
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

 La Gimnàstica Rítmica de l’Ampolla, torna a ser referent nacional d’aquest esport.
Després de participar en el campionat espanyol, el C.G.R. de l’Ampolla,  es va 
proclamar campió de Catalunya amb les categories de Juvenil i Cadet. També va 
aconseguir pòdium el conjunt Benjamí, al classifi car-se 3rs de Catalunya. El conjunt 
aleví va quedar en 4t lloc i, a nivell individual, Bianca Bud va quedar en 5è lloc. 
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EDITORIAL

A finals del 2013 Rajoy ja va anunciar que 
reformaria la Llei de Seguretat Ciutadana on 
s’il·legalitzaven certes conductes i augmenta-
ven les sancions en aquelles que ja estaven 
penalitzades, per tal d’intentar avortar accions 
tals com l’ocupació pública del 15M. Aquesta 
reforma va estar batejada popularment com la 
“llei mordassa” i va entrar en vigor l’1 de juliol 
de 2015.

I com passa sempre, acabem acostumant-nos 
a una situació de repressió normalitzada i l’Es-
tat aprofita per tornar a legislar amb la seva 
deriva autoritària que en aquest cas aprofitant 
la sentència del procés i el mateix govern es-
panyol amb l’aprovació del Reial Decret Llei 
14/2019.

Tant el poder judicial com el legislatiu han apro-
fitat el procés per tal de retallar drets que havien 
costat molts de sacrificis aconseguir a genera-
cions anteriors. El més greu de l’aportació que 
fa aquest decret-llei, és el risc dels nostres drets 
fonamentals: el dret a la llibertat d’expressió i el 
dret de manifestació o reunió. Malauradament, 
hi ha molta gent que es pensa que això no va 
amb ells.

Ja veurem què és el que passarà a partir d’ara 
quan es faci una vaga per defensar drets la-
borals en qualsevol col·lectiu de treballadors, 

moltes de les persones que es pensaven que 
totes aquestes mesures aprovades no anaven 
amb ells, s’adonaran que estaven equivocats, 
però llavors de poc serviran les lamentacions, 
quan no s’ha estat al costat dels que en el seu 
dia lluitaven per salvaguardar els nostres drets 
més fonamentals de llibertat d’expressió i reunió 
entre d’altres.

Encara hi som a temps, molts dels nostres avant-
passats van deixar-se la pell per defensar uns 
drets conquerits que ara ens volen arrabassar 
amb decrets i altres martingales. No abaixem 
els braços, no ens ho perdonaríem mai.

Aprofito com cada any per felicitar-vos aquestes 
festes i desitjar-vos que les gaudiu en compa-
nyia de les vostres famílies i éssers estimats, en 
aquesta ocasió amb un poema de Salvador Es-
priu anomenat “Prec de Nadal”:

“Mira com vinc a la nit del meu poble, del món, 
sense cants ni ja somnis, ben buides les mans: 
et porto sols el meu gran crit. Infant que dorms, 
no l’has sentit? Desperta amb mi, guia’m la por 
de caminant, aquest dolor d’uns ulls de cec din-
tre la nit.”

Bon Nadal i millor 2020!! 

Ernest Plans Colomé
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PLE DE L’AJUNTAMENT
12 DE SETEMBRE

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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DEL DIA 1 D’AGOST DE 2019.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 00:50 al 
02:39 del CD.
Se sotmet a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió del dia 1-8-2019, que s’aproven, 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, DEL COMPTE GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2018.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació del Compte 
General de l’exercici 2018, obrant a l’expedient.
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 02:44 al 
06:00 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del Compte General 
de l’exercici 2018, més amunt transcrita, que 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.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS 
REPRESENTATS DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA ALS 
ÒRGANS COL·LEGIAT QUE SÓN COMPETÈNCIA DEL 
PLE.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de nomenament de 
representants, obrant a l’expedient.
Es proposa:
Nomenar com a representants de l’Ajuntament de l’Ampolla als 
òrgans que s’indiquen:
Representant a la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

al Sr. Lluís Cabrera Roch i a la Sra. Meritxell Faiges Albiol.
Representant al Consell Directiu del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
a la Sra. Meritxell Faiges Albiol.
Representat al Consell Escolar de l’Escola Mediterrani al Sr. Àlvar 
Casanova Curto.
Representant al Grup d’Acció Litoral / Costa de l’Ebre al Sr. José Luis 
Pitarque Balagué.
Representant al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià al Sr. Francesc Arasa Pascual.
Representant al Consorci Localret al Sr. Rafel Tomàs Royo.
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 06:10 al 
07:40 del CD.
Se sotmet a votació la proposta de nomenament dels representants 
de l’Ajuntament als òrgans col.legiats, més amunt transcrita, que 
s’aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts per L’Ampolla 
i 4 abstencions dels GG.MM. d’ERC i Ciutadans.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS 
MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE TURISME I ESPORTS.
Es proposa al Ple:
Nomenar com a vocals del Patronal als Regidors de la Corporació 
Srs.:
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
Nomenar com a vocals, elegits pel Ple de l’Ajuntament entre 
persones relacionades amb els sectors turístics i entitats ciutadanes 
interessades amb el fet turístic, seleccionades per raó de la seva 
representativitat i competència, als Srs:
Sra. Juani Piñana Comí
Sra. Meritxell Jardí Llambrich
Sra. Anna Curto Juan
Sr. Carlos Múria Arrufat
Sra. Vanesa Segarra Piñol
Sr. Xavier Cabrera Salvadó
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 07:46 al 
15:43 del CD.
Se sotmet a votació la proposta de nomenament dels membres del 
Consell Rector del Patronat de Turisme, més amunt transcrita, que 
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 Ciutadans.

5.- MOCIÓ DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ 
D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS ESTUDIS DELS 
ALUMNES A L’ESCOLA MEDITERRANI.
El Sr. Sebastià Castañeda Ramos, com a portaveu del grup municipal 
de Ciutadans, exposa els motius de presentació d’una moció, per 
la qual, se sotmeti a votació la creació d’una comissió de seguiment 
dels estudis dels alumnes de l’Escola Mediterrani de L’Ampolla.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, estan enregistrades del minut 16:09 al 20:50 del CD.
Se sotmet a votació la proposta de creació d’una comissió de 
seguiment, més amunt transcrita, que no s’aprova per 7 vots en 
contra del grup municipal de Junts per L’Ampolla, 1 vot a favor del 
grup municipal Ciutadans i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
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6.- MOCIÓ DE CIUTADANS PER COMPLEMENTAR 
LA BORSA DE TREBALL JA CREADA AMB SISTEMES 
ALTERNATIUS.
Les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, estan enregistrades del minut 20:58 al 27:03 del CD.
Se sotmet a votació la proposta de creació d’una comissió de 
seguiment, més amunt transcrita, que no s’aprova per 7 vots en 
contra del grup municipal de Junts per L’Ampolla i 4 vots a favor dels 
GG.MM. d’ERC i Ciutadans.

7.- PRECS i PREGUNTES.
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el 
sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 27:07 al 
28:15 del CD.

PLE DE L’AJUNTAMENT 
14 D’OCTUBRE

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

SRS. NO ASSISTENTS:
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- RATIFICAR EL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.
Ratificada pels vuit membres assistents.

2.- MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER 
A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN 
DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ
El ple, amb 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i 1 
d’ERC adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria 
emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la 
causa independentista, constatant que representa una regressió dels 
drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.

SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i 
preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els 
exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap 

delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i 
a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i 
posteriors a aquesta data.

TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, 
dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta 
de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a 
dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via 
democràtica i pacífica.

QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del 
moviment independentista català. Condemnar tots els intents de 
criminalització del moviment independentista que les seves diferents 
institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen 
construir.
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la 
legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents 
institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n 
derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.

SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de 
Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-
nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en 
una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.

SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Ampolla a totes les 
mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a 
nivell nacional com internacional, i convidar

la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques 
a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en 
l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre 
al Palau de la Generalitat.

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia 
rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania 
de L’Ampolla, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la 
pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, 
imprescindible en qualsevol estat de dret.

NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració 
de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país 
als municipis agermanats.

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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 JUNTA DE GOVERN 
30 DE SETEMBRE DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1771/2019. 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. 22 2na planta del pàrking del 
Barranc de Cervera a Fernando A.M.

G1772/2019. Montserrat B.G.- Targeta d’apar-
cament per a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, per unanimitat acorda: 
Concedir a la Sra. Montserrat B.G. 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. 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 133/2019. Cristina P.C. Concedida
Expt. 134/2019. José S.E. Ajornada
Expt. 135/2019. Alfredo José D.B. Concedida
Expt. 136/2019. Valentí R.C. Concedida
Expt. 138/2019. Damián H.A. Concedida
Expt. 139/2019. Alfonso C.R. Concedida

ALTRES.
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:
Esmenar la clàusula 7 i l’Annex I del Plec de clàu-
sules administratives particulars i condicions tècni-
ques reguladores del 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, i 
publicar-ho novament al perfil del contractant de 
l’Ampolla.

 

JUNTA DE GOVERN 
17 D’OCTUBRE DE 2019

INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1842/2019. 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. 17 2na planta del pàrking del 
Barranc de Cervera a Viktor N.

G1885/0219. Cristòbal Castells Gilabert.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar-lo per a posar música durant la festa del 
dia 31 d’octubre de 2019 únicament a l’inte-
rior del local Ciber Café l’Estació, sense causar 
molèsties als veïns fins a les 02:00 h. En el cas 
que es produeix queixes els Agents municipals li 
requeriran perquè aquesta cessi. Significant-li 
que aquesta autorització resta condicio-
nada a l’estricte compliment de l’horari. 
Els Vigilants municipals controlaran que es com-
pleixin les condicions de la present autorització, 
en especial l’hora màxima autoritzada per a fer 
música al local, i el seu incompliment serà motiu de 
denegar qualsevol altra autorització excepcional 
d’aquest tipus, atès que la llicència del local és de 
restaurant i no bar musical o similar.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 140/2019. Pablo E.C. Concedida 
Expt. 142/2019. Natividad C.G. Concedida
Expt. 145/2019. Maite G.L. Concedida
Expt. 146/2019. Belen V.F. Concedida
Expt. 147/2019. Juana H.G. Concedida
Expt. 148/2019. Mª José V.S. Concedida
Expt. 149/2019. Gemma R.P. Concedida
Expt. 150/2019. Comunitat de Propietaris Jardimar. 
Ajornada 
Expt. 151/2019. Pablo L.V. Concedida
Expt. 152/2019. Francis S. Concedida
Expt. 153/2019. Dolores G.R. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS
G1874/2019. Associació Esportiva Jordi Pitar-
que. Petició subvenció activitats 2019.
La junta de govern acorda:
Concedir una aportació econòmica de 3.500,00 
€ a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE 
per a l’activitat de la IX edició del Torneig de fut-
bol categoria Aleví que van portar a terme a les 
instal·lacions del Club Futbol L’Ampolla i a la zona 
lúdicoesportiva els caps de setmana del 7 i 14 de 
setembre de 2019.

ALTRES.
Expedient: 98/2019 (1708/2019-E-RC-2524)
Titular: Rosa Blanca C.T.
Activitat: Venda de pintures i articles de decoració
Emplaçament: Avinguda Barceloneta 6 

La Junta de Govern Acorda:
Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament 
de l’Ampolla es dóna per assabentada que amb 
efectes de 17 d’octubre de 2019, la Sra. Rosa 
Blanca C.T., ha començat a exercir legítimament 
l’activitat de venda de pintures i articles de deco-
ració queda classificada amb codi 4752 Comerç 
al detall de ferreteria, pintures i vidre en establi-
ments especialitzats amb una superfície inferior a 
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120m2, classificada a l’annex I, activitat sotmesa 
a règim de declaració responsable, al local situat 
a l’Av. Barceloneta, núm. 6 de l’Ampolla, en virtut 
de la comunicació prèvia presentada en el seu dia 
davant aquesta corporació local.

G1363/2019. Proposta de classificació.
Contracte: Obres del projecte “Nou dipòsit 
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”
La Mesa de contractació per la valoració de la do-
cumentació obrant en el sobre únic digital, reunida 
el 12 de setembre de 2019, acordar:
Admetre als següents licitadors:

EMPRESA OFERTA ECONÒMICA
TECNIRIEGO BINÉFAR, S.L. 345.069,77 €
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A. 369.018,22 €
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 384.867,43 €
GILABERT MIRÓ S.A. 393.703,37 €
SANIFUTUR, S.A. 394.897,00 €
CANALIZACIONES CIVILES, S,.A 394.960,86 €
REGIMOVI, S.L. 395.000,00 €
OMEGA INGENIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 396.838,47 €
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A. 401.565,85 €
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, S.L. 413.223,16 €
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A.U. 418.833,38 €
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA, S.L. 427.811,45 €
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 429.571,70 €

G1884/2019. Aprovació, si escau, del conveni 
entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’empresa Blip-
vert recologics per al servei de recollida selectiva i 
reciclat de llaunes de beguda a l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la subscripció del Conveni de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’empresa Blip-
vert recologics per al servei de recollida selectiva i 
reciclat de llaunes de beguda a l’Ampolla, d’acord 
amb el document que figura a l’expedient.

 

JUNTA DE GOVERN 
28 D’OCTUBRE DE 2019

INSTÀNCIES I PETICIONS. 
S’acorda:
Desestimar la petició de la Sra. Júlia R.L. ja que les 
places del mercat dels dimecres estan totes ocupa-
des, no havent disponibilitat actualment de col·lo-
car-ne de noves. 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 110/2019. Eva B.T. Concedida
Expt. 143/2019. Mercedes C.G. Concedida

ALTRES.
Expedient: 87/2019 (1309/2019-E-RC-1802)
Sol·licitant: Elisabet D.P.
Activitat: Local destinat a bar restaurant
Emplaçament: Avda. Maritima Ramon Pous 38, 
baixos

La Junta de Govern Acorda:
Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament 
de l’Ampolla es dona per assabentada que amb 
efectes de 28 d’octubre de 2019 en endavant, 

Elisabet D.P. consta com a nou titular del BAR-RES-
TAURANT ubicat a l’Av.Marítima Ramon Pous, 
núm. 38, baixos, subrogant-se com a nou titular 
en els drets i les obligacions derivats de la llicència 
o autorització, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corpora-
ció local.

JUNTA DE GOVERN 
4 DE NOVEMBRE DE 

2019
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1945/2019.  AMPA Ceip Mediterrani.
Sol·liciten l’ús de les instal·lacions municipals del carrer Les 
Codines per poder dur a terme l’extraescolar de música els 
dijous i els divendres, s’acorda:
Autoritzar l’ús de les esmentades instal·lacions a l’AMPA 
Ceip Mediterrani per a dur a terme l’activitat indicada 
durant el curs escolar, així com fer-nos càrrec de la neteja.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 109/2019. Montse S.G. Ajornada
Expt. 161/2019. Comunitat Propietaris edi�ci 
Aguiló . Concedida
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ASSUMPTES ECONÒMICS
Liquidacions de la taxa d’ocupació del domini 
públic local de les companyies telefòniques i 
elèctriques
Es dona compte de les liquidacions de la taxa d’ocupació 
del domini públic local de les companyies telefòniques i  
elèctriques per import total de 5.411,72 €

LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL

ALTRES.
G1363/2019. Adjudicació.
Contracte: Obres del projecte “Nou dipòsit de 
proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”
La Junta de Govern,  acorda:
Primer.- Desestimar el recurs especial de contractació 
interposat per TECNIRIEGO BINÉFAR, S.L. contra 
l’acord de la Junta de Govern del dia 17/10/2019 
pel qual se’ls exclou del procediment de contractació 
del projecte l’execució de les obres ”Nou dipòsit de 
proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”, pel fet d’haver 
justificat insuficientment la viabilitat econòmica de l’oferta 
presentada.
Segon.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les 
obres incloses en el projecte “Nou dipòsit de proveïment 

municipal de l’Ajuntament de L’Ampolla
La Mesa de contractació per la valoració de la 
documentació obrant en el sobre únic digital, reunida el 
30 d’octubre de 2019, acorda:
Admetre als següents licitadors:

EMPRESA OFERTA ECONÒMICA
Manain Elevació S.L. 41.300 € + IVA

G1260/2017. Aprovació, si escau, de la cons-
titució de la Junta de Compensació  del sector 
PA-04 del POUM de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la constitució de la Junta de Compensació 
del sector PA-04  del POUM de l’Ampolla formalitzda 
en l’escriptura pública, atorgada per Joan Carles Ollé 

Periode Empresa Ingressos Nets Import a pagar
3 1ER TRIMESTRE 19 KILOWATIOS VERDES SL 9.359,79 140,40 €
4 2N TRIMESTRE 19 KILOWATIOS VERDES SL 3.727,26 55,91 €
5 3ER TRIMESTRE 19 KILOWATIOS VERDES SL 5.417,14 81,26 €
6 1ER TRIMESTRE 19 AXPO IBERIA SL 6,87 0,10 €
7 2N TRIMESTRE 19 AXPO IBERIA SL 588,55 8,83 €
8 3ER TRIMESTRE 19 AXPO IBERIA SL 792,27 11,88 €
9 4ART TRIMESTRE 18 SUNAR ONE HOME SL 269,38 4,04 €
10 1ER TRIMESTRE 19 SUNAR ONE HOME SL 1.087,38 16,31 €
11 2N TRIMESTRE 19 SUNAR ONE HOME SL 334,01 5,01 €
12 3ER TRIMESTRE 18 ORANGE ESPANGE SAU 6.506,79 97,60 €
13 4ART TRIMESTRE 18 ORANGE ESPANGE SAU 6.218,34 93,28 €
14 1ER TRIMESTRE 19 ORANGE ESPANGE SAU 6.522,13 97,83 €
15 2N TRIMESTRE 19 ORANGE ESPANGE SAU 8.874,01 133,11 €
16 3ER TRIMESTRE 19 ORANGE ESPANGE SAU 8.012,88 120,19 €
17 3ER TRIMESTRE 18 ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL 1.062,74 15,94 €
18 4ART TRIMESTRE 18 ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL 1.282,23 19,23 €
19 1ER TRIMESTRE 19 ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL 789,39 11,84 €
20 2N TRIMESTRE 19 ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL 577,18 8,66 €
21 3ER TRIMESTRE 19 ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL 2.265,27 33,98 €
22 2N TRIMESTRE 18 IBERDROLA COM. ULTIMO RECURSO SAU 1.147,03 17,21 €
23 2N TRIMESTRE 18 IBERDROLA CLIENTES SAU 43.214,26 648,21 €
24 3ER TRIMESTRE 18 IBERDROLA COM. ULTIMO RECURSO SAU 2.120,04 31,80 €
25 3ER TRIMESTRE 18 IBERDROLA CLIENTES SAU 55.128,00 826,92 €
26 4ART TRIMESTRE 18 IBERDROLA COM. ULTIMO RECURSO SAU 1.529,97 22,95 €
27 4ART TRIMESTRE 18 IBERDROLA CLIENTES SAU 64.196,40 962,95 €
28 1ER TRIMESTRE 19 IBERDROLA COM. ULTIMO RECURSO SAU 1.223,64 18,35 €
29 1ER TRIMESTRE 19 IBERDROLA CLIENTES SAU 40.452,86 606,79 €
30 2N TRIMESTRE 19 IBERDROLA COM. ULTIMO RECURSO SAU 364,58 5,47 €
31 2N TRIMESTRE 19 IBERDROLA CLIENTES SAU 57.374,20 860,61 €
32 3ER TRIMESTRE 19 IBERDROLA CLIENTES SAU 29.357,84 440,37 €

d’aigua potable a l’Ampolla”, a l’empresa GESTIÓN Y 
TÉCNICAS DEL AGUA S.A.”, amb CIF A78139755, per 
import de  446.512,05 € inclòs, amb el desglossament 
següent: 369.018,22 €, pressupost net i 77.493,82 € 
en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA).

G1716/2019. Proposta de classi�cació.
Contracte administratiu mixt de subministra-
ment, mitjançant adquisició, i servei de mante-
niment de carretilla elevadora per a la brigada 
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i Favaró, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de 
Catalunya, a Barcelona, amb data 30 de maig de 2019 
i amb número de protocol 1918.

G1595/2018. Promociones Aragón Britania 
SA. Modi�cació puntual núm. 8 del POUM de 
l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Donar trasllat de la resolució de la CUTTE del dia 24-
10-2019, a Promociones Aragon Britania SA per tal que 
incorpori les prescripcions en els termes previstos en la 
mateixa mitjançant un text refós.

LA JUNTA DE 
GOVERN

11 DE NOVEMBRE DE 
2019

INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1997/2019. Francisco V.G.
Expedient: Ajut “xec nadó”
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Francisco V.G. l’ajut únic de 150 
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de 
la seva filla.

G1998/2019. Nuripe SLU.
Nuripe SLU, presenta instància per la que sol·li-
cita autorització municipal per fer un even gastro-
nòmic cultural, el proper dia 1 de desembre de 
2019, per celebrar la festa nacional de Roma-
nia. L’even consistirà en una degustació de plats 
i begudes típiques i una actuació musical amb un 
duet, de les 12 del migdia fins les 20:00 hores 
a la terrassa que té concedida al Barranc de la 
Borrasca.
La Junta de Govern, acorda: Autoritzar a Nuripe 
SLU per celebrar l’esmentat event.

G2009/2019. Club Gimnàstica Rítmi-
ca.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzat l’ús del pavelló vell per preparar l’es-
mentada coreografia els dies indicats. Signifi-
cant-los que hauran de posar-se en contacte amb 
la coordinadora de les instal·lacions la qual els 
indicarà les directrius a seguir.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 158/2019. Francisco G.G. Concedida
Expt. 156/2019. Rafael Julian P.M. Concedida 
Expt. 157/2019. Manuel S.M. Concedida
Expt. 159/2019. Clara de P.P. Concedida

ALTRES.
G1716/2019. Adjudicació.
Contracte administratiu mixt de subministra-
ment, mitjançant adquisició, i servei de mante-
niment de carretilla elevadora per a la brigada 
municipal de l’Ajuntament de L’Ampolla

La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte mixt de subministrament, 
mitjançant adquisició, i servei de manteni-
ment de carretilla elevadora per a la brigada 
municipal de l’Ajuntament de l’Ampolla, a 
l’empresa MANAIN ELEVACIÓ S.L., amb CIF 
B43879501, per import de 49.973 € inclòs, 
amb el desglossament següent: 41.300 €, 
pressupost net i 8.673 € en concepte d’Impost 
sobre el valor afegit (IVA).

Expedient: 107/2019 (1943/2018-E-
RC-3103)
Titular: Sarah J.C.
Activitat: Local destinat a bar-cafeteria
Emplaçament: Carrer Osca 5, baixos local 2

La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant els interessats que l’Ajunta-
ment de l’Ampolla es dona per assabentada que 
amb efectes de 11 de novembre de 2019 en 
endavant, Sarah J.C. consta com a nou titular 
del BAR-CAFETERIA ubicat al carrer Osca, núm. 
5 baixos local 2, subrogant-se com a nou titular 
en els drets i les obligacions derivats de la llicèn-
cia o autorització, en virtut de la comunicació 
prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
corporació local.

G2000/2019, G2001/2019, 
G2002/2019, G2003/2019, 
G2004/2019. Sol·licitud subvencions d’amb-
dues línies de �nançament del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024

Els serveis tècnics municipals van redactar les 
memòries:
- Nou equipament de telecomunicacions i connectivitat 
amb l’ajuntament de xarxa wifi per la zona esportiva.
- Arranjament i millora del camí del Roquer (tram inicial 
camí del Roquer i tramí del camí d’enllaç amb carretera 
N-340).
- Millora espais urbans (Av. Generalitat i Àrea de jocs 
infantils)
La Junta de Govern, acorda:
Primer.- Sol·licitar de subvenció del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2020-2024 (línia d’inversió):
- Nou equipament de telecomunicacions i connectivitat 
amb l’ajuntament de xarxa wifi per la zona esportiva.
- Arranjament i millora del camí del Roquer (tram inicial 
camí del Roquer i tramí del camí d’enllaç amb carretera 
N-340).
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Lluís Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

2015 2016 2019-1 2019-2
CENS 2.117 2.101 2.104 2.113

VOTANTS 1.454 69.00% 1.364 65% 1.596 75.86% 1.490 70.50%

JxCAT 451 31.05% 334 24.81% 407 25.50% 378 25.37%

ERC 249 17.15% 277 20.58% 465 29.14% 401 26.90%

PSC 122 8.40% 125 9.29% 234 14.66% 178 12.03%

PP 162 11.15% 188 13.97% 77 4.82% 90 6.15%

E. COMU 262 18.05% 290 21.55% 149 9.34% 178 12.03%

C’s 139 9.60% 107 7.95% 154 9.65% 65 4.39%

PACMA 8 0.59% 5 0.31% 12 0.81%

CUP 96 6.44%

VOX 47 2.94% 66 4.46%

BLANC 8 0.06% 15 0.71 14 0.88% 13 0.87%

NULS 8 0.06% 18 086 8 0.50% 10 0.67%

Resultats a L’Ampolla, 
de les quatre ultimes eleccions al congres

Es obvi cap comentari, tanmateix, els resultats parlen  per si sols.

- Millora espais urbans (Av. Generalitat i Àrea de jocs 
infantils)

Segon.- Sol·licitar de subvenció del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2020-2024 (línia d’acció territorial a municipis 
petits)
- Arranjament i millora del camí del Roquer (tram inicial 
camí del Roquer i tramí del camí d’enllaç amb carretera 
N-340).
- Millora espais urbans (Av. Generalitat i Àrea de jocs 
infantils)

JUNTA DE GOVERN
18 DE NOVEMBRE DE 

2019
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G2014/2019. Asociación Vela Azul.
Autoritzar la Sala de l’antic Centre Cívic per fer 
classes dos dimarts al mes de les 14:00 a les 

17:30 h a partir del 19 de novembre de 2019 
amb una previsió d’unes 5 sessions en total. Sig-
nifi cant-los que hauran de posar-se en contacte 
amb la coordinadora de les instal·lacions la qual 
els indicarà les directrius a seguir.

G1960/2019. Cristina A.D.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Cristina A.D. per a la col·locació 
d’un gual permanent per a l’entrada i sortida 
de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Ventura 
Gassol, núm. 8, d’aquesta localitat. 

G1968/2019. Conxi P.C.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Conxi P.C. per a la col·locació d’un 
gual permanent per a l’entrada i sortida de vehi-
cles a l’immoble ubicat al carrer Ventura Gassol, 
núm. 16, d’aquesta localitat.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 134/2019. José S.E. Concedida
Expt. 137/2019. Javier C.M. Concedida
Expt. 144/2019. Xavier R.U. Concedida
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L’Ampolla celebra 
els 30 anys de la seva Segregació

Redacció

El nostre poble va celebrar 
els passats dies 15 i 16 
de novembre els 30 anys 
de la seva Segregació. Di-
vendres, en el marc de la 
7a edició de la Setmana 
del Comerç, va tenir lloc 
la degustació popular Tast 
festiu, on els assistents van 
poder gaudir de mandon-
guilles amb salsa i d’un 
pastís per celebrar l’ani-
versari de l’Ampolla. La 
vetllada va estar acompa-
nyada pel concert de Mi-
quel Rullo.

L’endemà dissabte va tenir 
lloc el sopar popular de la 
Festa de la Segregació, 
on uns 700 ampolleros i 
ampolleres van reunir-se 
al Casal Municipal per 
passar-s’ho bé i compartir 
taula per degustar el tra-
dicional bou estofat. Com 
tots els anys, el tiquet per 
al bou estofat valia 1 euro, 
la recaptació de totes les 
racions venudes va anar 
destinada íntegrament a 
la Marató de TV3. La nit 
va acabar amb el ball a 
càrrec de l’orquestra Ci-
marrón.
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Més de 2.000 persones
gaudeixen de la V Festa de 
l’Associació Amics del Cavall

Redacció

La Festa de l’Associació Amics del Ca-
vall de l’Ampolla, que es va celebrar 
el passat 17 de novembre a la platja 
de les Avellanes, enguany va arribar 
a la seva cinquena edició. Després 
d’aquests anys, l’esdeveniment ja s’ha 
consolidat i és un acte molt esperat 
pels ampolleros i ampolleres, així com 
pels visitants del nostre poble.

Unes 2.000 persones van omplir els 
miradors de la platja durant tot el matí 
per gaudir de passejades en carro, en 
ponis, de l’espectacle Acariciando el 
alma que va anar a càrrec de Toño 
Serrano i de les exhibicions dels alum-
nes del Club Hípic Conrad Costes.

La festa, com tots els anys, va tenir el 
seu vessant solidari amb la venda de 
dolços per recaptar fons que aniran 
destinats a La Marató de TV3. L’orga-
nització va recollir 302,20 euros per 
a la investigació de les malalties mi-
noritàries. L’acte es va cloure amb un 
sorteig de regals dels comerços col·la-
boradors amb la festa.

L’Associació Amics del Cavall de l’Am-
polla vol agrair al públic assistent la 
seva presència a l’esdeveniment, i en 
especial a tots els col·laboradors, per-
què sense ells la festa no seria possi-
ble.
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Fotos cedides per Paco Cabrera



A per un altra estrella daurada

En guany el campionat de Catalunya de dòmino, a la 
província de Tarragona, s’ha iniciat amb molt bon peu 
i amb immillorables impressions.

Els nostres representants han començat aquest torneig 
2019/2020 amb moltíssima força, vencent en les qua-
tre primeres jornades i, encara que en la 5a, la sort no 
ens va ser favorable, l’equip de l’Ampolla segueix líder 
del seu grup al costat del C.D. Salou, que presumible-
ment es converteixi, en l’equip a batre de la present 
edició.

L’objectiu del C.D. l’Ampolla, no és altre que afegir una 
altra estrella daurada a l’escut del nostre club, aconse-
guint novament el títol de campió de la província de 
Tarragona i poder així, intentar l’assalt al Campionat 
d’Espanya, que aquest any encara està pendent de de-
finir la seu on se celebrarà.

Els jugadors que componen l’equip, són els mateixos 
que varen jugar en anys anteriors, la qual cosa és tota 
una garantia, donats els bons resultats que s’han obtin-
gut en les darreres temporades. L’única diferència és 
que, en la present edició, l’equip lluirà unes noves i 

boniques equipacions que els hi donaran un aspecte 
molt més seriós i professional.

Però aquestes equipacions estan, de moment, coixes. 
Els hi falta la presència d’un espònsor. El logotip d’algu-
na empresa local que desitgi que el seu nom es passegi 
per tota la província, al principi, i qui sap si per tot 
Catalunya i Espanya posteriorment.

El C.D. l’Ampolla apel·la a la iniciativa de les empreses 
de la zona perquè, una o diverses d’elles, tinguin pre-
sència en aquesta gloriosa samarreta, que no oblidem 
és la samarreta que representa el primer equip de dòmi-
no federat i reconegut d’Espanya. Animeu-vos.

Sota a l’esquerra, els 6 components de 
l’equip en l’última jornada.

A dalt els nostres jugadors en plena acció.
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La partida definitiva

Continua del Nº 158 de La Marinada
 Resum anterior

S’ha trobat a Barcelona el cadàver d’una dona jove amb evidents mostres d’haver estat violada, entre els seus dits 
penja una joia representant el dos pito d’una fitxa de dòmino. Anys abans, a Buenos Aires, es van produir 4 assas-
sinats amb característiques similars. Ara l’escena es trasllada a l’Ampolla on Ben, un sergent dels Mossos, es veurà 
involucrat en el cas.

Trontollant Ben es dirigeix al lavabo. 
El bar està ja gairebé buit. A la pun-
ta de la barra, la Lola “La Chata”, 
la propietària del local, amb la qual 
Ben no es parla des de fa molt de 
temps, es llima les ungles mentre fu-
lleja desganadament una revista del 
cor.

A l’altre reservat, dues noies estan 
molt ocupades amb un client que, tot 
i l’empeny que hi posen, no aconse-
gueixen posar punt final a la tasca 
que fa molta estona que han comen-
çat. (...)

Ben, després de recriminar-li a Alba 
l’import del compte, li dóna una últi-
ma rebregada i surt del local en di-
recció al seu 2 CV.

La nit li colpeja la cara i Ben parlant 
suaument amb si mateix, es dóna un 
copet a la cara per matar un mos-
quit que, segons sembla, l’estava es-
perant. Obre la porta del seu cotxe 
amb dificultat i es deixa caure darre-
re el volant.

El cap li dóna voltes. La vida li dóna 
voltes. (...)

Intenta inserir la clau, però el seu 

estat és tan lamentable que no ho 
aconsegueix i li cauen de la mà. En 
la foscor de l’interior del vehicle in-
tenta recuperar-les, però no les troba, 
li han caigut sota del seient. Maleeix 
en veu alta i esbufegant una vegada 
darrere l’altra estira la mà i, gairebé 
sense adonar-se’n, recolza al cap 
en el seient de l’acompanyant. Els 
seus ulls es tanquen a poc a poc i, 
a l’instant, es queda profundament 
adormit.

Mitja hora més tard, els llums del lo-
cal comencen a apagar-se i el client 
i les dues noies que havien compartit 
el reservat, apareixen per la porta.

En la penombra, una ombra amaga-
da darrere d’unes caixes de cervesa 
observa, silenciosament,

com es munten a la part davantera 
d’un Mercedes negre aparcat en un 
racó del pàrquing i, entre rialles i 
promeses eròtiques, posen rumb a la 
carretera nacional.

Pocs minuts més tard la porta del lo-
cal s’obre de nou i apareix l’Alba. 
Porta a la mà la paga del dia i, com 
sempre, té la sensació que la Chata 
l’ha tornat a cisar. Es repeteix una ve-

gada darrere l’altra que ha de can-
viar de treball, que la seva perma-
nència en aquest antre de carretera 
a arribat a la seva fi. Però, en el fons 
sap que demà i tornarà i que, com 
ha estat fent durant els últims 5 anys, 
posarà tot el seu esforç en fingir inte-
rès davant dels problemes i les mos-
tres de solitud dels seus clients i, a 
canvi d’unes quantes copes, els brin-
darà unes carícies, i alguna coseta 
més. (...)

L’Alba puja al flamant Citroën C5 
del que tan orgullosa se sent. Però, 
abans que pugui tancar la porta, 
l’ombra s’abalança sobre el cotxe. 
Amb un ràpid moviment li ruixa a la 
cara amb un esprai.

La noia, desconcertada i sense temps 
de reacció, intenta cridar, però la 
mà del seu agressor li tapa la boca 
amb força i, immediatament un gran 
ensopiment s’apodera d’ella. Se li 
comença a ennuvolar la vista i a poc 
a poc va perdent el coneixement.

A pocs metres, absent completament 
de tot el que està succeint, Ben ron-
ca plàcidament sense assabentar-se 
de res...

continuarà en el següent capítol de la Marinada 
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Ramona Miralles

CURS DE CUINA DE NADAL 

El passat dimecres, dia 27 de novembre, es va acabar 
el curs de cuina de Nadal, que durant 7 setmanes i amb 
una gran assistència d’alumnes, s’ha anat desenvolupant 
a l’Ampolla, concretament a la cuina i a les instal·laci-
ons de l’Onada, que molt amablement ens han estat 
cedides per aquest curs de cuina.

Com en l’altre curs de primavera que ja es va fer, la 
Ramona ha comptat amb la inestimable col·laboració, 
cada setmana, de la Gemma Aixendri i també en dues 
setmanes, amb la inestimable col·laboració de Susana 
Bertomeu i que en ens ha delectat amb unes postres i 
unes galetes esplèndides.

Realment, cada setmana hi ha hagut uns plats diferents i 
tots han fet les delícies dels i les assistents. Des de l’ànec 
mut a la taronja, passant per la sarsuela, els canelons de 
foie, el tronc de nadal i l’últim dia amb les galetes de la 
Susana i les amanides de la Gemma, ha estat un gran 
èxit i tothom ja espera l’inici del curs vinent, que si tot va 
bé, començarà per la primavera.

Agrair la bona harmonia i col·laboració del personal 
del Centre de Dia l’Onada i també del nostre Ajunta-
ment, ja que ens permet poder fer aquests cursets amb 
unes condicions esplèndides. Això fa cultura de poble, 
ja que la bona tasca de la Ramona permet recollir els 
seus fruits en benefi ci de la gent de l’Ampolla.

Bones festes a tots i totes.

Bon Nadal.
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La Biblioteca acull dues presentacions 
de llibres d’autors ebrencs

Redacció

La Biblioteca ha acollit darrerament 
dues presentacions de llibres d’autors 
provinents de les Terres de l’Ebre. El 
passat 27 de setembre va tenir lloc 
la presentació de l’obra titulada Els 
Cants de les Plantes. Aquesta publica-
ció reuneix una selecció de cants de-
dicats a 88 espècies de plantes que 
campen pel nostre país. Està escrita 
en versos heptasil·làbics adaptables 
a diversos gèneres de cançó popular, 
que han estat elaborats pel Taller de 
Cant Popular del Museu de la Pauma 
de Mas de Barberans. Durant l’acte, 
es va fer una selecció de versos del 
llibre que van ser cantats en directe.

L’altra presentació, que es va celebrar 
el 6 de desembre, va ser la del llibre 

La ciutat del mar, escrit pel roquetenc 
Ramon Masdeu Andreu. Es tracta 
d’una novel·la curta de gènere fantàs-
tic, adreçada a tots els públics, durant 
la qual el protagonista trasllada els 
lectors a una època convulsa i perillo-
sa on se li encomana una missió que 
pot sobrepassar les seves possibilitats. 
La història es basa en uns protagonis-
tes que mostren el passat, lluiten pel 
futur i descobreixen una ciutat plena 
de misteris que s’escapen de l’ente-
niment de la gent d’aquella època i 
potser també de la nostra. Durant la 
presentació, que va estar centrada en 
un diàleg entre l’ampollero Manolo 
Sánchez i l’escriptor, es va parlar tant 
de l’obra com de la trajectòria profes-
sional de l’autor.
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ERASMUS+ A 
L’INSTITUT DE CAMARLES

Olga Bertomeu Forés

L’Institut de Camarles forma part d’un 
grup d’instituts que gaudeixen de be-
ques Erasmus+. Durant dos cursos, el 
curs 2019-2020 i el 2020-202, par-
ticiparem en dos projectes Erasmus 
KA229 en els quals participen tant 
alumnes com professors. En el pro-
jecte que participaran alumnes de 3r 

d’ESO, l’institut és el coordinador, i 
rep el títol «Smart Waste Managers» 
pretén conscienciar els alumnes del 
fet que gastant menys pots produir 
més «less means more». Els països 
participants a part de nosaltres són: 
Turquia, Portugal, Polònia, Eslovè-
nia i Romania. Tots els alumnes de 

3r participaran en el projecte però 
només 17 seran becats i viatjaran 
gratuïtament als països esmentats.

L’altre projecte, anomenat «Era+ Inte-
grated Learning Challenges», partici-
paran alumnes de 1r de Batxillerat. 
En aquest projecte l’institut participa 



Escola | 19

com a soci col·laborador. Els altres 
països participants són: Grècia (país 
coordinador), Alemanya, Bulgària, 
Eslovàquia i Romania. Viatjaran 
professors implicats en el projecte 
i 18 alumnes en total. Els alumnes 
aprofundiran en el coneixement de 
la dimensió europea des dels aspec-
tes culturals, geogràfics i històrics; a 
més, desenvoluparan el seu procés 
en l’aprenentatge des de l’enfoca-
ment d’intel·ligències múltiples.

Del 22 al 25 d’octubre, Olga Ber-
tomeu, coordinadora del projecte i 
Feli Icart, directora del centre, van 
estar a Corfú per tal de rebre for-
mació necessària per portar-lo en-
davant. Olga, com a ambaixadora 
eTwinning, va donar formació sobre 
la plataforma TwinSapce.

Del 10 al 15 de novembre, Olga 
Bertomeu i Carme Sabater van parti-
cipar en unes jornades de formació 
STEAM (Science, Technology, En-
gineering, Art and Maths) a Istanbul. 
La formació va tenir lloc a Turquia, a 
l’institut IBB Barbaros Hayrettin Pasa, 
on tenen una llarga experiència en 
projectes d’aquest tipus. Allí es va 
parlar de les activitats que es duran 
a terme amb els estudiants de 3r i 
de les pròximes mobilitats que ja se-
ran amb alumnes: Portugal (primera 
setmana de març) i Polònia (tercera 
setmana de maig).

Des del centre, estem molt satisfets 
amb el repte i esperem que els re-
sultats i les experiències viscudes per 
tota la comunitat educativa marquin 
un punt d’inflexió en el nostre institut.





Un total de 26 comerços van partici-
par en la VII Setmana del Comerç, que 
enguany va tenir com a temàtica Són 
30 anys; apropa’t i viu el nostre co-
merç amb motiu del 30è aniversari de 
la Segregació del municipi. Així, de 
l’11 al 17 de novembre, els establi-
ments locals van decorar els seus apa-
radors entorn del tema proposat per 
a aquesta edició i van oferir ofertes i 
promocions especials als clients.

D’aquesta manera, cada dia de la 
setmana es van promoure campanyes 
per potenciar els diferents productes 
dels establiments i fomentar el comerç 
local, com per exemple la campanya 
Benvinguts a la meva botiga, Gaudeix 
de la setmana del comerç, El producte 
estrella, Moltes felicitats, i Les botigues 
del nostre poble.

A més a més, dijous 14 de novembre 
es va organitzar la taula rodona Són 
30 anys amb Josep Curto, exdiputat 
del Parlament de Catalunya, i Francesc 
Sancho, exalcalde de l’Ampolla, com 
a convidats. Durant l’acte, es va fer un 
viatge en el temps, recordant què s’ha 
aconseguit i com es va aconseguir grà-
cies als valors de la gent i a la unitat i 
il·lusió del poble. Al mateix temps, es 
va crear un vincle entre el passat de 
l’Ampolla i el present que està vivint 
Catalunya, la llibertat, les persones i la 
democràcia. També es va tenir un es-
pecial record per Antoni del Amo, una 
de les principals figures que va lluitar 
per la segregació de l’Ampolla.

Per al cap de setmana, i coincidint 
amb la Festa de la Segregació, diven-
dres hi va haver la degustació popular 
Tast festiu, que va estar acompanyada 
pel concert de Miquel Rullo. L’endemà 
dissabte al matí, la Rondalla Suc d’An-
guila, Guardet i Silvia Ampolla van 
alegrar amb la seva música els carrers 
i establiments. A la nit, en el marc del 
sopar popular de la Festa de la Se-

Gairebé 30 comerços participen 
en la VII Setmana del Comerç

Redacció

gregació, es va realitzar el sorteig de 
xecs client entre totes les persones que 
havien comprat durant la setmana als 
comerços participants en la iniciativa. 
Com a final de festa, diumenge a la 
tarda hi havia programada l’actuació 
de Lo Golafre, però es va haver d’ajor-
nar a causa de la meteorologia.

Des de la Regidoria de Comerç i Ser-
veis Municipals, es valora molt positi-
vament la participació en la Setmana 
del Comerç, la decoració d’aparadors 
i l’ambientació d’establiments. “És una 
iniciativa que hem de seguir treballant 
i millorant, perquè els comerços locals 
es mostren satisfets dels resultats i de 
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les accions que s’organitzen durant 
aquests dies com la cantada de ronda-
lles, activitats que ajuden al foment del 
comerç local”, explica Geno Cabrera, 
regidora d’aquesta àrea.

Tanmateix, durant els dies que va tenir 
lloc la Setmana del Comerç, els nens 
i nenes de la llar d’infants Marinada i 
els del col·legi Mediterrani van visitar 
els comerços del poble, i també hi va 
haver una mostra als establiments par-
ticipants en la iniciativa dels dibuixos 
realitzats pels alumnes de l’escola del 
nostre poble.
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Ramon Masdeu i Andreu es defi neix 
com un emprenedor incansable, auto-
didacta i alumne etern de la universi-
tat de la vida. Va néixer a Reus el 9 
de maig de 1971 i va viure fi ns als 
14 anys a La Selva del Camp. Va ser 
quan tenia aquesta edat quan la seva 
família es va traslladar a Roquetes, on 
viu actualment. El seu escriptor de re-
ferència és el novel·lista, periodista i 
inventor espanyol Alberto Vázquez Fi-
gueroa. Quan li preguntes pel seu lli-
bre de referència, confessa que és La 
llamada de la selva de Jack London.

Tot i que la seva vida professional ha 
estat sempre vinculada al sector de 
la construcció, és tècnic superior en 
construcció, des dels 13 anys que es 
dedica a l’escriptura. Quan tenia 44 
anys, va decidir publicar el seu pri-
mer llibre de poesia, Dibuixant la vida 
(2015), es tracta d’una selecció de 
la seva obra a través de la qual plas-

”Amb el llibre La ciutat del 
mar volia fer refl exionar els 
lectors sobre què som com 
a humanitat, d’on venim i, 

sobretot, cap a on volem anar”
Mireia Curto Perelló - Periodista

ma la seva evolució poètica. Dintre 
del mateix gènere, també ha publicat 
amb diferents autors l’obra Poemes 
al vent 2019 (2019). Recentment, 
s’ha estrenat en el món de la novel·la 
amb l’obra La ciutat del mar (2019), 
que ha presentat a la Biblioteca de 
l’Ampolla i que la podeu trobar a La 
llibreria d’Avelina, a Amazon i al web 
d’autors locals www.llibresdautor.cat.

Actualment, és membre de l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana 
(AELC), també de l’associació Poemes 
al Vent i del col·lectiu DiLlums Arts al 
Forn.

Els teus inicis com a escriptor 
van ser en la poesia, per què 
has decidit passar-te ara a la 
novel·la?

Sempre m’havia fet il·lusió escriure 
una novel·la, sóc un gran lector i era 
un repte que feia molt de temps que 
volia assolir.

Quin va ser el primer llibre 
que vas escriure? I el primer 
que vas publicar?

El primer que vaig publicar, començo 
per la segona pregunta, Dibuixant la 
vida. Es tracta d’un recull de trenta 
anys de poemes. Ara bé, el que con-
sidero que és el primer llibre que he 
escrit és La ciutat del mar, una novel·la 
curta escrita amb intenció de ser un 
llibre.

Com et va sorgir la idea d’es-
criure La ciutat del mar?

Sense revelar el contingut de la histò-
ria, us puc dir que tenia ganes de fer 

refl exionar els lectors sobre què som 
com a humanitat, d’on venim i, sobre-
tot, cap a on volem que la humanitat 
vagi.

Per què hem de llegir el llibre?

Realment, els lectors llegim els gène-
res que més ens agraden. Crec que 
aquesta obra se l’ha de llegir aquella 
gent a qui li agraden escriptors com 
Verne, Tolkien, Pierre Boulle, George 
Turner, Stanislav Lem, Michael Crich-
ton, Robert Harris, Valerio Massimo 
Manfredi o Alberto Vázquez Figue-
roa. És a dir, aquells lectors a qui els 
hi agrada endinsar-se en les aventures 
d’obres com El senyor dels anells, So-
laris, El planeta dels simis, Pirates o El 
món perdut. En resum, és una novel·la 
que li interessarà al públic que s’ho 
passa bé amb llibres d’aventures, de 
gènere fantàstic i/o ciència-fi cció en-
tre les mans.

La ciutat del mar existeix?

La ciutat del mar existeix, però no 
us puc desvelar quina ciutat és. Per 
saber-ho, evidentment, haureu de lle-
gir-vos el llibre.

On podem situar la foto de la 
portada?

La foto de la portada, igual que la 
novel·la, és pura fi cció, però podem 
situar aquesta torre de la portada en 
un mar proper i càlid, i la torre pot 
arribar a ser el punt de partida d’un 
gran descobriment, que es descobreix 
al llarg de la història.
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Fes-nos cinc cèntims del llibre…

El protagonista ens trasllada en una 
època convulsa i perillosa on se li en-
comana una missió que pot sobrepas-
sar les seves possibilitats. Una novel-
la que ho afronta tot: política, religió, 
poder, assassinats, guerra i amor. Uns 
protagonistes que ens mostren el pas-
sat i lluiten pel futur i ens descobrei-
xen una ciutat plena de misteris que 
s’escapen de l’enteniment de la gent 
d’aquella època i potser també de la 

nostra. La història farà reflexionar els 
lectors sobre que el passat i el futur no-
més estan separats per una fina línia 
que es diu present.

Quants exemplars s’han edi-
tat d’aquesta novel·la?

Avui en dia les editorials fan edicions 
curtes, d’aquesta manera no generen 
grans despeses i minimitzen el risc, 
crec que s’ha fet una edició de qua-
tre-cents exemplars.

Tens pensat escriure una sego-
na part?

Estic escrivint una segona part de la 
novel·la, ja que el llibre té un comen-
çament i un final definits. Amb això vull 
dir que podria acabar perfectament tal 
com finalitza aquesta primera part, a 
més, el missatge que jo volia transmetre 
ja l’he transmès, però la història dona 
peu a moltes més possibilitats i també 
deixa alguns personatges amb assump-
tes al tinter, que crec que els lectors 
agrairan si els hi dono solució.

Quins altres projectes de futur 
tens entre mans?

Aquest mateix any 2019 ha sortit un 
llibre de poesia, en el qual col·laborem 
diferents poetes. Estic escrivint poe-
mes i tinc ja mig enllestit el que podria 
ser un nou llibre de poesia, tot i que 
aquest 2020 em posaré les piles per 
tal d’avançar la segona part de La ciu-
tat del mar. Ja tinc al cap una idea que 
vull treballar en forma de novel·la, d’un 
gènere totalment diferent del que he fet 
ara. Ara bé, una cosa és segura, he co-
mençat a escriure narrativa i si la vida 
m’acompanya, seguiré escrivint-ne.
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“El meu iaio va ser una de les 
persones que més em va ajudar a 

l’obrador i volia fer-li un homenatge”
Mireia Curto Perelló - Periodista

Quan et vas adonar que et vo-
lies dedicar al món de la pas-
tisseria?

Em vaig començar a dedicar al món 
de la pastisseria per tradició familiar. 
Quan pertanys a una casa on hi ha 
un negoci arrelat, es podria dir que 
creixes envoltat d’allò al que la teva 
família es dedica, en el meu cas de fa-
rina, sucre, pa i pastissos. Quan ets un 
nen, t’agrada ajudar al teu iaio a fer 
pa i pastes i passar amb ell les tardes 
a l’obrador, a mesura que et vas fent 
més gran t’adones que allò se’t dóna 
bé i que és el millor que saps fer. Va 
ser en aquest moment quan vaig ser 
conscient que volia continuar amb el 
negoci familiar, vaig sentir que no volia 
dedicar-me a cap altre ofici perquè la 
pastisseria és la meva vida.

Quina ha estat l’experiència 
professional que recordes amb 
més estima?

Sens dubte, les dues experiències 
professionals de les quals guardo un 
millor record són haver estat a la cà-

tedra d’excel·lència dels Torreblanca 
i haver pogut treballar amb Stéphane 
Klein. L’any passat, vaig tenir l’honor 
de poder compartir la meva feina amb 
el mestre i mag del sucre Klein i això 
va ser una experiència única. D’altra 
banda, formar part de la família Tor-
reblanca quan tenia 24 anys va fer 
que pogués compartir moments amb 
companys que tenien un alt coneixe-
ment del món de la pastisseria i amb 
qui podia passar-me el dia parlant de 
la meva passió i de les meves inquie-
tuds, podríem dir que ens despertàvem 
i anàvem a dormir només pensant en 
això. En aquella època, no existia res 
més. 

Quines són les teves postres 
preferides? 

El milfulls de crema. Per què? Per la 
complexitat d’aconseguir una pasta de 
full perfecta. Quan treballes amb per-
sones exigents, t’adones que fer bé les 
coses no és una opció, les coses s’han 
de fer perfectes. Aquestes postres són 

Sergio Márquez, fill de l’Ampolla, 
va agafar la batuta familiar de 
cinc generacions per dedicar-se 
plenament al món de la pastis-
seria. Des de llavors, s’ha format 
a les millors pastisseries del país, 
treballant braç a braç amb Quim 
Murià a Terrassa i passant també 
per la càtedra d’excel·lència dels 
Torreblanca a Elda. Amb aquest 
brackground, ara és professor a 
l’Institut Dertosa compartint amb 
els més joves la seva passió i co-
neixements, lidera la pastisseria 
que porta el seu nom a l’Ampo-
lla i treballa amb el restaurant Les 
Moles d’Ulldecona, on s’encarre-
ga de fer els pastissos de bodes. 
Fa uns mesos, concretament el 
passat febrer, va presentar-se al 
MMPAE (Mejor Maestro Pastelero 
Artesano de España), el certamen 
més important de rebosteria que 
hi ha a l’Estat espanyol. L’esdeve-
niment es va celebrar a Madrid 
en el marc de l’Intersicop 2019, 
el Saló de la Fleca, la Pastisseria, 
la Gelateria i el Cafè.
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increïbles quan trobes una pasta de full 
ben feta, ben treballada i amb una cre-
ma de vainilla exquisida. 

Què podem trobar de l’Ampo-
lla en la teva rebosteria?

El que intento sempre és absorbir 
les millors coses de tothom i després 
transmetre-les als meus pastissos i re-
bosteria. Tant l’Ampolla com la costa 
Mediterrània et donem llum, imagi-
nació i inquietud. Si et fixes amb el 
tarannà dels pastissers mediterranis, 
t’adones que estem més oberts a pro-
var coses noves i creatives. Això, ho 
pots trobar a l’Ampolla també, el mar, 
el sol i el clima són els ingredients 
idonis per fer volar la imaginació i fer 
noves creacions. 

Com va ser la teva experiència 
a MMPAE (Mejor Maestro Pas-
telero Artesano de España)? 

Una mica contradictòria. Vaig estar un 
any preparant-me per a la competició 
i al final, el fet de ser el primer campi-
onat al qual em presentava, els nervis 
i no estar acostumat a treballar davant 
de la gent van acabar passant factura. 
Ara bé, l’experiència és inoblidable, 
totes les hores dedicades a desenvo-
lupar el programa, cada dia entrenant 
i intentant millorar el que havies fet el 
dia anterior, això em va fascinar per-
què és com un repte personal que et 
marques dia rere dia. Et despertes amb 
això al cap i marxes a dormir amb què 
has fet bé i amb el que pots canviar 
perquè surti encara millor.

Explica’ns en què consisteix 
aquesta competició...

Tots els països tenen el seu torneig de 
pastisseria, i des de feia uns 8 o 10 
anys que no s’organitzava a Espanya. 
A més, fins ara el sistema d’elecció era 
injust perquè només hi havia un gua-
nyador. No ho trobàvem just. Nosal-
tres volíem que fos com a França. En 
el sistema francès pot haver-hi un MOF 
(Millor Obrer de França) o en poden 
haver-hi tres o cap. Com enguany van 
canviar el sistema espanyol, modifica-
ció que nosaltres sempre havíem recla-
mat, em va semblar que havia de par-
ticipar. Era una de les meves il·lusions. 

En què consisteixen les pro-
ves?

Les proves són fer un pastís de viat-
ge, un pastís de xocolata amb fruita, 
un milfulls i dos peces de bombons. 
Després, la peça artística de xocolata 
o caramel. En aquesta última, tries tu 

la modalitat. I pel que fa a la resta, 
et bases en uns pesos. El milfulls, per 
exemple, no podia pesar més de 120 
grams. Enguany, hi havia una temàtica 
que es basava en les lletres i escrip-
tors espanyols. Jo vaig escollir Federi-
co García Lorca, i d’acord amb obres 
seves, la seva vida, el seu assassinat, 
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vaig intentar crear una trama a través 
d’on va viure, fent, per exemple, un 
bombó amb els aromes de Granada. 
Vaig fer decoracions basades amb lli-
bres seus...

Què et va portar a escollir a 
Federico García Lorca?

La meva primera idea era anar a Ma-
drid i triar un escriptor català, com més 
catalanista millor. Ara bé, els meus 
companys de l’Institut Dertosa em van 
dir: “no anem a reivindicar, anem a 
guanyar”. El meu iaio era de Grana-
da i sempre parlava de Lorca i de la 
seva terra. Ell va ser una de les perso-
nes que més em va ajudar a l’obrador 
quan jo era jove i volia fer-li així un 
homenatge. Per això, vaig decidir es-
collir a aquest poeta, perquè em sentia 
identificat amb ell. 

Qui eren els teus contrincants?

Vam iniciar la competició 14 pastissers 
i la vam acabar 12. En conec dos o 
tres. No els conec personalment, però 
sé qui són i anava sent conscient que 
hi hauria molt de nivell.

Com va ser la classificació?

En aquesta nova edició, van decidir 
canviar el model de puntuació i pun-
tuar diferent. Ara, es demanava obte-
nir un 80% com a mínim en totes les 
elaboracions, i va quedar el premi 
desert. Cap dels participants vam su-
perar aquest mínim establert en totes 

les modalitats del campionat. Crec que 
el resultat va ser just, perquè cap dels 
pastissers vam estar a l’altura de ser el 
millor pastisser d’Espanya.

 T’hi tornaràs a presentar? 

M’agradaria tornar-me a presentar el 
febrer del 2021. Després d’haver vis-
cut l’experiència, la pròxima vegada 
ja sabré què busca el jurat, format 
pels millors pastissers espanyols; com 
s’han de fer les coses, i bregar amb 
la pressió de treballar davant de 300 
persones que estan a l’auditori mirant 
com treballes. Ara bé, vull tornar a 
viure l’adrenalina que et transmet el 
moment. Quan vaig acabar, tenia clar 
que hi tornaria, perquè la meva parti-
cipació em va deixar mala boca, ja 
que era conscient que no vaig donar 
tot el que hagués pogut oferir de mi 
mateix.

Què et queda per crear?

Sempre he tingut al cap crear una col-
lecció de bombons mariners, però el 
procés per aconseguir-los és bastant 
complex, perquè no he treballat mai 
amb plantes marines. Utilitzar aquest 
producte suposa que he de tractar-lo 
durant molt de temps i així familiarit-
zar-me amb el ventall d’opcions que 
em poden oferir. Però, tot arribarà, 
quan se’m posa una cosa entre cella i 
cella ho acabo aconseguint.
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Gemma Caballé Fabra, Universitat Rovira i Virgili

LA IMPORTÀNCIA
DE LA COHESIÓ TERRITORIAL

La cohesió territorial implica un desen-
volupament socioeconòmic territo-
rial equilibrat dins d’una regió o un 
Estat i es caracteritza per la manca 
de desigualtats en termes de renda, 
oportunitats laborals, infraestructures, 
disponibilitat de béns i serveis, entre 
d’altres. Dit d’una altra manera, hi ha 
cohesió territorial quan no hi ha dife-
rències acusades entre diversos llocs 
d’un mateix territori.

El concepte “cohesió territorial” va ser 
impulsat per la Unió Europea, ja que 
la seva potenciació va ser un dels ob-
jectius essencials des de la seva crea-
ció l’any 1986. En aquest sentit, l’any 
2008 la Unió europea va crear el Lli-
bre Verd sobre la cohesió territorial on 
es concretava l’estratègia a seguir per 
tal d’impulsar aquesta cohesió entre 
tots els països membres.

Si apliquem aquest concepte a petita 
escala, per exemple, a Catalunya, es 
tenen evidències que acrediten que 
encara queda molt per fer en termes 
de promoció de la cohesió territorial 
si comparem, per exemple, les comar-
ques de l’interior o les del sud, com 
ara les terres de l’Ebre, amb les zones 
més urbanes en relació amb la ren-
da per càpita, oportunitats de feina 
qualifi cada, infraestructures, transport 
públic, serveis, entre d’altres.

Fomentar la cohesió territorial és es-
sencial per assegurar la igualtat entre 
tots els ciutadans, per garantir el crei-
xement econòmic i, en defi nitiva, per 
millorar la qualitat de vida de les per-
sones independentment del lloc on vis-
quin. Per fer-ho és necessari que tots 
els municipis i comarques treballin de 
forma conjunta per fer efectiva aques-
ta cohesió aplicant les recomanacions 
que provenen de la Unió Europea 
com per exemple:

•  L’Aprofi tament dels punts forts de 
cada territori per a que puguin con-

tribuir millor al desenvolupament 
sostenible i equilibrat.

•  Gestionar la concentració de la po-
blació a les grans ciutats a través 
de, per exemple, la descentralitza-
ció de la indústria i els serveis.

•  Connectar millor els territoris, ja que 
les persones haurien de poder viu-
re on vulguin i tenir accés a serveis 
públics, transport efi caç i connexió 
a Internet.

•  Millorar la cooperació i comunica-
ció entre diferents Administracions 
Públiques de diferent escala (esta-
tal, autonòmica, regional i munici-
pal).

 De manera que, una política de co-
hesió territorial ben defi nida i impul-
sada conjuntament pels diferents ens 
d’un territori és essencial per a que 
una zona com són les Terres de L’Ebre 
pugui retenir la població, el talent i 
afavorir el creixement econòmic.
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Tal com s’anotava en la anterior Marinada, trobareu la segona part d’eixa interessant exposició, 
envers els bolets

Coses Nostres
Lluis Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

Bolets secundaris 
a les comarques 

de l’Ebre  (2)
Lycoperdum perlatum, pet de 
llop perlat, esclatabufa perlada, 
bejín perlado

El pet de llop, és un bolet inconfusi-
ble. Pot ser blanc, blanquinós o blanc 
crema, però sempre cobert per unes 
agulletes còniques. Quan és madur, a 
dalt de tot li surt un petit forat, que 
desprèn un fum o polsim quan el pre-
mem. Es tracta de les espores, i és un 
clar indicador de què ja ha perdut la 
seva frescor i no el podem consumir. 
Per a consumir-lo ha de tenir la carn 
blanca i dura.

Els pets de llop tendres, tenen moltes 
aplicacions culinàries. Es poden arre-
bossar, fregint-los en mantega tallats 
a rodanxes i salpebrats són un bon 
acompanyament com a guarnició de 
plats de carn o peix.

Macrolepiota procera, 
Apagallums, maça, paloma, 
cogomella, matacandil, 
apagador

La paloma o apagallums, és un dels 
bolets més espectaculars, ja que el 
barret pot arribar a mesurar 25 cm. 
de diàmetre i el peu assoleix una al-
çada de fins a 40 cm, per 2-3 cm. de 
gruix. El barret en un principi esfèric, 
passa a ser ovalat, amb tendència a 
aplanar-se i cobert d’escames d’un 
color bru.

Les làmines són d’un blanc crema, 
denses i lliures. El peu és bulbós i té un 
anell doble que quan el bolet és ma-
dur es pot desplaçar al llarg del peu.

Aquest bolet es consumeix segons la 
fase de creixement en que el trobem. 
Quan és jove el podem fregir saltejat 
amb uns alls. Quan el barret encara 
no s’ha aplanat el podem farcir al 
gust i deixant-nos portar per la nostra 
imaginació. En el període d’adult és 
francament saborós arrebossat i fregit.

Russula delica, Pebràs, 
pebrassos, rúsula blanca

A aquesta zona nostra, quan es par-
la de pebràs o pebrassos ens referim 

a la Rússula delica, i bàsicament la 
collim a les carrasques (Quercus ilex 

subsp. Rotundifolia), encara que tam-
bé el trobem als pinars mesclats en 
carrasques o algun caducifoli. En al-
tres zones és més conegut a pebrassa 

velletuda o tarrandós (Lactarius velle-

reus), tot i que a la nostra zona també 
el trobem. El podem identificar per la 
llet blanca i amargant que produeix. 
També tenim el pebràs lleter (Lactarius 
piperatus), que es distingeix de l’ante-
rior, perquè té les làmines més juntes, 
estretes i bifurcades.

També produeix llet blanca, un ele-
ment que no hi és al pebràs de carras-
ca, ja que en ser una rússula no fa llet 
i quasi sempre és corcada.

El barret del pebràs s’inicia en forma 
convexa, després pren una forma 
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aplanada. deprimida i finalment en 
forma d’embut i quasi sempre amb 
restes de terra. Les làmines annexes o 
lleugerament decurrents, són de color 
blanquinós amb relleus blavosos, que 
desprenen unes gotes d’aigua. No les 
hem de confondre amb la llet dels lac-
taris. El peu és ple i rabassut, blanc i 
atenuat a la base.

Té la carn dura i blanca, primer dolça 
i després deriva en amargant amb un 
punt una mica àcid. Com passa amb 
els carlets, també té els seus incondici-
onals. Una característica de la majo-
ria de les Russula, és que són picants, 
d’aquí prové el nom d’escaldabecs.

Els pebrassos, els podem consumir 
rostits a l’estil del rovelló o incorpo-
rar-los als guisats de carn, casen bé 
fregits amb tomàquet o qualsevol re-
cepta de cuina, amb verdures, amb 
brou de carn o verdures i amb format-
ges tipus parmesà.

Sarcodom imbricatum. 
Sabatera d’escames,  
hidno imbricado

Les sabateres són uns bolets que una 
vegada els coneixes difícilment els 
oblides, ja que són molt peculiars, 
tenen una bona mida 10-12 cm. i 
poden arribar als 25 cm. Estan cober-
tes d’escames com si fossin teules, i a 
més a la part de baix presenten agu-
lletes d’un blanc grisós i són una mica 
decurrents.

El peu sol ser central, curt i massís. 
En trobem per tots els Ports i també al 
Perelló i Rasquera.

A la cuina, és precís que hi portéssim 
exemplars joves, perquè quan asso-
leixen una bona mida són surencs i 
corretjuts, amargs i d’un sabor desa-
gradable. També hem de tenir cura 
de retirar les escames i les agulletes. 
Convé escaldar-los i llençar l’aigua i 
després fregir-los o guisar-los. Es po-
den conservar amb vinagre o asse-
car-se per a després polvoritzar-los.

Suillus granulatus, 
mataparent, molleric 
granellut, boleto granulado

El mataparent, és potser el bolet del 
que la gent (d’aquesta zona) més en 
parla i que menys el coneix, aquest 
gènere de bolets, juntament amb els 
Boletus i els Xerocomus, són els pri-
mers que treuen el cap, per les pine-
des. Les tres tipologies són fàcilment 
confusibles.

El mataparent té el barret primer he-
misfèric, després convex-aplanat, nor-
malment groguenc, però també pot 
ser groc-ataronjat o groc-brunenc. Té 
la cutícula molt glutinosa i fàcil de pe-
lar. Els porus o tubs són d’un groc clar 
de joves i es van enfosquint a mida 
que envelleixen. Una característica 
del bolet jove, és que segreguen unes 
gotes de làtex o llet. El peu és ple, 
sòlid i cilíndric, a la part de dalt pre-
senta una granellada que és la con-
seqüència d’aquelles gotes de làtex, 
un altre tret característic és que no 
presenta anell.

La part culinària passa per pelar-li la 
cutícula i els porus o tubs, escaldar-los 
o bullir-los uns minuts i tirar l’aigua de 
cocció. Acompanyen qualsevol guisat 

o també hi ha qui se’ls menja fregits 
amb magre de porc.

Tricholoma caligatum, garlan-
dino, armillaria goliat, matsu-
take

El garlandino no és un bolet poc comú 
a les nostres terres, tot i que sempre 
n’hem anat trobant algun exemplar. Es 
tracta d’un bolet polèmic per la seva 
potencial toxicitat. Ara de sobte, els 
japonesos ens diuen que és boníssim 
i l’exporten amb el nom de Xii-taque. 
El barret és convex de jove i aplanat 
d’adult, de color ocre-pàl·lid a cas-
tany amb esquames més fosques. Les 
làmines són adnates i denses de color 
blanquinós, El peu, cilíndric i amb una 
zona anular membranosa de color 
blanc pàl·lid sota l’anell, és del ma-
teix color que les esquames del barret. 
Sembla que es fan unes sopes d’ela-
boració oriental i també unes fideua-
des, que les haurem de provar. Rostit 
a la brasa és com ens els mengem a 
les Terres de l’Ebre.

Tricholoma fractium,  
bolet de bestiar
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Pel que fa al bolet de bestiar, crec que 
som els únics que ens el mengem. A 
la majoria de llibres ni el nomenen i 
els que ho fan desaconsellen men-
jar-lo. Quan és jove té el barret con-
vex, i s’aplana a mesura que es va fent 
adult. És d’un color bru castany a bru 
vermellós, amb la superfície fina i lluen-
ta en temps sec i una mica viscosa en 
temps humit. Les làmines són adnates, 

denses, de color blanquinós i d’una 
crema-vermellós en fer-se vells. El peu 
és cilíndric i del mateix color del barret.

Com ja hem dit abans, en el tema 
culinari no té molta predicació, però 
per les terres de l’Ebre, n’hi ha molta 
gent que se’l menja i a més en molt 
de gust, ja que alguns el prefereix 
al rovelló. El bolet de bestiar resulta 

molt bo rostit a la brasa, amb estofat 
de carn o acompanyant un suquet de 
moll molt bo també.

El senyor Adrià Grau Fores dels Re-
guers, persona molt entesa amb el 
tema dels bolets secundaris, assegura 
que els bolets de bestiar procedents 
de la zona de Fortanete, són més dol-
ços i més bons que els dels Ports.

Identificació segons la forma de les làmines:

• Adnates o adherents, quan arriben al peu ( rússules).
• Escotades, arriben al peu però tenen com un escot a la vora del peu.
•  Decurrents, quan les làmines o els porus baixen un cert tros per la cama a la qual estan adherits 

(rovellons).
• Lliures, quan no arriben al peu (xampinyons)..
• Sinuoses, que forma un escot amb una línia corba mes pronunciada que a l’escotada .
• Tallades pel marge, són adherents, una mica decurrénts i tenen un tall poc abans d’adherir-se.
• I guals, quan mantenen el dibuix uniforme del principi al fi, a la vegada poden ser distants o 

premudes, segons la distància que les separi.
• Desiguals, quant tenen diferents longituds o es bifurquen en dues o tres làmines.

Identificació segons la forma del barret:

• Cònic, quan presenten la forma d’una punta de fletxa.(bolet de tinta, adult)
• Convex, quan presenta una forma aplano-arrodonida, (tipus els boletus d’adults).
• Deprimit, quan aixeca les ales lleugerament cap amunt.(rovellons, crueldes).
• En embut, quan aixeca les ales en forma d’embut, (tipus el camagroc o rossinyolic).
• Esfèric, quan formen una esfera quasi sencera, (Xampinyons quan són joves)
• Hemisfèric, quan tenen una forma arrodonida ( tipus mitja esfera, llenegues de joves ).
• Mamellonat., quan forma una petita protuberància en forma de mugró, (bitxacs, morenetes).
•  Oval, quan presenta una línia oblonga i curvilínia, més ample d’un cap que de l’altre (com un 

ou, amanita en general).
•  Truncat, quan presenta la forma d’una piràmide truncada, (forma cònica tallada pel cap, Clavaria 

truncata-bossa escapçada).

Identificació segons les formes del peu:

• Atenuat, de punta afinada : Que es estreta per la part en que es clava a la terra.
• Bulbós, que s’eixampla al final formant una mena de bulb (apagallums).
• Cilíndric, rodó i amb el mateix gruix en tot el seu perímetre.
• Fusiforme, que va aprimant-se del mig cap als dos extrems (tipus les llenegues).
• Massís, que té una forma prou regular en tota la seva llargada i amés és ple.
•  Obès, molt gros i ovalat, (tipus aquest que . sempre troben a tot arreu., si home, el cep o 

ciureny).
• Prim, no caldria dir res al respecte, perquè el seu nom ho diu tot (com els cama-secs).
• Sinuós, tortuós amb entrants i sortints corbs.

IDENTIFICACIÓ I GLOSARI DE TERMES MICOLÒGICS



Paco Cabrera Curto 

Com la podem identificar: La 
cigonya blanca o simplement cigo-
nya es una espècie d’ocell de grans 
dimensions, que pertany a la famí-
lia Ciconiidae de fàcil identificació. 
També tenim a la cigonya negre, 
que es lleugerament diferent per la 
seva grandària (es mes petita) i que 
s’aparella al nord de Finlàndia, al 
sud d’Àfrica i el sud-oest d’Àsia es-
pecialment al Kazakhstan. 

Morfologia: El plomatge es ma-
joritàriament blanc amb negre a les 
ales, els adults adquireixen un color 
vermell al bec i les potes. Mesuren 
una mitjana de 100 cm. a 115 cm. 
des de la punta del bec fins al final 
de la cua, mentre que les ales po-
den arribar a tenir una envergadura 
d’entre 155 i 215 cm. les potes son 
llargues d’una alçada de 100 i 125 
cm. i un pes d’entre 2’30 a 4.50kg. 

De que s’alimenta: S’alimenta 
en els camps oberts, on hi ha humi-
tat i molta vida animal la seva ali-
mentació es bàsicament piscívora, 
tot i que també pot menjar rèptils de 
poca grandària, granotes , insectes, 
petits mamífers  etc...

CIGONYA BLANCA-CIGÜEÑA 
BLANCA (Ciconia ciconia)

Habitat: A la tardor, les cigonyes 
europees volen en petits estols en di-
recció sud cap a l’Àfrica tropical a 
passar l’hivern, a la primavera solen 
tornar al niu que  van deixar 6 me-
sos enrere. Es habitual que facin ser-
vir el mateix niu durant molts anys. 
També es diu que no s’aparellen  de 
per  vida, “com es pensava”  si un 
es queda sol busca un altra parella. 
Emeten un característic so rítmic amb 

repetit cloqueig, (com si fossin dos 
petites fustes picant una contra l’al-
tra) aquest cloqueig se sent de molt 
lluny, (es diu que si es per cridar a 
la parella).

Reproducció: Als inicis de la pri-
mavera (final d’hivern) inicien el fes-
teig previ amb el seu cloqueig de 
bec i la dansa característica, (tocant 
el coll doblat enrere fins a la cua) 
cria a tota Europa  i a diversos paï-
sos del mont de climatologia tempe-
rada. El niu es de grans dimensions, 
cada any la senyora cigonya pon al 
voltant de  4 ous, que desclouen de 
forma sincronitzada 33 o 34 dies 
desprès d’haver estat posats. Els dos 
adults fan torns per covar els ous i 
els dos han d’alimentar els polls. Les 
cries deixen el niu desprès de 58 
o 64 dies d’haver trencat l’ou, tot i 
això els pares tenen que continuar 
alimentar-los per un període de entre 
7 i 20 dies més.

Curiositats: Al Delta de l’Ebre, es 
poden veure i fotografiar Cigonyes 
als arrossars quant ja s’ha segat l’ar-
ròs, es diu que descansen abans de 
creuar la mar per anar a hivernar a 
l’Àfrica.

En temps d’abans es deia que el na-
dons els portava la cigonya, era  la 
tàctica utilitzada pels pares per no 
entrar en detalls.
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PROBLEMA: Juguen blanques i guanyen

El passat 30 d’agost al campionat infantil de partides ràpides a Tortosa, Samuel 
Bru Tena es va imposar en la categoria Sub8. Després d’un matí igualat, l’última 
ronda va poder superar al principal perseguidor a la classificació. De ben segur 
que això és el començament. Saps la solució del problema ja? A seguir així, ànims!
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ELS DOLÇOS NADALENCS I LES FESTES
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

S’acosten dates d’estar en família, d’àpats abundants i excessius i de sobretaules acompanyades de dolços 
típics nadalencs. D’aquests dolços típics nadalencs recordar-vos que presenten un elevat contingut calòric, 
el qual us mostro en la següent taula: 

Així, amb aquestes mesures i els seus valors calòrics, podeu ser més 
conscients i saber el que realment ens estem menjant. 
A més a més, també cal que tingueu presents alguns CONSELLS durant aquests dies:
• No et saltis àpats. És important no arribar a la taula amb molta gana, això ho aconseguiràs fent 
5 àpats al dia.
• Realitza activitat física (passejar, patinar, córrer, jugar amb els nens ...).
• Menja a poc a poc i mastegant bé, així segur que menges menys i també afavoriràs la 
digestió.
• En els àpats sempre dues copes: una d’aigua i una altra per a vi, cava .... No hem d’apagar 
la set amb begudes alcohòliques.
• Si el menjar familiar es retarda, hem d’intentar menjar abans una peça de fruita o un iogurt 
(per calmar la gana i poder controlar la ingesta).

• Evita les safates de menjar a sobre la taula, ja que farà que mengem molt més, l’ideal 
és servir i posar la ració a taula de manera individual.
• Incloem receptes noves on destaquin les verdures, per exemple: amanides, brotxetes de 
tomàquet i gambes, anxoves amb carxofa, meló amb pernil...
• Compte amb les salses. Tot i que les salses formaran part dels plats d’aquestes festes, cal 
que evitis “sucar” o “deixar el plat net”. 

• Les guarnicions també poden ser de verdures i els postres que incloguin alguna fruita.

BONES FESTES i FELIÇ 2020

Kcal/100gr Pes Ració Kcal/
Ració

Proteïnes
(gr)

Proteïnes/
Ració
(gr)

Greixos
(gr)

Greixos/ 
Ració
(gr)

Hidrats de 
carboni 

(gr)

Hidrats de 
carboni/ 
Ració (gr)

Turró dur 500
35 175 15 5 37 13 36 13

25 125 15 4 37 9 36 9

Turró tou 537
35 188 16 6 37 13 35 12

25 134 16 4 37 9 35 9

Turró Suchard 525 35 184 8 2.8 29 10 55.5 19

Massapà 500 20 100 13 3 33 7 37.5 7.5

Neules 390 7 27 7 0.5 1.8 0.1 86 6

Polvorons 512 30 154 6 1.8 25 7.5 65.7 19.7

Tot i aquest elevat contingut calòric, hem de saber que la mida de la ració variarà depenent del tipus de dolç:
1.- Les barres de torró d’ametlla “dur” o “tou” n’hi ha de dos pesos normalment:
     1.1- Torró de 300 gr.: una ració d’un dit són aproximadament 35 gr. (ració gruixuda)
     1.2- Torró de 200 gr.: una ració d’un dit són aproximadament 25 gr. (ració prima)
2.- Torró Suchard: ració de poc més d’un dit són aproximadament 35 gr.



Manolo, Amalia, Ángel, Carmen, Rosa i Juan a Abu Dabi. Emirats Árabs

Carmelo, Paqui, Leonor i Secundino a Menorca.

La 
Marinada

volta
el Món
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Fotos de la col·lecció fotogrà� ca “Imatges d’un temps 1950-1970 d’Andreu Capera”
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 El CFS l’Ampolla té el plaer d’anun-
ciar que un any abans de complir 
una dècada, el juvenil ja és una re-
alitat. Els joves d’entre 16 i 18 anys, 
a partir d’ara, no hauran de marxar 
per a practicar un dels esports més de 
moda. El futbol sala està en creixe-
ment i el nostre club no vol ser menys 
i s’ha unit a la lliga federativa juvenil 

El Juvenil ja és una realitat

per també fer créixer el club de futbol 
sala del nostre poble. 

Aitor cabrera, Roger Casas, Edgar 
Fabra, Roger Martí, Rubén Sánchez, 
Enric Sentís, Marc Prades i Toni Rosa 
sempre podran dir que van ser els 
primers ampolleros que van jugar el 
primer any del juvenil del CFS l’Ampo-

lla. Joel Bertomeu, David Milán i Pau 
Montserrat són els altres components 
de l’equip que debuta aquesta tem-
porada 2019/2020 de la mà del 
també entrenador del sènior, Carlos 
Montserrat. 

Amb aquesta gran notícia el club tan-
ca un any més que positiu, on el feme-
ní va estar a un petit pas de tornar a 
quedar campiones de lliga (segones 
classificades), el sènior va caure a les 
últimes a la promoció per pujar de ca-
tegoria el dia que s’estrenava el nou 
i espectacular pavelló i amb el naixe-
ment d’un nou equip, el juvenil. 

La junta i tots els membres del club 
desitja que passeu unes bones festes 
i tinguin un gran 2020 ple de salut, 
amor i molt, molt, molt futbol sala!

 Abans, ara i sempre… 

UN, DOS, TRES, CFS L’AMPOLLA!!
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Un total de cinc corredors i corredo-
res de l’Ampolla Runners van rebre 
un reconeixement el passat 22 de no-
vembre a l’acte de cloenda del circuit 
Running Series 2019 de les Terres de 
l’Ebre, que enguany es va celebrar al 
Centre Fluvial del Delta, a Deltebre. 

En la modalitat de 10 km, Sandra Pe-
llicer Martínez va rebre el guardó com 
a segona classificada de la categoria 
Absolut Femení; Raquel Caballé Fabra 
va quedar en primera posició en la ca-
tegoria Veterà 1 Femení i va rebre tam-
bé un reconeixement per la segona po-
sició en la categoria d’Absolut Femení 
aconseguida al circuit de muntanya 
que es va celebrar el 29 de novembre 
a Benifallet; Eliseu Gombau Murria va 
rebre la distinció com a segon classi-
ficat de la categoria Sènior Masculí i 
també com a finisher de les 11 curses 
de 10 km, i Gemma Caballé Fabra va 
quedar en segona posició de la cate-
goria Sènior Femení. En la modalitat 
de 5 km, Mireia Sánchez Figueres va 
quedar la tercera classificada en la ca-
tegoria Veterà 1 Femení.

Paral·lelament, també en el circuit de 
10 km, l’ampollero Jaume Colomines 
Cuadrad, membre d’Ultra-Runners 
Team, va quedar en primera posició 
en la categoria de Sènior Masculí.

Cinc membres de l’Ampolla 
Runners, premiats al Running 

Series 2019 de les Terres de l’Ebre
Redacció
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La Penya Barcelonista de l’Ampolla 
convida els petits i petites del poble 

al Camp Nou
Penya Barcelonista de l’Ampolla

Els nens i nenes de l’Ampolla acompanyats dels seus pares 
i mares i del president de la Penya Barcelonista de l’Am-
polla, Paco Ramírez, van gaudir el passat dissabte 9 de 
novembre d’una jornada de futbol al Camp Nou. 

Els petits i petites a més a més de poder veure en directe el 
partit de LaLiga Barça-Celta, el qual va finalitzar amb una 
victòria del club blaugrana (4-1), també van poder visitar 

les instal·lacions que hi ha al voltant del camp com la pista 
de gel i la botiga oficial del club.

Durant el viatge cap a la capital catalana, es va sortejar una 
entrada doble per anar a veure el FC Barcelona- Real Madrid 
del dia 18 de desembre i una altra entrada doble per al par-
tit de la Lliga de Campions FCB- B. Dortmund. En definitiva, 
un dia inoblidable per als nens i nenes del nostre poble.



Esports  | 41

Redacció

Albert Domínguez va córrer el passat 13 d’octubre la Mara-
tó de Chicago, aconseguint un temps de 3 h 10’07’’. Amb 
aquesta participació, l’ampollero està un pas més a prop 
d’haver corregut totes les World Marathon Majors, aquest 
rànquing inclou les sis curses anuals considerades millors 
maratons del món. Ara per ara, només li’n queden tres: 
Boston, Londres i Tòquio.

La Marató de Chicago, a la qual van participar milers 
de persones vingudes d’arreu del món, va ser una gran 

experiència per a l’Albert, “perquè et permet recórrer 
el centre de la ciutat i els seus llocs més emblemàtics 
al mateix temps que estàs gaudint de l’esport”, explica 
l’ampollero.

Les altres maratons que ha completat són la de Nova York 
(4 h 00 min 7 segons), la de Berlín (3 h 22 min), aques-
tes dues també dintre del circuit de les Grans Maratons 
del Món, i la Marató de París (4 h 23 seg.), que va ser 
la seva primera experiència com a corredor de maratons.

Albert Domínguez, un pas més a prop de 
completar el circuit de les World Marathon Majors
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DOBLE CAMPIONAT DE CATALUNYA

El passat 24 de novembre es va celebrar al pavelló Nou 
Congost de Manresa la final individual i de conjunts de Gim-
nàstica Rítmica del nivell Copa VII (l’anterior al nivell absolut), 
on el CGR l’Ampolla hi participava amb 4 conjunts i 1 indi-
vidual en haver-se classificat després de les tres fases prèvies. 

Les nostres gimnastes van aconseguir que s’anomenés el nos-
tre poble fins a 3 ocasions, ja que 3 pòdiums van ser els que 
van aconseguir de la màxima categoria.

Els resultats parlen per sí mateixos:
Conjunt Juvenil – Campiones de Catalunya
Conjunt Cadet – Campiones de Catalunya
Conjunt Benjamí – 3es de Catalunya
Així i tot, no podem obviar el gran treball i resultat de les que 
no van pujar al pòdium:
Conjunt Aleví – 4es de Catalunya
Bianca Bud – 5a de Catalunya

Any rere any, anem reafirmant-nos com a club referent 
d’aquest esport, ja no tan sols de les Terres de l’Ebre sinó a 
nivell nacional, els èxits esportius aconseguits així ho demos-
tren. Continuarem amb la nostra tasca de promoció i conso-
lidació d’aquesta disciplina que tantes alegries ens dóna. 

L’enhorabona a totes les gimnastes, les seves famílies, fans 
incondicionals, i la nostra entrenadora Mireia. 

La Gimnàstica Rítmica de L’Ampolla torna a ser referent nacional d’aquest esport.
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La Federació Catalana d’Handbol va premiar el passat 11 
d’octubre l’Ajuntament de l’Ampolla amb el guardó Trofeu 
FCH amb l’objectiu de reconèixer la seva tasca de promo-
ció de l’handbol.

Les accions concretes que es realitzen des de l’Ajuntament 
per al foment d’aquest esport són, d’una banda, l’organitza-
ció des de fa 9 anys juntament amb el Club Esportiu Tortosa 

La Federació Catalana d’Handbol premia 
l’Ajuntament de l’Ampolla per la seva tasca

de promoció d’aquest esport

Carlos Bellés triomfa al 
Master Tarragona de pàdel

del Torneig d’Handbol Platja que té lloc al mes de juny a la 
platja de les Avellanes. D’altra banda, el suport en l’orga-
nització del campus d’handbol platja que organitza el Club 
Esportiu Tortosa cada estiu.

El premi el va recollir el primer tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment, José Luís Pitarque, en el marc de la Festa de l’Handbol 
Català 2019, que es va celebrar a la Lira Ampostina.

La parella formada per Àlex Casas i l’ampollero Carlos Be-
llés es va proclamar guanyadora del Master Tarragona de 
pàdel, el qual es va disputar el darrer cap de setmana de 
novembre a les instal·lacions del Tarragona Pàdel Indoor. A 
la final d’aquest campionat van arribar les vuit millors pare-
lles masculines i femenines del circuit provincial de pàdel.

Casas i Bellés van derrotar la parella formada per Cristóbal 
Ramírez i Joel Climent per 4/6, 6/4 i 6/3. Gràcies a 
aquests resultats obtinguts a la final d’aquest Master 2019 
es van proclamar clars guanyadors del títol. Els trofeus van 
ser entregats durant el transcurs de la Diada del Pàdel de 
Tarragona que va tenir lloc al Gran Palas Hotel La Pineda.

Amb aquesta victòria, l’ampollero signa un particular 
“doblet”, ja que també va guanyar el provincial a inicis 
d’aquest 2019. 




