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Aquest any el torneig Streetball ha celebrat els seus 25 anys amb un èxit rotund
de participació i exhibició. Cal destacar també en el camp esportiu, els 15 anys
de celebració a l’Ampolla del Campionat de motos aquàtiques de Catalunya, així
com la millora en l’organització i estructuració en el Torneig JPC i la classificació
del CGR al campionat espanyol que es celebrarà a Pamplona.
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EDITORIAL
És per traure’s el barret

El que ve. Sempre pendents del que vindrà. La ment en
el futur. Aquella esperança que mai cal perdre. Mos podran tallar les flors, però no podran aturar la primavera,
escrivia jo mateix en l’article anterior en aquesta revista,
citant a Pablo Neruda, en el moment que començava el
judici a la nostra gent políticament empresonada. Ara ja
tenim sentència, ja s’han tallat moltes flors, en una decisió
judicial que el món democràtic internacional, no només el
català, la considera extremadament injusta, molt política
i venjativa, però no han aturat la primavera. Sentiments
agredolços, situacions estranyes en les reaccions de la
gent, dels polítics que ens volen governar i que, potser,
no tenen ni voluntat política o, el que és pitjor, capacitat
d’entendre’s i de resoldre grans conflictes històrics, centrats
en els esforços del seu interès personal i/o partidista que
fan de la seva activitat pública plantejaments curts de mira
que porten la seva activitat a errors històrics irreparables,
pendents només de la caça del vot fàcil.

Feina barroera, indigna, cascar a Catalunya per recollir
vots a la resta d’Espanya o cascar fredament a l’oponent
polític, també aquí entre els grups nacionalistes, encara que
sigui en detriment d’una unitat necessària per un projecte
comú. Decebedor per a molta gent que de forma transversal, prescindint de partidismes, ha donat la cara en una munió de manifestacions pacífiques, deixant a banda el destí
del seu vot. Saviesa de la ciutadania que, mentre escric
aquest article, està marxant pacíficament en cinc columnes
durant tres dies, per concentrar-se a Barcelona.
Malgrat els errors i les mancances de la classe política, la
gent hi passa pel damunt i es manté ferma en les seves conviccions, les seves accions i en la seva voluntat de continuar
lluitant per un projecte d’autodeterminació, dret al que no
vol renunciar malgrat els daltabaixos i els discursos confusos
i demagogs dels partits polítics. Menció especial mereixen
les famílies de la gent empresonada, primers patidors per
naturalesa, que són un exemple de dignitat i de fortalesa, individual i també col·lectiva, com mai ens podíem imaginar.
Vagi el meu reconeixement explícit i l’alè imprescindible per
continuar enfrontant el dia a dia malgrat el dol irreparable
que estan vivint. Els hi han tallat les flors, però no els hi han
aturat la primavera. És per traure’s el barret, i me’l trac.
Joaquim Vilagrassa

Josepmauri

Hem tingut un estiu generós i fins i tot exagerat en temperatura i ha estat també generós econòmicament i, ara,
l’Ampolla enfronta una tardor suau de cara a un hivern
resignat que potser també serà suau en oratge però, com
tots els hiverns turístics, d’escassa activitat econòmica,
posant l’esperança en aquella nova primavera i estiu de
l’any que ve.

Acords Municipals | 4

JUNTA DE GOVERN
29 DE JULIOL DE 2019
DESPATX OFICIAL.
La Presidenta de la Diputació de Tarragona.
La Sra. Noemí Llauradó comunica el seu nomenament com
a Presidenta de la Diputació de Tarragona i es posa a
disposició per treballar conjuntament amb els pobles de les
diferents comarques de la província de Tarragona.
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1469/2019. Parròquia Sant Joan Baptista.
Autoritzar al Sr. Ivan C.P. per poder fer l’esmentat concert
així com fer ús de l’escenari i cadires.
G1476/2019. Tibor L.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a Tibor L. per a fer música al seu immoble situat
a l’Av. Meligó s/n de l’Ampolla per a una festa privada el
dia 10 d’agost de 2019, de les 20:00 h fins la 01:30 h.
G1475/2019. Magda S.D.
Autoritzar a Magda S.D. per fer música de les 20:00 h fins
les 22:00 h al davant de la seva tenda amb motiu de la
festa de portes obertes (Treat).
ALTRES.
G574/2017. Aprovació, si escau, de la modificació
puntual del Pla Especial del catàleg Masies i Cases Rurals
del municipi de l’Ampolla.
S’acorda per unanimitat:
Aprovar inicialment la modificació puntual del pla especial
de catàleg de masies i cases rurals del municipi de l’Ampolla
redactat per l’arquitecte municipal Pablo Iriondo Sanz.
G1363/2019
Assumpte: Acord d’inici de l’expedient de
contractació
Contracte: Obres del projecte “Nou dipòsit de
proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”
La Junta de Govern Local, per unanimitat Acorda:
Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte
“ Nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”.

JUNTA DE GOVERN
12 D’AGOST DE 2019
DESPATX OFICIAL.
Direcció General d’Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi.
Trameten resolució autoritzant a l’Ajuntament de
l’Ampolla, els treballs de manteniment i neteja de les
basses d’aigua anomenades bassa del Mig, bassa
de les Clotes i Bassa de Fornós, situades en terrenys
dels camins ramaders classificats anomenats Lligallo

Colada de la Bassa del Mig i Lligallo Cordel de la
Bassa de Fornós, d’acord amb les condicions tècniques
exposades en la resolució.
G1505/2019. Josep M.C.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a Josep M.C. en representació de l’Ampolla
per la Independència, per posar una taula, cadires,
carpa i paperera a la plaça González Isla els propers
dies 17, 18, 24, 25 i 31 d’agost i 1 de setembre de
2019 per vendre articles relacionats amb l’activitat
d’aquesta associació.
G1508/2019. Jaume C.C.
S’acorda per unanimitat:
Concedir al Sr. Jaume 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.
G1512/2019. Club Gimnàstica Rítmica.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar al Club de Gimnàstica Rítmica a utilitzar les
instal·lacions del Casal i la piscina municipal per portar
a terme les activitats del Campus els dies esmentats. Pel
que respecta a la contractació del socorrista anirà a
càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica, ja que l’activitat
de la piscina municipal finalitza la seva activitat el 31
d’agost.
G1516/2019. Antonio P.A.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar-los per fer una activitat audiovisual amb música
ambiental els dies 14 i 17 d’agost de 2019 a la guingueta
de la platja de les Avellanes de les 22:00 h a 01:00 h.,
sense causar molèsties als veïns.
G1499/2019. Miguel M.R. Tarjeta d’armes.
S’acorda, per unanimitat:
Concedir a Miguel M.R. la targeta d’armes de categoria
4a. carabina marca GAMO BLACK BULL IGT de calibre
5.5 número de sèrie 041C73463919.
G1301/2019. Club Nàutic L’Ampolla.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar Club Nàutic l’Ampolla, per fer música en directe
durant la festa del club el proper dia 24 d’agost de 2019,
fins les 02:00 de la matinada, sense causar molèsties al veïns
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
• Expt.112/2019. ENDESA (ELECTRICA DEL EBRO
S.A). Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament al carrer Ullals
de Baltasar, núm. 20
• Expt.108/2019. ENDESA (ELÉCTRICA DEL EBRO
SA). Denegada
Obres: Línia de nou subministrament al carrer
Sol núm, 5
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•
•
•
•
•

Expt.
Expt.
Expt.
Expt.
Expt.

123/2019.
124/2019.
126/2019.
127/2019.
128/2019.

Àlex Ll.G. Concedida
Rosa C.C. Concedida
Belen V.F. Concedida
David P.A. Concedida
Albert del V.C. Concedida

ALTRES
G1796/2018. Aprovació inicial, si escau, del
“Projecte pas sota RENFE dels serveis del sector
PP12 i PP13 a l’Ampolla”.
S’acorda, per unanimitat
Aprovar el “Projecte pas sota RENFE dels serveis del
sector PP12 i PP13 a l’Ampolla”, amb un pressupost
de contracta de 181.492,66 €, 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
26 D’AGOST DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1566/2019. Hotel Flamingo.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a l’Hotel Flamingo per fer un sopar amb música
a la terrassa del seu establiment el proper dissabte dia 31
d’agost de 2019. de les 22:00 h a 01:00 h., sense causar
molèsties als veïns.
G1571/2019. Gheorge M. i Roisin C.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir als Srs. Gheorge M. i Roisin C. l’ajut únic de
150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu
fill i compensar-lo amb les obligacions tributàries que tenen
pendents amb l’Ajuntament.
G1558/2019. Jordi Q.Ll.
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar al Sr. Jordi Q.Ll. per tallar el tram del carrer
Joaquim Pàfila, entre els carrers Vista Alegre i carrer
Banys, de les 16:00 h fins les 21:30 h el dia 30
d’agost de 2019, amb la senyalització adequada
d’acord amb les directrius de la Guàrdia Municipal i
la Brigada.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
• Expt. 96/2019. Luc V. Concedida
• Expt.115/2019. NEDGIA CATALUNYA SA.
Concedida
Obres: Rasa sobre vorera i calçada de 0 x 0,4 m2
i 1 escomesa sobre vorera i calçada de 5,57 x
0,4 m2.
• Expt.120/2019. ENDESA (ELECTRICA DEL EBRO
SAU) Concedides

Obres:
Estesa de línia subterrània de baixa tensió per
nou subministrament al carrer Gregal, núm. 7
i 13 c
• Expt. 122/2019. Pau Joan B.A. Concedida

JUNTA DE GOVERN
2 DE SETEMBRE DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1600/2019. Associació Progat.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar la sessió de ioga sol·licitada al local que disposa
l’Ajuntament a l’Hotel d’entitats (pl. Manel Ferré, núm. 2),
havent-se de posar en contacte amb l’encarregada de la
Biblioteca.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
• Expt. 125/2019. Javier R.M. Concedida
• Expt. 129/2019. Joan D.F. Concedida
• Expt. 131/2019. Mª Antònia P.B. Concedida
ALTRES.
G1591/2019. Aprovació de les bases
que han de regir el procés selectiu per
a la constitució d’una borsa de treball,
en règim laboral temporal, per cobrir
necessitats urgents i temporals que es
produeixin al menjador escolar de l’Escola
Mediterrani de l’Ampolla, ocasionades
per absències i/o baixes del personal.
S’acorda per unanimitat:
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la
convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
per cobrir necessitats urgents i temporals que es produeixin
al menjador escolar de l’Escola Mediterrani de l’Ampolla,
ocasionades per absències i/o baixes del personal.
G1597/2019. Sol·licitud subvenció PAM 2019.
S’acorda per unanimitat:
Participar en la convocatòria de subvenció del Pla d’Acció
Municipal per a l’anualitat 2019 (PAM) en el programa
d’inversions amb el projecte “Nou dipòsit de proveïment
d’aigua potable a l’Ampolla”.
Designació d’un municipi la població de la qual
sigui igual o inferior a vint mil habitants segons la
Llei del cadastre immobiliari, per tal que determini
l’àmbit, la composició i les funcions dels Consells
Territorials de la Propietat Immobiliària.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Designar al municipi de Riudoms, municipi inferior a
20.000 habitants, com a membre del Consell Territorial de
la Propietat Immobiliària.
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JUNTA DE GOVERN
12 DE SETEMBRE DE
2019
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1636/2019. Rosa Maria B.R.- Targeta
d’aparcament per a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir a la Sra. Rosa Maria B.R. 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.
G1637/2019. Miguel P.B.- Targeta d’aparcament
per a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir al Sr. Miguel P.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.
G1638/2019. Albert B.C. i Miriam T.C.
Expedient: Ajut “xec nadó”
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir als Srs. Albert B.C. i Miriam T.C. l’ajut únic de
150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement de la
seva filla.

JUNTA DE GOVERN
23 DE SETEMBRE DE
2019
DESPATX OFICIAL.
Ministeri Hisenda.
Comuniquen que l’Ajuntament de Riudoms ha estat elegit com
a representant dels municipis de fins a 20.000 habitants al
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.
Federación de Asociaciones de Derecho Animal
(FADAN).
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Informar a la FADAN que l’Ajuntament de l’Ampolla té subscrit
un conveni amb l’Associació Progat L’Ampolla per al control
de la població de gats ferals del municipi de l’Ampolla, a
través de la reestructuració, ordenació i manteniment de
colònies controlades de gats.
INSTÀNCIES I PETICIONS.

G1741/2019. Martina C.G.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Autoritzar a Martina C.G. per a celebrar els aniversaris de
les seves filles a la plaça abans esmentada. Significant-li que
en el cas que hagi de muntar alguna instal·lació permanent
desmuntable, coberta totalment o parcialment, haurà de
complir amb el que disposa la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
• Expt.119/2019. ENDESA (ELECTRICA DEL EBRO
SAU). Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament al carrer Ventura
Gassol, núm.10
• Expt. 130/2019. Sònia M.M. Concedida
• Expt. 132/2019. Joan Antoni S.M. Concedida
G1592/2019. Cinta A.C.- Llicència de divisió
horitzontal. Concedida
ALTRES.
G1737/2019. Aprovació inicial, si escau,
del projecte tècnic de “remodelació de les
instal·lacions de tractament d’aigua residual al
Goleró de l’Ampolla”.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar inicialment el projecte tècnic de “Remodelació de
les instal·lacions de tractament d’aigua residual al Goleró de
L’Ampolla” i obrir un termini d’informació pública de trenta dies,
mitjançant anunci inserit al BOP i al web de l’Ajuntament, durant
els quals, es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
G1716/2019.
Contracte administratiu mixt de subministrament,
mitjançant adquisició, i servei de manteniment de
carretilla elevadora per a la brigada municipal
de l’Ajuntament de l’Ampolla
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar l’expedient de contractació del contracte mixt
de subministrament, mitjançant adquisició, i servei de
manteniment de carretilla elevadora per a la brigada municipal
de l’Ajuntament de l’Ampolla, mitjançant procediment obert
simplificat, amb pressupost base de licitació de 41.322,31
€, i 8.677,69 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de 5 anys.

PLE DE L’AJUNTAMENT
1 D’AGOST DE 2019
HI ASSISTEIXEN:
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
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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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE
LES ACTES DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019 i DEL PLE DEL DIA
27 DE JUNY DE 2019.
Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions
dels dies 15-6-2019 i 27-6-2019, obrants a l’expedient, i
trameses als Srs. Regidors juntament amb la convocatòria del
ple.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, es recullen en els minuts 01:22 a 09:36 del CD.
Se sotmet a votació l’aprovació dels esborranys de les actes
de les sessions de 15-6-2019 i 27-6-2019, que s’aproven,
el de 15-6, per unanimitat dels assistents, i, el de 27-6, per 7
vots a favor del grup municipal de Junts per L’Ampolla i 4 vots
en contra dels GG.MM. d’ERC i C’s.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL
MODEL DE CONTROL EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ
I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA APROVAT PER
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Es dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos
de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de
raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en
els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma
reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de
juliol de 2018.
Segon.- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici de la funció
interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que
preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l’Acord del
Consell de Ministres previst en l’article 152.1 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i
també amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Tercer.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, aplicar,
mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat
per la Diputació de Tarragona, mitjançant Decret del

Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018,
i publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de
2018, i, correlativament, sol·licitar a la Diputació de
Tarragona l’assistència per a la implantació d’aquest
model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser
aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret.

Quart.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia
de despesa també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció
prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els
extrems generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril.
Cinquè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici
del control intern a l’Ajuntament que contradigui la normativa
vigent en matèria de control intern, a partir de l’entrada en
vigor del present acord.
S’aprova la proposta d’adhesió al model de control en règim
de fiscalització i intervenció limitada prèvia aprovat per la
Diputació de Tarragona, més amunt transcrita, per 8 vots a
favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i Ciutadans i 3
abstencions del grup municipal d’ERC.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
L’AMPOLLA, QUE AFECTA A LES PARCEL·LES 1.1,
1.4, 1.8, 1.9 I 1.10 AL SECTOR SUD DE CAP ROIG.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació
provisional de la modificació puntual núm. 8 del POUM de
L’Ampolla, obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS:
Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 8
del POUM de l’Ampolla, que afecta a les parcel·les
1.1, 1.4, 1.8, 1.9 i 1.10 al Sector Sud de Cap Roig,
concretament:
- L’edificabilitat de la parcel·la 1.4 s’elimina i es compensa i
assigna a la parcel·la 1.10.
- Ajustar les parcel·les 1.1, 1.8 i 1.9 a la superfície real.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, es recullen en els minuts 11:00 a 13:57 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de
la modificació puntual núm. 8 del POUM de L’Ampolla, més
amunt transcrita, la qual, s’aprova per 7 vots a favor del
grup municipal de Junts per L’Ampolla i 4 vots en contra dels
GG.MM. d’ERC i C’s.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT
DE COMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER EXERCIR
ACTIVITATS PRIVADES.
El Sr. alcalde dóna compte de l’informe proposta de
reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’una
activitat privada, obrant a l’expedient.

Acords Municipals | 8

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Reconèixer a Francesc Josep Panisello Franch
la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat de Director
musical de l’Associació Musical Sol del Delta de DeltebreOrquestra Gazara i tècnic elaboració plans d’autoprotecció
en l’àmbit de protecció civil, per entendre que no li afecta
cap de les circumstàncies que fan incompatible l’exercici
d’activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del calendari
de festes locals de L’Ampolla per a l’any 2020, més amunt
transcrita, la qual, s’aprova per unanimitat dels assistents
amb la següent modificació: les dues festes locals del
municipi per a l’any 2020 seran els dies 16 de juliol i 13
de novembre.

Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 14:05 a 15:45
del CD.

El Sr. Sebastià Castañeda Ramos, com a portaveu del
grup municipal de Ciutadans, exposa els motius de
presentació d’una moció, per la qual, s’aprovi la creació
de la Junta de Seguretat Ciutadana del municipi de
L’Ampolla.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la declaració
de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada,
més amunt transcrita, la qual, s’aprova per 8 vots a favor
dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 abstencions
del grup municipal d’ERC.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 28 REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL I SERVEI DE MENJADOR
ESCOLAR.
El Sr. Àlvar Casanova dóna compte de la proposta
d’aprovació provisional de la modificació de la l’ordenança
fiscal núm. 28, reguladora de la taxa de la llar d’infants i
servei de menjador escolar, obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa de la llar d’infants
municipal i servei de menjador escolar, que afecta als
articles 4rt apartat 2 i 5è apartat 4 de l’ordenança
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 15:55 a 25:22
del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 28, més amunt
transcrita, la qual, s’aprova per 7 vots a favor del grup
municipal de Junts per L’Ampolla, 3 vots en contra del grup
municipal d’ERC i 1 abstenció del grup municipal de C’s.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI
PER A L’ANY 2020 DE LES FESTES LOCALS DE
L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a
l’expedient, d’aprovació del calendari per a l’any 2020 de
les festes locals del municipi de L’Ampolla.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 25:28 a 27:14
del CD.

7.- MOCIÓ DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ
D’UNA JUNTA DE SEGURETAT CIUTADANA.

Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 27:25 a 33:43
del CD.
Se sotmet a votació la moció del grup municipal de C’s
de creació de la Junta de Seguretat de L’Ampolla, la qual,
no s’aprova per 7 vots en contra del grup municipal de
Junta per L’Ampolla i 4 vots a favor dels GG.MM. d’ERC
i C’s.
8.- MOCIÓ DE CIUTADANS PER PODER
TENER UN ESPAI A LA REVISTA MUNICIPAL
MARINADA.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el
sentit del seu vot, es recullen en els minuts 33:50 a 38:10
del CD.
Se sotmet a votació la moció presentada pel grup
municipal de C’s de disposar d’espai a la revista
“Marinada” destinat a donar a conèixer la tasca que
realitza el grup en favor de L’Ampolla, la qual, no
s’aprova per 10 vots en contra dels GG.MM. de Junts
per L’Ampolla i ERC i 1 vot a favor del grup municipal
de C’s.

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 inicia el nou curs escolar amb
nous ajuts per a les famílies
Redacció
L’Ampolla va afrontar l’inici del
curs escolar 2019-2020 el passat mes de setembre amb novetats
adreçades a reforçar l’ajuda a les
famílies amb nens i nenes en edat
escolar.
Les famílies poden tornar a optar
als ajuts per a l’adquisició de llibres
que es van posar en marxa el curs
passat. Així, es destinen 50 euros
per nen/a en etapa infantil, 75 euros per nen/a que cursi l’educació
primària, 80 euros per nen/a en un
curs d’educació secundària obligatòria i 100 euros per jove que estigui cursant batxillerat o bé formació
professional.
A més a més, com cada any, també es brinden ajuts per al transport
escolar, i com a novetat d’enguany

trobem la gratuïtat de la llar d’infants Marinada per als nens i nenes
fins al primer any de vida de la localitat.

Aquestes mesures s’emmarquen dins la
voluntat del consistori en pal·liar l’esforç econòmic que suposa per a les
famílies l’inici del curs escolar.

Centre Cívic
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Notícies de la Biblioteca Municipal
Biblioteca Municipal de l’Ampolla
fotocòpies, impressions, escàners,
servei de fax, l’ús d’internet, consultes vàries o simplement usuaris que
anaven buscant un lloc tranquil per
a estudiar.
A part de l’atenció a l’usuari també
hem tingut l’exposició de “la taula periòdica” i la presentació del llibre “el
cant de les flors”.

Un cop passat l’estiu, podem fer balanç de com ha anat.
Ha estat un estiu amb una gran afluència de públic, de l’1 de juny fins

al 30 de setembre hem rebut la visita de 1.207 infants i 4.214 adults,
als quals se’ls ha intentat ajudar
amb totes les seves necessitats:
préstecs de llibres contes o revistes,

Comunicar als usuaris habituals i als
que no ho són tant, que tenim les
últimes novetats literàries, des de la
Central de Biblioteques de Catalunya ens ofereixen diverses subvencions per comprar a les llibreries de
proximitat i també ens subvencionen
anar a diferents fires del llibre, abans
de l’estiu vam estar a Mora a la fira
del llibre Ebrenc i aquest passat 9 de
setembre vam poder estar a la Fira
del Llibre en Català a Barcelona on
disposàvem de 500 € per adquirir
novetats.
Animem a tots/es que ens visiteu i pugueu gaudir de tots els nostres serveis.
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Una seixantena de participants,
en la 16a edició del concurs de Castells i
Escultures de Sorra
Redacció
La platja de l’Arenal va reunir el
passat 6 d’agost una seixantena
de persones que van participar
en la 16a edició del concurs de
Castells i Escultures de Sorra. Entre els participants hi
havia nens i
nenes del

Campus d’Estiu, d’altres que es
van presentar per lliure i fins i tot
algun pare i mare.
El concurs, com tots els anys,
constava de quatre categories. En
la categoria A —de 3 a 5 anys—,
el primer premi se’l va emportar
Jordi Estorach; el segon, Ian Solà;
i el tercer, Laia Salleras. Pel que
fa a la categoria B —de 6 a 9
anys—, el primer premi va ser per
a Pol Calvo; el segon per a Pau
Sánchez; i el tercer per a Cesc
Esparza.
En la categoria C —de 10 a 14
anys—, el primer premi el va guanyar Vips; el segon, Abir i Bega,
que van participar conjuntament; i
el tercer, Roger i Guillem Muñoz,
que també van participar junts. Finalment, en la categoria D —de
més de 15 anys—, el primer premi
se’l va emportar Carles Vicent; el
segon va ser per a Albert Duran; i
el tercer per a Marc i Rosa.
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El Campus d’Estiu 2019 torna a ser tot un èxit
amb més de 100 participants
Redacció

Del 8 de juliol al 30 d’agost va
tenir lloc el Campus d’Estiu 2019,
que aquest any va comptar amb
107 nens i nenes d’entre 3 i 12
anys. Durant els dos mesos, es van
realitzar manualitats com un tauler de tres en ratlla, bitlles, testos,
samarretes i murals de diverses temàtiques. Els petits també van quedar-se a dormir al casal municipal
dues nits, una al juliol i una altra a
l’agost, on van poder viure una experiència de convivència amb els
companys, a través de jocs amb
llanternes, de resoldre enigmes i
de trobar tresors mitjançant pistes.
Altrament, van organitzar-se activitats que van anar des de circuits
amb rodes, passant per un taller de
cuinar gelats, futbol, pàdel, dansa,
acrosport i fins i tot jocs d’aigua a
la piscina. Els participants al Campus d’Estiu també van presentar-se
al Concurs de Dibuix organitzat
pel Club Nàutic de l’Ampolla, i al
Concurs de Castells i Escultures de
Sorra que té lloc cada estiu a la
platja de l’Arenal. A tot això, se li
ha de sumar l’excursió a Salou on
es va fer una visita per la població
amb el tren turístic.

L’últim dia de juliol i també el
darrer de l’agost, com a comiat,
es va organitzar una sortida a
la platja de les Avellanes. Allà,
l’equip de socorristes de la Creu

Roja va fer una demostració de
salvament aquàtic i els petits i petites van sentir-se socorristes per un
dia participant en els simulacres.
Com a clausura, el dia 28 d’agost
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es va gaudir de la Festa de Final
de Campus, en la qual els nens i
nenes van fer una exhibició dels
balls que havien estat preparant
durant tot l’estiu, també hi va
haver un berenar per fer més
dolç l’adéu.
A més a més, va ser un
campus solidari, ja que
com cada any es va participar en la venda de
material de la campanya
Mulla’t per l’esclerosi múl-

tiple, i amb la venda de xupa-xups
solidaris per a una Escuelita de la
República Dominicana, campanya
promoguda per l’ONG Juntos Podemos Superarnos.
L’equip de monitors i monitores vol agrair a totes les famílies que hagin confiat en
ells i que els hagin deixat
compartir aquest estiu amb
els nens i nenes: el tresor
més gran que tens a cada
casa!
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El passat dia 29 de juliol es va iniciar
el Servei d’Atenció Diürna en el for-

mat estiuenc, aquest Servei és gratuït i
està integrat dins del SIS (Servei d’In-

tervenció Socioeducativa) del Consell
Comarcal del Baix Ebre i va adreçat
a infants i adolescents d’entre 3 i 16
anys i les seves famílies.
Aquest servei s’ha ofert a les poblacions de l’Ampolla, l’Aldea, l’Ametlla de Mar, Camarles, Deltebre i
Roquetes.
A l’Ampolla les activitats es van dur a
terme a l’escola Mediterrani des del
dia 29 de juliol fins al 23 d’agost.
L’horari del servei ha estat de 9 a
14h. I s’ha ofert esmorzar i dinar.
Amb aquest programa s’han atès
aproximadament 170 infants i adolescents de tota la comarca (uns 20
aproximadament de la nostra població) amb una programació estiuenca,
plena de jocs, sortides i activitats,
amb la qual s’ha treballat valors com
són: el respecte, la solidaritat, l’escolta activa i l’empatia.
També vam voler incloure a les famílies amb el “Matí en família”, convi-
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dant-les a participar en diverses activitats dutes a terme per les educadores i
les integradores socials que han estat
al davant de cada servei.

Aprofitem aquestes línies per agrair a
l’escola i a l’AMPA totes les facilitats
que ens han donat per poder aprofitar
i gaudir de l’espai, així com als Caste-

llers de Tortosa, a la Creu Roja l’Ampolla i als Mossos d’Esquadra per venir al
Servei i fer-nos passar una estona molt
divertida. MOLTES GRÀCIES!
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Els ampolleros i ampolleres
celebren la
Diada de Catalunya
Redacció

Els actes amb motiu de la Diada de
Catalunya enguany van tenir lloc el
10 de setembre al vespre. En el pro-

grama estava previst iniciar les activitats amb un taller de jotes de la mà
de l’escola de jotes Lo Planter, però

a causa de la pluja es va haver de
suspendre, ja que la ballada havia
de ser a l’aire lliure.
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Així, els actes van iniciar-se amb
la salutació de l’alcalde Francesc
Arasa. Tot seguit, hi va haver la
xerrada La llengua catalana, les
Terres de l’Ebre a càrrec de Jordi Duran, periodista i director del
Consorci per la Normalització
Lingüística de les Terres de l’Ebre.
A continuació, es va celebrar un
petit concert de música d’autor de
la mà de Pili Cugat i Carlos Lupprian, acompanyats de guitarra
i violoncel.
Com a clausura, no podia faltar la tradicional hissada de la senyera acompanyada del Cant dels Segadors.

Els actes van
iniciar-se amb la
salutació de l’alcalde Francesc
Arasa. Va haver
la xerrada La
llengua catalana, les Terres de
l’Ebre a càrrec de
Jordi Duran, periodista i director
del Consorci per
la Normalització
Lingüística de les
Terres de l’Ebre
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L’Ampolla, única població de
les Terres de l’Ebre escollida per
participar en el programa Esport
Blau Escolar
Redacció

L’Ampolla és l’únic poble de les Terres de
l’Ebre escollit per la Federació Catalana
de Vela perquè els alumnes de 5è de
Primària de l’Escola Mediterrani duguin
a terme el programa Esport Blau Escolar. El projecte es va iniciar a l’escola de
l’Ampolla el curs passat, 2018-2019, i
finalitzarà el curs 2021-2022.
La iniciativa va néixer l’any 2017
amb la premissa d’aproximar i de
promoure la vela entre els alumnes
dels centres educatius del litoral català, amb tota la transversalitat interdisciplinària i educativa que aquest
fet comporta i amb l’objectiu de fomentar els valors d’aquesta pràctica
esportiva. El programa, que s’incorpora en les hores lectives d’Educació
Física, té un cost total per alumne de
104 euros, 77 euros els subvenciona
l’administració i els 27 restants els
abona l’estudiant.
Els pilars del programa Esport Blau Escolar són la pràctica esportiva de la
vela, el respecte al medi ambient i a
les arrels del país, el treball en equip i
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l’amor pel mar. La formació segueix uns estàndards federatius que estan dividits en tres nivells
(bàsic, mitjà i avançat). Els alumnes evolucionen
dintre d’aquests estàndards, adquirint durant el
curs el nivell bàsic.
Actualment, a més a més de l’Ampolla també
participen en el programa les localitats de Roses,
l’Escala, Palamós, Arenys de Mar, Mataró, Badalona, el Prat del Llobregat, Castelldefels, Sitges,
Vilanova i la Geltrú.

Retorn a la normalitat ...
Després d’un estiu molt prolífic, des del punt de vista
del gran nombre de “Opens” de dòmino que s’han dut
a terme a tot el territori català (només a l’Ampolla s’han
realitzat 3), ha arribat el moment de tornar normalitat i
d’afrontar un nou període de l’any, no exempt d’emocions i al·licients.
Tot això començarà el proper dia 28 de Setembre que,
com cada any, se celebrarà la gran festa anual del dòmino, organitzada per la Federació provincial de Tarragona. Aquest any, l’honor de ser la localitat amfitriona,
li correspondrà a la població tarragonina de Creixell.

esperem i desitgem que el nostre representant, el C.D.
l’Ampolla, rebre igualar la gesta de fa dues temporades
i alçar-se amb el títol de campió de la província. I, si
això no és possible, que segueixi mantenint el pavelló
de l’Ampolla al capdamunt, com ho ha fet sempre i que
continuï sent una invitació esportiva, lúdica i cultural,
per a tots els equips que ens visiten durant tot l’any
i que troben en el nostre poble un lloc incomparable per
passar unes agradables vetllades.

En aquesta trobada, a més de l’habitual sopar de germanor entre tots els equips de dòmino de la província,
es procedirà al lliurament dels premis i trofeus de la Lliga
de Tarragona, on el nostre equip va aconseguir un honrós 5è lloc i el vencedor va ser l’equip de Torredembarra, el qual va obtenir, per això, el dret de participar en
els pròxims campionats d’Espanya.
Així mateix, en aquesta festa es facilitarà el calendari per al nou curs 2019/2020, que començarà en el
mes d’octubre, en data encara per decidir i en la qual

Entrega de premis de la 2es Jornades de Dòmino infantil

Vista general de la sala el dia del concurs

Entitats | 21

Continua del Nº 156 de La Marinada.
Resum anterior:
A la ciutat de Barcelona s’ha trobat el cos d’una noia morta, amb senyals inequívocs d’haver estat violada. Entre els
seus dits, una joia, representant una fitxa de dòmino, el dos pito...
Fa anys, a Buenos Aires, hi va haver igualment 4 assassinats amb connotacions relacionades amb el dòmino. La policia no va poder aclarir el cas i el mateix va ser arxivat. Ara, diversos anys després, l’escena es trasllada a l’Ampolla,
on Ben, sergent en cap dels Mossos d’Esquadra, es comença a veure involucrat en tan estrany cas.

La partida definitiva. Capitol V
L’Ampolla, octubre de 2017
Són més de les 12 d’una típica nit de
finals de l’estiu a l’Ampolla,
Ben condueix el seu vell i brut 2 CV, ho
fa molt a poc a poc, mirant a tots els
bars, a la recerca de companyia, d’algú
amb qui compartir una ampolla de rom
i cremar unes quantes hores parlant de
política, de dones o de futbol, junt amb
el dòmino, algunes de les seves grans
passions.
La seva recerca és infructuosa. Tot i que
és ple estiu, el poble, a aquestes hores,
ja es troba mig buit. Només algun turista despistat o algun “ampollero” amb
massa calor per agafar el son, es troben
asseguts a la terrassa d’algun dels bars
encara oberts. No és el que Ben va buscant.
Sense qüestionar si més, com un autòmat, enfila la sortida del poble en direcció a l’N-340. El seu 2 CV, com si ja es
conegués el camí, roda pesat per la fosca carretera. Porta la capota recollida i
l’aire càlid li dóna a la cara, refrescant-lo
una mica i ajudant a aclarir la seva incipient borratxera. No seria la primera
vegada que el paressin els “mossos” per
circular en estat d’embriaguesa, però ell
és un superior i no s’atreveixen a deixar-li
anar una reprimenda i molt menys a multar-lo. Avantatges de ser qui és ...
Passat el pont de l’Ebre, a la llunyania,
comença a albirar la seva destinació.
Unes llums de neó, en què es pot llegir
“La Chata Nigth Club” il·luminen, intermitentment, una vella casa d’un cridaner
color taronja amb diverses imatges de
noies mig nues pintades a les parets.
Només 3 cotxes es troben aparcats a la
part posterior del local. Ben aparca el
seu en un extrem del pàrquing. Treu de la
butxaca un esprai per al mal alè bucal i

l’hi aplica un parell de vegades. Des de
la distància, s’escolten les notes de “Sóc
un Truán, sóc un senyor” de Julio Iglesias, part de la discografia habitual de La
Chata, Ben no pot menys que somriure
en escoltar-la. S’ajusta els pantalons, en
un gest molt comú en ell i es dirigeix a la
porta del local amb pas lent i una mica
insegur a conseqüència de l’alcohol.
En obrir la porta, el primer que veu és
a Alba, una bonica mulata dominicana, amb alguns anys i quilos de més
i amb uns impressionants pits completament nus, ballant sobre la barra del
bar, mentre un client l’observa extasiat.
La noia, en veure-ho, profereix un sonor
xiscle i es disposa a baixar de la barra
demanant-li al client que l’ajudi. Aquest,
l’agafa per les aixelles, aprofitant la situació per grapejar els seus voluminosos
pits, a la qual cosa ella respon amb
un fals somriure i un petó als llavis de
l’amable cavaller.
Alba es llença, literalment, als braços
de Ben, el besa efusivament i li pessiga
afectuosament en una de les galtes, cridant-li literalment a dos dits de la seva
cara.
- Però tu que t’has pensat cabró? Creus
que, perquè siguis un jefazo dels mossos, pots ignorar-me d’aquesta manera? Tu creus que és normal estar tant de
temps sense venir a visitar-me? On cony
t’havies ficat, fotut? Em tens fins als mateixos! -I dient això, li torna a plantar un
sonor petonàs a tots els morros, al qual
Ben respon amb un ampli somriure i una
sonora palmellada al cul.
- Primer que tot, un respecte, jo sóc l’autoritat i puc ordenar que et posin els grillons
i t’enviïn a galeres immediatament. – li
diu en Ben- El segon, i sense que soni a
disculpa... he estat molt ocupat amb tota
la moguda política al país. I, el tercer, i

més important, les meves altres dones em
roben el poc temps que tinc i...
- Seràs cabró! -li deixa anar Alba, colpejant amb els seus punys el pit de BenEts un malparit. T’odioooooo! Em sents?
T’odio... Bé, convidem a una copa i et
perdono, tenim moltes coses de què parlar tu i jo.
- D’acord, però no em peguis més, o arruïnaràs la meva reputació d’home dur.
Obre una ampolla de Gramona Imperial, per a tu, i porta’m una ampolla de
rom Zacapa per a mi, avui estic de bon
humor.
- Vaja, avui el cavaller se sent esplèndid,
ja era hora... Ja m’explicaràs a què ve
aquest canvi. Vaig a busca la beguda,
tu asseu-te en el reservat que de seguida
vinc, no vagis a penedir-te.
La nit va transcórrer entre rialles, retrets,
masegades i alcohol. Ben es troba completament atordit i esgotat després beure’s l’ampolla de rom gairebé sencera.
Mira el seu rellotge i s’adona, no sense
un gran esforç, que ja és molt tard.
- Uffff... les 4, me n’he d’anar- diu Ben
intentant aixecar-se- s’ha fet tard. Demà
començo torn de tarda i he de dormir
una mica abans d’anar a treballar.
- Però com que te’n vas? I jo què? - li
recrimina l’Alba- No em portes a casa
teva? Vull dormir amb tu, com abans.
Vinga home, no em deixis aquí, en una
estona tanquem i...
- No, guapa, no, ja t’he dit que demà
treballo i si véns amb mi, sé que no dormirem i, a més, a tu també t’anirà bé
descansar una mica. Un altre dia, sí?
Vinga, digues-me que et dec i cobra- li
diu allargant-li la targeta de crèdit- I no et
passis en el compte, eh! Vaig al lavabo
i torno.
continuarà en el següent capítol de la Marinada
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I TROFEU
PORTA DEL DELTA – CGR L’AMPOLLA
CGR L’Ampolla
El passat 28 de setembre el Club de
Gimnàstica Rítmica de l’Ampolla va organitzar el I Trofeu Porta del Delta a les instal·lacions del nou pavelló
del poble.
El Trofeu aplegava esportistes d’arreu
de Catalunya en les categories de
Copa i Absolut. Van participar un total de 15 clubs amb un total de 140
gimnastes. El nombrós públic assistent
va poder gaudir de l’espectacle de
gimnastes d’alt nivell en modalitat de
conjunts i individual, així com diferents
coreografies amb l’acompanyament
de tots els aparells, cinta, cèrcol, cordes, pilota i masses.
Per el Club va suposar un gran esforç l’organització d’una competició
d’aquestes característiques i d’aquest
nivell, però el gran resultat, avalat
per la felicitació de tots els clubs participants així com de les jutges, ens
donen ànims per pensar en properes
edicions. Tothom, públic inclòs, va
quedar molt satisfet de les instal·lacions, especialment l’alçada del pavelló

i la lluminositat, i de l’organització i el
tracte rebut.
Hem de destacar la gran implicació
desinteressada de molts pares i mares
del nostre Club, sense ells i elles no
hagués estat possible portar-ho endavant; des d’aquí el nostre sentit reconeixement. Tanmateix, el nostre sincer
agraïment a l’Ajuntament de l’Ampolla

i al seu alcalde, que com sempre que
l’hem necessitat, ha estat al nostre costat i ens ha facilitat tot el possible per
dur a terme aquesta festa esportiva.
Per últim, també voldríem agrair la col·
laboració de la Representació Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre i en
especial de la seva màxima representant, Cinta Espuny, que ens va acompanyar en el lliurament de trofeus.
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Fotos cedides per Vero Monfort
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Noticies del Club d’Escacs
Meritxell Faiges

El club d’escacs de l’Ampolla eixampla el seu planter, i
cada cop hi ha més nens i nenes al poble que s’interessen per aquest apassionant esport. Aquest estiu hem participat en diferents tornejos d’àmbit territorial, en categories infantils i absolutes, aconseguint molt bons resultats,
com un primer lloc individual per Llàtzer Bru al torneig de
la ciutat d’Amposta, i com a club de l’Ampolla, l’equip
format per Llàtzer, Frank, Samuel i Emili, va quedar campió després d’unes rondes molt apassionants al mateix
campionat ciutat d’Amposta. També cal destacar la participació en els campionats de Tortosa i Sant Carles, que
tot i no fer podi, s’han aconseguit molt bons resultats.
Però sens dubte, el que més ens enorgulleix, és que cada
cop hi ha més joventut al poble amb ganes de gaudir
d’aquest esport. Aquest curs 2019/20, s’han apuntat
12 alumnes d’entre 6 i 11 anys a l’extraescolar que el
club organitza a l’Escola Mediterrani. Volem agrair a
l’AMPA i a l’Ajuntament de l’Ampolla, el suport que ens
dóna per a poder dur a terme aquesta activitat, estem
segurs que el club seguirà creixent i seguirem aconseguint fites importants.
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Cinc turoperadors de Geòrgia
visiten l’Ampolla per conèixer
l’oferta turística del municipi
Redacció
del nostre poble, d’una visita a Mirador Badia on se’ls hi va mostrar com es
cultiva el marisc i, a continuació, se’ls
hi va oferir una degustació. A més a
més, al llarg de la seva estada van dur
a terme una prospecció per hotels del
nostre municipi, visitant l’hotel CapRoig i allotjant-se a l’hotel Flamingo.
Finalment, van acabar la jornada amb
un sopar al restaurant Club Nàutic
- Casa Montero, on van assaborir la
cuina típica del nostre poble.
En aquest fam trip hi van participar cinc representants dels turoperadors Inter MICE TOUR, Captain
Plus, Check-in Travel, Travel Business
Service i Tour Operator My Way,
juntament amb una representant de
l’Agència Catalana de Turisme a
Rússia. L’ACT va escollir aquest país,
ja que Geòrgia entra dins de l’estratègia de Terres de l’Ebre i la Costa
Daurada de promocionar-se als mercats de l’Europa de l’Est.
L’Ampolla va rebre la visita el dia 19
de setembre de cinc turoperadors de
Geòrgia, qui estaven portant a terme
un fam trip (viatge de familiarització)
per les Terres de l’Ebre i la Costa
Daurada. La iniciativa, organitzada
per l’Agència Catalana de Turisme
conjuntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
– Terres de l’Ebre i Costa Daurada,
tenia com a finalitat donar a conèixer
el territori i l’oferta turística in situ.
El Patronat Municipal de Turisme de
l’Ampolla va participar per tal que
aquests cinc turoperadors poguessin
conèixer alguns dels actius i alguns
dels indrets més emblemàtics del nostre poble, podent visitar el passeig
marítim, el port pesquer, el passeig de
l’Arenal, entre d’altres. També van gaudir d’un viatge en vaixell per la costa
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La XX Festa de la Sega reuneix
2.500 persones al port pesquer
Maripi Aixa
La XX edició de la Festa de la Sega va
reunir el passat diumenge 22 de setembre més de 2.500 persones al port
pesquer, on es va mostrar el procés
tradicional de transformació de l’arròs
un cop segat fins al moment de l’ensacat. El Patronat Municipal de Turisme
de l’Ampolla, organitzador de l’acte,
va confirmar l’èxit de la jornada amb
2.000 racions d’arròs venudes durant
tot el matí.
Durant el matí, també hi va haver una
degustació de diversos tipus d’arròs
cuinats pels nostres restauradors i es va
poder fer un tast de postres i productes
elaborats amb aquest cereal. Al mateix
port també hi va haver demostracions de com es cuina l’arròs. Tot això,
acompanyat de la música tradicional
de rondalla amb Suc d’Anguila i Guardet Lo Cantador.
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XX Jornades Gastronòmiques de
l’Arròs de l’Ampolla
Aquesta festa va donar el tret de sortida a les XX Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs de l’Ampolla. Aquest any, es
va batre el rècord de participació de la història de les
jornades amb 14 restaurants participants.
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S’anellen uns 400 polls de flamenc
al Parc Natural del Delta de l’Ebre
Redacció

El Parc Natural del Delta de l’Ebre
va organitzar el passat diumenge
4 d’agost l’anellament de prop de
400 polls de flamenc, en el marc del
monitoratge coordinat internacionalment per la Mediterranean and West
African Greater Flamingo Network.
Aquesta entitat aplega els set països
de la conca mediterrània, com el Senegal, Itàlia, Montenegro o Turquia,
on el flamenc es reprodueix de manera habitual.

Eloi Domingo Catalan
Eloi Domingo Catalan

El Delta de l’Ebre és l’únic lloc de
Catalunya, i dels pocs de la Mediterrània, on es reprodueixen els
flamencs amb una colònia estable,
que ha passat de les 250 parelles
al 1992, a les 2.985 del 2019. El
vol fotogràfic que el Parc Natural va
fer amb la Unitat Aèria dels Agents
Rurals també va permetre comptabilitzar 2.201 polls.
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L’Ajuntament de l’Ampolla, en la
seva voluntat de preservar la gran
biodiversitat paisatgística que inclou
el Parc Natural del Delta de l’Ebre,
del qual en forma part l’Ampolla,
participa activament en accions com
aquesta. En aquest cas, Lluís Cabrera, regidor de l’Àrea de Festes i del
Medi Rural, qui també forma part
juntament amb Meritxell Faiges, regidora de l’Àrea de Territori, Seguretat
i Projecció Cultural i Turística, de la
Junta Rectora del Parc Natural en representació de l’Ajuntament, va ser
un dels voluntaris que va ajudar a
anellar els polls.
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El Certamen de Música Clàssica i Popular
Eloi Mestre omple de música les nits d’agost
Redacció
rock que va fer posar de peus a tota
la plaça Catalunya.
Des de la Regidoria de Cultura, es vol
celebrar l’èxit d’assistència durant les
tres nits i, com cada any, es vol agrair
a la Família Grau Mestre la seva presència i la seva col·laboració en el
certamen.

Un any més, la plaça Catalunya i l’església Sant Joan Baptista es van tornar
a omplir de gom a gom les nits del

15, 16 i 17 d’agost per gaudir del
XXVIII Certamen de Música Clàssica
i Popular Eloi Mestre. Com cada any,
la Regidoria de Cultura va organitzar
concerts molt variats amb l’objectiu
d’oferir unes nits plenes de diferents
tipus de música.

La primera nit, els assistents van poder
gaudir de l’actuació del Duo Hemiòlia, format per Jordi Bonilla i l’ampollera Paula Martí, que van oferir un
concert d’oboè i piano. L’endemà, 16
d’agost, va ser el torn de la Unió Musical L’Artística, que va preparar un recital de música popular i de banda. El
darrer concert va anar a càrrec d’Èric
Vinaixa, que va oferir un concert de
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Art al poble

Des del passat 19 de Juliol, l’Ampolla compta amb la seva primera galeria d’art.
ExpoArt, dirigida pel pintor i
escultor Esteve Munné i situada a la Ronda del Mar 56 (al costat de l’hotel Flamingo), ha nascut
amb la vocació d’esdevenir un punt
de trobada per a totes les persones
amants de l’art, que viuen o que visiten puntualment l’Ampolla o la zona
del Delta.
Actualment, ExpoArt, presenta una
col·lecció de 30 quadres i de 10
escultures d’art contemporani titulada Univers Personal, realitzada
durant els últims 3 anys per l’artista
Esteban Munné, actual resident
de l’Ampolla, i inspirada, en la seva
totalitat, al delta, el riu Ebre, el
mar i els Ports.
Les idees i inquietuds dels promotors envers la galeria són, però,
molt més ambicioses. Amb la inestimable ajuda i col·laboració de
l’Ajuntament de l’Ampolla, a
ExpoArt, es preveu que diversos
artistes puguin presentar, de forma
periòdica, obres de diferents modalitats artístiques (ceràmica, vidre,
ferro, fotografia i fins i tot audicions

de música en viu) que aportin una
oferta cultural i d’integració al poble
i a tota la zona del Delta en general.
Totes aquestes exposicions seran,
sempre, absolutament gratuïtes i sense cap tipus de restricció
en l’entrada.
Un altre dels il·lusionants projectes
previstos, en ExpoArt, és el d e
realitzar exposicions de dibuix
i/o pintura, entre alumnes/as
(d’entre 10 i 12 anys) de l’escola Mediterrani de l’Ampolla, coronades amb una
exposició pública a la galeria,
de totes les obres presentades
i completant les jornades amb
algunes sessions d’introducció
a l’art per als nens i nenes, tot
explicant, de forma amena i
senzilla, l’evolució de la pintura en la història de la humanitat. Aquest projecte es posa
en marxa amb l’inici del nou
curs escolar i està previst que
l’exposició s’inauguri abans
de les vacances de Nadal.
Tot i que la iniciativa i les
ganes de portar a bon port
el concepte d’ExpoArt són
infinites, i donat el caràcter obert de la galeria, els
promotors agrairan la participació i la col·laboració

de tots, i us animen a aportar noves
idees per donar-li, a la galeria, l’empenta necessària perquè contribueixi
a alimentar la nostra cultura i la dels
nostres fills.
Podeu enviar les vostres idees i suggeriments a munne.esteban@gmail.
com amb el compromís de que seran
totes contestades.
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L’èxit d’una escultura pública
només depèn de l’acceptació de la
gent del poble”
Mireia Curto Perelló - Periodista
Quan li preguntes a Oms pels seus
referents, t’assegura que en són
molts, i confessa que la clau de les
seves obres es troba en l’observació.
Per què? Perquè l’observació de les
obres d’art aporta l’enriquiment personal i l’aprenentatge de l’ofici.
Què t’aporta l’escultura?
L’escultura i el treball en els tallers i
les foneries m’aporta poder conèixer
més profundament altres cultures i civilitzacions, ja que abans de crear
és fonamental observar i amarar-te
d’allò que vols plasmar en la teva
obra.
Quan reps un encàrrec, quin
és el procés de creació que
segueixes?
L’escultor Ramon Oms Pons va néixer
a Manresa, ciutat on viu actualment.
Des de fa gairebé 40 anys que es
dedica professionalment a l’escultura. La seva obra ha tingut presència
a París, Florència, Olot i Barcelona.
Ha organitzat diverses exposicions
col·lectives, i també individuals, de
les quals destaquen la que hi va haver a la Plana de l’Om (Manresa) i al
Centre Cultural de Terrassa.
Podem trobar escultures seves a diversos punts de la seva Manresa natal com el parc de Puigterrà, el bar
l’Ateneu i l’edifici Biana, també a Súria, on hi ha l’escultura Sebastià que
va ser creada en commemoració del
vot del poble a aquest sant, i a la
plaça Jaume Ballesté, a l’hort de la
Florit, on des de fa pocs mesos hi ha
el monòlit en memòria a aquest ampollero que va ser deportat al camp
de concentració nazi de Dachau.

En primer lloc, has de tenir un coneixement bastant profund de la si-

tuació, de quina és la intenció de
l’escultura i, evidentment, també del
seu entorn. A partir d’aquí, elaboro
un esbós tridimensional o un dibuix
de l’obra per a la persona que m‘ha
fet l’encàrrec. Quan l’esbós o dibuix
compleix les expectatives, faig una
escultura modelada amb fang i quan
tinc el vistiplau, elaboro un motlle de
silicona, que servirà per fer la cera,
també la fosa en bronze, el cisellat
de l’escultura i el patinat final.
Amb quina de les teves obres
et quedaries?
Quan es fa una escultura, abans
hi ha hagut un treball de creació
i visualització del sentiment o sensació de l’obra, dir quina és millor no puc per la senzilla raó que
cada una té la seva importància
en el moment creatiu i sensitiu. A
més, jo sempre dic que l’èxit d’una
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Explica’ns què hi podem trobar en l’escultura dedicada a
Jaume Ballesté?
L’escultura és en forma de monòlit
d’acer patinable. La placa i el retrat
són fets de bronze fos a la cera perduda. L’encàrrec era fer un bust amb
relleu de Jaume Ballesté i per aconseguir-ho em vaig haver d’inspirar en
dues fotografies seves.
Què vols
ella?

transmetre

amb

El que he buscat transmetre amb el
monòlit és el modelatge de la cara,
part principal de l’escultura i, per
tant, on recau la major part del pes
d’aquesta. El meu objectiu era que
la cara tingués la suficient força d’expressió perquè les persones que la
mirin puguin percebre la personalitat
del personatge.
En què estàs treballant actualment?

escultura pública només depèn de
l’acceptació de la gent del poble
o de la ciutat.
Dintre del món de l’escultura, amb quina especialitat et
sents més còmode?
Normalment treballo el cos humà incorporat a la vida quotidiana, això
ho trobaríem dintre del realisme creatiu. En aquest aspecte, el que intento
és visualitzar la realitat i expressar-la
dins el meu pensament i també al resultat del modelatge del fang amb les
mans.
Així, podríem dir que el cos
humà és un tema principal en
la teva obra. Ens pots explicar el motiu?
El cos humà et brinda moltes opcions, des de fer un nu, amb tota
la sensibilitat de la pell, a fer una
persona vestida, passant per crear
un crit o transmetre una situació de
pau i tranquil·litat. Amb el cos humà

pots transmetre tots aquests estats,
i realment em seria molt complicat
expressar-los d’una altra manera.
És de l’única forma que m’asseguro
que el públic ho percep d’entrada,
sense que faci falta que ho posi per
escrit.
A Catalunya, es pot viure de
l’escultura?
És difícil, però s’intenta amb més o
menys èxit. El món de l’escultura es
divideix en dos tipus. D’una banda,
existeix l’encàrrec privat, o sigui hi
ha una persona que et ve a veure,
t’ensenya un jardí o un lloc i et diu
de crear una escultura per posar-la
allà. En aquest cas, l’espai ja et
suggereix què hi pot encaixar i ho
plasmes en un esbós que presentes i
sobre el qual es fan les modificacions
pertinents perquè l’escultura compleixi les expectatives de la persona que
l’ha encarregat. D’altra banda, existeix l’encàrrec públic, on et presenten
un lloc determinat i és el mateix escultor qui presenta la idea.

Ara mateix el projecte que tinc entre mans és una escultura dedicada
a la protecció i a l’ajuda entre les
persones.
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Reinventar-Se O...
Gemma Caballé Fabra, Càtedra UNESCO d’habitatge - Universitat Rovira i Virgili

És evident que la tecnologia envaeix
cada vegada més el nostre dia a dia
afectant la forma com ens relacionem,
la manera de treballar, de prestar els
béns i serveis, d’estudiar, de comprar,
d’entretenir-nos...i sobretot entre les
generacions més joves, ja que són un
dels principals motors d’aquest canvi.
Precisament la transformació digital i fenòmens com l’economia col·laborativa
permeten que l’accés als béns i serveis
pugui ser més assequible, ràpid i eficaç. No obstant, com a contrapartida,
també posen en risc el tracte humà o
personal i inclús la vida que desprenen
els comerços dels nostres barris.
Deixant de banda els avantatges i inconvenients de la tecnologia (que donarien
per un llarg debat), voldria fer una reflexió sobre com aquesta tendència cap

a la digitalització podria afectar el rol
dels professionals del sector immobiliari
en un futur (pròxim) com, per exemple,
dels agents immobiliaris i dels administradors de finques, tenint en compte
que precisament atendran la demanda
d’aquestes noves generacions.
De fet, des de fa uns quants anys que
les tradicionals agències immobiliàries
conviuen amb les agències immobiliàries online conegudes també com de “de
baix cost” (com són, per exemple, housfy,
homes.ag, propertista...) que es caracteritzen principalment per oferir un servei
a un preu més baix que les agències tradicionals i posar en contacte els venedors
i compradors directament a través de la
seva pròpia plataforma. Davant d’aquest
nou model d’intermediació immobiliària,
és possible que el rol tradicional dels pro-

fessionals d’aquest sector es reinventi tot i
que encara és difícil preveure com evolucionarà. Per exemple, pot ser que aquests
professionals del sector de l’habitatge
s’hagin d’adaptar a aquesta transformació digital per poder continuar prestant els
seus serveis i no quedar-se fora del mercat; una altra possibilitat és que es converteixin en professionals indispensables
per garantir la correcta informació i protecció de les persones que accedeixen a
un habitatge oferint més garanties, més
serveis i un servei personalitzat (tot i que
actualment ja hi ha agències online que
presumeixen d’oferir tot això malgrat no
tenir contacte personal amb el client); també cap la possibilitat que els professionals
immobiliaris tradicionals s’ocupin dels casos més complexos o difícils, mentre que
els que ofereixen serveis online s’ocupin
dels més senzills o estàndards; una altra
opció és que els professionals immobiliaris que ofereixen un tracte més personal i
directe s’acabin convertint amb un servei
de “luxe” per aquelles persones que no
vulguin tractar amb pantalles i robots, etc.
En qualsevol dels casos, la competitivitat i varietat quant als serveis immobiliaris està creixent progressivament,
de manera que la diferenciació, l’especialització i la formació acadèmica
en un contingut interdisciplinari i innovador poden ser els elements claus per
aquests professionals per tal d’afrontar
els reptes que es plantegen.

Punt de vista
Llàtzer Bru Rullo
“Por supuesto, sería demasiado fácil
para mí si comparara el empirismo de
la noción de progreso en la historia
política al racionalismo de esa noción
de progreso en la historia de las ciencias. En la historia política, lo que es
progreso para un historiador es, a menudo, decadencia para otro; allí nos
hallamos en el reino de los valores mal
establecidos, o más exactamente, nos
exponemos a valorizaciones polémi-

cas. El buen historiador lo evita, o cree
evitarlo. Se ciñe a los hechos. Pero una
sorda interpretación siempre puede enturbiar la determinación de los hechos.
[…] En efecto, si el historiador de una
ciencia debe ser juez de los valores
de verdad que conciernen a la misma,
¿dónde debería aprender su oficio? La
respuesta no se presta a dudas: el historiador de las ciencias debe conocer
el presente para juzgar bien el pasa-

do: debe aprender lo mejor posible
la ciencia cuya historia se propone
escribir. Y en esto radica, quiérase o
no, el fuerte lazo que une la historia
de las ciencias con la actualidad de
la ciencia.”
Text adaptat: La Actualidad de
la Historia de las Ciencias - Gastan Bachelard - El Compromiso racionalista.

Col·laboracions | 35

Frances Miras, Quinze Anys de
Regates Motos Aquàtiques a
L’ampolla
Miquel Mallafré, President de la Federació Catalana de Motonàutica

Guillermo Molina va ser el primer de
pilotar-ne una.

© M. Mallafré

L’any 1995 va tenir lloc a l’Ampolla un
fet pioner, el primer Campionat d’Europa de ral·lis per a motos aquàtiques.
Anava de l’Ampolla fins a Amposta de
pujada i després fins a Tarragona.

El passat dissabte dia 21 de setembre
va tenir lloc a la platja de les Avellanes de l’Ampolla la sisena de les set
regates que composen el Campionat
de Catalunya de motos aquàtiques
2019. La regata va comptar amb l’organització de la Federació Catalana
de Motonàutica i el suport del Patronat
de Turisme de l’Ampolla, la Creu Roja
de l’Ampolla i el Club Nàutic Ampolla.
El temporal de pluja i aparell elèctric
que hi va haver la nit de divendres a
dissabte va fer pensar que la regata
no es podria dur a terme i fins i tot alguns pilots no es van desplaçar fins a
l’Ampolla, pensant que la regata no es
faria. Es van equivocar. A mesura que
avançava el dia la meteorologia va
anar millorant ostensiblement i la cursa
va acabar sota un sol radiant.
Amb aquesta carrera s’ha arribat a
quinze anys consecutius de regates de
motos aquàtiques en la modalitat de

circuit a l’Ampolla. Però això té una
història.
L’Ampolla va ser un lloc clàssic pel que
fa a les regates de motonàutica. Ja
l’any 1981 i 1982 es van convocar
unes curses internacionals de vàries
categories, entre elles la Formula 1,
però amb poca participació. El 1983
la convocatòria va tenir èxit i la cursa
havia de ser puntuable per al Campionat del Món de Fórmula 1, sota el
patrocini de la tabaquera Benson &
Hedges, però la mica d’onades que hi
havia aquell dia va obligar a suspendre-la. Es va córrer Formula 3. El 1983
l’Ampolla va ser punt de pas per una
regata d’offshore de Classe 1, que sortia de Vilanova i la Geltrú. També hi ha
hagut curses de llanxes amb motor forabord de diferents categories a partir
de l’any 1985, amb la col·laboració
del Club Nàutic que tenia dipositades
vàries llanxes per a la promoció infantil
i juvenil que s’anomenaven “orcas”. En

Des d’aquell moment els ral·lis per
a motos aquàtiques –i també per a
llanxes pneumàtiques- van sovintejar
a l’Ampolla i va ser amb motiu d’una
d’aquestes regates que Francesc Miras
Alucha, jutge de la Federació i soci del
Club va suggerir de fer a l’Ampolla regates de motos aquàtiques de circuit.
Això va ser l’any 2003. Ajuntament i
Club s’hi van mostrar d’acord i ja el
2004 hi va haver una regata puntuable. Des d’aleshores hi ha hagut regates de motos de circuit a l’Ampolla.
Són quinze anys, però setze campionats.
Lamentablement, en Francesc no ha
pogut veure aquesta commemoració.
Va morir a primers d’any. Però qui
era Francesc? El seu pare, Francesc
Miras Gallego va ser soci del Club
Nàutic Ampolla i membre de la Junta
Directiva de la Federació Catalana de
Motonàutica. Pare i fill eren jutges de
motonàutica. El pare ens va deixar ja
fa molts anys, però en Francesc fill va
seguir col·laborant intensament amb la
Federació fent cronometratges i sovint
col·laborant desinteressadament amb
la seva llanxa amb motor forabord per
a donar suport a les regates que es feien a l’Ampolla. De ben segur que es
mereix aquest petit homenatge.
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Coses Nostres
Lluis Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

El bon amic ampostí Cinto Gavaldà, ja fa un temps em va facilitar un llibre del eminent micòleg
Manolo Arrufat Sales, dedicat als bolets que creixen a les comarques de l’Ebre.
Crec que el tema es força interessant i llavors com la publicació fil per randa, seria massa feixuga,
intentaré en esta Marinada i la propera, fer-ne un extracte de los més puntual i mes interessant.

Bolets secundaris
a les comarques
de l’Ebre (1)
Amb aquest títol, volem descriure una
sèrie de bolets, que tenim al territori i
que són desconeguts per a la majoria
de buscadors. Sense pretendre fer un
tractat de micologia, el que busquem
amb aquest escrit és donar informació
de com els podem identificar, a quina
part del territori es troben i quin valor
culinari en podem treure i, amb orientacions globals de com cuinar-los. Si
som capaços d’identificar una dotzena d’aquests bolets, difícilment tornarem del bosc amb les cistelles buides,
alhora que ens emportarem grates sorpreses quan ens asseguem a la taula
després de cuinar-los. Si la gent s’interessa per altres tipus de bolets apart
dels rovellons, anirà amb més compte
pel bosc, no destrossarà els que no
coneix i possiblement començarà a
estimar-lo.
Hi ha bolets inclosos en aquest apartat
de secundaris, que molta gent els inclouria dins els primaris (més buscats,
que no sinònim de més bo), i inclourien
dins dels secundaris alguns que ara no
hi posarem, són bolets de la zona considerats de primera i prou coneguts,
per tant avui no en parlarem d’ells.
Armillaria mellea, cama-sec de
soca, bolet de garrofer, alzinol

Bolet, de garrofer i d’ametller a les
nostres terres, forma flotes a vegades
molt grans. Té el barret escamós,
d’un color de mel i de vegades d’un
color olivaci. Les làmines son lleugerament decurrents, d’un color blanc
crema. El peu porta anell d’un color
més groguenc que el barret. Hi ha
autors que diuen que pot presentar
alguna toxicitat si se’n mengen molts,
altres asseguren que no, no en presenten cap de toxicitat, el millor és no
abusar de menjar-ne massa, bullir-los
5 minuts i llençar l’aigua de cocció i
després coure’ls almenys 20 minuts,
el peu és fibrós, pel que s’aconsella
consumir els barrets dels exemplars
joves, ja que els vells es solen corcar.
Pot formar part d’una barreja de bolets,
també acompanya prou bé els estofats i
altres guisats així com els plats de pasta.
Chroogomphus rutilus, bitxac,
cama de perdiu, gomfidio viscoso

El bitxac o cama de perdiu, potser
sigui un dels bolets secundaris més
coneguts, encara que no tothom el
consumeix. És molt habitual per les
nostres terres. Té el barret d’un brunenc
ataronjat a rogenc, en temps humit té
la cutícula mugilaginosa, i quan el
temps és sec la té lluenta. Les làmines
són d’un color coure, distants i decurrents. Es sol corcar i no es pot guardar
molt de temps, quan el cuinem agafa un to violaci, que no agrada a la

gent, però combinat amb altres bolets
i amb llonganissa, agafa el gust de tot
plegat i és francament bo.
Clytocibe geotropa var. Máxima

Pampa màxima, orella de frare, candela de bruc, L’orella de frare, és un
bolet, que quant tel trobes, ja has omplert el cistell, perquè, a més de ser de
grans dimensions (32cm.), surt en rengles i molt abundants (de vegades 20
individus). Pertany al gènere Clytocibe,
que té algunes espècies, també de color blanc i molt tòxiques, però amb la
diferencia de que tenen el barret més
petit, així que hem de tenir cura al recollir exemplars de menys de 10cm.
de barret. El barret és d’un color blanquinós-ocreaci, i té forma infundibuliforme en el exemplars adults. Les làmines
són denses d’un color ocre-pal·lit i notablement decurrents. El peu és claviforme d’una alçada considerable, sovint
d’uns 15-20cm. massís i del mateix color que el barret. A la nostra zona , se’l
troba al Port, per la zona de la Mola,
i també per la part de Mosqueruela. A
la zona del Perelló, es troba el Clitocibe alexandri, semblant al geotropa,
però te el barret amb unes taques o
punts concèntrics, i el peu, sempre presenta micel·li enganxat amb brossa del
terra, aquest bolet pot presentar toxicitats, per tant és millor no collir-lo.
L’orella de frare, és un bolet de bona
qualitat, és francament un dels millors
per a rostir.
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Clytocibe odora, anissat, anissada

El seu color, verd blavós i el seu olor
penetrant a anís, el fa inconfusible en
exemplars joves, en envellir es torna
pàl·lid i aquí si que el podem confondre amb altres Clytocibe amb olor
a anís i que són tòxiques. El barret
és relativament petit, fa de 3 a 8
cm., umbonat o covex al principi i
després aplanat Les làmines son una
mica més pàl·lides que el barret, són
denses i una mica decurrents.

Només collirem els exemplars joves
amb les làmines blanques o lleugerament rosades sigui com sigui, no és un
bolet resistent i és millor menjar-se’l el
mateix dia. Hi ha bastants espècies de
Coprinus, la majoria indigestes o tòxiques sobre tot amb presència d’alcohol,
però una vegada el coneguéssim, ja
mai ens confondrem. Es pot fregir arrebossat , amb el clàssic ou i pa ratllat és
excel·lent, és molt bo, per a sopes o,
simplement fregits amb uns grans d’all.
Hydnum albidum, h, repandum, Llengua bovina blanca,
vaqueta, agulletes, gamuza
blanca

Tot i ser un bolet comestible, l’hem
de mesclar amb d’altres bolets, però
sense abusar, perquè el seu fort olor
d’anís ens pot espatllar el plat.
Coprinus comatus, Coprí pelut,
bolet de tinta, barbuda, matacandil

El bolet de tinta, és un dels bolets que
són més fins al paladar, però degut al
seu aspecte, poca gent el consumeix.
Sol aparèixer en grups de molts individus, en voreres de camins, on s’han
fet treballs i s’ha remenat la terra, en
carreteres recent asfaltades, són capaços de travessar l’asfalt, també solen
sortir a la gespa dels parcs i jardins.
El barret és blanc, d’una alçada considerable, ja que pot arribar als12 cm.,
presenta unes escames blanquinoses ,
lleugerament brunenques al cap, esblanqueint-se conforme baixen al peu.
Les làmines en principi són blanques,
després rosades i després negres i sucoses (d’aquí li ve el nom de bolet de
tinta), el peu és blanc amb anell. Convé treure-li el peu tant aviat com els
collim, ja que així aturarem momentàniament la fermentació.

abandonat i han tornat al seu estat
natural. Així els podem trobar sota un
garrofer (Seratonia siliquia), que s’ha
quedat encerclat pels pins..
La llengua bobina, es renta i neteja
bé, sobre tot el peu que sempre porta
brossa incrustada. Amb un escorredor
sota el raig de l’aixeta es desprenen
les agulles i ja la podem cuinar segons la nostra imaginació, ja que és
un del bolets més versàtils que tenim,
es pot assecar, i fregir i congelar. Per
si sol no és un bolet que destaqui pel
seu propi sabor, però s’impregna del
sabor d’altres bolets així com dels aliments que hi mesclem. És molt agradable al gust, ja que no és llefiscós,
sinó estructurat i carnós. En estofats
és deliciós, s’adapta a tots el guisats
en especial als de pasta i arrossos,
així com als escabetxos de bolets.
Hygrophorus russula, Carlet,
carlistes, escarlet, escarlet vermell, higróforo escarlata

La llengua bovina blanca, te el barret
molt irregular, sempre aplanat i amb deformacions i molt blanc, tot i que a l’envellir es taca de groc, té unes agulletes
també blanques que en tocar-les sens
queden impregnades als dits. El peu és
excèntric, curt i robust. És un dels millors
dels que anomenem bolets secundaris.
Aquest gènere, es compon de tres espècies: Hidnum albidum, H. repandum
i H. rufescens, el primer H. albidum, és
el més abundant a les nostres terres, té
un color blanc immaculat i és molt trencadís i, amés és el que presenta millor
sabor dels tres. El segon H.repandum,
d.un color groguenc pàl·lid, i d’un sabor no tant marcat com el primer, també
el trobem per aquestes terres tot i que ja
no és tant abundant. I el tercer o H.rufescens, no en tinc constància que s’hi
trobi per aquesta zona, tot i que apareixen exemplars a la zona de Prades i la
Mussara. És d’un color ataronjat fins i
tot rogenc, aquest té poc valor culinari.
La llengua bovina blanca la trobarem
ben entrada la tardor, als pinars de
pi blanc i de pi roig mesclats amb
coscollars (Quercus coccifera) i matises o llentiscles (Pistacia lentiscus),
tot i que darrerament estan apareixent al terrenys de cultiu que s’han

El carlet té un barret convex força irregular, té la superfície llisa i seca,
amb taques d’un color rosa vinós. Les
làmines són adnates espaiades i gruixudes, tacades de vinós com el barret. El peu és gruixut i es diferencia
de la resta del bolet, per presentar un
color rosat més blanquinós.
A la zona de la Tinença, és molt apreciat, diuen que sobretot el de carrasca
(Quercus ilex subsp. Rotundifolia), (no
puc assegurar si surt als pins), també
i sol aparèixer a les fagedes (Fagus
sylvatica). El cert és que als llocs on es
coneix, es força apreciat. La carn és
una mica amargant, un factor que frena una mica als neòfits. Presenta una
carn dura i rosada que el fa atractiu,
tot i que hem d’anar amb compte per
què es sol corcar. Hi ha qui el pela,
però la majoria se’l menja tal com
raja, amb un bon estofat o simplement
saltejat amb alls i julivert.
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CABUSSET COMÚ – ZAMPULLÍN
COMÚN (Tachybaptus ruficollis)
Paco Cabrera Curto
son palmejades de color verd, els
ulls son rogencs brillants en època
de cria.
De que s’alimenta: S’alimenta d’invertebrats aquàtics, tals com
papallones efímeres, larves de libèl·lules ditiscos (escarabats d’aigua).
També crustacis, petits amfibis i peixos. Se’ls a vist en diverses ocasions
lluitar amb un peix de considerables
proporcions comparat en la seva
grandària, encara que no se’l pugui tragar, tampoc està disposat a
renunciar-hi. Segons els estudis es
menja peixos fins a 11 cm. Es molt
perseverant.
Habitat: Es natural dels llacs i
zones humides d’Euràsia, Àfrica i
Oceania. S’escampa per totes les
zones temprades (excepte el desert
del Sàhara) arribant fins a les Filipines, es pot dir que te colonitzat
tot el mont, en la major par de
la seva àrea de distribució es sedentari, encara que una part de les
poblacions que crien son migratòries.

Com el podem identificar: Es
un ocell de la família dels bussejadors, molt actiu i confiat dintre de
les àrees protegides, es molt comú
al Delta de l’Ebre i també a tota la
península Iberica, Irlanda, Japó, les
illes de Papua- Nueva Guinea, Àfrica subsahariana i punts de la península Aràbiga, tot països de poc
fred. Pel seu nom es pot intuir de
quin ocell es tracta hi ha que contínuament s’està capbussant per buscar menjar o quan els sorprèn algun
depredador, s’està capbussat entre
15 – 20 segons.
Morfologia: Es un ocell que sols
te entre 24 -29 cm. de llargària, a
simple vista no es poden diferenciar els mascles de fes femelles, amb
una envergadura d’ales de entre 40
– 45 cm., els mascles solen pesar
entre 120 – 235 g; i les femelles
una mica menys. A l’estiu i en època de cria tenen les plomes fosques
el coll i les galtes de color rogenc
a l’hivern se’ls hi torna marronós tot
el cos. Te el bec negre amb la pun-

Reproducció: Fa el niu sobre
masses flotants de vegetació ancorades a grans plantes aquàtiques.
En general la posta es de 4-6 ous,
encara que la niuada pot ser de entre 2 a 10 ous, la qual realitza d’
abril a juny. La incubació costa uns
20 dies i es efectuada pels dos progenitors. Quan l’adult abandona el
niu sol cobrir el ous amb vegetació
per a que no siguin detectats pels
depredadors. Els pollets enseguida
que surten de l’ou abandonen el
niu nadant i pujant a l’espatlla dels
adults

ta blanca i entre l’ull i el bec els
adults tenen una taca blanca que
crida l’atenció. Es de les úniques
aus que no te cua, les cames i potes

Curiositats: No hi ha res que
mes l’emprenyi que li diguin que es
un pato. Ell no es un pato!! Es un
honest podi ceps, germà del elegant somormujo lavanco membre
d’una orgullosa estirp d’ocells bussejadors.
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Voronenkov,S (2031) - Bru,Ll (2312) [A15]
Sants 2019, 26.08.2019

Posició després de 4...g6!?
1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.g3 [Esquema que actualment ha agafat un protagonisme important. El seu secret rau
en la facilitat de desenvolupament de
les peces blanques ocupant caselles
òptimes ràpidament, mentre que les
negres han d’esperar la seva oportunitat.] 3...Ab7 4.Ag2 g6!? [Molt
interessant. La idea és atacar el centre
des de els fianchetto (estructura que es
dona quan s’avança el peó de cavall i
es situa l’alfil per darrere). ] [4...e6 En
partides anteriors sempre havia jugat
aquesta. 5.0–0 Ae7 6.Cc3 (6.Te1
0–0 7.Cc3 Ce4 8.Cxe4 Axe4 9.d3
Ab7 10.e4 c5 11.d4 cxd4 12.Cxd4)
6...c5 7.d4 cxd4 8.Dxd4 0–0 9.Ag5
d6 10.Axf6 Axf6 11.Df4 a6 12.Tfd1
Ae7 13.Ce4 Axe4 14.Dxe4 Pressió
constant en amdós casos. Les negres
tenen un camí molt complicat cap a
la victòria.] 5.0–0 Ag7 6.Cc3 0–0
7.Te1 Ce4 [Les negres busquen un
bon canvi de cavalls. L’alfil de g7 està
més viu que mai!] 8.Cxe4 Axe4
9.d3 Ab7 10.e4 c5 11.d4

cxd4 12.Cxd4 d6 13.a4!? [Per
mi aquesta jugada és gairebé un error. És un atac de minories (quan un
peó ataca a una estructura de peons,
en aquest cas la idea es fer a5) però
en una posició equivocada. Un dels
motius és que el peo de d6 està protegit a diferència de les variants comentades a la jugada 4.] 13...a5!?
[A la màquina no li agrada aquesta
jugada, jo crec que té molt sentit. Es
fixa el peó de b2 i la casella b4 per
un possible cavall, es guanya espai,
s’evita a5 del rival i, com comentava
anteriorment, el detall és que ara Cb5
és inofensiu.] 14.b3 Cd7 15.Ta2
Cc5 16.Td2 Dd7 17.Ab2 Tad8
[Molt de criteri fins aquí] 18.f4 Dc8
19.Dc2 Da8 [La posició està molt
equilibrada. És cert que les blanques
tenen més espai però les negres estan
sòlides i preparades per anar a l’atac
en algun moment.] 20.Tde2?! [És
vital sempre col·locar les torres a la
columna on més vida tindran al futur.
Penso que aquesta jugada és un er-

ror. A causa de:] 20...e5 21.Cb5
Ac6 22.Cc7 Dc8 23.Cd5 Axd5
24.exd5 [24.cxd5 Oferia més
resistència. 24...exf4 25.Axg7 Rxg7
26.gxf4 Dg4 Les negres tenen un fort
cavall a c5 i una superior estructura
de peons. Estan millor.] 24...exf4
25.Axg7 Rxg7 26.Dc3+ Rg8
27.gxf4 Tde8 28.Ah3 Dd8 [La
seguretat del rei blanc ara passa a ser
un factor clau pel desenllaç de la partida.] 29.f5 Txe2 30.Txe2 Te8
31.fxg6!? [Intentant complicar.]
31...hxg6 [Sense caure amb temptacions.] 32.Tg2 Dh4 33.Ae6
Cxe6 34.dxe6 Txe6 35.Tg3
Te5 [I la partida va durar unes jugades més però les negres tenen un peó
de més i el rei blanc de les blanques
és molt dèbil. En aquestes posicions
no s’han de canviar les dames (i
menys amb el rei blanc tal com està).
Sí dames i torres però no sols dames.
És clau estar atent als canvis per evitar
entrar en finals de possibles taules.]
0–1
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Petits canvis per menjar millor
Dra. Roser Martí i Cid - Dipl. Nutrició Humana i Dietètica, Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments

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

Una alimentació sana és la base per un bon estat
de salut, així en el marc de l’estratègia PASS (Pla
integral per a la promoció de la salut mitjançant
l’activitat física i l’alimentació saludable), la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment una
nova eina educativa anomenada “Petits canvis per
menjar millor”.
Aquesta eina s’estructura amb tres grups de missatges senzills sobre els aliments i les conductes a potenciar, per tal de sensibilitzar a la població sobre
aquells aspectes que, amb petites modificacions,
podem millorar de forma important la qualitat i la
sostenibilitat de la nostra alimentació.

ANEM A CONÈIXER QUINS
SON DONCS AQUESTS 3
PETITS CANVIS:
Consumir 3-4 cops per
setmana llegums.

Incloure en la nostra alimentació diària 1 grapat de
fruits secs torrats o crus
(sense sal), ho podem incloure en berenars, esmorzars, postres, amanides…

Realitzar 30 minuts al dia, almenys 5 dies a la setmana
d’activitat física, al mateix
temps que reduïm el temps davant l’exposició a pantalles i
compartim l’àpat amb família o
amics.

Augmentar el consum de
fruites, almenys 3 al dia,
i també el consum de verdures i hortalisses amb
2 al dia com a mínim.
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L’aigua és la millor beguda, i si volem reduir envasos podem consumir-la
de l’aixeta.

Utilitzem sempre
d’oliva verge.

Escollim varietats integrals del
pa, la pasta, l’arròs…ja que
aporten més nutrients i fibra.

oli

Adquirim productes de proximitat i de
temporada, ajudarem en l’economia del
territori i reduirem l’impacte mediambiental.

Evitem comprar i
consumir productes
ultraprocessats.

Disminuïm el consum
de sucre i productes ensucrats, tant
d’aliments com de
begudes.

ïm l’addició de
sal als menjars i
si n’utilitzeu que
sigui iodada, podem afegir espècies aromàtiques
per augmentar el
sabor dels nostres
plats.

Consumim 1 o 2 cops
per setmana com a màxim carn vermella i
evitem les processades.

CONSELL:
Posant en pràctica aquests petits canvis, de ben segur
que la nostra salut es veurà millorada. Podeu trobar més
informació a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/
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La
Marinada
volta
el Món

Joana, Pere i Gemma al Machu Picchu. Perú

Zoraida i Carla a Santorini. Grecia
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u Capera”
atges d’un temps 1950-1970 d’Andre
Fotos de la col.lecció fotogràfica “Im
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L’Ampolla celebra quinze anys de
regates de motos aquàtiques
Redacció
La sisena de les set regates que
componen el Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques 2019
va tenir lloc el passat 21 de setembre a la platja de les Avellanes. El
temporal de pluja que hi va haver
la nit de divendres a dissabte va
fer pensar que la regata no es podria dur a terme, i fins i tot alguns
pilots no es van desplaçar fins a
l’Ampolla pensant que la regata
no es faria. Es van equivocar. A
mesura que avançava el dia, la
meteorologia va anar millorant ostensiblement i la cursa va acabar
sota un sol radiant.

© M. Mallafré

Amb aquesta carrera es va arribar
a quinze anys consecutius de regates de motos aquàtiques en la
modalitat de circuit a l’Ampolla.
El campionat 2019 ha recorregut
tota la costa catalana, amb curses
al Canal Olímpic de Castelldefels,
al Club Nàutic Cambrils, a Empuriabrava, al Club Nàutic El Balís i
a Amposta.

© M. Mallafré
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La regata de la platja de les Avellanes va deixar decidit el títol a
les dues categories. A la categoria GP3 en favor de Jordi Tomás
(Kawasaki), que en aquesta ocasió va quedar segon, just darrere
de Lucas Oliver (Kawasaki), però
Tomás sumava ja 369,5 punts,
molt per davant del seu immediat
perseguidor a la classificació general, que era Joan Sevil (Yamaha),
que en sumava 247,5. Tercer en
aquesta ocasió va ser Roger Pujol.
Això fa que, si bé el títol ja va quedar decidit, les altres posicions del
pòdium final s’hauran de decidir
en la setena regata.
Cosa semblant va passar a la categoria F4, a la que Jordi González
(Kawasaki) sumava prou punts per
ser ja campió. Ara bé, quedava
per decidir el subcampionat entre
Miguel Angel Gargallo (Kawasaki),
que va quedar en segona posició,
i Sergi Fernández (Yamaha), que
va guanyar les tres mànegues a
l’Ampolla i així encara té opcions
de guanyar el subcampionat en la
darrera regata del Campionat.
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El Barça, guanyador del IX Torneig
de Futbol Base Jordi Pitarque
Redacció
Una vintena d’equips van participar en la fase final del IX Torneig de Futbol Base Jordi Pitarque Ceprià, que es va celebrar
els dies 14 i 15 de setembre al
camp de futbol de l’Ampolla. La
final d’aquesta novena edició la
van disputar el FC Barcelona i el
Sant Cugat, sent els blaugranes
els guanyadors amb un resultat de
5 a 0.
La final va ser la cloenda a un
cap de setmana en què dissabte
es va disputar la fase classificatòria i diumenge va ser el torn dels
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quarts, les semifinals i l’esperada
final. A la jornada final van accedir el Reus, l’Espanyol, el Saragossa, el Vila-real, el Sant Cugat, el
FC Barcelona, el Tortosa i La Rapitenca. Ara bé, en aquesta fase final no es van poder desplaçar els
equips del València CF, l’Alboraya
i el Llevant a causa de la gota freda i van haver de ser suplerts per
tres equips de les Terres de l’Ebre.
Com a fase prèvia del torneig, el
7 de setembre, 24 equips majoritàriament de les Terres de l’Ebre
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van disputar-se el bitllet per a la
fase classificatòria. Sis equips
van aconseguir-lo després de proclamar-se campions dels seus respectius grups: Primer Toque, Jesús
Catalònia, Tortosa, Sant Cugat,
Escola Valls i la Floresta.
Durant el cap de setmana del 14
i 15 de setembre també es va celebrar la final de la lliga Genuine.
El guanyador va ser Units Terres
de l’Ebre B, que va guanyar a
la Fundació Futbol Base Reus
Genuine. La final de consolació
la van disputar el Nàstic Genuine
i Units Terres de l’Ebre B.
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L’Street-Ball ‘Memorial Conrad
Miralles’ celebra els 25 anys
Redacció
L’Street-Ball Memorial Conrad Miralles, que va reunir un total de 26
equips i més d’un centenar de jugadors, aquest estiu va arribar a les
25 edicions d’història. El certamen,
organitzat per l’Ampolla Club de
Bàsquet, es va celebrar el passat
17 d’agost al port pesquer.

© Joan Buj

En la categoria Open, el primer
classificat va ser Shooters 43; el segon, CSKA la Ropa; i el tercer va
ser La Taverneta. La jugadora més
valuosa d’aquesta categoria va ser
Giselle de CSKA la Ropa, i el premi
esportivitat se’l va emportar l’equip
The Killers.

© Joan Buj
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En la categoria Absoluta, el campió va ser l’equip
Caramelets; el segon classificat va ser Los del Sud;
i el tercer, Detroit Fistros. El jugador més valuós
d’aquesta categoria va ser Joan Sorolla de l’equip
guanyador.

© Joan Buj

Un any més, els assistents van poder gaudir d’una
jornada de bàsquet al carrer i de l’espectacle de
Strongman Ferrer, subcampió d’Espanya de la Liga
Nacional de Fuerza, i també de Barjots Dunker’s,
equip de bàsquet acrobàtic francès proclamat el millor d’aquesta disciplina a Europa.

