb Chutney de poma 
i herbes marines del restaurant del Mar- Flamingo (cuiner 
Christian Lutaud) com la millor proposta; seguida del plat 
l’ostra, l’arròs i el Delta de Casa Llambrich- Juani (cuinera 
Sonia Márquez); i en tercer lloc va quedar el restaurant Sol 
amb el tàrtar d’ostra (cuinera Teima Caballé). 

El jurat va estar format per Àgata Albero, dinamitzadora 
gastronòmica i guanyadora dues vegades en els darrers 
quatre anys del Premi Comerç Mercats de Barcelona; Lour-
des López, periodista digital a El Mundo, VIA Empresa i 
el suplement de La Vanguardia El Llobregat; i Rafel Múria, 
xef del restaurant Quatre Molins i de la marca de mel de 
luxe artMuria.com. 

El port pesquer acull més 
de 4.000 persones en la XXIX 

Diada de l’Ostra del Delta
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Redacció

Els assistents també van poder gaudir d’una mostra de 
com cuinar l’ostra del Delta, on restauradors de la localitat 
van presentar diferents plats cuinats com ostra escabetxa-
da amb xips de verdures; ostra al cava amb brunoise de 
verdures gratinades; ostra amb compota de poma, pinya 
i gingebre confitat i escuma de gintònic; l’ostra, l’arròs i 
el Delta; ostra amb pastís de peix de roca; ostres fresques 
amb cogombre, poma verda i Chill Junmai de Kensho; 
ostra del Delta amb algues; variat d’ostra del Delta; os-
tra gratinada; ostra arrebossada; ostra amb Chutney de 
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poma i herbes marines; bunyols d’ostra; i conserva d’ostra 
del Delta amb escuma d’allioli de mel maridat amb caviar 
d’eriçó i algues marines. 

A més, també hi va haver un show cooking on els dos plats 
que es van cuinar es van poder degustar. El públic va po-
der veure com es prepara l’ostra del Delta amb emulsió de 
trufa blanca, làmines de xampinyó i crema d’albergínia, i 
l’ostra del Delta amb seitó en vinagre, olivada, crema de 
galera i xip de pota de pop. 

Tanmateix, des de les 12 del migdia i fins a les 14 hores 
es van repartir entre els assistents 2.500 quilos d’ostres del 
Delta, acompanyades de cava i música en viu.
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La Setmana Cultural d’enguany va te-
nir lloc del 15 d’abril al 3 de maig. 
La Biblioteca Municipal va ser un dels 
principals escenaris de les activitats: 
va organitzar diverses jornades de 
Contacontes per als alumnes del col-
legi del municipi i per als nens i nenes 
de la Llar d’Infants La Marinada, així 
com diferents sessions de com funci-
ona una biblioteca, especialment la 
de l’Ampolla, i un concurs de dibuix 
ràpid que tenia com a tema La biblio-
teca. A més a més, va acollir l’exposi-
ció Mar Viva.

Exposicions,  
literatura i teatre, 
a la Setmana Cultural 2019

Cultural amb un bon sabor de boca.

Redacció
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D’altra banda, l’Escola Mediterrani 
també va voler formar part de la inici-
ativa i va organitzar una Jornada de 
Portes Obertes i l’exposició Cuida’t, 
que va ser preparada pels mateixos 
alumnes del centre. 

Com a cloenda, el Grup de Teatre 
de l’Ampolla va oferir Un tast literari, 
un recital de coneguts poemes i relats 
d’autors del territori i també la repre-
sentació de petites escenes d’obres 
de teatre, que van tancar la Setmana 
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Redacció

El passat 17 de Juny, el pintor i escultor Esteve Munné, 
resident a l’Ampolla des de gener de 2017, va lliurar al 
nostre alcalde Francisco Arasa, com a màxim representant 
del poble, un quadre anomenat “l’Ampolla i els ports”.

Amb aquesta ofrena, l’autor, pretén agrair la meravellosa 
acollida que, tant les institucions, com els habitants del 
poble, li han dispensat a ell i la seva família des del mateix 
moment en què van decidir canviar la seva residència de 
Barcelona per la de l’Ampolla.

 L›obra, realitzada amb tècnica mixta de «collage» i pintu-
ra, sobre bastidor de fusta de 120x120, romandrà expo-
sada, de forma permanent, a les dependències del nostre 
Ajuntament.

A més, l’autor, confirma que el proper mes d’Agost, con-
cretament del 7 al 14, exposarà, algunes de les seves úl-
times obres de pintura i escultura, en els locals parroquials 
del carrer Lleida de l’Ampolla.

El pintor Esteve Munné, fa donació d’un 
quadre a l’Ajuntament de L’Ampolla
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Eunice A. Elenes Martínez viu a Bar-
celona i té doble nacionalitat: espa-
nyola i mexicana. Va venir a viure 
a la capital catalana fa gairebé 20 
anys pel seu matrimoni i ha treballat 
molts anys en emergències sanitàries. 
Actualment, es dedica a la coopera-
ció internacional enfocada a la pro-
tecció de defensors i defensores de 
Drets Humans i medi ambient com a 
gestora del PAT Defensores de la Tau-
la per Mèxic. El passat mes de març, 
juntament amb defensora de Drets 
Humans, pobles indígenes i dirigent 
camperola a Mèxic Karen Taxilaga, 
van compartir les seves vivències a les 
Jornades per la Pau Federico Mayor 
Zaragoza, aquest any dedicades a 
l’espoli del territori com a violència es-

”Mèxic es troba en una situació de guerra 
silenciada pels interessos econòmics i 

estratègics de dins i fora del país”
Mireia Curto Perelló - Periodista

tructural, per reflexionar sobre aquesta 
problemàtica de manifesta actualitat.

Quina és la situació actual a 
Mèxic?

A primera vista, des del recent canvi 
en el govern federal, amb la presidèn-
cia d’Andrés Manuel López Obrador 
al capdavant, sembla que hi ha un 
aire d’esperança i democratització 
del país. No obstant això, si analit-
zem la realitat política en profunditat, 
ens trobem amb un difícil període de 
transició que es caracteritza per una 
marcada asimetria entre els canvis en 
els nivells alts de la política i el relleu 
dels comandaments de les diferents 
dependències del govern federal, 

que contrasta amb l’antiga estructura 
de gairebé tot el funcionariat, prin-
cipalment a les províncies on seguei-
xen governant la resta de partits, ara 
a l’oposició. D’aquesta manera, ens 
trobem amb una rentada de cara en 
què, malauradament, segueix l’estruc-
tura dels anteriors governs en el nivell 
operatiu, en un país on imperen la vio-
lència, la corrupció, la impunitat, l’ex-
clusió social i el feminicidi, entre altres 
formes d’injustícia social.

No obstant això, el conflicte principal 
es va iniciar el 2006 en l’anomena-
da “guerra contra el narcotràfic”, quan 
el llavors president de Mèxic Felipe 
Calderón va declarar la guerra als di-
ferents càrtels de narcotràfic que ope-
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raven al país, donant l’ordre que els 
militars s’encarreguessin de la segure-
tat de la nació, el que va provocar, 
d’una banda, buits de poder en els 
càrtels de drogues i l’inici d’una guerra 
entre ells amb un augment de violèn-
cia i acarnissament extrem. De l’altra 
banda, l’ús de militars que no estan 
formats en seguretat pública, el que ha 
provocat incomptables violacions dels 
Drets Humans i un estat de setge gene-
ralitzat a moltes províncies, inclosos els 
tocs de queda. Aquests fets van tenir 
gravíssimes repercussions en la societat 
civil, arribant a xifres de més de cent 
mil persones assassinades i més de 
trenta mil desaparegudes, un nombre 
indeterminat de desplaçaments forçats, 
presos polítics, etc. 

A això cal sumar la diversificació amb 
la qual funcionen els càrtels del narco-
tràfic i la col·lusió absoluta entre delin-
qüència organitzada, govern i empre-
ses nacionals i transnacionals. 

Al mateix temps que passa això a 
l’interior del país, cal no oblidar les 
contínues tensions amb els EUA, el veí 
del nord, substancialment des de l’arri-
bada del president Donald Trump que 
pressiona amb tota mena de sancions 
i aranzels, com la construcció d’un 
mur, que suposadament Mèxic ha de 
pagar. 

En conclusió, es pot dir que el país 
es troba en una situació de guerra si-
lenciada pels interessos econòmics i 
estratègics de dins i fora del país.

En quina situació es troben els 
Drets Humans a Mèxic?

En poques paraules, la situació dels 
Drets Humans a Mèxic és d’absoluta 
vulneració. Si bé, sota llei, aquests 
estan ben assenyalats i el país està 
subscrit a gairebé tots els tractats in-
ternacionals en aquesta matèria, de 
facto no es compleixen. En aquesta 
línia, deixen que siguin les veus de les 
organitzacions civils a favor dels Drets 
Humans, o les mateixes persones de-
fensores d’aquests, les que aixequin la 
veu, baix el risc de terribles represàlies.

Ara bé, la veritable lectura aniria en-
caminada a una qüestió que afecta 

els Drets Humans arreu del món: i és 
que la majoria dels tractats en matè-
ria de Drets Humans no són vinculants, 
quedant només en recomanacions. 
Això significa que no s’imposarà cap 
mena de sanció als països o empre-
ses que, tot i existir proves que ho de-
mostren, els incompleixen, i encara en 
el cas d’existir aquestes sancions, no 
s’apliquen per por de provocar un col-
lapse comercial.

Per què van segrestar a la teva 
companya Karen Taxilaga?

Karen Taxilaga, la defensora de Drets 
Humans i medi ambient que va ser 
acollida a Catalunya, va ser segresta-
da en un intent de silenciar-la per de-
nunciar dues circumstàncies.

D’una banda, Karen va denunciar la 
conflictivitat existent per la intenció de 
recuperar la finca denominada Cinta 
Larga als límits del municipi de Tezon-
tepec d’Aldama i el veí municipi de 
Mixquiahuala a l’estat d’Hidalgo, al 
nord de la Ciutat de Mèxic, a la regió 
coneguda com a Vall del Mezquital. El 
terreny de 1.899 hectàrees de la terra 
comunal indígena hñáhñu de Tezonte-
pec d’Aldama és propietat d’aquesta 
comunitat. El conflicte neix perquè des 
de 1999, els diferents governadors de 
torn de l’estat d’Hidalgo han tingut sota 
custòdia aquestes terres, a través d’un 
fideïcomís en renda a diferents pobla-
dors de Mixquiahuala i Tezontepec 
simpatitzants dels governadors de torn.

De l’altra banda, la meva companya 
de batalles va denunciar la contami-
nació de l’aigua dels rius de la seva 
localitat. Hi ha 21 mantells aqüífers, 
dels quals cinc estan ubicats a les zo-
nes més contaminades, com a la regió 

Tula-Tepeji, considerada per l’Organit-
zació de les Nacions Unides (ONU-
2005) com la més contaminada del 
món. El problema s’aguditza si es con-
sideren les descàrregues d’aigües resi-
duals de les indústries petroquímiques, 
tèxtils, de la Refineria Miguel Hidalgo, 
així com altres empreses.

Cal assenyalar que l’aigua presenta 
concentracions d’arsènic, plom i coure 
superiors a la normativa mexicana de 
contingut d’arsènic en l’aigua, això ha 
provocat greus casos de càncer per 
radiació entre la població del lloc, 
segons va verificar el mateix Institut 
Nacional d’Investigacions Nuclears 
(ININ) de Laguna Verde, Veracruz, fa 
deu anys. A més a més, les patologies 
associades al consum i exposició d’ai-
gües residuals han situat a l’entitat en 
el novè lloc nacional amb el nombre 
més gran de morts per malalties diar-
reiques en menors de cinc anys. En xi-
fres, representa que una mitjana de 50 
nenes i nens moren per aquesta causa 
a l’any.

Com va aconseguir Karen es-
capar de Mèxic?

Karen era una de les persones acom-
panyades per Serapaz, una organitza-
ció civil que advoca pels Drets Humans 
a Mèxic i que és contrapart de la Taula 
per Mèxic. Arran del seu segrest i des-
prés d’un llarg període de rehabilitació 
física, la Taula per Mèxic des del Pro-
grama d’Acollida Temporal per a de-
fensors i defensores de Drets Humans 
(PAT Defensoras) va decidir portar-la 
a Catalunya, a través del Programa 
Català de Protecció de defensors i de-
fensores dels Drets humans (PCPDDH) 
de la Generalitat de Catalunya, que 
gestiona la Comissió Catalana d’Aju-
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da al Refugiat. Aquest té com a objec-
tiu la protecció i atenció integral de 
persones amenaçades per l’exercici 
de la seva tasca com a defensors i 
defensores de Drets Humans, de terra 
i territori, i mediambientals durant la 
seva estada temporal a Catalunya i el 
retorn al seu país d’origen.

Quines accions esteu duent a 
terme per acabar amb aques-
ta xacra?

Una de les principals eines de lluita és 
la Taula per Mèxic, que s’organitza 
atenent a la preocupació i mobilitza-
ció nacional i internacional per aques-
tes denúncies i per ajudar a afavorir 
una solució al conflicte. Es presenta 
com un espai de trobada entre diver-
sos actors de la societat catalana, me-
xicana i internacional, que treballen 
pel foment de la defensa dels Drets 
Humans i la pau a Mèxic. Per tot això 
demanem l’aval solidari de persones, 
organitzacions i institucions per tal 
que facin costat a la seva creació.

Comptem amb diversos programes 
que coadjuven amb els Drets Humans 
i la Pau a Mèxic des de diferents en-
focaments, com els Programes d’Aco-
llida Temporal adreçat a periodistes i 
activistes defensors/es de Drets Hu-
mans. 

També es treballa en la formació i 
sensibilització, amb l’objectiu de sen-
sibilitzar i generar consciència sobre 
la situació sociopolítica i socioeconò-
mica a Mèxic, i com aquestes situaci-
ons afecten de manera específica en 
l’aplicació dels Drets Humans al país. 

Una altra línia d’acció és la recerca 
i difusió. L’Eix   Recerca és l›espai des-
tinat a l›anàlisi i estudi de la situació 
de vulneració de Drets Humans a Mè-
xic des d’un punt de vista interdisci-
plinari, creant aliances amb organit-
zacions mexicanes que fan seguiment 
d’aquests casos. 

El darrer punt és la cultura, la qual es 
proposa com un lloc de trobada entre 
diversos projectes, creadors i professi-
onals de la cultura de Mèxic i de Ca-

talunya amb l’objectiu que se sumin a 
la tasca de denunciar la situació de 
violència i la violació dels Drets Hu-
mans que pateix el país. 

Quines són les mesures que 
creus que s’haurien d’impul-
sar internacionalment per po-
sar fi a la situació que està vi-
vint Mèxic?

Des de la comunitat internacional te-
nim l’obligació ètica i moral de vetllar 
pel compliment de la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans recollida per 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides i de pressionar els governs, 
principalment al de la UE, perquè 
apliqui les sancions corresponents als 
països i empreses que no compleixin 
amb els tractats en matèria de Drets 
Humans i que aquests siguin vinculants 
per a les empreses transnacionals. 
Així com el compliment dels drets am-
bientals i dels pobles indígenes.

Des de la societat civil, és imprescin-
dible el consum responsable, impulsar 
el comerç just i de proximitat, així com 
fomentar l’educació mediambiental 
des d’etapes primerenques.

En els casos específics de persones 
defensores de Drets Humans que ha-
gin estat violentades, cal que se’ls 
aculli durant el temps que sigui neces-
sari per a la seva recuperació i acom-
panyar-les durant el seu retorn al país 
d’origen, per dissuadir els agressors 
i incentivar a les autoritats d’origen 
perquè es facin càrrec de la seva se-
guretat.

Quins són els objectius de la 
plataforma de Drets Humans 
Taula per Mèxic?

La Taula per Mèxic es presenta com 
una xarxa de persones que des de 
Catalunya demanda a la comunitat 
internacional que assumeixi respon-
sabilitats per assegurar el compliment 
dels compromisos internacionals en 
matèria de Drets Humans i de Justícia 
Global. La Taula per Mèxic, per tant, 
convoca a la societat catalana i inter-
nacional, persones i institucions, per-

què acompanyin aquest procés amb 
l’objectiu de coadjuvar en la protec-
ció dels Drets Humans a Mèxic des 
de Catalunya. 

Ens podries fer un breu re-
sum de les conclusions que es 
van extreure en les darreres 
Jornades per la Pau Federico 
Mayor Zaragoza?

En un context de globalització ca-
pitalista i patriarcal, les accions ex-
pansionistes d’empreses nacionals i, 
especialment, de les transnacionals i 
de la indústria extractiva, fan que els 
desplaçaments forçats i les malalties 
greus relacionades amb la contami-
nació siguin un exemple habitual del 
què provoca la desertització, l’espoli 
de territoris i els desastres naturals que 
causa el canvi climàtic i que, princi-
palment, afecta els països del Sud 
global, però que també afecta els pa-
ïsos que es consideren desenvolupats.

Aquest escenari té un contundent im-
pacte de gènere, perquè són les do-
nes qui més pateixen els efectes de 
l›ocupació dels seus territoris per les 
accions de les empreses i dels anome-
nats megaprojectes, destruint l’econo-
mia local i el teixit social.

Per aquest motiu, és imprescindible 
l’acostament d’aquestes dues realitats 
en activitats com les Jornades per la 
Pau Federico Mayor Zaragoza, on es 
poden compartir experiències i sensi-
bilitzar la població des del coneixe-
ment profund dels diferents ponents, 
que són la clau per fomentar el pen-
sament crític de la ciutadania i que 
aquesta es comprometi amb la defen-
sa dels drets mediambientals a escala 
local i global, així com a responsabi-
litzar-se de promoure un consum ètic i 
respectuós amb el planeta.



El Perfil  | 34

L’ampollero Blai Escribà té 11 anys 
i ja té un palmarès molt extens en el 
món de la natació. El primer any que 
va començar a competir, amb el Club 
Natació Amposta, va quedar primer 
classificat en estil braça, i segon clas-
sificat en crol en la Final Escolar Ter-
ritorial. Aquella mateixa temporada, 
també va ocupar la primera posició 
a la Final Provincial. L’any següent 
ja va competir en els Campionats de 
Natació de Catalunya, on va quedar 
en 15a posició, i el 2018, va acon-
seguir una 2a posició en la Final E 
d’aquests mateixos campionats. 

Aquest 2019 continua competint 
amb el Club Natació Amposta, i ha 
estat primer classificat en 100 me-

“La concentració és un factor clau en la natació, 
a vegades, un segon o una mil·lèsima de segon 

pot fer canviar completament el resultat”
Mireia Curto Perelló - Periodista

tres estils i tercer classificat en 100 
metres braça en el Campionat Pro-
vincial. Recentment, ha participat en 
els Campionats Finals de Catalunya, 
celebrats a Barcelona, obtenint la 
14a posició en els 200 metres estils i 
sent el 20è classificat  a la lliga de la 
Q64, prova que determina els millors 
nedadors de Catalunya. Quan li pre-
guntes quina és la seva referència en 
l’àmbit internacional de la natació, 
sense dubtar-ho et respon que Mic-
hael Phelps.

Quan et vas adonar que 
t’agradava la natació?

Vaig aprendre a nedar quan tenia 
uns 2 o 3 anys a la piscina de Del-

tebre. Quan es va tancar, vaig haver 
de buscar una alternativa. Em van 
parlar molt bé del Club Natació Am-
posta i de les seves instal·lacions. A 
més, era ideal per poder començar a 
competir en aquest esport. Així que, 
vaig iniciar-me com a escolar. Actual-
ment, estic federat i continuo nedant 
amb el mateix club.

Amb quina modalitat de nata-
ció et sents més còmode?

Per poder ser competitiu en el món 
de la natació és important dominar 
tres dels quatre estils (papallona, 
braça, esquena i crol). Ara bé, com 
és normal, sempre hi ha una modali-
tat amb la qual et sents més a gust. 
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Personalment, per ordre de més a 
menys serien: braça, crol, esquena 
i papallona.

Tens algun costum  que sem-
pre repeteixes quan compe-
teixes?

No tinc cap hàbit en concret a l’hora 
de competir. Ara bé, sí que intento 
concentrar-me molt abans d’iniciar 
una prova. En la natació, el temps 
determina substancialment la po-
sició. A vegades, un segon o una 
mil·lèsima de segon pot fer canviar 
el resultat. Considero que estar con-
centrat és un factor clau per evitar 
petites distraccions que es poden tra-
duir en una mala sortida, un viratge 
o deixar de coordinar correctament 
per un moment les braçades amb la 
respiració. Així doncs, es podria dir 
que la meva fase de concentració 
comença molt abans de llançar-me 
a la piscina.

Com compagines els estudis 
amb els entrenaments?

Actualment, entreno quatre dies a la 
setmana en horari de 20 a 21.30 
hores. Aquesta temporada encara 
tinc un dia de descans a la setmana, 
però l’any que ve passaré a compe-
tir en la categoria d’aleví, això sig-
nifica que els entrenaments ja seran 
els cinc dies de la setmana. Val a dir 
que l’horari dels entrenaments em 
deixa marge per poder estudiar du-
rant les tardes, des que surto del col-
legi fins que començo l’entrenament. 
Ara bé, reconec que seguir aquest 
ritme és dur, i a mesura que et fas 
gran, el nivell dels estudis i també 
el de les competicions són cada cop 
més alts, i això requereix més dedi-
cació per a ambdues coses. 

Podríem dir que la natació, 
respecte a altres esports com 
el futbol o el bàsquet, ocupa 
menys espai als mitjans de 
comunicació. T’has trobat al-
guna barrera o entrebanc per 
aquesta raó?

No sé si és cert que la natació se 
segueix menys que altres disciplines 
com les que anomenes. Ara bé, el 
que sí que és cert és que la nata-

ció com a esport és el més complet 
que existeix. A això se li suma que 
aquest esport et permet conèixer 
bons companys perquè el clima en 
el qual entrenes sempre és molt bo.

Quan els resultats no són els 
que esperaves, què fas per 
millorar-los?

Com a tots els esports, sempre es 
pot tenir un mal dia, però quan en 
una competició no obtinc els resul-
tats que esperava, analitzo detalla-
dament amb l’entrenador els errors 
que he comès i durant els següents 
entrenaments em centro a millorar 
aquests aspectes.

Com t’agradaria veure’t en uns 
anys a escala professional?

En tres anys m’agradaria poder en-
trar al centre de tecnificació, ja que 
això em permetria adaptar l’horari de 
les classes de la carrera que estudiés 
amb els meus entraments. 

A més a més, m’encantaria poder 
aconseguir mínimes de temps que em 
permetessin presentar-me als campio-
nats d’Espanya i d’Europa.

De totes maneres, no m’agrada posar 
la vista tan lluny, ara mateix em vull 
centrar a entrenar i estudiar, i els re-
sultats ja sortiran a poc a poc.



RESULTATS A L’AMPOLLA, DE LES QUATRE ULTIMES ELECCIONS MUNICIPALS

2007 2011 2015 2019

CENS 1.843 2.177 2.207 2.213

VOTA. 1.393 75.58% 1.449 66.5% 1.448 65.60% 1.630 73.65%

*JxAmp 60.23% 830 53.8% 780 56.0% 813 59.86% 956

ERC 15.09% 208 13.5% 196 22.4% 325 24.92% 398

PSC 13.28% 183 13.2% 192

PP   9.87%  136 14.8% 215 14.8% 214

C’s 12.71% 203

*En les eleccions del 2007,2011 i 2015, es van presentar com a CiU 

Lluis Bultó i Antolin, ciutadà de L’Ampolla

Una intensa campanya va culminar el 
passat diumenge 26 de maig, amb 
les eleccions perceptives, per escollir 
l’equip i projecte que ha de governar 
durant els propers quatre anys la nos-
tra Ciutat.

Una vegada mes, com es demostra 
amb la taula adjunta, en la que i tro-
bem els resultats dels darrers tres anys 
per poder comparar, la ciutadania 
amb tota llibertat i coneixements, va 
donar la seva confiança, amb una 
majoria absoluta que obvia qualsevol 
dubta, al grup de Junts per l’Ampolla 
que repeteix encapçalament, amb el 
nostre alcalde Francesc Arasa.

Eixos resultats, parlen per si sols, si 
mes no, cal apuntar varis aspectes, 
JxAmp ha augmentat considerable-
ment en vots i percentatge des de la 
darrera contesa, ERC també augmen-
ta lleugerament i el, debutant C’s sen-
se referències anteriors.

La candidatura de JxAmp aconsegueix la 
majoria absoluta  a l’Ampolla 

ELECCIONS MUNICIPALS 
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Una vegada passats els resultats per 
la regla de Hondt, JxAmp amb Paco 
Arasa al capdavant, segueix amb els 
set regidors, ERC, amb Antoni Galve 
al primer lloc, continua amb els tres 
i C’s amb un, entra amb Francisco 
Castañeda.

Formació del nou Ajuntament

Fruit de les eleccions ja comentades, 
ens vàrem trobar el passat dissabte 
15 de juny, al Saló de Plens de l’Ajun-
tament, per la proclamació del nou 
Alcalde i el seu equip de Govern.

Va començar l’acte, el secretari muni-
cipal movent tota la paperassa amb 
la pertinent reglamentació i, anome-
nant la mesa d’edat que fou presidida 
pel Paco Arasa i per la Paula Ramírez 
i, comprovant tot seguit els nomena-
ments oficials dels regidors, anotant 
el canvi del candidat de C’s, Francis-
co Castañeda en el lloc d’Alfredo del 

Hallazgo.

Va seguir el Juro o Prometo perceptiu 
dels onze regidors, i a continuació, 
els tres Grups, van donar el vot al seu 
cap de llista, se’n proclamat el Paco 
Arasa per majoria absoluta.

Com no podia ser d’altra manera el 
Francesc Arasa ho va acceptar i, ja 
davant del faristol com Alcalde va 
pronunciar unes sentides paraules 
agraint a la ciutadania els vots que 
va rebre, afegint que no obstant, la 
seva convicció és la de governar per 
tot el Poble i addicionant que te la 
porta oberta per tothom i, restant a 
la espera de que la confiança sigui 
mútua, per tirar-lo endavant positiva-
ment

Per finalitzar, va enviar unes sentides 
paraules pel que fou durant moltes 
legislatures regidor del PP, Joan Sega-
rra i que en eixa contesa s’ha retirat.



Col·laboracions | 37

RESULTATS ELECTORALS DE L’AMPOLLA ELECCIONS EUROPEAS 2019

TOTAL %

CENS 2.183

VOTANTS 1.550 71.00%

JxCAT 752 48.89%

ERC 330 21.46%

PSC 148 9.62%

PODEM 67 4.36%

C’s 118 7.67%

PP 62 4.03%

Vox 22 1.43%

Altres 24 1.48%

Nuls 12 0.77%

Blancs 15 0.98%

La llista de Lliures per Europa, guanya abastament a l’Ampolla.
Com no podia ser d’altra manera, la llista Lliures per Europa, encapçalada per l’expresident Carles Puigdemont, va obtenir 
una victòria clara amb un 49% dels vots, tal com es pot comprovar en la taula que s’adjunta. 

ELECCIONS EUROPEES 
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Canvis en la concessió de crèdits 
immobiliaris a partir del 16 de juny de 2019

Gemma Caballé Fabra / Càtedra UNESCO d’habitatge  de la Universitat Rovira i Virgili

El passat mes de març es va aprovar 
la tan esperada Llei 5/2019 regula-
dora dels contractes de crèdit que re-
cull les mesures provinents de la Unió 
Europea fixades des de l’any 2014. 
Aquesta Llei estatal introdueix canvis 
rellevants en el procediment de conces-
sió de préstecs o crèdits en l’àmbit im-
mobiliari que començaran a aplicar-se 
a  partir del 16 de juny de 2019. 

 La Llei imposa obligacions principal-
ment a les entitats prestadores de crèdit 
com són les entitats financeres, als in-
termediaris de crèdit i als notaris amb 
l’objectiu de proporcionar més informa-
ció, més protecció i més garanties als 
clients que contracten un préstec que 
pot estar garantit amb hipoteca o no.

Alguns dels canvis que s’introdueixen 
són:

•  L’obligació d’avaluar en profun-
ditat la solvència econòmica del 
client per part de l’entitat prestado-
ra abans de concedir-li un préstec. 
Abans d’aquesta llei les entitats 
prestadores  ja feien una avalua-
ció de la solvència dels potencials 

clients, però un cop s’apliqui la 
nova normativa,  els requisits se-
ran més estrictes o exigents. Amb 
aquesta mesura el que es pretén és 
evitar el sobreendeutament de les 
persones i les famílies.

•  Més intervenció notarial en la 
concessió de préstecs hipotecaris. 
Fins ara únicament era obligatori 
acudir  al notari el dia de la sig-
natura de l’escriptura de la hipote-
ca. A partir del 16 de juny, també 
serà obligatori comptar amb els 
serveis notarials de forma gratuïta 
dins dels deu dies abans de la sig-
natura de l’escriptura d’hipoteca 
perquè el notari comprovi que el 
prestador ha facilitat al client tota 
la informació prevista a la norma-
tiva. 

•  La política de remuneració del per-
sonal responsable de la concessió 
de préstecs no podrà dependre de 
la quantitat o proporció de prés-
tecs concedits.

•  S’exigiran requisits de formació 
acadèmica i de competència al 

personal al servei dels prestadors i 
als intermediaris de crèdit.

•  S’estableix la prohibició d’establir 
clàusules sòl a les hipoteques amb 
interès variable.

•  Aquestes mesures, entre d’altres, 
permeten augmentar la protecció 
dels prestataris i es millora la trans-
parència i la qualitat dels serveis 
vinculats amb el crèdit immobiliari 
des de les primeres negociacions. 

No obstant, el Banc d’Espanya ha 
alertat de l’efecte col·lateral que 
aquestes mesures poden tenir en 
relació a l’accés als habitatges: si 
els requisits per obtenir préstecs hi-
potecaris són més estrictes, menys 
persones podran accedir al crèdit 
per comprar un habitatge si tenim 
en compte la precarietat laboral que 
afecta sobretot als joves i, per tant, 
més persones es veuran expulsades 
del règim de la propietat  veient-se 
obligades a recórrer a altres fórmu-
les de tinença  com, per exemple, 
el lloguer, la propietat temporal i la 
propietat compartida.
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Juguen blanques i aconsegueixen avantatge decisiu:
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Com el podem identificar.- El corriol petit és un ocell 
de 15 cm i de 50 g de pes de la família dels limícoles, 
típicament fluvial de color marró, casc bru, front blanc 
i negre, careta negra, gola i part inferior de la cara 
blanca, pitrera negra, ressaltant l’ull negre rodejat per 
un cercle de color groc, les potes de color carn o gro-
gues. Presenta un clar disseny a les ales sense marques, 
a la cua té una part central fosca i marges blanques, 
que són molt visibles en vol. Es pot confondre amb el 
Corriol Gros, són molt pareguts excepte per cercle groc 
al voltant de l’ull.

De què s’alimenta.- S’alimenta d’invertebrats aquàtics 
del fang (aràcnids, mol·luscs, insectes i larves d’insecte.

Hàbitat.- És un ocell migrant i estival als Països Cata-
lans, és normal veure›l a les ribes dels canals de rec i de-
saigües, platges de pedres i còdols i bancs d›arena prop 
dels rius. Abandona les zones que la vegetació envaeix 
el seu hàbitat. Es comença a observar pel març, a l›abril 
hi ha se›ls veu instal·lats en colònies, de moltes parelles 
sempre prop de l›aigua, canal, rius, basses, etc...

Reproducció.- És un ocell que sempre cria als mateixos 
llocs. En època de reproducció és molt cridaner, si detec-
ta algun perill vola a baixa altura emetent unes piulades 
molt sonores i característiques. La cerimònia nupcial i de 
cel són molt espectaculars acompanyades de manifes-
tacions acústiques. No fa niu, pon els ous a qualsevol 
depressió del terreny, quedant molt ben camuflats pel seu 
color de la closca. Coven amb dos progenitors, ocasi-
onalment s›ha observat que fan dues postes anuals, en-
cara que no és habitual. Els polls surten de l›ou entre els 
22 i 25 dies de nidificació i tan prompte es fiquen d›ant 
peus ja abandonen el niu i acompanyen als pares, si es 
presenta un perill els pares surten volant però els polls 

CORRIOL PETIT – CHORLITEJO CHICO
“caradrius dubius”

Per Paco Cabrera Curto

s›acorruen a terra per camuflar-se. La població Catalana 
d›aquest ocell és de 2.000 – 2800 individus. És molt 
coneguda l›estratègia empleada perquè els depredadors 
no puguin conèixer l›emplaçament del niu o dels polls, 
fan com si estiguin ferits, caminen arrastrant una ala per 
terra davant de depredador, al que enganya fàcilment.

Curiositats.-A Catalunya després de la riada del 82 en 
algunes regions fluvials es va sepultar la vegetació de 
tones de material (grava, còdols, arenes, etc...) que van 
facilitar la recolonització del Corriol Petit i altres espè-
cies, sobretot a certs trams del Segre (la Cerdanya i 
l’Alt Urgell) i la Ribera Salada Solsonès) són zones que 
sempre han criat.
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Fa unes setmanes vàrem tractar el 
tema de la DIABETIS, ara cal apro-
fundir amb el seu tractament, el qual 
ha de ser personalitzat i buscant 
mantenir el nivell de glucosa en sang 
(glucèmia) en els valors normals, és 
a dir que s’estigui en normoglucèmia 
de manera  sostinguda i el màxim 
temps possible. Cal tenir clar i ser 
conscients que un bon tractament 
aconsegueix normalitzar els nivells 
de sucre a la sang, evita a curt termi-
ni la presència de glucosa a l’orina 
(glucosúria), i redueix la set excessi-
va (polidípsia).

L’objectiu més important és evitar o 
retardar les complicacions de la ma-
laltia que poden aparèixer al llarg 
del temps. 

Mantenir els nivells de glucosa nor-
mals facilitarà el bon control de la 
pressió arterial i del nivell de coleste-
rol en sang, i també ajuda a no aug-
mentar de pes. Mantenir aquests fac-
tors dins dels paràmetres saludables 
contribueix a evitar complicacions.

Per tal que la persona amb diabetis 
prengui part activa en el seu tracta-
ment, és important:

- el coneixement de la malaltia, 

- identificar els senyals d’alerta 

- i saber com actuar davant de qual-
sevol eventualitat..

El tractament es basa en tres punts 
bàsics: l’alimentació, la medicació i 
l’activitat física, i aquests han d’estar 
en equilibri perquè interactuen contí-
nuament entre ells.

En el cas que ens ocupa, l’alimen-
tació de les persones amb diabetis 
ha de ser com més semblant millor 
a l’alimentació equilibrada 
que es recomana per a tot-
hom, és a dir:

-suficient per tal que cobrei-
xi les necessitats pròpies de 
cada edat i situació, 

- adequada a l’estil de vida i al ritme 
d’activitats 

- i, sobretot, molt variada i agradable. 

És per això que no hi ha un tipus de 
“dieta” per a tothom que pateix diabe-
tis, sinó que aquesta alimentació ha 
de ser PERSONALITZADA per cada 
individu.

Tot i així, cal tenir present una sèrie de 
característiques en l’alimentació dels 
diabètics: 

Evitar els sucres afegits: sucre, mel, 
melmelades, sucs de fruita (naturals o 
envasats), begudes refrescants ensu-
crades, caramels…

Augmentar el consum d’aliments rics 
en fibra: verdures, hortalisses i produc-
tes  integrals; els quals fan augmentar 
més lentament els nivells de glucosa 
en sang.

Calcular i distribuir adequadament  al 
llarg del dia els aliments 
rics en hidrats de carboni: 
productes farinosos, pata-
tes, llegums, fruites, entre 
altres.

Evitar o reduir el consum 
d’aliments rics en greixos saturats: 
carns grasses, embotits, formatges cre-
mosos, mantegues i nates.

Realitzar de 4 a 6 menjades al dia, 
així com seguir els horaris recomanats.

A més, és necessari implicar tota la 
família en la recerca d’una conducta 
alimentària més saludable per a tots.

RECORDEU: El/la dietista-nutricionista 
us pot ajudar a elaborar el pla d’ali-
mentació personalitzat tenint en comp-
te el tipus de diabetis, l’edat, el pes i 
l’activitat física.

ALIMENTACIÓ I DIABETIS
Dra. Roser Martí i Cid, Dipl. Nutrició Humana i Dietètica, Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments. 

www.rosermarti.com
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Paco,Gemma, Juani i Pere al temple de Angkor. Cambodja

Mercedes i Neus visitant un poblat Massai. Tanzania

La 
Marinada

volta
el Món
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Fotos de la col·lecció fotogràfica “Imatges d’un temps 1950-1970 d’Andreu Capera”
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Els inspectors de la guia internacional de càmpings ACSI 
van visitar el passat mes de maig el recentment inaugu-
rat Camping Ampolla Playa per atorgar-li la distinció de 
càmping 5 estrelles. 

Segons han especificat des de l’organització d’aquestes 
distincions, les millores que ha realitzat el càmping en 
els darrers anys, com per exemple les noves piscines, la 
zona de jocs infantils, les pistes de pàdel, el restaurant 
Bama Beach Club-Restaurant, i la nova entrada, han es-
tat fonamentals per concedir-li aquest reconeixement.  

ACSI és una prestigiosa guia de càmpings en l’àmbit eu-
ropeu, especialista en tota mena de productes i activitats 
relacionades amb el món del campista. 

El Camping Ampolla Playa, 
distingit per la guia internacional de càmpings 

ACSI com a càmping 5 estrelles
Redacció



Més de 300 persones van assistir el passat diumenge 16 
de juny a la XII Festa de la Plantada de l’Arròs 2019 de 
l’Ampolla. Durant el matí, van poder gaudir de l’ambient 
tradicional amb el grup musical Suc d’Anguila i Guardet 
Lo Cantador, i van poder degustar dolços acompanyats 
d’un tastet de licor d’arròs, a més de poder adquirir pro-
ductes de la terra.

La festa, organitzada per l’Associació Amics del Cavall 
de l’Ampolla, va ser tot un èxit. El públic fins i tot es va 
animar a entrar a l’arrossar a plantar garbes d’arròs, i 
així va experimentar en primera persona aquesta feina 
centenària de les nostres terres.
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Més de 300 assistents, a la XII Festa 
de la Plantada de l’Arròs

Redacció
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El passat 11 de maig a les 18.00 
h es va celebrar la 4a edició de la 
Trobada de Muletes, que es va poder 
gaudir des de la platja de l’Arquitecte.

Tota la trobada es va desenvolupar 
sent tot un èxit!, amb un esperit molt 
festiu i esportiu, com no pot ser d’una 
altra manera, felicitar a tothom!!! 

A les 17.00 h els clubs participants 
tiraven les muletes a la mar des de la 
Plaça González Isla. Després d’escal-
far una mica al port pesquer, es van 
desplaçar fins a la platja de l’Arquitec-
te. Un cop allà es va explicar als re-
presentants de cada club la dinàmica 
de la regata que consistia a completar 
800 m amb el mínim temps possible. 
El camp de regata era de 200 m amb 
tres ciavogues que sumaven el total de 
la distància.

Aproximadament, a les 18.00 h es 
donava el tret de sortida de la prime-
ra mànega. Els primers quatre classifi-
cats per temps passaven a la segona 
mànega final i la resta a la de con-
solació. 

Així doncs, a les 18.00 h començava 
la regata, i a les 20.00 h es feia l’en-
trega de premis i un pica-pica popular 
a la mateixa platja.

Volem fer un agraïment molt especial 
a les tripulacions participants pel seu 
compromís un any més. També als 
col·laboradors voluntaris, socis i no 
socis i, per descomptat, al públic, que 
animava des de dalt del passeig.

Els clubs participants es van classificar 
de la següent manera:

1. Club Nàutic Móra d’Ebre 

2.  Associació Rem la Ràpita / Club 
Nàutic Sant Carles - REM 

3. Vogadors de Calafell

4. AE Lo Fangar - l’Ampolla 

5. Rem Cambrils 

6. Reial Club Nàutic de Tarragona 

7.  Club de Rem ‘’Delta’’ - Sant Jaume 
d’Enveja

Des de l’Associació, volem donar 
les gràcies, també, al patrocinador 
principal, l’Ajuntament de l’Ampolla, 
al patrocinador oficial EVALM Cons-
trucció i Arquitectura, i a la resta de 

patrocinadors HarbourGin, Moybu, 
restaurant Botavara, peixateria Rosa 
- Sushi del Mediterrani, Can Piñana, 
Frankfurt Tere, i la col·laboració del 
Club Nàutic Ampolla.

Som gent de mar! 

Moltes gràcies a tothom que un any 
més ho ha fet possible.

L’any que ve, més i millor!

L’Ampolla viu la IV 
Trobada de Muletes

Associació Esportiva Lo Fangar
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Aquesta muleta, la muleta del poble 
és una forma magnífica de sentir i viu-
re la

mar i el nostre esport, vogar! Junts 
tenim l’oportunitat de consolidar i im-
pulsar aquest projecte tan vital per un 
poble mariner com el nostre. Una ac-
tivitat impulsada per l’esforç, l’amistat 
i el respecte.

Totes i tots som el resultat de la història 
i aquesta és la nostra.

TOCA VOGAR!

SOM vogadores. SOM vogadors. 
SOM AMPOLLA.
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Tornen un any més les jornades de 
Formació Futbolística i les destinades a 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual i 

del Desenvolupament

Una trentena de nens i nenes van apren-
dre conceptes bàsics de futbol a l’Am-
polla durant les vacances de Setmana 
Santa. Independentment de si formaven 
part d’un equip o no, l’objectiu de les 
vuitenes jornades de Formació Futbolís-
tica de l’Associació Esportiva Jordi Pitar-
que Ceprià era potenciar la pràctica de 
l’esport i transmetre els seus valors. 

Van ser quatre dies de futbol, però cada 
dia diferent. Les sessions les van dirigir 
monitors qualificats i entrenadors de fut-
bol professionals com Carlos Blanch, 
vinculat durant molts anys al futbol base 
del CD Tortosa, o el tècnic Guillermo 
Camarero.

D’altra banda, el passat 27 de maig, 
l’AEJPC va organitzar les IV Jornades de 
Formació per a Persones amb Discapa-

Redacció
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citat Intel·lectual i del Desenvolupament. 
En la sessió, que va tenir lloc a les ins-
tal·lacions esportives del nostre munici-
pi, van participar alumnes procedents 
del CEE Jeroni de Moragas de Móra 
d’Ebre, del CEE l’Àngel (APASA) d’Am-
posta, del CEE Sant Jordi de Jesús, i del 
CEE Verge de la Cinta de Tortosa.

A més a més, l’Associació, en col·labo-
ració amb el projecte Terres de l’Ebre, 
territori cardiosaludable i d’accés lliure 
a la desfibril·lació, ofereix cursos acre-
ditats i que estan subvencionats sobre 
formació en suport bàsic (SVB) i DEA 
amb capacitat per a vuit alumnes ca-
dascun. El primer curs va tenir lloc el 
passat 23 de març a l’edifici de les 
Delegacions Territorials de les Terres de 
l’Ebre, amb una durada de 6 hores. El 
segon curs es va realitzar el passat 11 
de maig al Centre Cívic de l’Ampolla. 
Tanmateix, està previst realitzar-ne un a 
cada capital de comarca. En cas de vo-
ler inscriure’s per realitzar el curs, es pot 
contactar amb el Consell Esportiu de les 
Terres de l’Ebre o amb la representació 
Territorial de l’Esport de la Generalitat.

La propera cita que organitza l’AEJPC 
és el torneig de futbol base. Una cita 
de referència que enguany arriba a la 
novena edició i aplega una quarantena 
d’equips de les Terres de l’Ebre, però 
també de la resta de Catalunya i d’al-
tres indrets de l’Estat espanyol.



Un total de 141 triatletes van creuar la línia de sortida del 
XV Ironcat- Copa de les Nacions que va acollir l’Ampolla el 
passat dissabte 18 de maig. La competició, la més antiga 
d’aquesta distància a la península Ibèrica, es va iniciar a les 
7 del matí a la platja de l’Arquitecte amb la prova aquàtica, 
en la qual els participants havien de nedar 3,8 quilòmetres. 
Un cop finalitzada, la següent modalitat a realitzar va ser 
la bicicleta, en la qual havien de recórrer 180 quilòmetres. 
La darrera disciplina va ser la cursa a peu, que constava de 
42 quilòmetres.

A la línia de meta van arribar 135 esportistes, ja que 18 
es van retirar. Els jutges, però, no van desqualificar a cap 
participant. En la categoria masculina, el guanyador va ser 
Robert Karas, amb un temps de 08:13:43, batent així el 
rècord que va establir fa dues edicions. El triatleta de Polò-
nia va dominar des d’un inici la competició, sortint el primer 
de l’aigua, durant els 180 quilòmetres de ciclisme va seguir 
augmentant la seva diferència respecte als seus persegui-
dors, i això li va permetre encarar els últims 42 quilòmetres 
de la cursa a peu amb un còmode avantatge respecte al se-

Robert Karas s’imposa en el XV Ironcat- 
Copa de les Nacions de l’Ampolla
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gon classificat, que va ser Albert Jiménez amb un temps de 
08:34:27; i Enrique Barajas, amb un temps de 08:52:41, 
va arribar en tercera posició. En la categoria femenina, la 
primera en arribar a la meta va ser Montserrat Vela amb 
un temps de 11:06:04; seguida per Carmen Pérez amb 
un temps de 11:57:05; i Ana Carreres, amb un temps de 
12:27:03.

En la classificació per clubs masculins, la primera posició 
va estar ocupada pel CN Mataró, que va sumar un temps 
total de 26:34:07; seguit pel T3 TEAM, amb un temps de 
28:10:50; i en tercera posició va quedar OPTIMUS CLUB 
TRIATLÓ, que va sumar un temps total de 29:47:48.

L’entrega de premis va anar a càrrec de Cinta Espuny, re-
presentant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre; Joan 
Benach i Josep Casanovas, com a representants de la Fe-
deració Catalana de Triatló; i Francesc Arasa, alcalde de 
l’Ampolla. El XV Ironcat va ser organitzat per l’Ajuntament 
de l’Ampolla amb el suport de la Federació Catalana de 
Triatló.
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