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La marinada inicia una nova etapa. Al menys pel que fa 
a l’editorial. Tot nou inici és una oportunitat. Cada nova 
generació representa una nova esperança, un nou projecte. 
Ho crec, tot naixement és una nova possibilitat de més vida.

Mentre penso, escric, això; veig les imatges de l’Open 
Arms a Lampedusa. Un drama ètic, una pregunta sense res-
posta. Com és possible que deixem morir a tanta gent al 
mar, tanta mort al Mediterrani? Tanta insensibilitat a la riba 
d’un mar que ha estat cresol de cultura. Mirant enrere ens 
preguntarem, com va ser possible? Per què no vam fer res? 

 Vivim en un mon convuls que canvia a la velocitat de la 
llum: canvi climàtic, guerres comercials, enfrontaments, 
injustícies, presos polítics. Què hem de fer? Què dir? No 
tinc resposta. 

Miro al meu voltant i veig gent decent a la que estimo, 
amics, vells coneguts, conciutadans amb qui he compar-
tit lluites i esperances i sé que és més el que he compartit 
que no el que ens separa. És mirant a la gent com em 
retorna l’esperança.

EDITORIAL

Miro l’Ampolla i reconec un àmbit de bona convivèn-
cia, de treball compartit, de solidaritat entre la gent, un 
orgull molt treballat i nostre de ser un poble on es pot 
viure. 

Confio plenament en la convivència, la tolerància, la 
solidaritat entre veïns però al mateix temps confio en que 
no només conviurem i cuidarem junts el nostre poble; cui-
darem també als “altres”, recordarem les nostres lluites 
i serem dignes del que volíem ser. No callarem davant 
la injustícia, no acceptarem les morts a la Mediterrània, 
ni d’homes plens de raó tancats a les presons del món. 
Aquí i allí. 

 Som un poble de bona gent i voldria que si un dia algú 
pregunta: Vosaltres què fèieu mentre tanta gent moria al 
mar, què fèieu davant la presó, davant tanta injustícia? 
Si aquest dia arriba, puguem contestar: Nosaltres protes-
tar, treballar, ser tolerants i solidaris, nosaltres érem i som 
el poble de l’Ampolla.  

Francesc Sancho

Convivència, tolerància, solidaritat

Foto: Nèstor Buera
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JUNTA DE GOVERN
1 DE JULIOL DE 2019
DECLARACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA 
DE GOVERN

El Ple del dia 27 de juny de 2019, d’organització de 
l’Ajuntament va acordar constituir la Junta de Govern Local, 
l’objecte del qual serà l’assistència permanent a l’Alcalde 
en l’exercici de les seves atribucions, així com exercir, 
si escau, les atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan 
municipal li delegui o les que li atribueixin les lleis.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G967/0219. Ràngers i noies guia de 
l’Agrupament Escolta i Guia Martin Luther 
King. 
La Junta de Govern, per unanimitat acorda: 
Acceptar la petició de Ràngers i noies guia de l’Agrupament 
Escolta i Guia Martin Luther King i facilitar-los també la 
Sala polivalent del Centre d’Entitats ubicada a la plaça 
Manel Ferré, núm. 2 de l’Ampolla per a pernoctar la nit 
del 8 de juliol. 

G1246/2019. Mª Cinta C.C.- Targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda: 
Concedir a la Sra. Mª Cinta C.C. la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució en la modalitat de titular 
no conductor de vehicle. Fer-li constar que la targeta és 
personal i intransferible i que caduca als 10 anys des de 
la seva concessió.

Exp. 1167/2019. Sr. Alejandro J.J., Llicència 
per la Tinença d’Animals potencialment 
Perillosos
La Junta de Govern, per unanimitat acorda: 
Concedir a la Sr. Alejandro J.J.  llicència administrativa 
per la tinença d’un  gos potencialment perillós  de 
la  raça BULLMASTIFF , de nom Koldo, codi microxip 
981020000249484.

G1277/2019. Josep Manuel M.S. i Guillem 
C.G.
Donat compte de l’escrit presentat, en el que que 
proposen, que l’Ajuntament recolzi davant on pertoqui 
la seva iniciativa de demanar a la Demarcació de 
carreteres de Tarragona la construcció d’una rotonda a la 
confluència del Lligalló del Meligó amb la CN 340, en 
concret al punt kilomètric 1100, s’acorda, per unanimitat 
dels assistents:
Comunicar-los el nostre suport vers aquesta proposta i 
traslladar-ho al Ministeri de Fomento qui té les competències. 

G704/2019. Pedro Juan R. del H.- Il 
Gattopardo.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda: 
Autoritzar la instal•lació d’una caseta de fusta amb els 
serveis bàsics d’una barra de bar a la terrassa del local 
“Il Gattopardo situat al carrer Barranc de la Borrasca de 
l’Ampolla, la qual està vinculada a l’establiment esmentat, 
sense tractar-se de cap nova activitat.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 172/2019. Victoriano G.G. Denegada

Expt. 89/2019. Eléctrica del Ebro SA. Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa 
tensió per a nou subministrament al carrer 
Ventura Gassol núm. 28.

Expt. 94/2019. Comunitat propietaris Voramar. 
Concedida

Expt. 97/2019. Santiago M.N.Concedida

Expt. 99/2019. Estefania Ll.F. Concedida

Expt. 100/2019. Pedro R.T. Ajornada

Expt. 101/2019. Mª Carmen Ll.F. Concedida

Expt. 98/2019. Francisco G.G. Ajornada

Expt. 86/2019. Christina T. Concedida

JUNTA DE GOVERN
8 DE JULIOL DE 2019

DESPATX OFICIAL.

Ministerio de Política Territorial i Función 
Pública.
Comuniquen inscripció en el Registre d’Entitats Locals 
del deslinde entre els termes municipals de l’Ampolla i 
Deltebre.
La Junta se’n dóna per assabentada.

Departament d’Interior.
El Director General de la Policia tramet agraïment 
per la col·laboració en el calendari solidaris de l’any 
2019.
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INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1162/2019 Santi C.B.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar a Santi C.B. per a la col·locació d’un gual 
permanent per a l’entrada i sortida de vehicles a 
l’immoble ubicat al carrer Sant Joan, núm. 14, d’aquesta 
localitat.

G1296/2019. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrking al Barranc de Cervera.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir Llicència municipal d’ús privatiu de la plaça núm. 
18 del pàrking del Barranc de Cervera a: Antonio S.M.

G1298/2019. Raquel Maria M.A.
Ajut “xec nadó”
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir la Sra. Raquel Maria M.A. l’ajut únic de 150 € 
en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

G1301/2019. Club Nàutic L’Ampolla.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar Club Nàutic l’Ampolla, per a celebrar els 
dies 20 de juliol i 10 d’agost de 2019, la festa 
dolça i el dia 24 d’agost de 2019, per fer la festa 
del club, amb música en directe, a l’exterior del 
Club fins a la 1:00 de la matinada, sense causar 
molèsties al veïns 

G1303/2019. Restaurant Casa Llambrich.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar-los per a amenitzar amb música en directe de 
les 20:30 h fins les 22:30 h a la terrassa del Restaurant 
Casa Llambrich, els dies 12, 21 i 26 de juliol i 2, 11, 
18 i 25 d’agost de 2019, sense causar molèsties als 
veïns.

G1316/2019. Hotel Flamingo.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar-los per a amenitzar amb música un aniversari el 
dia 12 de juliol de 2019 de les 22:00 fins a la 1:30 h, 
sense causar molèsties als veïns.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 83/2018. Eric O. Concedida

Expt. 78/2019. Antonio B.G. Denegada

Expt. 95/2019. Aurèlia P.A. Concedida

Expt. 102/2019. Mª Teresa U.M. Concedida

Expt. 104/2019. Juan G.C. Ajornada

Expt. 106/2019. Carolyn A.C. Concedida

Expt. 107/2019. Alfredo del H.C. Concedida

JUNTA DE GOVERN
22 DE JULIOL DE 2019

DESPATX OFICIAL.

Departament de la Vicepresidència, d’Economia 
i Hisenda.
Comuniquen que ha entrat en funcionament l’Oficina de 
Drets Civils i Polítics amb l’objectiu d’elevar el nivell de 
convivència i de cohesió social a Catalunya.

Escola Mediterrani.
La directora de l’Escola Mediterrani de l’Ampolla, 
comunica la seva jubilació i trasllada a la Corporació el 
seu agraïment per la col·laboració, feina i complicitat en 
tot moment amb l’Escola.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1375/2019. Emilio C.B.- Targeta 
d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat.
S’acorda per unanimitat:
Concedir al Sr. Emilio C.B., la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució en la modalitat de titular 
conductor de vehicle. Fer-li constar que la targeta és 
personal i intransferible i que caduca als 10 anys des de 
la seva concessió.
 
G1376/2019. Christian B.D. i Verònica M.A.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda per unanimitat:
Concedir als Srs. Christian B.D. i Verònica M.A. l’ajut únic 
de 150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement de 
la seva filla.

G1378/2019. Club Nàutic L’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
AUTORITZAR Club Nàutic L’Ampolla, per a celebrar 
els dies 27 de juliol i 3 d’agost de 2019 dues festes 
socials , amb música en directe, a l’exterior del Club 
fins a la 1:00 de la matinada, sense causar molèsties 
al veïns.
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G1380/2019. Colònies Jordi Turull.
Denegar la petició al Sr. Marc M. ja que les instal·lacions 
que es faciliten per a poder pernoctar en l’esmentada data 
estan ocupades.

G1336/2019. Agrupament Escolta i guia de 
Sant Adrià.
La Junta de Govern, acorda:
Facilitar als peticionaris la Sala polivalent del Centre 
d’Entitats ubicada a la plaça Manel Ferré, núm. 2 de 
l’Ampolla per a pernoctar les nits del 4 i 5 d’agost de 
2019. 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 114/2019. José C.M. Concedida

Expt. 116/2019. Jean W. Concedida

Expt. 117/2019. Ana M.R. Concedida

Expt. 118/2019. Manuel Jose S.B. Concedida

Expt. 113/2019. Mercè P.V. Concedida

Expt. 111/2019. Samuel i Adam B. Ajornada

PLE DE L’AJUNTAMENT
27 DE JUNY DE 2019.

HI ASSISTEIXEN:

SR. ALCALDE-PRESIDENT 
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto 
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ 
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS i DE LA 
DESIGNACIÓ DELS RESPECTIUS PORTAVEUS 
1.1. El Sr. alcalde dóna compte de la resolució de 
l’Alcaldia. 
El Ple pren coneixement de la constitució dels següents 
Grups Polítics:

1.- DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL:
- Junts per L’Ampolla-Junts

COMPOSICIÓ:

FRANCESC ARASA PASCUAL

JOSÉ LUIS PITARQUE BALAGUÉ

GENO CABRERA GONZÁLEZ

LLUÍS CABRERA ROCH

MERITXELL FAIGES ALBIOL

ÀLVAR CASANOVA CURTO

RAFEL TOMÀS ROYO
 
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
 Titular: FRANCESC ARASA PASCUAL
 Suplent: MERITXELL FAIGES ALBIOL

2.- DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL:
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

COMPOSICIÓ:

ANTONIO GALVE SEGARRA

PAULA RAMÍREZ SERRA

FRANCESC RAMÍREZ RODRÍGUEZ

DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
 Titular: ANTONIO GALVE SEGARRA
 Suplents: PAULA RAMÍREZ SERRA
 FRANCESC RAMÍREZ RODRÍGUEZ

3.- DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL:
- Ciutadans de l’Ampolla

COMPOSICIÓ:

SEBASTIÀ CASTAÑEDA RAMOS
 
 DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
 Titular: SEBASTIÀ CASTAÑEDA RAMOS
El plenari en queda assabentat.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 
D’ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE 
LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL.
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El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a 
l’expedient.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 01:20 a 
04:11 del CD, d’acord amb el resum següent:
Sr. Sebastián Fco. Castañeda diu que està en contra 
de la proposta i que considera que s’hauria de fer ple 
cada mes i mig però cobrant la meitat en concepte 
d’indemnització perquè no hi hagués un increment de 
la despesa. Considera que és bo hi hagi més plens per 
evitar que determinades qüestions s’enquistin.
El Sr. Antonio Galve manifesta que la proposta és una 
continuació de la periodicitat establerta en l’anterior 
legislatura i que no tenen res a dir i avancen que 
s’abstindran.
El Sr. alcalde respon que la proposta és el mínim que 
estableix la llei i que de plens extraordinaris se’n fan o 
se’n poden fer tants com sigui necessari, en funció de la 
feina que hi hagi.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació, més amunt 
transcrita, la qual s’aprova per 7 vots a favors del grup 
municipal de Junts per L’Ampolla, 3 abstencions del grup 
municipal d’ERC i 1 vot en contra del grup municipal de 
Ciutadans.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 04:20 a 
06:20 del CD, d’acord amb el resum següent:
El Sr. Antonio Galve manifesta que, com abans, és una 
continuació del règim de funcionament de l’anterior 
legislatura. El que sí que vol deixar clar és que es tracta 
d’un acord de ple i que, com a tal, s’ha de complir. Si 
la sessió ordinària és cada dilluns s’ha de fer la Junta de 
Govern Local cada setmana en dilluns. S’hi abstindran.
El Sr. alcalde respon que no s’ha convocat la Junta de 
Govern quan, puntualment, no hi ha hagut temes a 
tractar.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació, més amunt 
transcrita, la qual s’aprova per 7 vots a favors del 
grup municipal de Junts per L’Ampolla i 4 abstencions, 
3 del grup municipal d’ERC i 1 del grup municipal de 
Ciutadans.

4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE 
L’ALCALDIA PER LA QUAL ES NOMENEN ELS 
MEMBRES DE PLE DRET QUE INTEGRARAN 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PERIODICITAT 
DE LES SESSIONS ORDINÀRIES i DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A FAVOR 
D’AQUEST ÒRGAN COL.LEGIAT.
President:
Alcalde: Francesc Arasa Pascual
Vocals:
1r. Tinent d’Alcalde: José Luis Pitarque Balagué.
2n Tinent d’Alcalde: Meritxell Faiges Albiol.

3r. Tinent d’Alcalde: Àlvar Casanova Curto.
El plenari en queda assabentat.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE 
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a 
l’expedient.
Per tot l’exposat, se sotmet la proposta a la consideració 
del Ple:
Crear la Comissió Especial de Comptes que exercirà les 
funcions que determina l’article 127 del ROF, la qual 
estarà formada pel Regidor d’Hisenda que la presidirà, 
Sr. Rafel Tomàs Royo, i 3 regidors més: 1 de Junts per 
L’Ampolla (Sr. José Luís Pitarque Balagué), 1 d’ERC ( Sr. 
Antonio Galve Segarra) i 1 de Ciutadans (Sr. Sebastià 
Castañeda Ramos), que tindran vot ponderat.”
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 07:07 a 
11:39 del CD.
El Sr. Sebastián Fco. Castañeda li sembla bé si és 
l’oferiment de mà estesa que va fer l’alcalde.
El Sr. Antonio Galve diu que aquesta Comissió es crea 
perquè és obligatòria. Després estan les Comissions 
informatives que sí són potestatives. Li xoca que es digui 
que no es creen les informatives perquè així hi haurà 
una major operativitat de l’Ajuntament. No es pot saber 
perquè no s’han creat mai comissions informatives. La 
mateixa reflexió pel que fa a l’increment de costos. 
Queda clar que el que costa és informar. Demana crear 
almenys la Comissió informativa de pressupostos. No 
li val tenir una reunió prèvia amb el regidor de l’àrea. 
Avança que s’hi abstindran.
El Sr. alcalde li respon que convocar els regidors a 
una reunió en què s’hi explica el pressupost i es dóna 
la informació necessària és com fer una comissió 
informativa. Recorda que, quan se l’ha convidat, no hi 
ha assistit.
El Sr. Antonio Galve respon que no té el mateix efecte 
perquè en una comissió informativa cal aixecar acta per 
deixar constància de les intervencions. Considera que 
fent la comissió informativa s’estalviarien després de fer 
les preguntes al ple.
El Sr. alcalde considera que és igual, encara que els 
temes tractats no constin en una acta, més i tot si totes 
les propostes que es plantegen en la reunió informativa 
s’incorporen en el pressupost.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació, més 
amunt transcrita, la qual s’aprova per 8 vots a favor 
dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i Ciutadans i 3 
abstencions del grup municipal d’ERC.

6.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE 
L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS 
D’ALCALDE.
RESOLC:
Nomenar els/les Tinents/es d’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, amb el següent ordre de prelació:
1r. Tinent d’Alcalde: José Luis Pitarque Balagué.
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2n Tinent d’Alcalde: Meritxell Faiges Albiol.
3r. Tinent d’Alcalde: Àlvar Casanova Curto.
El plenari en queda assabentat.

7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 
DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LES ÀREES 
DE GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL i 
DELEGACIONS DE FACULTATS DE L’ALCALDIA A 
LES DIFERENTS ÀREES.
El Sr. alcalde dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia.
Per la present RESOLC:
Establir les següents àrees de gestió de govern municipal 
i delegar de forma genèrica les funcions de l’Alcaldia 
que s’inclouen dins de cadascuna:

Àrea de governació, via publica i instal·lacions. José 
Luis Pitarque Balagué.- 1r Tinent d’Alcalde
 - Cos de vigilats municipals.
 - Seguretat ciutadana i Protecció Civil.
 - Zona blava i Pàrquing Municipal.
 - Trànsit i seguretat viària.
 - Obres de millora i manteniment de la via 
publica.
 - Instal·lacions municipals i edificis.
 -  Membre del Patronat de Turisme i Esports.

Àrea de territori, sostenibilitat i projecció cultural i 
turística. Meritxell Faiges Albiol.- 2na Tinent d’Alcalde.
 - Impuls del Pla especial del port.
 -  Preservació de les platges i de la Bassa de les 

Olles.
 -  Condicionament i foment dels circuits d’activitats 

saludables i turístiques.
 - Reserva de la Biosfera.
 -  Millora de l’actual model turístic. (Familiar, 

esportiu, escolar, etc).
 - Programació cultural i joventut
 - Biblioteca, Centre Cívic i PIJ.
 - Consell Municipal d’entitats i coordinació.
 - Vicepresidència del Patronat de Turisme i 
esports

Àrea de cohesió cocial i esports . Àlvar Casanova 
Curto.- 3r. Tinent d’Alcalde.
 - Ensenyament. Col·legi Públic. 
 - Llar d’infants.
 -  Activitats extraescolars. Campus, Parc de 

Nadal, Acollida, etc
 -  Serveis Socials. Centre de Dia.
 -  Salut. CAP i Reforç d’estiu i ambulàncies.
 -  Coordinació amb els serveis socials del Consell 

Comarcal. Convenis.
 -  Esports. Competició i d’estiu.
 -  Membre del Patronat Municipal de Turisme i 

Esports 

Àrea de comerç i serveis municipals. Geno Cabrera 
González. 

 -  Promoció del Comerç.
 -  Serveis Municipals. Neteja viària, recollida 

d’escombraries, enllumenat públic.
 -  Recollida selectiva.
 -  Deixalleria.
 -  Mercat Setmanat i altres promocions comercials.
 -  Cementiri.
 -  Manteniment d’urbanitzacions.
 -  Festa de la Segregació i Cap d’Any.
 -  Coordinació amb les comerciants locals. 

ADELA.
 -  Membre del Patronat de Turisme i Esports

Àrea de festes i del medi rural. Lluís Cabrera Roch.
 -  Servei de neteja i instal·lacions a les platges.
 -  Servei de Vigilància de la qualitat de l’aigua a 

les platges. ACA
 -  Arranjament, neteja i senyalització de camins.
 -  Depuradora d’aigües residuals.
 -  Servei d’aigua i EDAR.
 -  Parcs i Jardins.
 -  Manteniment de les Basses.
 -  Manteniment i millora de les urbanitzacions.
 -  Festes de Sant Joan, Carme i Carnaval. 

Comissió de festes.
 -  Membre del Patronat de Turisme i esports.

Àrea de hisenda i impuls industrial. Rafel Tomàs Royo.
 -  Elaboració del Pressupost del Ajuntament.
 -  Impulsar l’àrea industrial i de serveis.
 -  Pla local d’ocupació.
 -  Pla local de formació.
 -  Programa de foment i suport a emprenedors 

locals.
 -  Borsa de treball.
 -  Ordenances.
 -  Membre del Patronat de Turisme i esports.

Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 12:00 a 
13:10 del CD, d’acord amb el resum següent:
El Sr. Sebastián Fco. Castañeda demana informació 
sobre la composició del Patronat de Turisme de l’Ampolla.
El Sr. alcalde respon que en formen part, de l’Ajuntament, 
tan sols els membres de l’equip de govern.
El plenari en queda assabentat.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DETERMINAR LES 
RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS AMB DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA, DE LES INDEMNITZACIONS i 
DIETES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ i 
DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta, obrant a 
l’expedient.
Es sotmet la proposta al Ple:
Primer.- Aprovar la retribució de l’Alcalde Sr. Francesc 
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Arasa Pascual que ho exercirà amb dedicació exclusiva, 
amb un sou de 39.000,00 € bruts/any, amb 14 
pagues anuals. Aquesta dedicació comportarà l’alta a 
la seguretat social.
Segon.- Aprovar la dedicació parcial de 17 h./
setmanals dels regidors de la Sra. Geno Cabrera 
González i el Sr. Rafel Tomàs Royo, amb un sou brut 
mensual de 765,00 €/mes i 12 mensualitats, i 20 h./
setmanals del regidor Sr. Lluís Cabrera Roch, amb un sou 
brut de 900,00 €/mes amb 12 mensualitats. Aquestes 
dedicacions comporten l’alta a la seguretat social amb 
el temps corresponent de la mateixa.
Tercer.- Fixar les indemnitzacions i dietes als membres de 
la Corporació de la forma següent: 
a) Per assistències.- Els membres de la Corporació 
percebran les següents indemnitzacions:

Ple 140,00 euros/sessió

Junta de Govern Local 170,00 euros/sessió

Comissió especial de comptes 140,00 euros/sessió

Junta del Patronat 60,00 euros/sessió

Consell d’Administració societats 60,00 euros/sessió

Els membres de la Corporació percebran indemnitzacions 
per assistències als òrgans de govern en la quantia 
indicada, i amb un màxim de 9.000,00 € bruts/anuals. 
Els membres de la corporació amb dedicació parcial 
o exclusiva no rebran indemnitzacions per assistències.
b) Per desplaçaments.- El Consell de Ministres, en reunió 
del dia 2 de desembre de 2.005, acorda, en compliment 
del que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de 
maig, revisar l’import de les indemnitzacions establertes 
en el mateix ( BOE 3.12.05).
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 13:12 a 
31:22 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació, més amunt 
transcrita, la qual s’aprova per 7 vots a favor del grup 
municipal de Junts per L’Ampolla i 4 en contra dels 
GG.MM. d’ERC i Ciutadans.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
NOMENAMENT DELS REGIDORS DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA PRASAM.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a 
l’expedient.
Es sotmet la proposta a votació:
Que el consell d’administració estigui integrat per 5 
membres, 3 dels quals seran del grup municipal de 
Junts per L’Ampolla, 1 del grup municipal d’ERC i 1 de 
Ciutadans:
President: Sr. Alcalde Francesc Arasa Pascual
Consellers: Sr. Rafel Tomàs Royo, Sr. José Luís Pitarque 

Balagué, el Sr. Antonio Galve Segarra i el Sr. Sebastià 
Castañeda Ramos.

Secretari: Sr. Rafel Tomàs Royo.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, es recullen en els minuts 31:23 a 
33:05 del CD, d’acord amb el resum següent:
El Sr. Sebastián Fco. Castañeda interpreta que és el gest 
de mà estesa que va esmentar el Sr. alcalde en el seu 
parlament i que “le coge el guante”.
El Sr. Antonio Galve diu que la interpretació que fa el Sr. 
Castañeda no és així perquè és el que la representació 
l’estableix la pròpia normativa i que el funcionament és 
per vot ponderat.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació, més 
amunt transcrita, la qual s’aprova per 8 vots a favors 
dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i Ciutadans i 3 
abstencions del grup municipal d’ERC.

10.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE PRORROGA 
DEL CONVENI DEL SAIAR PER A L’ANY 2020.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta.
Es proposa:
Ratificar l’acord de sol·licitar la pròrroga del conveni 
de col·laboració per a l’any 2020 del Conveni 
interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de l’Ampolla de 20 places de servei de 
SAIAR i autoritzar l’alcalde a la signatura de la Pròrroga 
esmentada.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 33:06 a 34:05 
del CD, d’acord amb el resum següent:
El Sr. Sebastián Fco. Castañeda manifesta que s’abstindrà 
perquè desconeix les característiques i condicions del 
contracte.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació, més amunt 
transcrita, la qual s’aprova per 10 vots a favors dels 
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i ERC i 1 abstenció del 
grup municipal de Ciutadans.

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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La Guàrdia Municipal posa en marxa un 
servei de vigilància de platges amb bicicleta

Redacció

La Guàrdia Municipal va posar en 
marxa el passat mes de juliol un servei 
de vigilància de platges amb bicicleta. 
L’objectiu és oferir proximitat a la ciuta-
dania i apropar la Guàrdia Municipal 
als turistes, visitants i habitants del nos-
tre municipi.

En diferents franges horàries de matí i 
de tarda, el Guàrdia Municipal patru-
llarà per les diferents zones costaneres 
de la població amb una bicicleta habi-
litada amb unes forges, les quals estan 
dotades de plànols de carrers, informa-
ció municipal i actes de denúncies per 
poder actuar en cas de ser requerit o 
de detectar alguna infracció.

A més de la funció de proximitat, el 
control dels horaris de pesca amb 
canya i la circulació d’animals a les 
zones de banyistes, també es pretén 
realitzar una acció de prevenció per 
tal d’evitar furts i robatoris a l’interior 
de vehicles, fets delictius molt habituals 
en zones de platja durant la tempora-
da estival.



Redacció
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L’Ampolla, seleccionada com un dels millors 
pobles turístics de la costa Mediterrània

L’Ampolla ha estat seleccionada recentment per la pàgina web 
de turisme 101 lugares increíbles com un dels 30 pobles més 
bonics que hi ha al llarg de la costa Mediterrània. 

A l’hora d’escollir les poblacions, la publicació ha tingut en 
compte criteris com si el municipi està molt connectat amb la 
mar, si són pobles poc massificats, el grau de conservació de 
les seves platges i cales, i el patrimoni cultural i natural.

Al llarg de la selecció, s’hi poden trobar indrets com Las Ne-
gras (Almeria), Mojácar (Almeria), Cabo de Palos (Múrcia), 
Villajoyosa (Alacant), Peníscola (Castelló), Tamarit (Tarragona), 
Sitges (Barcelona) i Cadaqués (Girona), entre d’altres.

1. Cadaqués (Cataluña)
2. Calella de Palafrugell (Cataluña)
3. Tossa de Mar (Cataluña)
4. Sitges (Cataluña)
5. Tamarit (Cataluña)
6. L’Ampolla (Cataluña)
7.  Peñíscola (Comunidad Valenciana)
8.  Villafamés (Comunidad Valenciana)
9. Denia (Comunidad Valenciana)
10. Jávea (Comunidad Valenciana)
11. Altea (Comunidad Valenciana)
12. Guadalest (Comunidad Valenciana)
13. Finestrat (Comunidad Valenciana)
14.  Villajoyosa (Comunidad Valenciana)
15.  Tabarca (isla) (Comunidad Valenciana)

16. Cabo de Palos (Murcia)
17. Águilas (Murcia)
18. Mojácar (Andalucía)
19. Agua Amarga (Andalucía)
20. Las Negras (Andalucía)
21. Salobreña (Andalucía)
22. Nerja (Andalucía)
23. Frigiliana (Andalucía)
24. Torrox (Andalucía)
25. La Cala de Mijas (Andalucía)
26. Tarifa (Andalucía)
27. Vejer de la Frontera (Andalucía)
28. Conil de la Frontera (Andalucía)
29. El Rompido (Andalucía)
30. Isla Cristina (Andalucía)
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Ports preveu invertir al voltant de 2 milions 
d’euros al port de l’Ampolla en quatre anys

Redacció

El gerent de Ports de la Generalitat, 
Joan Pere Gómez Comes, s’ha reunit 
recentment amb l’alcalde Francesc 
Arasa, i el responsable territorial de 
la Zona Portuària Sud, Enric Martínez, 
per donar a conèixer a l’Ajuntament 
les actuacions previstes al port aquests 
quatre anys. Les principals obres seran 
el reforç del dic de recer, l’allargament 
de l’espigó d’entrada al port, la millora 
del passeig marítim a banda de mun-
tanya, les noves connexions elèctriques 
necessàries per instal·lar un punt de re-
càrrega de vehicles elèctrics i la instal-
lació d’un parallamps que forma part 
d’una prova pilot. Aquestes actuacions 
compten amb una inversió d’aproxima-
dament 2 milions d’euros i estan inclo-
ses al Pla d’inversions 2019-2022 de 
l’empresa pública.

Millorar el recer al port

Una actuació molt demandada pel 
sector pesquer del nostre poble és 
l’adequació del dic de recer per evi-
tar les afectacions derivades dels forts 
temporals de llevant que provoquen ul-
trapassaments d’onatges per sobre de 
la infraestructura. Així mateix, s’allar-
garà l’espigó de la bocana per evitar 
l’agitació dins de la dàrsena pesquera 
quan hi ha temporals. A la tardor es 
preveu començar la redacció dels dos 
projectes.

Un dels temes que implica especial-
ment l’Ajuntament és la nova urbanit-
zació del passeig marítim a banda de 
muntanya, per tal d’integrar millor el 
port amb el nucli urbà. L’objectiu és fer 

més permeables les cruïlles dels carrers 
que donen al passeig marítim i millorar 
les voreres i els accessos i suprimir les 
barreres arquitectòniques. Aquest pro-
jecte es preveu licitar després de l’estiu 
de l’any vinent.

Aposta per la seguretat i la 
sostenibilitat

En l’avaluació dels Plans d’autoprotec-
ció dels ports titularitat de la Generalitat 
s’ha detectat un possible risc per la cai-
guda de llamps en les instal·lacions por-
tuàries. Ara, es farà un estudi tècnic per 
incorporar aquest aspecte de risc dins 
dels Plans d’autoprotecció, així com 
la instal·lació de sistemes de protecció 
amb la dotació de parallamps als ports. 
El port del nostre poble serà un dels 
ports on s’instal·larà aquest instrument 
de protecció per fer la prova pilot.

A més a més, el nostre port també es 
dotarà d’un punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics l’any vinent, com ja 
estava previst per Ports. Abans però, 
s’han d’iniciar els tràmits per fer la mi-
llora de la potència elèctrica per tal 
de poder donar aquest nou servei als 
ciutadans i les ciutadanes. Així mateix, 
s’hauran de fer les adequacions i noves 
canalitzacions elèctriques per garantir 
la potència necessària per subministrar 
electricitat als vehicles.



L’Ajuntament fomenta la conscienciació amb el 
medi ambient amb una formació per als nens i 

nenes sobre el mar
Redacció

L’Ajuntament va col·laborar el passat 
19 de juliol en l’impuls i la promoció 
del projecte Kids School, impulsat re-
centment en l’àmbit internacional per 
AZ Trading amb la col·laboració d’IG-
FA (EUA). L’objectiu d’aquest projecte 
és impartir formació a nens i nenes 
sobre el respecte al mar, als rius i a 
les espècies que hi habiten i, més en 
concret, sobre la defensa d’una pesca 
més responsable. Amb aquestes for-
macions, ja realitzades l’estiu de l’any 
passat, es busca fomentar el respecte 
al mar i als rius i ensenyar a construir 
un planeta més net.

Els assistents a la formació van poder 
aprendre de la mà dels experts d’AZ 
Trading com protegir el mar dels plàs-
tics, piles, xicles i dels perjudicis que el 

seu mal ús comporta 
als nostres oceans i a 
les espècies marines 
que hi habiten, as-
solint, així, els conei-
xements bàsics de la 
pràctica responsable 
i ètica en la pesca. 
També es va dur a 
terme una demostra-
ció dels tipus de fils, 
hams i material divers 
de pesca, per intro-
duir els nostres petits 
mariners al bonic món 
d’aquesta activitat.

Finalment, tots ple-
gats van poder fer 
pràctiques al port 
pesquer de com em-
punyar una canya de 
pesca realitzant tirs 
en diferents esquers. 
En acabar, es va ob-
sequiar els assistents 
per la seva atenció 
durant la jornada.
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L’Ampolla dedica una plaça a Jaume Ballesté, 
deportat al camp nazi de Dachau

Redacció

Jaume Ballesté ja té una plaça al 
seu nom al poble on va néixer, 
l’Ampolla. La plaça està presidida 
d’un memorial, amb el seu rostre 
en bronze, una obra de l’artista 
Ramon Homs. Amb aquest acte, 
celebrat el passat 30 de juny, tam-
bé es va retre homenatge a tots 
els deportats ebrencs durant la 2a 
Guerra Mundial als camps de con-
centració nazis. 

El fill de l’ampoller homenatjat, 
Robert Ballesté, va dedicar unes 
paraules al centenar d’assistents i 
va posar de manifest que “s’ha de 
desconfiar de les noves forces polí-
tiques perquè és des d’on neixen els 
grups de pressió”.

Durant l’acte, en el qual la música 
va ser un dels elements claus amb 
la veu de Pili Cugat, la guitarra de 
Carlos Lupprian i el violoncel de 
Nayara Martínez, es va comptar 
també amb la intervenció de Leticia 
Hunault, coordinadora de l’Ampo-
lla per la Independència, qui va po-
sar de manifest la importància que 
té per a la societat mantenir present 
la memòria històrica, en aquest cas 
“la dels 233 homes i 1 dona que 

van córrer la ma-
teixa dissort que 
el fill de l’Ampo-
lla en els diferents 
camps de l’horror 
nazi”.

Arturo Gaya, activis-
ta cultural i Premi Naci-

onal de Cultura, va centrar la seva 
intervenció en tres punts: la memò-
ria històrica, la persecució de les 
persones considerades “perilloses” 
pel règim nazi i, finalment, què es 
pot fer per evitar que es torni a re-
petir un episodi com el dels camps 
d’extermini nazi. En l’acte, Joana 
Ferré va voler recordar el germà 
gran del seu iaio patern, Gabriel 

Ferré Llambrich, 
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que va morir quan tenia 22 anys al 
camp de concentració de Dachau. 

L’organitzador de la celebració, 
Joan-Esteve Guillaumet, junt amb 
l’Ampolla per la Independència, re-
corda que “tot es va iniciar fa tres 
anys, quan arran de les investiga-
cions sobre Ballesté es va fer una 
recollida de firmes perquè se li rea-
litzés aquest homenatge”.

Com a cita prèvia, el dia 28 de 
juny va tenir lloc la inauguració de 
l’exposició Dones i Resistència a 
Ravensbrück, que es va complemen-
tar amb un espectacle de música, 
imatges i paraules a càrrec de Rosa 
Vendrell.
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Teatre en català
E.F. Grup de Teatre de l’Ampolla

El passat dia 27 de juliol, a les 22,30 
hores i en el marc de la plaça Catalu-
nya, el Grup de Teatre va estrenar el 
sainet de Santiago Rusiñol: “GENTE 
BIEN”. Potser quan llegireu aquesta 
ressenya ja s’haurà fet la segona re-
presentació al mateix lloc, si el temps 
ho permet.

L’aforament d’aquest teatre a l’aire lliu-
re es va omplir del tot, i entre grans i 
petits van gaudir de l’espectacle unes 
300 persones.

Quan es representa una comèdia, la 
millor prova que el públic la gaudeix 
és sentir les seves rialles. Si apliquem 
aquesta mesura, podem dir que va ser 
un èxit complet perquè la gent no pa-
rava de riure en tota la representació.

Sempre procurem, si el grup ho per-
met, oferir les millors obres de la lite-

ratura catalana o universal, ja que 
les línies que marquen les nostres 
representacions és fer teatre en ca-
talà i donar a conèixer els nostres 

dramaturgs; mantenir viva la nostra 
llengua és un objectiu primordial. I 
precisament, per commemorar els 
10 anys del naixement del grup de 
teatre d’adults, ho hem volgut fer 
amb el mateix autor amb qui vam 
començar SANTIAGO RUSIÑOL, i 
amb el seu sainet:”Gente bien”.

L’argument d’aquest sainet de Santi-
ago Rusiñol és ben senzill: una críti-
ca irònica de la noblesa, i dels ca-
talans rics que amb diners compren 
títols nobiliaris i es veuen obligats a 
parlar castellà perquè és més distin-
git. En aquella època (1917) el ca-
talà quedava relegat als petits bur-
gesos, a les classes treballadores, 
als criats i al poble. La gent amb tí-
tol nobiliari, rica i distingida es veia 
obligada a parlar en castellà per ser 
acceptada dins d’aquesta classe so-
cial de l’aristocràcia. I l’autor ens en 
fa una magnífica caricatura.

“Gente bien” ens ha suposat un 
repte perquè és una obra molt 
coneguda i representada pels es-
cenaris catalans, i sobretot des-
prés de la versió que n’han fet la 
companyia La Cubana, que l’ha 
vista molta gent. Però nosaltres, 
com ja sabeu, no volem imitar mai 
a ningú; a partir del text de l’au-
tor fem la nostra pròpia versió i 
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l’adaptem al grup de teatre que 
tenim aquell any. Així doncs, hem 
adaptat aquest sainet en dos ac-
tes curts, separats per un entreacte 
amb unes petites pauses que ens 
ha permès els canvis de vestuari 
que necessitaven fer els actors i 
actrius que interpretaven dos pa-
pers. L’obra té molts personatges 
i com que no tenim tants actors 
alguns han hagut de doblegar el 
paper. També s’han afegit altres 
dificultats: primer ruixats que no 
ens permetien fer les proves de so, 
després el vent que arrancava lite-
ralment la carpa de vestuari. Tot 
eren nervis abans de començar! 
Malgrat tot, en pujar a escena els 
nervis es van dissipar i l’actuació 
va anar rodada!

Com sempre agraïm a tots els que 
feu possible que aquest espai cul-
tural de teatre en català es man-

tingui al poble. Sobretot la col·la-
boració del nostre Ajuntament, al 
Club de Jubilats que ens permet 
assajar, a la família Xulbi que 
sempre ens obre els seus baixos 
com a camerí, als voluntaris de 
taquilla, a la brigada municipal, 
etc. Aquest any agraïm especial-
ment el magatzem que ens ha dei-
xat Peix i Marisc Prades que ens 
ha permès guardar el magnífic 
decorat que ha fet Toni Martínez, 
els mobles i els objectes d’ambi-
entació: quadres de Pere Curto, 
etc. Imprescindibles per la natura-
lesa d’aquesta obra que exigia un 
gran decorat, profusió d’attrezzo, 
així com un luxós vestuari i com-
plements. Gràcies al donatiu del 
públic hem pogut fer front aques-
tes despeses i presentar adequa-
dament l’obra.

Darrere de cada obra hi ha molts 
apartats a resoldre que no es veuen 
.I el més important de tots és el tre-
ball setmanal de tots aquests actors 
i actrius que amb gran il·lusió, dei-
xant els seus problemes quotidians, 
emprenen la tasca d’aprendre i in-
terpretar un text per fer-vos riure o 
plorar, segons toqui. I que al final, 
amb optimisme i esperança pugen 
dalt l’escenari a donar-ho tot per 
fer-vos passar una bona vetllada. 
Els aplaudiments han estat ben me-
rescuts!

Aquests actors i actrius que aquest 
any s’han esforçat tant per posar-se 
a la pell del seu personatge han es-
tat, en el paper de:



DÑA. ANITA.- La mare del rei 
de la merceria que vol ser comte. 
Interpretada per ROSA CANTÍ.

COMTE DE RIEROLA.- Manuel, fill 
de Dña Anita , industrial adinerat que 
ha comprat un títol nobiliari. Interpretat 
per JOSEP NAVARRO.

COMTESSA DE RIEROLA.- 
Angelita, dona de Manuel a qui li 
agrada molt alternar. Interpretada per 
MERCÈ CABRERA.

D. ENRIC DE PERATALLADA.- 
Personatge de la noblesa, amic 
sobretot de la comtessa. Interpretat per 
PERE CURTO.

DOCTOR ROCAROL.- El metge de 
moda de l’aristocràcia, sobretot de 
les senyores. Interpretat per ANTONI 
MARTÍNEZ, que també interpreta al 
SENADOR.

SENADORA.- Esposa del senador 
que coneix la vida íntima de tota 
l’aristocràcia. Interpretada per RUSÓ 
CAÑÍS.

MARQUESA DE CASAVELLA.- 
Aristòcrata sobrevinguda que es vol 
integrar dins la noblesa. Interpretada 
per GEMMA AIXANDRI, que 
també interpreta una CRIADA.

ELVIRITA.- Filla gran de la marquesa. 
Interpretada per CARLA ESTORACH, 
que també interpreta una CRIADA de 
les noves.

FLORITA- Filla petita de la marquesa. 
Interpretada per CARLA MOLINA, 
que també és una CRIADA de les 
noves.

BARONESA DE MIRAPEIX.- Una 
jove que s’ha adaptat de seguida als 
costums de la noblesa. Interpretada 
per MERITXELL FAIGES, que també 
és una CRIADA.

BARONET DE MIRAPEIX.- 
Content de pertànyer al rang 
de la noblesa. Interpretat per 
GUILLERMO MOLINA, que 
ens interpreta també el paper de 
REPORTER.

MAJORDOMA- Es una gran 
governanta del servei del palauet. 
Interpretat per NÚRIA SAYAS.

REPORTER 2.- Un jove reporter, 
ajudant del reporter principal. 
Interpretat per JESÚS MONTE-
RO.
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Un any més, els ampollers i ampolleres van gaudir 
de les Festes Majors de Sant Joan, que van tenir 
lloc del 19 al 25 de juny. El tret de sortida el va 
donar, com ja és tradició, el Torneig de 24 hores 
de Futbol Sala Sant Joan. Aquell cap de setma-
na també hi va haver el III concurs de ramaderies 
amb la ramaderia Fernando Machancoses, José 
Vicente Machancoses i Dani Machancoses i el III 
concurs de retalladors.

Durant la setmana hi va haver activitats per a tots 
els gustos i totes les edats, com la festa aquàtica, 
l’homenatge a la gent gran amb un dinar popular, 
la festa pamplonica amb un bou cap llaçat, cor-
rebous a les tardes, correfocs, un dinar popular a 
la fresca, una festa Holi a la platja, un tobogan 
gegant, la festa Que nos quiten lo bailao a la plat-
ja i la disco mòbil amb el DJ. Cristòbal La Bestia, 
entre d’altres.

L’Ampolla es vesteix de gala 
per celebrar les Festes Majors de 

Sant Joan
Redacció
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Ara bé, l’inici oficial de les festes va ser amb la salutació 
de Festa Major a càrrec de l’alcalde, Francesc Arasa, i 
amb el pregó de la mà de Cinta Espuny, delegada Territo-
rial de l’Esport a les Terres de l’Ebre. Pel que fa a les nits 
de ball, es van iniciar amb la proclamació de la Reina de 
Festes, Reina Infantil i pubilles. 

La Revetlla de Sant Joan va estar marcada per l’arribada 
de la Flama del Canigó i la posterior encesa de la Fo-
guera de Sant Joan, a la platja de les Avellanes. El dia 
de Festa Major, al matí es va celebrar la Missa Major 
en honor a Sant Joan Baptista, i a la tarda, després de 
l’ofrena, va tenir lloc la processó. El punt final de les Fes-
tes Majors de Sant Joan 2019 el va posar l’espectacular 
mascletada de fi de festa.
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La processó d’embarcacions de dimarts 16 de 
juliol encapçalada per la barca Jaume I amb la 
imatge de la Verge del Carme a bord, va ser un 
dels actes més emotius i emblemàtics de les festes 
en honor a la Mare de Déu del Carme, que van 
tenir lloc del 12 al 16 de juliol. 

A més, també es van programar un seguit d’ac-
tivitats per a totes les edats. Hi va haver dues 
tardes de bous, el taller Plàstic Zero per a petits 
i grans a càrrec de Plàncton Divulgació i la festa 
Imagina Ràdio. 

Divendres hi va haver l’actuació de la coral De-
cibels, diumenge bou embolat i dilluns ball amb 
l’orquestra Magia Negra. El dia del Carme, com 
és tradició, es va celebrar al recinte de la Llotja 
la missa en honor a la gent gran del mar. A la nit, 
l’esperat castell de focs artificials va posar el punt 
final a la festa. 

L’Ampolla celebra un any més la 
festa en honor a la Mare de Déu 

del Carme
Redacció
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Dansa, circ, teatre de carrer i arts visuals, 
a la Nit Màgica

Turisme | 25

Les nits a l’Ampolla són màgiques. 
L’aroma marina, les llums tènues i el 
mar acompanyant tot el passeig marí-
tim donen un aspecte bucòlic que ens 
fa sentir especials. El passat 3 d’agost 
va tenir lloc una de les festes més di-

ferents que es poden gaudir a l’Ampolla: 
la Nit Màgica, on per una nit l’avinguda 
marítima Ramon Pous es va omplir d’es-
pais que mostraven espectacles que van 
deixar bocabadats a grans i petits. 

Els centenars d’assistents van poder gau-
dir de trapezi aeri, titelles, dansa, teatre 
de carrer, circ, arts visuals, espectacles 
amb foc i, a més a més, de les taules 
esotèriques amb els seus bruixots i ende-
vinadors. 
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Cala Maria i la platja dels Capellans tornen a 
rebre el distintiu de “Platges Verges”

Redacció

Ecologistes en Acció ha concedit un 
any més el distintiu Platges Verges 
a Cala Maria, amb aquest ja és el 
tercer reconeixement que rep, i a la 
platja dels Capellans, en aquest cas 
és el segon. Aquest distintiu ecològic 
destaca la qualitat de les platges que 
encara mantenen el seu valor natural 
inalterable. 

A més, el jurat ha tingut en compte 
els valors de fauna i flora, el fet que 
no hi hagi intervenció antròpica i que 
siguin platges no massificades i amb 
un accés limitat al trànsit rodat.

Amb aquest distintiu, Ecologistes en 
Acció vol reconèixer la qualitat am-
biental de les platges que mantenen 
el seu estat salvatge, ja que aconse-
gueixen un equilibri entre la utilitza-
ció del recurs natural i el respecte a 
l’entorn.
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El nostre poble va acollir de l’1 al 15 
de juliol el Camp de Treball Interna-
cional Mediterranean Amphibians: 
restoration of aquatic habitats. Els 
treballs van tenir com a objectiu recu-
perar hàbitats aquàtics per a amfibis 
de les Terres de l’Ebre a través de 
la construcció d’una bassa satèl·lit al 
costat de l’actual Bassa de Fornós.

En l’activitat hi van participar 14 jo-
ves voluntaris d’entre 18 i 29 anys 
provinents de Catalunya, Rússia, Tur-
quia, França, Bèlgica, Dinamarca, 
Mèxic i Itàlia.

L’Ampolla acull un Camp de Treball 
Internacional per a recuperar hàbitats aquàtics 

per a amfibis de les Terres de l’Ebre
Redacció
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El WorkCamp Internati-
onal va estar organitzat 
per l’Agència Catalana 
de Joventut i la Direcció 
General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, 
gestionat per l’Associació 
Ornitològica Picampall i 
va rebre la col·laboració 
de l’Ajuntament. 
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“El més important d’aquesta legislatura 
és dur a terme polítiques mediambientals, 

socials i de promoció turística i 
econòmica per millorar la qualitat de 

vida dels nostres ciutadans”
Mireia Curto Perelló - Periodista

Francesc Arasa Pascual de Junts per 
l’Ampolla va ser investit alcalde del 
municipi en el Ple de constitució i 
presa de possessió de la corporació 
municipal per al mandat 2019-2023, 
celebrat el 15 de juny a l’Ajuntament 
de l’Ampolla. El nou consistori està 
format per 11 regidors, 7 provinents 
de la formació Junts per l’Ampolla, 3 
d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i 1 de Ciutadans.

Pel que fa a la distribució de respon-
sabilitats, la 1a tinència d’alcaldia 
està ocupada per José Luís Pitarque 
Balagué que també és el responsa-
ble de l’Àrea de Governació, Via Pú-
blica i Instal·lacions. La 2a tinència 
d’alcaldia juntament amb l’Àrea de 
Territori, Sostenibilitat i Projecció Cul-
tural i Turística és responsabilitat de 
Meritxell Faiges Albiol. La 3a tinèn-
cia d’alcaldia és ocupada per Àlvar 
Casanova Curto que també gestiona 
l’Àrea de Cohesió Social i Esports. 
L’Àrea de Comerç i Serveis Munici-

pals és gestionada per Geno Cabre-
ra González, Lluís Cabrera Roch està 
al capdavant de l’Àrea de Festes i 
del Medi Rural i Rafel Tomàs Royo de 
l’Àrea d’Hisenda i Impuls Industrial.

En primer lloc, presenta’ns el 
nou equip de govern…

És un equip que en gran part ja 
ve de l’anterior mandat i, per tant, 
amb experiència acumulada de tots 
aquests anys. Les noves incorporaci-
ons i el nou organigrama de l’equip 
de govern sumaran i aportaran una 
nova inèrcia, una nova manera de 
fer. Podem dir que és un equip unit, 
amb la força, les ganes i la il·lusió de 
treballar pel nostre poble.

Si poguessis tornar a comen-
çar la legislatura passada, 
què faries diferent?

Sempre hi ha coses que segurament 
canviaria o hauria fet diferent, però 
estic satisfet del treball fet i de com 

ho hem fet durant aquests 4 anys, 
així que ho deixaria tal com està.

L’única cosa que canviaria és intentar 
arribar més a les persones, sobretot a 
aquelles que han tingut alguna neces-
sitat o algun problema, i que potser 
no he estat capaç d’estar allí o de 
poder oferir-los-hi una solució.

Quins són els principals pro-
jectes d’aquesta legislatura?

Com a projectes importants a escala 
d’infraestructures tenim la construcció 
d’un nou dipòsit d’aigua potable, la 
construcció d’un helistop, és a dir, un 
lloc on puguin aterrar els helicòpters, 
també la instal·lació de punts de càr-
rega per a vehicles elèctrics i tenim 
previst millorar els accessos a l’estació 
del tren del municipi, entre d’altres. 

Ara bé, el més important per a aques-
ta legislatura és dur a terme polítiques 
mediambientals, socials i de promo-
ció turística i econòmica, amb l’ob-
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jectiu de millorar la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans.

Explica’ns més detalladament 
el projecte de govern partici-
patiu en què consistirà…

Volem que el ciutadà pugui decidir so-
bre quin ús se li dona a alguna de les 
partides dels pressupostos municipals i 
també volem saber quines són les seves 
prioritats. Amb l’equip de govern estem 
estudiant de quina manera ho farem. 
A més a més, volem que mitjançant la 
creació del consell d’entitats, aquestes 
associacions municipals es puguin im-
plicar més en la vida social, cultural i 
esportiva del nostre poble i així aportar 
idees per dur a terme accions i acti-
vitats que considerin de major interès.

Catalunya està en estat 
d’emergència climàtica, 
quines accions hi ha previstes 
per fer-ne front des de l’àm-

que puguem incidir-hi. Hem de cons-
cienciar la gent sobre la conservació 
i preservació del medi natural i marí.

Parlem de tecnologia, en quin 
punt està i cap a on evoluci-

perquè s’estableixin empre-
ses al nostre poble?

Un dels projectes que posarem en mar-
xa durant aquest mandat serà crear una 
àrea on poder situar aquelles empreses 
de servei o de suport a la indústria turís-
tica, i farem que sigui el més assequible 
que puguem. Així doncs, podríem dir 
que el fet de tenir fibra òptica al nostre 
poble és un punt a favor perquè aquest 
projecte esdevingui tot un èxit.

Pel que fa a la promoció eco-
nòmica del municipi, quins 
plans teniu previstos?

Hem de fer un major esforç per pro-
mocionar encara més el nostre sector 
turístic, basat en un turisme familiar, de 
proximitat i de major qualitat. Hem de 
treballar juntament amb el sector privat 
per potenciar l’activitat, per crear pa-
quets turístics i ampliar la nostra oferta a 
nous mercats. Un altre punt on hem de 
posar molts esforços és en desestacio-
nalitzar la temporada turística, és a dir, 
intentar que l’activitat turística no només 
es concentri en uns mesos en concret, 
sinó que es reparteixi durant tot l’any.

Fins ara, donar suport a la in-
dependència de Catalunya ha 
estat un punt important per a 
l’equip de govern. Continua-
rà sent així?

Sense lloc a dubte, però també hem de 
tenir en compte que el prioritari com a 
alcalde i com a equip de govern és es-
tar al servei de tots els ciutadans, pensin 
com pensin, i donar solució a totes les 
problemàtiques que sorgeixin. I com no, 
treballar per tenir un poble millor. Però 
de cap manera podem ignorar la situa-
ció del país i el que està passant.

En quatre anys tornaràs a 
presentar la teva candidatura 
com alcaldable?

Aquesta és una decisió que encara 
no he pres, i crec que ara no és el 
moment de decidir-ho, dependrà de 
les ganes i de les forces que tingui per 
seguir treballant pel meu poble. Ara 
bé, si continuo amb les mateixes ga-
nes, força i il·lusió que fins ara no tinc 
cap dubte que tornaré a ser candidat.

bit local i per preservar el 
medi ambient?

Hem de ser molt conscients de l’emer-
gència climàtica que tenim. Treballa-
rem amb energies renovables, dota-
rem al poble de punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics i fomentarem 
l’ús d’aquests vehicles, farem campa-
nyes de conscienciació per ser més 
eficients a l’hora de reciclar, tenim 
l’objectiu de suprimir l’ús del plàstic 
en totes les activitats que organitza 
la corporació municipal i en aquelles 

onarà el desplegament de la 
fibra òptica? 

El desplegament de la fibra òptica ja 
s’està duent a cap, però no amb la 
celeritat que tots voldríem, hi ha mol-
ta demanda i això fa que no avanci 
al ritme que desitjaríem. Crec que 
durant aquest nou mandat, el desple-
gament ja serà una realitat a tot el 
poble, incloent-hi les urbanitzacions.

Podríem dir que la fibra òpti-
ca pot esdevenir un incentiu 
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“El millor del magisteri són els alumnes, el seu 
agraïment, les preguntes que dia a dia et fan i 

les anècdotes viscudes”
Mireia Curto Perelló – Periodista

La mestra Sefa Llaberia va arribar 
a l’escola Mediterrani de l’Ampolla 
el setembre de 1984, ara fa 35 
anys. Després de dedicar-se durant 
40 anys a l’Ensenyament Públic, ha 
posat fi a aquesta etapa de la seva 
vida i s’ha jubilat. Una carrera pro-
fessional que va començar al col·le-
gi Pare Claret de Valls i que ha estat 
marcada pels 25 anys que ha estat 
directora de l’escola del nostre po-
ble. Ara tindrà molt més temps lliure 
que dedicarà, en part, a fer excur-
sions, caminades, nedar, fer ioga, 
llegir, anar al cinema i a estar amb 
la família i els amics.

Com es va despertar la teva 
vocació per dedicar-te al ma-
gisteri? 

Eren temps d’institut, tenia mestres a 
qui admirava per la seva habilitat, 
coherència i per la manera d’en-
senyar i em van saber transmetre 
aquest delit pel coneixement i ganes 
d’aprendre. L’he mantingut fins ara 
amb el desig de conrear passió o, 
com a mínim, fer-la planera i com-
prensible. Evidentment, vaig estudi-
ar per mestra, i el model autoritari 

i de fort caràcter polític que havia 
vist de petita s’esmicolava, i canvi-
ava sobtadament al ritme de nous 
temps, temps d’esperança, tot era 
nou, tan nou que era necessari que 
aprenguéssim per primera vegada a 
escriure i parlar bé en la nostra llen-
gua, el català.

Com definiries els anys que 
has estat mestra? 

M’han sorprès, il·lusionat, m’han fet 
créixer en valors i despertat noves 
inquietuds, nous reptes i he crescut 
personalment.

Quina és la millor part del 
magisteri? 

Els alumnes, el seu agraïment, les 
preguntes que dia a dia et fan i les 
anècdotes viscudes que en podria 
fer un llibre. Sense oblidar les inqui-
etuds dels petits i les petites, la seva 
innocència, veure com van creixent 
amb nous interessos que hem de po-
tenciar i saber trobar junts el camí.

Cal seguir treballant les emocions i 
sentiments dels petits, molt important 

per poder desenvolupar la seva per-
sonalitat, i així treballar la concen-
tració i l’aprenentatge de les compe-
tències bàsiques.

Des que vas iniciar-te com 
a mestra fins al dia d’avui, 
el magisteri ha evolucio-
nat, sobretot en els darrers 
anys, durant els quals la 
tecnologia ha anat esdeve-
nint una eina clau a les au-
les. Com has viscut aquests 
canvis? 

Deixant-me sorprendre per aprendre 
cada dia. Recordo el primer ordina-
dor a secretaria i després en teníem 
dos per als alumnes, que molts d’ells 
recordaran, els utilitzaven els grans 
que acabaven de l’escola amb 14 
anys. Ens vam estrenar amb un pro-
grama de dibuix per dissenyar la 
portada dels llibres de festes del 
poble. 

Personalment, vaig anar a cursos 
de formació  d’informàtica, d’audi-
ovisuals, de llengües, de matemà-
tiques, de resolució de conflictes, 
d’educació emocional, organitzats 
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pel departament d’Ensenyament, i 
de neurociència, a partir del qual 
juntament amb el departament de 
Pedagogia de la Universitat Rovira 
i Virgili vam dur a terme a l’escola 
un programa pioner per atendre la 
diversitat i l’aprenentatge de llen-
gües estrangeres. Tot gràcies al tre-
ball conjunt amb els companys i les 
companyes que m’han ajudat molt, 
i també gràcies a l’esforç, perquè 
sense ell res es pot aconseguir. 

Així, fins al dia d’avui tenim una 
escola activa i participativa amb 
l’aprenentatge de les Tecnologies 
de l’Aprenentatge i el Coneixement 

(TAC) dins les àrees curriculars. Em 
sento molt satisfeta de la feina ben 
feta.

Què et va suposar ser escolli-
da directora de l’escola Me-
diterrani? 

Molta responsabilitat i un repte per 
a mi que m’ha fet conèixer l’orga-
nització d’una escola que anava 
creixent en alumnes i mestres. Nous 
objectius, projectes d’innovació i 
planificar activitats pedagògiques 
amb l’ajuda de tot el Claustre de 
Professors i Equip Directiu. Sense 
equip no s’avança. He tingut la 

sort de treballar amb professionals 
de l’ensenyament que m’han ense-
nyat molt i m’han donat a conèixer 
estratègies i metodologies d’una 
escola dinàmica per als alumnes 
des de P3 a 6è i entre tots i totes 
hem fet camí. M’agradaria poder 
donar-los les gràcies a tots i totes 
a través de la Marinada. Com a 
directora i mestra puc dir que sem-
pre hem tingut la col·laboració del 
nostre Ajuntament i d’unes AMPA’s 
molt treballadores i amb moltes in-
quietuds, amb persones molt com-
promeses amb l’educació. Per tant, 
GRÀCIES!

De tots els moments viscuts 
professionalment a l’escola 
Mediterrani, hi ha algun que 
recordes amb més estima? 

En recordo molts! Fa 40 anys vaig 
arribar a la meva primera destinació 
i fent camí vaig aterrar al Mediterra-
ni, fa 35 anys, llavors es deia Escue-
la Nacional. Una petita i acollidora 
escola de l’Ampolla. Un claustre de 
professors reduït i molt bons com-
panys i companyes. 

Quan vaig arribar l’escola comença-
va a quedar-se petita, així que, es 
van ubicar aules prefabricades per 
a Educació Infantil i Cicle Inicial al 
barri de Sant Joan. Després van ve-
nir les reunions amb l’AMPA per de-
cidir el lloc on aniria l’escola actual. 
Eren anys en què no teníem ajunta-
ment propi. Per tant, vam haver de 
traslladar el mobiliari i material de 
les escoles velles, a unes noves au-
les prefabricades. 

Recordo amb molta satisfacció quan 
vam entrar a l’actual escola l’any 
1992 i per acord del Consell Esco-
lar es va sol·licitar al departament 
d’Ensenyament el canvi de denomi-
nació a escola Mediterrani, una es-
cola oberta a l’entorn i al canvi.

Cal no oblidar que fins a principis 
dels anys vuitanta no es van comen-
çar a impartir les classes en català. 
Més tard va arribar alumnat estran-
ger, per tant, la immersió lingüística 
va ser una peça clau per integrar als 
alumnes nouvinguts. El nostre treball 
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en aquest aspecte va ser reconegut 
amb el Premi Baldiri Reixach.

La participació en concursos ens va 
valer per aconseguir ser finalistes en 
teatre, audiovisuals i poesia en pre-
mis nacionals. Pel que fa a l’aposta 
per l’esport, sempre ha estat impor-
tant, cal recordar els primers equips 
de voleibol, futbol infantil, bàsquet 
i cros que van néixer en el marc de 
l’escola.

També guardo molta estima quan 
vam ser centre Comenius (Sòcra-
tes), que ens va permetre treballar 
amb alumnes d’altres països d’Euro-
pa i organitzar diferents trobades. 
Això  t’obre els ulls a altres realitats, 
d’on vaig aprendre a valorar més 
totes les coses positives que tenim 
i aprendre’n de noves. El meu camí 
sempre ha sigut engrescador i de 
superació.

És molt difícil quedar-me en un sol re-
cord amb tots els anys viscuts a l’es-
cola Mediterrani. Aquestes són unes 
pinzellades dels grans moments que 
sempre tinc molt presents.

Quins projectes de futur tens? 

Començo aquesta nova etapa 
amb il·lusió. Ara la meva fita serà 

el més preuat, el temps, així que, 
cap a nous reptes, desaprendre 
per aprendre i deixar-me sorpren-
dre.



Crec que és de Justícia dedicar-li unes 
paraules i un espai a la nostra revista 
local, a una persona que estimava el 
nostre poble, el seu poble. Us parlo de 
la Tere “la Valenciana” o també li diré 
la Tere “l’Ampollera”, sé que a ella li 
agradaria; una dona alegre, amiga 
dels seus amics, honesta i sobretot molt 
i molt Ampollera, una dona de les que 
fan poble, ella també forma part de la 
nostra història.

A la Tere “La Valenciana”
Col·laboracions | 37

Dones com ella són 
les que fan els pobles 
grans i valuosos, gent 
amb valors, que esti-
men i valoren les coses 
boniques de la vida.

Per a la Tere vindre a 
L’Ampolla era la seva 
vida, ella era feliç aquí 
en nosaltres. Jo recor-
do que quan arribava 
l’estiu la meva iaia “la 
Catalana” deia: Au 
que ja tenim aquí a la 
Tere. Recordo a la Tere 
i a la tia Pepeta de 
Valdeperez, quan ve-
nien a la tarda a veure 
la iaia, i s’assentaven 
al carrer al costat del 
pou de la Plaça Cata-
lunya, a fer la xarrada, 
la Tere tot era alegria, 
rialles i tot positiu, con-

talles que elles gaudien, són d’aquelles 
coses de la infància que recordes i no 
oblides.

Casualitats de la vida, al cap dels 
anys la meva filla marxa a estudi-
ar a València i em diu: Mama no 
cal que vinguis a buscar pis que 
m’acompanyarà Teresa, una amiga 
meva que és de València. Quina va 
ser la sorpresa que la Teresa, era 

Maripi Aixa

la néta de la Tere “la Valenciana”, 
quina alegria.

Va arribar l’estiu i la Tere com no podia 
ser d’altra manera va venir a l’Ampo-
lla, i com no a casa a explicar-li a ma 
mare que les seves nétes eren amigues 
i quina alegria més grossa que aquella 
xiqueta que bevia aigua del tapet de 
la botella, la tenien a Valencià i era 
amiga de la Teresa, la seva néta.

Us conto tot això perquè aquí, vaig tenir 
el plaer de conèixer més a la Tere i tam-
bé la seva família, i com no, gent mera-
vellosa com ella, No podia ser d’altra 
manera. Gràcies família. A l’Ampolla 
tothom estimava i apreciava la Tere, 
ella es relacionava en tothom i feia po-
ble. Tere aquest any arribat l’estiu i tu no 
estàs físicament, però al nostre cor i al 
nostre poble sempre estaràs, trobarem 
a faltar el teu somriure i la teva alegria, 
però viuràs sempre al nostre record.

Tere jo que estimo és desmesura el meu 
poble, et vull agrair tots els anys que has 
estat a l’Ampolla i has estimat el nostre 
poble, el teu poble i que estic segura 
que allà on siguis la segueixis estima’n i 
la portes al cor. Gràcies Tere perquè gent 
com tu també ha fet que avui l’Ampolla 
sigui com és. Tere tu també ets l’Ampolla.

Fins sempre Tere “La Valenciana i Am-
pollera”.



A la Marinada del Juny, ens và-
rem fer ressò dels resultats de 
les eleccions municipals i euro-
pees, amb la contundent victò-
ria en ambdues, de la formació 
JxAmp.

Aquests resultats es van traduir, 
amb el nomenament del primer 
integrant de la llista, en Paco 
Arasa com l’Alcalde de la nostra 
ciutat i, els sis restants acompa-

Coses Nostres
Lluis Bultó i Antolin, ciutadà de l’Ampolla
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nyant-lo com a regidors, pels propers 
quatre anys.

Al començament d’aquesta Marina-
da i, en el capítol de comunicats 
del consistori, i trobareu l’anomenat 
“Cartipàs Municipal”, on ve detallat 
el càrrec de cada regidor, així com 
les tasques que té encomanades.

Seria convenient dons, que hi do-
néssiu un cop d’ull, per estar al 

corrent dels temes que li pertoquen 
a cadascú, per si en el temps, te-
niu quelcom problema o consulta 
què fer.

No oblideu que tots els regidors i, 
coordinats per l’Alcalde, estan al 
servei de les necessitats de qualse-
vol índole de l’Ampolla, per fer-la 
més habitable, tant pels residents 
com pels nombrosos forans que ens 
visiten.
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Hola a tots i totes. 
Soc el ratolí Pérez,; vaig venir a 
visitar a una nena de l’Ampolla, 
i em va agradar tant el poble que 
vaig pensar en mudar-me aquí 
per poder visitar als nens de la 
comarca.

M’he instal·lat al n°30 de l’avin-
guda Barceloneta. Si em voleu vi-
sitar podeu passar per allí, això 
si, a mi no em veureu per que no-
més surto quan ningú em veu.

Deixeu el nom i l’adreça i passaré 
per casa vostra a buscar la dent 
que us hagi caigut. Espero la vos-
tra visita.



Paco Cabrera Curto 

XATRAC COMÚ – CHARRAN COMÚN
(Sterna hirundo)
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Com el podem identificar: El 
xatrac comú o xatrac d’albufera, es 
un ocell de l’ordre dels caradrifor-
mes, semblant al xatrac becllarg però 
una mica més petit, que pot arribar 
a tindre una longevitat de 23 anys. 
Morfologia: ocell de 36 cm. de 
llargària i 70/80 d’envergadura 
alar. Te el dors blanc i la part superi-
or de les ales d’un gris clar. Cap ne-
gre, bec vermell amb la punta negra, 
potes vermelles, l’enforcadura de la 
cua apareix molt marcada.

De que s’alimenta: Exclusiva-
ment de peix i algun que altre insec-
te, con ara rodadits, cavalls de brui-
xa (libèl·lules) etc.

Habitat: És d’hàbits colonials i, en 
les colònies, es mostra molt agressiu 
amb els intrusos, actitud que reforça 
amb crits estridents. Mostra una gran 
facilitat per al vol i la tècnica de ca-
cera consisteix a llançar-se en picat 
contra la mar, cabussar-se i enxam-
par els peixos sota l’aigua. De vega-
des, només els cal enfonsar el cap 
per pescar. Es tracta d’una espècie 
estival abundant, que a l’hivern es 
pot considerar rara. Pot observar-se 
als Països Catalans al mes de març, 
data que coincideix amb l’inici de 

l’arribada als llocs de cria que es-
tan situats principalment al Delta de 
l’Ebre i a l’Albufera de Valencia, tot i 
que se’n poden trobar parelles repro-
ductores en altres zones humides dels 
Països Catalans. Després de l’època 
reproductiva, els xatracs comuns jun-
tament amb altres de la resta d’Euro-
pa es reuneixen a les costes ibèriques 
per emprendre el viatge cap a l’Àfri-
ca o Amèrica del Sud.

Reproducció: Durant la parada 
nupcial el mascle ofereix peix a la 
femella i, tot seguit, aquesta tria 
illetes de sorra a les llacunes litorals 
, llocs sorrencs o a les salines per 
preparar el niu: una depressió al 
terra reforçada amb joncs, herbes 

i petxines. A l’abril-juny pon 2-3 
ous que cova durant 23 dies. En 
l’alimentació dels nou nats interve-
nen tots dos progenitors, ja que el 
mascle s’encarrega de la captura 
del peix i alguns insectes per als 
pollets, que volen al cap de 3-4 set-
manes de sortir de l’ou.

Curiositats: Es freqüent veure un 
mascle amb el peix al bec i trobar-se 
amb dues femelles que li reclamen. 
A la zona dels Eucaliptus, tenim un 
lloc denominat el Riet Vell que tots 
els anys i crien bastantes parelles, 
els gestors d’aquest lloc ja els hi te-
nen preparats els nius anys rere any. 
S’aplega molta gent per fer-los foto-
grafies als nius i en vol.
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1.d4 g6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Ag7 
4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.h3 [Ju-
gada que en els darrers 10 anys 
ha agafat molta popularitat. La 
idea és, a diferència de moltes 
altres variants de la Índia de Rei, 
expandir el joc blanc pel flanc de 
rei jugant un g4 ben d’hora.] 6...
e5 7.d5 a5 8.Ae3 Ca6 9.g4 
Cc5 10.Cd2 Ce8?! [10...c6 
Més flexible i adequada.] 11.h4 
f5 12.g5 f4 13.Axc5 dxc5 
14.Df3 Cd6 15.Ah3! [El can-
vi d’aquest alfil és la clau estra-
tègica que obrirà totes les portes 
tàctiques. Els peons indiquen que 
aquest canvi és bo per blanques.] 
15...Axh3 16.Txh3 [Aquí aca-
bava la meva preparació. Vaig 
guanyar 45 minuts de temps que 

MF Bru Rullo,Llatzer (2311) 
- Lornye,Pylyp (2242) [E90]
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van ser claus pel futur.] 16...a4 
17.0–0–0!! [Donant vida a la 
peça a la peça que faltava:  la 
torre de a1.] [Vaig pensar 17.Dg4 
Dc8 18.Dxc8 Tfxc8 Valorant jugar 
el final gràcies a la debilitat de la 
jugada a4. De totes formes, la textu-
al és més forta.] 17...Dd7 18.h5 
[Amenaçant h6 i l’alfil quedarà per 
sempre fora de joc. ] 18...Tfb8 
[18...Tf7!?] 19.hxg6! [Obrint lí-
nies.] [19.Tdh1 1–0 (46) Postny,E 
(2662)-Sahitaj,N (2219) Gjakova 
2016 Aquesta era la meva partida 
model. ; 19.h6 Ara aquest seria 
un greu error. Ja que segueix 19...
Af8 I les negres no tenen cap pro-
blema.] 19...hxg6 20.Tdh1 
b5 21.cxb5 Cxb5 22.Cxb5 
Txb5 23.Th7!! [Limitant la mo-

bilitat de l’alfil de g7!  Aquí una 
idea és triplicar a la columna h7: 
Torre + Dama + Torre (és important 
l’ordre) i sacrificar amb Txg7 elimi-
nant l’alfil defensor] 23...c4 [23...
a3 24.b3; 23...Tab8 24.Cc4 Tb4 
25.Dc3 Db5 26.Txg7+ Clar exem-
ple.] 24.Cxc4 Tc5 25.Dc3 [Jus-
tificació tàctica. La tàctica sempre 
surt quan hi ha avantatge o tema es-
tratègic. En aquest cas el tema és la 
mobilitat reduïda de les peces ne-
gres i l’escassa seguretat del rei de 
g8.] 25...Tb8 [Per tant si  25...
Db5 26.Txg7+! Guanya.] 26.b3 
axb3 27.axb3 Tcb5 28.Cxe5 
Axe5 [28...Txb3 29.Dxb3 Txb3 
30.Cxd7]29.Th8+ [Una partida 
que demostra la importància de les 
preparacions a les obertures.]

Posició corresponent a 15. Ah3!
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LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL
Dra. Roser Martí i Cid - Dipl. Nutrició Humana i Dietètica, Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments

Reduir la sal i la Dieta Mediterrània són armes poderoses per combatre la Hipertensió (HTA).
La HTA afecta el 33% de la població espanyola, arribant al 68% en el cas dels majors de 60 anys.
La hipertensió pot ser “un mal silenciós” que no avisa, que no sentim però que 

pot desencadenar grans mals al nostre organisme.

La hipertensió arterial (HTA) és 
l’augment de la pressió arterial de 
forma crònica amb valors iguals o 
superiors a 140 mm d’Hg (mercuri) 
de pressió sistòlica i 90 mm de Hg 
de pressió diastòlica. A més a més, 
la HTA és un factor de risc cardio-
vascular.  

Tanmateix hem de saber que la pres-
sió arterial es pot elevar sense una 
causa prèvia coneguda, per algunes 
malalties (endocrines, renals ...), pel 
consum d’alguns fàrmacs, o per di-
versos factors de riscs com ara l’abús 
de tabac, l’alcohol, l’estrès, el sobre-
pès, la manca d’exercici ... i l’excés 
de sal o dietes pobres en potassi.

Segons un estudi realitzat per l’Agèn-
cia Espanyola de Seguretat Alimen-
tària i Nutrició (AESAN) i la Universi-
tat Complutense de Madrid, el 80% 
dels espanyols consumeixen més sal 

de la recomanada al nostre país. El 
consum mitjà de sal a Espanya és 
de 9,8 g/dia (4000 mg sodi/dia) 
quan les recomanacions de l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) 
són gairebé la meitat, uns 5 g de 
sal/dia (2000 mg sodi/dia).

Nombrosos estudis demostren que 
reduir la quantitat de sal en la dieta 
redueix la pressió arterial. Per tant, 
hem de tractar de mantenir la seva 
ingesta per sota dels 5 g de 
sal al dia (1 cullereta de cafè) i 
si ja estem diagnosticats amb 
hipertensió, la ingesta reco-
manada seria com a molt de 
3,5 g al dia de sal.

Com puc reduir aquest con-
sum de sal? Doncs principalment 
consumint productes frescos i natu-
rals, i evitar productes processats, 
ultraprocessats o envasats... I sobre-

tot evitar aquests aliments ja que son 
els aliments més rics en sal: 
els “cubitos de caldo”, sopes en 
sobre, bacallà salat, cansalada de 
porc curada, pizzes, precuinats (cro-
quetes, crestes...), formatge blau, 
ketchup, pernil serrà, olives i sala-
ons, pernil cuit, formatge curat, pa-
tates fregides comercials, fruits secs 
salats i embotits.

Per controlar el seu consum, 
és molt important llegir bé l’etique-
tatge dels productes, per tant, cal 
saber que els ingredients que figuren 
en l’etiqueta es col·loquen en la llista 
en ordre descendent de quantitat. És 
a dir, com més aviat aparegui la pa-
raula sal a la llista d’ingredients, ma-
jor proporció conté. UN CONSELL: 
triar sempre aliments que continguin 
menys de 0,5 g de sal per 100 g 
de producte i descartar aquells que 
tinguin més de 1,25 g de sal / 100 

PORTAR UN ESTIL DE 

VIDA SALUDABLE, SE-

GUINT LA DIETA MEDI-

TERRÀNIA, L’EXERCICI 

MODERAT I UNA VIDA 

RELAXADA SÓN LES 

CLAUS PER PREVENIR I 

TRACTAR LA HIPERTEN-

SIÓ. AIXÍ DONCS, LA 

PREVENCIÓ ÉS INVER-

SIÓ EN SALUT.
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g de producte. Cal que tingueu 
també present que alguns fàrmacs 
tenen un alt contingut d’aquest ele-
ment, especialment aquells amb 
una presentació efervescent.

Quins aliments podem emprar a 
la cuina com a substituts de la 
sal? llorer, nou moscada, pebre, 
sàlvia, farigola, all, ceba, orenga 
o romaní. En el cas dels peixos en-
caixen millor el julivert, l’anet, la 
mostassa, el suc de llimona, l’all 
o el pebre. I per als vegetals, les 
espècies més apropiades son el ro-
maní, sàlvia, anet, canyella, estra-
gó, alfàbrega o julivert.

Juntament amb la reducció en el con-
sum de sal, així com la reducció del 
consum d’aliments rics en aquesta, 
el tractament dietètic de l’H-
TA consisteix en una dieta rica en 
verdures, fruites, llegums, peix, oli 
d’oliva i aliments que continguin poc 
greix. Els hàbits de vida saludables 
com l’exercici, no fumar, el control 
del pes i una dieta adequada et po-
den ajudar a controlar l’HTA.

Com la malaltia segueix el seu curs 
de manera silenciosa el millor re-
mei és prevenir ja que al no ser 

tractada pot generar problemes 
en el sistema cardiovascular o 

en òrgans importants com 
el cervell o els ronyons. 
Cal tenir present també 
que persones amb so-
brepès poden tenir un 
risc de dues vegades a 
sis vegades més gran 
de patir hipertensió i 

els estudis demostren 
que una reducció de pes 

s’acompanya d’una reduc-
ció de la pressió arterial.



Salvador al Senegal

Manolo i Sara a la Rivera Maya. Mèxic

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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L’AEJPC presenta la IX edició del Torneig 
Jordi Pitarque Ceprià

Redacció

L’Associació Esportiva Jordi Pitarque va presen-
tar el passat divendres 26 de juliol el IX Torneig 
Jordi Pitarque Ceprià, que tindrà lloc al camp 
de futbol de l’Ampolla. Enguany, com a novetat, 
el torneig s’amplia a tres dies. La fase prèvia es 
disputarà el 7 de setembre entre 24 equips, la 
majoria de les Terres de l’Ebre. Seran sis grups 
de quatre equips i el campió de cada grup pas-
sarà a la segona fase amb la resta de conjunts 
participants. Dissabte 14 del mateix mes serà la 
fase classificatòria, amb quatre grups de cinc 
equips. Els dos primers de cada grup, el dia 15 
jugaran la fase final, és a dir, els quarts de final, 
les semifinals i la final.

A l’acte de presentació van assistir Dani Pitarque, 
president de l’AEJPC, Cinta Espuny, delegada 
Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre, Fran-
cesc Arasa, alcalde de l’Ampolla, Miquel Piñol, 
subdelegat de la Federació Catalana de Futbol 
a les Terres de l’Ebre, Josep Gombau, entrenador 
al Delhi Dynamos de la Superlliga de l’Índia i Jor-
di Ventura, actual entrenador del FC Barcelona B 
Femení.

Tots van coincidir en la importància que té la tas-
ca solidària i esportiva que està realitzant l’as-
sociació des que es va crear, fins al punt que el 
torneig ja ha esdevingut un referent en el món del 
futbol base.

Durant la presentació, es van realitzar els sorteigs 
dels grups de la fase prèvia i de la fase classifi-
catòria.



Esports  | 47

L’ampollera Laia Ballesté, nou fitxatge de 
l’Alavés Gloriosas

Redacció

Laia Ballesté ha arribat a un acord 
amb l’Alavés Gloriosas perquè la fut-
bolista vesteixi la camiseta blanc-i-bla-
va la pròxima temporada. L’ampollera 
procedeix del València CF B, club 
en el qual ha militat les dues últimes 
temporades i que competia en el grup 
VII de la Segona Divisió Femenina, 

resultant campió en la passada cam-
panya.

Per a Laia, que ocupa la posició de 
defensa central tot i poder ocupar 
qualsevol posició defensiva, aques-
ta nova etapa suposa un gran pas i 
un gran canvi: “la proposta ens sem-

blava atractiva, 
tant a mi com 
als meus pares i 
al representant, 
p r i n c ipa lmen t 
mirant-la en pers-
pectives de futur. 
Realitzar aquest 
pas crec que em 
servirà per con-
tinuar millorant 
com a persona 
i, sobretot, en 
l’àmbit esportiu, 
anant de forma 
més directa cap 
a la professiona-
litat”. 

L’ampollera asse-
gura que deixant 
de lloc el pas 
en positiu, tam-

bé ha estat dur marxar més lluny de 
casa i “haver de deixar gran part de 
mi a València, on he crescut i m’he 
nodrit de grans persones. Però ara 
he d’afrontar aquesta nova etapa de 
la millor forma possible i anar apro-
pant-me a les metes tant col·lectives 
com individuals”.
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La primera setmana de juliol vam poder 
celebrar a les Terres de l’Ebre l’esdeve-
niment més important de l’esport ama-
teur en àmbit mundial, els CSIT World 
Sports Games, amb més de 3.000 es-
portistes de 30 països d’arreu del món.

Aquest esdeveniment mundial demos-
tra que el territori ebrenc té capacitat 
d’organitzar esdeveniments d’aquest 
tipus. Tortosa, Roquetes, Jesús, Ampos-
ta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, 
l’Aldea i l’Ampolla van poder demostrar 
tant turísticament com esportivament que 
les Terres de l’Ebre tenen la capacitat 
necessària per acollir amb èxit aquests 
tipus d’esdeveniments.

Concretament, l’Ampolla vau rebre dues 
disciplines molt divertides i poc conegu-
des. Per una banda, al nou pavelló po-

Els CSIT World Sports Games 
Una oportunitat per a l’Ampolla, les Terres de l’Ebre i Catalunya

Cinta Espuny - delegada Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre

liesportiu vau poder gaudir de la dansa 
esportiva amb més de 50 participants, 
que van fer del pavelló una veritable 
pista de ball amb un nivell molt alt.

Mentrestant, al pavelló poliesportiu 
es duia a terme el clínic de forma-
ció d’un esport molt interessant i que 
a la nostra zona no tenim molt vist, 
els Wheel gymnastics (gimnàstica en 
roda). Aquest esport consisteix a fer 
coreografies amb unes rodes de ferro 
molt grans que permet fer girs i salts 
molt espectaculars. Vaig tenir l’opor-
tunitat de passar una estona amb 
aquests esportistes de Wheel gym-
nastics, vinguts de Suïssa, Alemanya 
i Holanda i estaven molt contents de 
poder estar a l’Ampolla celebrant 
aquesta edició. També em van co-
mentar que estaven enamorats de la 

vostra població i de la proximitat de 
la gent.

Els World Sports Games han estat una 
oportunitat per poder conèixer nous es-
ports, però ha estat un aparador per 
totes aquelles seus que han format part 
d’aquest esdeveniment amateur mundial. 
El fet que a l’Ampolla hàgiu tingut durant 
una setmana aquests esportistes va ser 
una oportunitat perquè coneguessin la 
vostra població, les vostres platges, la 
vostra gastronomia i la vostra gent; això 
és un punt molt important perquè puguem 
crear d’aquest esdeveniment un retorn 
turístic d’aquesta gent amb les seves fa-
mílies. Per tant, crec amb tota convicció 
que aquests esportistes que vau tenir a 
l’Ampolla tornaran amb més temps per 
poder gaudir, encara més, de la vostra 
població i de les nostres terres.
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Cambrils Team, campió del XXII Open de 
Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla

L’equip Cambrils Team va proclamar-se 
campió del XXII Open de Futbol Platja 
Ciutat de l’Ampolla, que va tenir lloc 
a la platja de les Avellanes durant els 
dies 29 i 30 de juny i que va comptar 
amb la participació de 14 equips. 

El combinat cambrilenc va poder em-
portar-se el primer premi després d’im-
posar-se per 7-1 davant Climartí Fred 
Industrial que va acabar en segona 
posició. En tercer lloc va quedar La 

Organització XXII Open Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla

Taverneta, després de superar en una 
emocionant final de consolació a un 
lluitador Bar Estació Bio. 

A més a més dels premis als tres pri-
mers classificats, també es va reconèi-
xer a Nico Díaz de Cambrils Team 
com el millor jugador del torneig; Da-
mià Fernández de Cambrils Team va 
ser el millor porter; i Samuel Garcia 
també de l’equip dels campions, com 
el màxim golejador de la competició.

Per acabar, l’organització vol do-
nar gràcies infinites als equips par-
ticipants, als espectadors i, per 
descomptat, a les diferents entitats, 
col·laboradors i patrocinadors que 
han confiat en nosaltres. Estem oberts 
a rebre qualsevol mena de consell, 
suggeriment o crítica per tal de seguir 
creixent. La vostra veu és el nostre 
camí. No ho oblideu.

Moltes gràcies!!!
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i el 28 de setembre

LA DINAMO Music on cycles
A partir de les 19h00    Inici recorregut c/Mar

BAMA RESTAURANT –
BEACH CLUB.  607 429 719  
Platja de l’ Arenal,s/n

BOTAVARA. 977 460 708
Port Pesquer, s/n 

CAN PIÑANA.  977 460 033
Av. Marítima R. Pous, 20. 

CASA DAVID.   977 593 454
Port Pesquer s/n.  

CASA LLAMBRICH.  977 460 073          
Av. Marítima R. Pous, 18. 

CLUB NÀUTIC-CASA MONTERO 
977 593 336.     
Av. Marítima R. Pous, s/n. 

LA BARRACA. 977 460 681
Passeig Arenal, s/n

LA ROCA PLANA. 977 460 332
Av. Marítima R. Pous, 28 

LO GOLERO.  655 998 441          
Platja Arenal, Bassa de les Olles

NOVA DEVIMAR. 977 059 440
Barranc de Sant Pere s/n

RAFA.   630 808 334 / 
628 535 897        
Av. Marítima R. Pous, 34 

RESTAURANT DEL MAR – 
FLAMINGO.   977 593 816        
Ronda del Mar, 58.

SOL  977 460 008            
Av. Marítima R. Pous, 18r pis – Mig, 6 

TAPERIA LO TIPIC 
620 23 56 37/ 977 59 30 98 
c/Ventrol,1

GAUDIEX DE LES
JORNADES 

GASTRONÒMIQUES 
DE L’ARRÒS

Del 21 setembre 
al 6 d’octubre


