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Pla Delta, una aposta de futur i un pla necessari per a salvar el nostre Delta.
El temporal Gloria ha castigat durament el nostre port, camins, platges, i sobre tot,
la platja de l’Arenal i l’entorn de la bassa de les Olles. Treballarem dur i de manera decidida per a tenir el nostre poble i el nostre entorn a punt el més aviat possible, per tal que, els nostres ciutadans i visitants puguin tornar a gaudir d’aquest
poble, un poble que enamora.

Informació General | 2

Editorial | 3

EDITORIAL
Aquí Pau I allà Gloria
I han esdeveniments que marquen una fita. Cal pensar-hi.
Sens dubte, per al Delta i concretament per a l, Ampolla,
el temporal anomenat Gloria és un d’aquets esdeveniments.
La imatge de devastació al port, al passejos, a l’Arenal
era dantesca. Una pintada a una caseta desfeta a primera línia del Delta preguntava: I Ara què? Resumeix el
nostre estat d’ànim, ens situa davant el futur. Ara què?
Confesso la meva més absoluta ignorància. Soc conscient que tot i ser metge costa molt jurar amb absoluta
certesa quina febre és una grip. Quan escolto gent que
amb absoluta certesa juren tenir la “raó científica” la “Solució única” sé que estic davant xarlatans narcisistes. He
(hem) vist molts “científics” pontificant sobre sediments,
aigua, cultius i solucions. Solucions que no només eren
“científiques” sinó que coincidien (ho casualitats) amb els
interessos de determinats partits i moviments socials. Segurament tenien i segueixen tenint raó. O seria millor dir
tenen la seva raó?. Tant se val; tot i tenir la “veritat científica”, la seva raó i la hegemonia política durant molts
anys la pregunta segueix essent i ara què? Després molts
anys cap solució.
Respostes en hi ha. Altres parts del món les han trobades,
bones, no tan bones i fins i tot dolentes. Però respostes. Conec científics que lluny dels focus mediàtics i de
batalles socials donen respostes. Tot i advertint que son
parcials i discutibles. Cal tenir en compte la dificultat de
diagnosticar i tractar fenòmens lligats a la natura, al canvi climàtic i a la vida de territoris i persones.
Els rius, l’aigua, els sediments estan subjectes a regles
no nomes naturals, també humanes. Els rius, els sediments, l’aigua son subjectes de usos agrícoles, urbans,
industrials, etc. Ningú pot renunciar a tots aquets usos.
Certament cal introduir el concepte ecològic, és urgent
e imprescindible. Caldrà compaginar-los tots renunciant
a practiques i usos incompatibles. Caldrà negociar entre
interessos i possibilitats. Caldrà respondre a la pregunta:
I ara què?
Una possible resposta és purament ecològica. Tornem-li
a la natura allò que li hem pres. Tornem-li els sediments,
tornem-li l’espai ocupat a força de treball i de voluntat.
Des-industrialitzem el Camp de Tarragona, reforestem
Aragó. Despoblem ciutats e instal·lacions. Caricaturitzo
quasi tant com els “científics” “tertulians” i “líders socials”
que durant els últims trenta anys ens han venut la nova
cultura d’un món feliç. Aquí estem.

La pregunta i Ara què?, compte un altra pregunta. Què
volem? No és el mateix parlar d’un Delta “natural” i “només natural”, que d’un Delta humanitzat, visitat, colonitzat, conreat, pescat i viscut. És hora de respondre i
mullar-se: Jo vull salvar la pesca i els pescadors, la terra,
l’arròs i els pagesos, els visitants, els restauradors i els
pocs industrials que queden. Vull un Delta amb els 60 mil
habitants que el poblen. Vull la gent i la seva maleïda
petjada anti-ecològica. Vull aquest Delta, el nostre.
Tindrem que negociar quin model de creixement és compatible amb l’ús ecològic dels espais. Negociar quin
model social és compatible amb una correcta distribució
de la riquesa per tal que tots puguem sentir com nostre
aquest territori. Tindrem que negociar solucions bones,
no tan bones o mig bones però possibles.
Escoltarem parlar de sediments i cabals, discussions entre si les solucions han de ser “blanes”, “toves” o “dures”... Lo que sé (que és molt poc i copiat) és que allí
on han donat respostes han estat respostes per tal de
preservar un espai social i humà arrelat a un territori.
Sediments per a què? Cabals per a què? On? Per a qui?
Només amb la gestió dels sediments i cabals no en hi
ha prou. Cal fer la compatible amb un determinat model
social. Cal definir i salvar aquest model.
No es tracta de mesures toves o dures. Es tracta de trobar solucions efectives i possibles. Es tracta d’actuar al
territori, per a la gent del territori.
Nomes amb gestió de cabals i sediments no en hi ha
prou, cal definir quin model de desenvolupament volem
preservar. És urgent. Sinó... Aquí Pau i allà Glòria.
Francesc Sancho

Foto: Paco Cabrera
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JUNTA DE GOVERN
25 DE NOVIEMBRE DE
2019
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2055/2019. Josefa C.C.
S’acorda per unanimitat:
Concedir a la Sra. Josefa 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.
G2058/2019. 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 19, 1ª planta del pàrquing municipal del Barranc
de Cervera, a Carles S.C.
G2063/2019. Mercè C.G..
S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a la Penya Barcelonista per organitzar a la seva
seu situada al Pub Comodoro bingos solidaris a favor de la
Marató de TV3 del 6 al 8 de desembre i del 14 al 15 de
desembre del 2019, amb el condicionant que caldrà complir
amb l’aforament del local.
ASSUMPTES ECONÒMICS
G2029/2019. Acord contracte obres: Treballs
de formació de daus formigó vorera del carrer
Ventura Gassol.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de
formació de daus formigó i vorera carrer Ventura Gassol,
amb Construccions Sentis S.L..
El preu del contracte es fixa en 1.260,00- € i 264,60,- €
d’IVA.
ALTRES.
G317/2016. Renúncia contracte del servei a la
prestació del servei d’assistència tècnica informàtica de la gestió i manteniment del sistemes
informàtics de l’Ajuntament de l’Ampolla.
S’acorda, per unanimitat:
Acceptar la renúncia presentada per Àlex L.G. i resoldre
de mutu acord el contracte per a la prestació del servei
d’assistència tècnica informàtica de la gestió i manteniment
del sistemes informàtics de l’Ajuntament de l’Ampolla amb
efectes 1 de desembre de 2019.
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:
Adquirir la màquina AUSA, amb número de Bastidor
UA100207E00084083.

JUNTA DE GOVERN
2 DE DESEMBRE DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2093/2019. Francisco F.A.- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Francisco F.A. 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.
G2094/2019. Restaurant Lo típic del Mediterrani
La junta de govern acorda per unanimitat:
Autoritzar al Restaurant Lo Típic del Mediterrani per amenitzar
amb música el sopar de Cap d’any el dia 31/12/2019,
sense causar molèsties als veïns i en horari de les 21:30 h.
fins a la 03:00 de l’endemà.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 11/2019. Jean J.P. Concedida
Expt. 17/2019. Endesa Distribución Eléctrica
SLU. Concedida
Nedgia Catalunya S.A. Ajornada
Expt. 171/2019. Antoni A.F. Ajornada
Expt. 172/2019. Mª Teresa S.M. Concedida
Expt. 173/2019. Guillem C.G. Concedida
Expt. 174/2019. Elisabet D.P. Concedida
Expt. 175/2019. Martin J.E. Concedida
ALTRES.
Expedient: 105/2019 (1914/2019-E-RC-30793316)
Sol·licitant: Berta L.A.
Activitat: Comerç al detall de productes farmacèutics en
establiments especialitzats
Emplaçament: Marcel Miralles, Núm. 6
Tramitació: Innòcua subjecta a declaració responsable per
canvi de titular
S’acorda, per unanimitat:
Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentada que amb efectes de 2 de
desembre de 2019, la Sra. Berta L.A., ha començat a exercir
legítimament l’activitat classificada amb codi , 4773 comerç al
detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats
amb una superfície inferior a 120m2, es classifica a
l’annex I, activitat sotmesa a règim de declaració
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responsable, al local situat al carrer Marcel Miralles, núm.
6 de l’Ampolla, en virtut de la comunicació prèvia presentada
en el seu dia davant aquesta corporació local.

formació de daus formigó i vorera carrer Tresmall, amb
Construccions Sentis S.L..
El preu del contracte es fixa en 630,00- € i 132,30,- € d’IVA.

JUNTA DE GOVERN
9 DE DESEMBRE DE 2019

ALTRES.
Expedient: 45/2019 (731/2019 – 2019-E-RC-1073)
Titular: Sandra B.
Activitat: Explotació de cavalls (21 cavalls)
Emplaçament: Polígon 79 Parcel·la 14
Tramitació: Activitat subjecta a comunicació prèvia
S’acorda, per unanimitat:
Donar per complimentat el RÈGIM DE COMUNICACIÓ presentat per Sandra B. per a l’exercici de l’activitat d’explotació
de cavalls (capacitat: 21 cavalls), al polígon 79 parcel.la 14,
dins del terme municipal de l’Ampolla, autoritzant-ne el seu
funcionament, d’acord amb la documentació tècnica presentada i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2123/2019. José C.D.- Targeta d’aparcament
per a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir al Sr. José C.D. 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.
G2116/2019. Sr. Emil T., Llicència per la Tinença d’Animals potencialment Perillosos
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Concedir al Sr. Emil T. llicència administrativa per la tinença
d’un gos potencialment perillós de la raça Pitbull , de
nom Draco, codi microxip 985113002466082.
G2127/2019. 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. 34 2na planta del pàrking del Barranc de Cervera
a Ana Maria R.D.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 21/2019 i 182/0219. Sandra B. Concedida
Expt. 141/2019. Susanna A.Ch. Concedida
Expt.170/2019 ENDESA (Electrica del Ebro)
Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou
subministrament
Emplaçament: Carrer Gregal, núm. 13 a de l’Ampolla
Expt.
Expt.
Expt.
Expt.
Expt.
Expt.
Expt.

176/2019. LM ISOCAT SLU. Concedida
177/2019. Jorge B.N. Denegada
178/2019. Francisco B.A. Concedida
179/2019. Jerónima B.B. Ajornada
180/2019. Gerard G.V. Concedida
181/2019. José Luis A.F. Concedida
155/2019. Felipe V.G. Denegada

ASSUMPTES ECONÒMICS
G2110/2019. Acord contracte obres: Treballs
de formació de daus formigó vorera del carrer
Tresmall
La Junta de Govern Local, per unanimitat Acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de

G2059/2019. Sol·licitud de subvenció per a la memòria “Condicionament, restauració i millora de
l’espai natural de la Bassa de les Olles”.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’esmentada memòria descriptiva., l’import de la
qual ascendeix a 59.338,22 €., més l’IVA corresponent.
G1363/2019. Nomenament del coordinador de
Seguretat i salut de l’obra “Projecte Nou dipòsit
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”.
S’acorda, per unanimitat:
Nomenar a Joan Garrido González, enginyer tècnic, amb
el número col·legiat 12.082, coordinador de Seguretat i
salut de l’obra ““Projecte Nou dipòsit de proveïment d’aigua
potable a l’Ampolla”.
G2158/2019. Clàusula sisena Conveni signat
amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Per tal de donar compliment al que disposa la clàusula
addicional sisena del Conveni signat amb el Servei Català
de la Salut (CatSalut) l’any 2014, l’objecte del qual és el
suport amb les despeses corresponents a l’atenció sanitària
d’atenció primària, trameten per a signar el document corresponent al període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de
desembre de 2019, essent l’import màxim de 9.078,48 €.

JUNTA DE GOVERN
19 DE DESEMBRE DE 2019
DESPATX OFICIAL.
G2139/2019.
Sol·licitant: Direcció General de Pesca i Afer
Marítims
Assumpte: Petició informe
S’acorda, per unanimitat:
Donar trasllat de l’informe emès per tal que es tinguin
en compte i s’incorporin les observacions del mateix.
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INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2128/2019. Llicència ús privatiu de plaça de
pàrking al Barranc de Cervera.
S’acorda, per unanimitat:
Concedir Llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça
núm. 4 1ra planta del pàrking del Barranc de Cervera, a
Melcior V.N.
G2171/2019. Danubiu C.P. i Iuliana P.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Danubiu C.P. i Iuliana P. l’ajut únic de 300,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement dels seus fills.
G2189/2019. Ioan M.I. i Andreea G.M.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir als Srs. Ioan M.I. i Andreea G.M l’ajut únic de
150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
G2170/2019. Aniceto Antonio P.S.J.- Targeta
d’aparcament per a persones amb discapacitat
S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Aniceto Antonio P.S.J. 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.
G2172/2019. Restaurant Llambrich.
La junta de govern acorda per unanimitat:
Autoritzar al Restaurant Llambrich per amenitzar amb música
els sopars d’empresa del dia 20/12/2019, sense causar
molèsties als veïns i en horari de les 21:30 h. fins a les 23:00 h.
G2173/2019. Restaurant Can Piñana
La junta de govern acorda per unanimitat:
Autoritzar al Restaurant Can Piñana per amenitzar amb
música el sopar de Cap d’any el dia 31/12/2019, sense
causar molèsties als veïns i en horari de les 21:30 h. fins a
la 03:00 de l’endemà.
G2191/2019. Ciber Café Estació.
La junta de govern acorda per unanimitat:
Autoritzar al Ciber Café Estació per amenitzar amb música el
local els dies 20, 24 i 25 desembre de 2019 fins la 01:00
de la matinada i el dia 31 de desembre de 2019 fins les
03:00 de la matinada, sense causar molèsties als veïns.
G2192/2019. Bar-restaurant Alterego.
La junta de govern acorda per unanimitat: Autoritzar al
Bar-restaurant Alterego per amenitzar amb música els sopars
d’empresa del dia 28/12/2019, sense causar molèsties
als veïns i en horari de les 21:30 h. fins a la 01:00 h. de
la matinada.
G2174/2019. Carnisseria Càtering Elisenda.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Autoritzar a Carnisseria Càtering Elisenda per a què els
dies 23, 24 i 31 de desembre de 2019 reservi 2 places
d’aparcament al davant del seu establiment per poder facilitar als seus clients la recollida d’encàrrecs amb motiu de
l la festa de nadal i de cap d’any. Significant-li que caldrà
que ho senyalitzi.
G2195/2019. Associació de dones de l’Ampolla.
S’acorda, per unanimitat:
Col·laborar amb l’Associació de dones de l’Ampolla en els
actes dalt descrits, deixant-los taules, cadires i 1 urna.
Exp. 2143/2019. Sra Laia R.C., Llicència per la Tinença
d’Animals potencialment Perillosos
S’acorda, per unanimitat:
Concedir a la Sra. Laia R.C. llicència administrativa per
la tinença d’un gos potencialment perillós de la raça
Terrier Sttaffordshire americà , de nom TAYRA, codi microxip 977200009253308.
Exp. 2144/2019. Sra Laia R.C., Llicència per la Tinença
d’Animals potencialment Perillosos
S’acorda, per unanimitat:
Concedir a la Sra Laia R.C. llicència administrativa per la
tinença d’un gos potencialment perillós de la raça Terrier
Sttaffordshire americà , de nom BONES, codi microxip
977200009259491
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 182/2019. Frederic L. Ajornada
Expt. 183/2019. Esteban M.R. Concedida
Expt.46/2018. NEDGIA CATALUNYA SA.
Concedida
Obres: Rasa sobre vorera i calçada de 220 x 0,4 m2 i 1
escomesa sobre vorera i calçada de 4 x 0,4 m2.
Emplaçament: Av. Arenal, num. 6
Expt. 186/2019. Francisco Javier C.A. Concedida
Expt. 184/2019. Maria Carmen A.A. Concedida
Expt. 161/2019. Elisabet D.P. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS
G2156/2019. Acord contracte obres: Formació
de xapa de formigó a l’Escola de l’Ampolla.
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de
formació de daus formigó i vorera carrer Tresmall, amb
Construccions Sentis S.L..
El preu del contracte es fixa en 650,00- € i 136,60,- € d’IVA.
ALTRES.
G2188/2019. Aprovació, si escau, de les bases
que han de regir el procés selectiu, per a la
provisió de 2 places de vigilants municipals
de la plantilla de personal de l’Ajuntament de
l’Ampolla, pel procediment de concurs oposició per torn lliure i de constitució de borsa de
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treball per provisió de possibles baixes del cos
de vigilants municipals.
S’acorda, per unanimitat: Aprovar les Bases reguladores
de les proves selectives per a la provisió en propietat de
2 places de vigilants municipals de la plantilla de personal
de l’Ajuntament de l’Ampolla, pel procediment de concurs
oposició per torn lliure i de constitució de borsa de treball per
provisió de possibles baixes del cos de vigilants municipals.

JUNTA DE GOVERN
30 DE DESEMBRE DE 2019
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G6/2020. Roger C.F.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Roger C.F. l’ajut únic de 150,00 € en concepte
de “xec nadó” pel naixement de la seva filla.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 160/2019. Comunitat Propietaris Can
Capellà. Concedida
Expt. 171/2019. Antoni A.F. Concedida
Expt. 185/2019. Verdigroc S.L. Concedida
Expt. 185/2019. Carlos Miguel M.A. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS
G2201/2019. Conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Ebre 2020.
Es dona compte a la Junta dels annexos per al 2020 als
convenis signats amb el Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Annex al Conveni per la prestació, manteniment i millora
de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de
serveis socials d’atenció pública, i altres programes relatius
al benestar social ( aportació 24.946,47 euros).
• Annex al Conveni en matèria de serveis socials i benestar
i altres programes relatius al benestar social (aportació de
7.283,14 euros).
• Conveni per al funcionament del Servei d’informació i
atenció a les dones (aportació 1.539,27 euros).
• Addenda convenis per al desenvolupament del programa
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a
infants i adolescents (aportació de 10.523,87 euros).
• Annex al Conveni per a la realització del BAT (Banc d’ajudes
tècniques) dins del programa per a l’impuls i l’ordenació de la
promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones
amb dependències (ProdeP) (aportació de 450,69 euros).

JUNTA DE GOVERN
13 DE GENER DE 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G45/2020. Daniel I.B.
Expedient: Ajut “xec nadó”

S’acorda, per unanimitat:
Concedir al Sr. Daniel I.B. l’ajut únic de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
G46/2020. Antoni A.F. i Olga T.G.
Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda, per unanimitat:
Concedir als Srs. Antoni A.F. i Olga T.G. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla.
G47/2020. Ana Maria S.G..- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
S’acorda, per unanimitat:
Concedir a la Sra. Ana Maria S.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.
G50/2019. MM Marnaton 2008 S.L.
S’acorda, per unanimitat:
Facilitar la col·laboració sol·licitada per a aquesta edició.
Quant a la conformitat de la propera edició caldrà que demanin en el seu moment l’autorització corresponent.
ASSUMPTES ECONÒMICS
G33/2020. Acord contracte obres: treballs de
reparació de la vorera del carrer del Mar (fortí
càmping).
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres treballs
de treballs de reparació de la vorera del carrer del Mar (fortí
càmping), amb Construccions Sentis Navarro S.L..
El preu del contracte es fixa en 4.620,00,- € i 970,20,- € d’IVA.
G7/2020. Acord contracte obres: Projecte per a
la millora de clavegueram a un tram del carrer
Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi de
l’Ampolla.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres “Projecte per a la millora de clavegueram a un tram del carrer
Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi de l’Ampolla”,
amb Obres Vent i Sol 2010 S.L..
El preu del contracte es fixa en 19.835,00,- € i 4.165,35,€ d’IVA.
ALTRES.
G19/2020. Aprovació, si escau, de no dividir
en lots l’expedient de contractació del servei
de manteniment de les àrees de joc infantils i
àrees de salut del municipi de l’Ampolla
S’acorda, per unanimitat:
No dividir en lots l’objecte del contracte d’execució del servei
de manteniment de les àrees de joc infantils i àrees de salut
del municipi de l’Ampolla.
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G19/2020. Aprovació, si escau, d’iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment
de les àrees de joc infantils i àrees de salut del
municipi de l’Ampolla
S’acorda, per unanimitat:
Iniciar l’expedient de contractació del Servei de manteniment de les àrees de joc infantils i àrees de salut del
municipi de l’Ampolla
G1363/2019. Nou dipòsit de proveïment d’aigua
potable, a l’Ampolla
Assumpte: Aprovació pla de seguretat.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’execució de les obres
“Nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”.,
amb un pressupost de 7.989,40 €
G80/2020. Aprovació, si escau, del Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el Club Futbol L’Ampolla.
L’Ajuntament de l’Ampolla ha previst en el pressupost
2020 una subvenció nominativa, amb una aportació de
26.000 €.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Ampolla i el Club Futbol L’Ampolla per a la
temporada del juliol del 2019 fins al juny de 2020, d’acord
amb el document que consta a l’expedient.

PLE DE L’AJUNTAMENT
21 D’OCTUBRE DE 2019
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 CORRESPONENT A LA SESSIÓ PLENÀRIA
DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2019.
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del
minut 01:00 al 02:30 del CD.
Se sotmet a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta de

la sessió del dia 12-9-2019, que s’aprova per unanimitat
dels assistents amb la següent esmena: al punt 2.3., “Votació”, on diu “(...), 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”, ha de dir
“(...), 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”.
2.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES
EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 1209-2019.
Resum de les intervencions, d’acord amb l’enregistrament del
minut 02:35 al 03:50 del CD:
El Sr. alcalde, en resposta a la pregunta formulada pel Sr.
S. Castañeda en l’anterior ple, diu que, revisats els articles
de la revista en qüestió, no n’ha trobat cap que s’expressi
cap opinió política.
El Sr. Sebastià Castañeda agraeix la resposta a les preguntes
que va formular en el darrer ple (una de les quals ja va ser
contestada en el mateix ple en què s’hi va formular). Reparteix
als regidors una fotocòpia de l’article esmentat, en relació amb
el qual, manifesta l’opinió que es tracta d’un article partidista.
El Sr. alcalde li respon que no ho veu així perquè es tracta
d’un article que parla del cartipàs municipal i que comenta
el resultat de les darreres eleccions locals.
3.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS
DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent
aplicació informàtica que selecciona de forma aleatòria entre
els electors del cens, a les persones que han de formar part
de la mesa.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI).
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient.

La modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre sobre Béns Immobles (IBI), afecta a
l’apartat 3r de l’article 6:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans

Tipus
0,96

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per
explicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament
del minut 13:25 al 50:47 del CD.
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Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de
la modificació de l’ordenança fiscal número 1, reguladora
de l’IBI, més amunt transcrita, que s’aprova amb 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.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM).
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, 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 51:00 al 57:42 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de
la modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora
de l’IVTM, més amunt transcrita, que s’aprova amb 8 vots a
favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
11 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, TRACTAMENT
I ELIMINACIÓ D’AQUESTS.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient.

La que resulta de l’ Annex I a la present ordenança
Taxa per la recollida de restes de jardineria, entenent-se a aquests efectes les següents tarifes per
cada habitatge unifamiliar o plurifamiliar, amb espai
enjardinat:
Fins a 1.000 m2 de solar o parcel·la
30 €
De 1.001 a 2.000 m2 de solar o parcel·la 50 €
De 2.001 a 4.000 m2 de solar o parcel·la 120 €
Més de 4.001 m2 de solar o parcel·la
Vivendes i d’altres immobles
urbans situats en l’àrea
d’influència d’on es presta el
servei

200 €

90,00 €

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per
explicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament
del minut 57:54 al 1:11:18 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de
la modificació de l’ordenança fiscal número 11, reguladora
de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans, més
amunt transcrita, que s’aprova amb 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.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
16 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES
DE LA VIA PUBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU,
PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient.

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb
el següent quadre de tarifes:
Entrada de vehicles sobre les voreres amb o sense
baden i per un màxim de 9 vehicles:
Fins a 3,50 mts. d’ample

40,00 euros/any

Més de 3,50 mts. d’ample

65,00 euros/any

Entrada de vehicles sobre les voreres amb o sense baden
en aparcaments col·lectius (coberts o descoberts):

De 10 a 25 places

200,00 euros/any

A partir de 26 places

500,00 euros/any

Atorgament de llicència de gual permanent…120,20 euros
Placa de gual segons preu de fàbrica…….....9,02 euros
Per metre de vorada pintada…………………… .0,30 euros”
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del
minut 1:11:40 al 1:22:57 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de
la modificació de l’ordenança fiscal número 16, reguladora
de la taxa de guals, més amunt transcrita, que s’aprova amb
8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3
en contra del grup d’ERC.
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE
L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, 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 1:23:00 al 1:28:06 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial del DUPROCIM de L’Ampolla, més amunt transcrita, que s’aprova
amb 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i
C’s i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
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El trencament d’una canonada gran d’aigua
en el seu pas pel nostre municipi arrossega
diversos vehicles estacionats
Redacció

La matinada del 3 de gener es va
produir el trencament d’una canonada
gran d’aigua en el seu tram principal
que va des de l’Estació de Tractament
d’Aigua Potable de l’Ampolla a Tarragona.
La baixada sobtada d’aigua va provocar l’arrossegament d’una vintena de
vehicles estacionats a la zona afectada i danys materials a les infraestructures. Afortunadament, no es va haver
de lamentar cap dany personal.

El trencament va ser causat pel col·
lapse (trencament) d’un tub de formigó
pretesat al costat de l’AP7, al terme
municipal del nostre poble. Pocs minuts
després del moment de l’avís, es van
activar tots els recursos, tant materials,
tècnics com personals per fer front a la
situació.
Els carrers i zones afectades van tornar
a estar en perfectes condicions l’endemà de l’incident gràcies als treballs de
neteja de Ports de la Generalitat, l’em-

presa de neteja Urbaser de l’Ajuntament d’Amposta, l’empresa Aigües de
Catalunya de l’Ajuntament de Tortosa
i la Brigada Municipal de l’Ampolla.
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L’Ampolla celebra el Nadal amb activitats
per a petits i grans
Redacció
L’Ampolla va celebrar les festes nadalenques amb una extensa oferta
d’activitats destinades a tots els públics. El tret d’inici el va donar el diumenge 15 de desembre el Festival
de Nadal de l’Acadèmia de Ball Turn
Dance, durant el qual els alumnes
van oferir una exhibició de diferents
estils musicals.
La tarda del dia 21 de desembre
va tenir lloc l’Exhibició de Nadal de
Gimnàstica Rítmica organitzada pel
CGR l’Ampolla. L’endemà, la plaça
González Isla va acollir una xocola-

tada popular a càrrec de l’Associació de Dones de l’Ampolla, i posteriorment, els petits i petites del poble
van gaudir de la visita del Pare Noel
de la mà de l’Associació Amics del
Cavall de l’Ampolla.
Per celebrar la festivitat de Sant Esteve,
a l’Església Parroquial va tenir lloc el
Concert de Sant Esteve amb la mezzosoprano Anna Brull i l’Orquestra de
Cambra de Tortosa. El dilluns 30, el
Patge Reial va arribar al nostre poble
per recollir les cartes per als Reis Mags
d’Orient, i per combatre el fred es va

organitzar també una xocolatada popular per a tots els assistents.
Els ampolleros i ampolleres van acabar l’any 2019 amb el Sopar de Cap
d’Any al casal municipal i amb ball fins
a la matinada amb l’orquestra Europa.
A més a més, com cada any l’Associació Cultural Sant Jordi va organitzar
el concurs de pessebres, el qual va
comptar amb una desena de participants. El nivell va ser tan alt que
el jurat va decidir atorgar el mateix
premi a tots els concursants.
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Qui més pateix el maltractament al planeta
no ets tu
E.F. Equip Parroquial Mans Unides
MANS UNIDES porta més de 60 anys
ajudant amb les seves Campanyes les
persones més necessitades del planeta. Concretament aquest any enceta
la seva Campanya nº. 61.
L’objectiu d’aquesta ONG és llimar
desigualtats per fer un món més just
i digne per a tothom. I mentre la
fam encara es faci present al món
en xifres, segons la FAO, de 821
milions de persones, s’ha de continuar treballant.
Aquesta lluita contra la fam i la misèria, any rere any, s’ha pogut fer gràcies a la conscienciació de totes les
persones solidàries com vosaltres que
en forma de socis, voluntaris, col·laboradors etc. hem fet possible milers
de projectes de desenvolupament al
països més pobres del Sud. Projectes
que han servit per pal·liar la fam, la
pobresa extrema, l’exclusió, la falta
d’accés a l’aigua, a l’educació, al
treball... Contribuint a que milers de
persones tinguin una vida més digna

al lloc on han nascut i volen viure;
frenant, també, les migracions.
Aquest any el cartell de Campanya
de Mans Unides ens diu: “QUI MÉS
PATEIX EL MALTRACTAMENT AL PLANETA NO ETS TU”, i amb lletra més
petita afegeix:“Col·laborar està a la
teva mà”.
En aquest panorama mundial on prima el consumisme i domina la riquesa
i el poder, tots sofrim les conseqüències del maltractament que durant tants
anys es ve infligint al nostre planeta
en forma de contaminació, desforestació, escalfament global etc. Tots
aquests danys es manifesten ara en
el que en diem “el canvi climàtic”. La
terra està patint i els seus habitants
també, i molts troben la mort cada
dia. En som conscients; no podem fer
marxa enrere, però sí que ho podem
aturar. Cal que cada u posi el seu gra
de sorra per no contaminar més la
nostra casa comuna que és la terra.

Ho hem viscut recentment, ho hem
patit amb el pas de la “Tempesta
Glòria”; nosaltres també som damnificats d’aquestes conseqüències del
canvi climàtic. I precisament perquè
ho hem sofert, encara que en menor
grau que en molts altres punts del
planeta, sabem quines poden ser les
conseqüències d’aquests fenòmens.
Però, hem de pensar, que aquestes
conseqüències de la degradació mediambiental del planeta, tenen una
incidència directa en l’augment de
les xifres de la fam i la pobresa. I no
oblidem els desplaçats i refugiats que
comporta el canvi climàtic (sequeres,
escalfament, manca d’aigua etc.) Per
tot això Mans Unides ens diu: “Col·laborar està a la teva mà”.
I podem afegir no ho deixem per
demà, comencem ARA MATEIX! JA!!
Comencem per nosaltres mateixos
canviant el nostre estil de vida...,
siguem humanitaris i col·laborem en
aquesta Campanya de Mans Unides.
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L’Ampolla aporta 2.640,43 € a
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per a
la recerca sobre malalties minoritàries
Redacció
L’Ampolla ha aportat a la 28a edició
de La Marató de TV3 i Catalunya
Ràdio, dedicada a la recerca sobre
les malalties minoritàries, un total de
2.640,43 euros. Les activitats coordinades per Mercedes Castellà i que
van ser organitzades al nostre municipi abans de la gala solidària, que va
tenir lloc el passat 15 de desembre, i
durant el mateix dia van recaptar les
següents quantitats:
Ajuntament de l’Ampolla:
Sopar popular. Total: 623,73 €
Associació Amics del Cavall: Festa amb
cavalls a la platja. Total: 302,20 €
Club de futbol: Futbol base per La Marató. Total: 199 €
Club Gimnàstica Rítmica: Exhibició de
Nadal de gimnàstica rítmica.
Total: 495 €
Club de Pensionistes: Ball i berenar
popular. Total: 110 €
Associació Cultural Sant Jordi:
Caminada popular. Total: 231,50 €
Associació de Dones: Xocolatada popular. Total: 170 €
Penya Barcelonista: Rifa solidària.
Total: 500 €
Si encara no has pogut fer el teu donatiu, tens temps fins al 15 de març per
passar per la Biblioteca de l’Ampolla i
aportar el teu granet de sorra a l’urna
que trobaràs al taulell de l’entrada.
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El marcador de La Marató de TV3
i Catalunya Ràdio el dia 15 de desembre va tancar amb la quantitat de
9.404.256 euros, però aquesta no
és la xifra definitiva, ja que es poden
continuar fent donatius fins al 31 de
març a la pàgina web de La Marató, a CaixaBank a través del número
de compte: ES94 2100 0555 34
0202122222, i per Bizum, des de
l’apartat Donacions, amb l’identificador de La Marató: 33333.
Per últim, recordar que les fotos de
les activitats realitzades a l’Ampolla, i
també les de tot Catalunya, es poden
veure al web:
http://www.ccma.cat/tv3/marato/
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L’amic Quique Sales ens ha deixat. D.E.P.
Una nodrida representació del nostre equip, va voler estar present al
costat de Pili i tota la seva família
en aquests difícils moments i va estar present en el funeral de Quique
a Alella, població de residència
del difunt. Posteriorment, la junta
en ple va decidir que en el XIIIè
Open de domini de l’Ampolla, que

se celebrarà el proper mes de juny,
es guardi un minut de silenci i se li
dediqui un darrer homenatge, dedicant-li un sentit record al cartell
commemoratiu de la mateixa.Quique, gràcies per haver compartit
amb nosaltres tants i tants bons moments. Descansa en pau. No t’oblidarem.

El nostre equip

El passat 25 de Gener, se’ns va comunicar la trista notícia que, havia
mort, després d’una llarga malaltia
que el va castigar durant més de 5
anys, un bon amic i un gran jugador
de dòmino, Quique Sales, soci de
Club Domino l ‘Ampolla.
Encara que, com és lògic, ens causa una gran pena cada vegada que
hem de començar aquesta secció
amb una notícia així, creiem que el
millor homenatge que li podem oferir
al nostre amic, és mostrar-li, per mitjà d’aquest altaveu, la nostra estima,
respecte i suport a tota la seva família, especialment a la seva esposa,
Pili Araujo. Quique va ser un grandíssim jugador del nostre esport. Va
aconseguir el títol de campió d’Espanya en diverses ocasions i en diverses categories. A més el C.D. l’Ampolla, ha d’agrair l’honor d’haver
pogut comptar amb la seva presència en el nostre equip, amb la seva
dona Pili, que aquest mateix any s’ha
proclamat campiona d’Espanya per
parelles a Vigo.

Aquest any, el nostre equip es troba
en un període de transició. Després
d’un formidable inici, les coses no han
rodat tan bé com hauríem desitjat i,
algunes de les últimes derrotes, han
condicionat, negativament el seu joc.
El president d’honor i important jugador de l’equip, Ramon Piñana analitzava l’actual situació i ens comentava:
El moment actual és una mica desconcertant, hem perdut diverses partides
que estaven pràcticament guanyades. Partides que teníem a 10 punts
d’acabar i que, els nostres rivals, en
la majoria dels casos per errors nostres, ens han acabat vencent.

Aquests errors s’han produït, en molts
casos, per una falta d’uniformitat en
els criteris del joc. I és precisament,
el que estem intentant solucionar en
aquests moments. Aquest equip mai
es rendeix, i per això, hem començat
a aplicar solucions, ara que encara
hi som a temps.
¿Quines són les solucions que
s’estan aplicant per revertir
aquesta situació?:
El nostre objectiu, segueix sent classificar-se pels Play Off, i en aquesta direcció estem treballant. Com a primera mesura, hem decidit realitzar una
sèrie de sessions de “entrenament”,
en què es pretén unificar criteris.
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Atès el caràcter de joc en equip i en
parelles, d’aquest tipus de campionats,
és imprescindible tenir uns paràmetres
de joc comú, que ens faci més forts i
debilitin l’oposició dels equips contraris.
Per això, i aprofitant la gran oportunitat
que ens brinda el fet que s’ha desplaçat a viure a l’Ampolla un vell amic i ex
jugador del nostre equip, Javier Belbel,
(diverses vegades campió d’Espanya i
de Catalunya, participant en tornejos
de l’ campionat de món i professor en
diversos fòrums de dòmino, per tots els
països on es practica aquest esport),
hem decidit, entre tots els components
de l’equip, que, sota la direcció de
l’esmentat Javier, s’iniciïn una sèrie de
“clínics” per perfeccionar alguns aspectes del joc que, per la rutina i falta
d’unificació en els criteris de el joc, havien quedat obsolets i una mica dispersos. Així, jugant tots amb una mateixa
filosofia i amb els mateixos conceptes,
pensem que els resultats han de millorar
i donar-nos per fi les victòries al que tan
acostumats estàvem en els últims anys.
¿I, hi ha alguna altra mesura
que estigui prevista per a un
futur proper?
Encara és aviat per avançar esdeveniments, estem treballant per incorporar al nostre equip a un jugador
d’altíssim nivell. Un jugador que ens
podria proporcionar el salt de qualitat
que el nostre equip necessita.
Cal no oblidar que, fa tan sols dues
temporades, aquest equip es va proclamar brillant campió de la província de Tarragona i va participar, representant a aquesta província, en els
campionats d’Espanya. Per això, si
aconseguim millorar el nostre joc com
a equip i comptem, a més amb un
jugador “top”, les nostres possibilitats
de millora són infinites i els nostres objectius molt més propers. Esperem que
aquestes mesures donin el seu fruit i us
desitgem la millor de les sorts. Esperem que molt aviat puguem veure-us,
de nou, representant al nostre poble
en les màximes competicions de país.
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Voluntaris i voluntàries recullen
els residus portats pel temporal Glòria
al nostre litoral
Redacció
L’Associació Esportiva lo Fangar va
organitzar el passat 25 de gener una
trobada de voluntaris i voluntàries
per a netejar tot el litoral del nostre
municipi dels residus portats pel fort
temporal de la darrera setmana.
Els 250 voluntaris i voluntàries que
hi van participar van recollir totes les
restes no orgàniques, plàstics i altres
deixalles, però no van retirar la matèria orgànica, ja que aquesta serà
utilitzada per a la reconstrucció de
les platges.
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L’acció es va realitzar simultàniament a diverses
zones de l’Ampolla, aquestes van ser: platja de
Cap Roig, Cala Maria, platja del Baconé, platja
dels Capellans, platja de l’Arquitecte, platja dels
Pinets, el passeig de l’Arenal, platja de l’Arenal,
tota la zona que comprèn des de la Goleta fins
al Goleró, i també la zona del Goleró fins a l’Illa
de Mar.
El 70% dels residus que es van recollir van ser
plàstics, llaunes i porexpan, un 10% vidre, un
10% fustes i el 10% restant altres materials.
Des de l’organització es vol donar les gràcies a
tots els col·laboradors: Berner, Carnisseria Martí,
Distribucions Colomines, Creu Roja l’Ampolla, el
Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’Ajuntament pel
seu suport. I, per descomptat, a tots els voluntaris
i voluntàries que van dedicar el matí a recuperar
el nostre Delta.
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L’Ajuntament sol·licita la declaració de zona
a d’emergència de protecció civil pels danys
causats pel temporal Glòria
Redacció
El ple extraordinari celebrat el passat
27 de gener va acordar per majoria
absoluta sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, si escau, a la Generalitat de Catalunya, la declaració del
terme municipal de l’Ampolla com a
zona afectada per una emergència de
protecció civil, altrament conegut com a
zona catastròfica, a conseqüència dels
danys causats pel temporal Glòria dels
passats dies 20, 21 i 22 de gener.
La tempesta constant de pluja, vent i temporal marítim va originar danys diversos
de gran magnitud. Per això, el ple de
la corporació va valorar que és evident

que són més que notòries les afectacions derivades a la costa de l’Ampolla,
posant en especial relleu els punts de les
platges del terme municipal que van des
de la platja de Perales fins a la platja
de l’Arenal, el passeig marítim de l’Arenal i l’escullera del port pesquer, l’accés
i l’entorn de la bassa de les Olles, la
pèrdua d’estris de pesca dels pescadors
de l’Ampolla, i la desfeta produïda en
els accessos (barrancs i camins) a nuclis urbanitzats que dificulten el trànsit de
la població. També cal tenir en compte
que es van produir inundacions i desperfectes a l’equipament públic esportiu del
nou pavelló municipal.
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En el ple extraordinari també es va
acordar sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya que les actuacions que hagin d’adoptar-se per part d’aquesta
administració amb relació al municipi
tinguin caràcter prioritari. Així com instar al Consell de Ministres que dugui a
terme les accions necessàries amb la
finalitat de poder recuperar i restablir
la normalitat de les zones afectades
pel sinistre.
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L’Ajuntament es compromet amb el Pla Delta
per combatre la regressió i inundació del
Delta de l’Ebre
Redacció
La Taula de Consens, celebrada el
passat 29 de gener a l’auditori de
Sant Jaume d’Enveja, va presentar un
conjunt de mesures consensuades entre
alcaldes i la comunitat de regants del
Delta de l’Ebre per frenar la regressió
i inundació del territori i exigir de manera contundent accions immediates
per evitar que els habitants del Delta
“siguin els primers refugiats climàtics
d’Europa”.
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En aquest marc, va néixer el Pla Delta, un document d’acció consensuat
per part de tots els ajuntaments del
Delta de l’Ebre, entre ells l’Ajuntament
de l’Ampolla, i per les comunitats de
regants amb l’objectiu de convertir el
Delta de l’Ebre en un territori d’oportunitats i de futur per a tota la ciutadania.

Durant l’acte, en el qual es va comptar
amb la presència del Molt Honorable
Senyor Quim Torra, president de la
Generalitat de Catalunya, entre altres
representants polítics i sectorials, es va
posar de manifest la urgència d’incloure a l’agenda institucional catalana i
espanyola la necessitat de prendre mesures urgents per guardar la línia de
costa i garantir la supervivència del
Delta.
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“Ens haurem d’acostumar a temporals com
el Glòria, el que és més difícil de predir és
si seran cada any o cada pocs anys”
Mireia Curto Perelló - Periodista
Quines han estat les causes
perquè el temporal Glòria
tingués unes dimensions que
fins ara no s’havien viscut en
cap part del litoral català?
La tempesta Glòria ha estat una mica
més intensa del que havíem vist fins
ara, però els seus danys han ultrapassat molt més el que havíem viscut.
El motiu d’això és que la costa es va
degradant progressivament i si no actuem per canviar-ho i ens quedem de
braços plegats sense fer res, la situació continuarà anant a pitjor.
D’altra banda, l’escalfament del mar
Mediterrani també és un factor més
que se suma al fet que hi hagi tempestes més intenses. Per aquest motiu,
ens haurem d’acostumar a temporals
com el Glòria, el que és més difícil de
predir és si seran cada any o cada
pocs anys.

Agustín Sánchez-Arcilla és enginyer
de Camins, Catedràtic de l’Escola de
Camins de Barcelona i dirigeix el Laboratori d’Enginyeria Marítima de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Ha dedicat gran part de la
seva activitat professional a l’estudi
del litoral i el medi marí.
Un dels recents projectes que ha liderat és el desenvolupament d’un sistema per protegir les platges de les
erosions i les inundacions, preveient
així les conseqüències que van de la
mà del canvi climàtic que està vivint
el nostre planeta. D’aquesta manera,
la recerca de l’investigador se centra,
d’una banda, en minimitzar els canvis
que viu el litoral a causa de la regressió del mar, i de l’altra, en reduir les
conseqüències que porten temporals
de gran magnitud com el que ha sofert recentment tot el litoral català i, en
especial, el Delta de l’Ebre.

Què podem fer perquè no es
repeteixin els danys que hi
ha hagut?
Per tal que no es repeteixin els danys,
s’ha de començar a adaptar la costa,
preparant solucions a curt termini, però
també a mitjà i a llarg termini. De fet,
la gran part de les construccions no

han considerat la dinàmica costanera.
Per esmenar-ho, seria bo recuperar la
dinàmica natural de la costa, amb la
qual cosa s’evitarien, de ben segur,
molts perjudicis posteriors.
Llavors, podem dir que s’ha
construït sense preveure tots
els efectes que podrien haver-hi...
Exactament. Es pot afirmar que actualment no hi ha solucions sense cost
i qualsevol mena d’intervenció tindrà
un impacte i, a més a més, un cost de
construcció i de manteniment. Tot això
s’ha de considerar perquè la variabilitat del clima apunta a més episodis
de vulnerabilitat costanera.
- Hi ha solucions més o menys ràpides
o encara veurem més episodis de vulnerabilitat costanera?
Si mirem la costa catalana, veurem
com tenim algunes platges estables,
molt arrecerades, és veritat. Ara bé,
aquests casos són locals, ja que des
d’un punt de vista més general, necessitaríem una costa que recuperés les
condicions del litoral natural i així que
estigués capacitada per autoadaptar-se, sempre que les nostres infraes-
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tructures ho permetin. D’aquesta manera, aprofitaríem la dinàmica costanera
natural, donat que les fonts d’alimentació com ara rius, rieres i les costes adjacents, difícilment tornaran a alimentar
la nostra costa com feien abans.

Si no fem res per impedir-ho,
el Delta de l’Ebre podria arribar a desaparèixer?
Seguint amb la resposta anterior, tenim
un clar exemple d’aquesta problemàtica il·lustrat en el Delta de l’Ebre. Per a
aquest cas, necessitarem un pla d’actuacions que resolgui els problemes a
curt termini, però també que permeti la
seva sostenibilitat a mitjà i a llarg termini. La solució òptima seria que no ens
haguéssim acostat tant al litoral amb
obres i infraestructures, però en els casos en què no es pot fer marxa enrere,
la solució més sensata seria enfortir el
litoral amb una combinació de sorra i
actuacions estabilitzadores. Amb una
bona franja de sorra, que en molts
casos ja no tenim, danys desmesurats
com els del temporal recent no passarien. Només actuant ens assegurarem
que les futures generacions puguin heretar un sistema deltaic tan especial i
valuós com el que tenim al Delta.
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“A través de la meva tasca busco arribar al
màxim de famílies possible i que els joves
tinguin eines per desenvolupar un pensament
crític davant d’un escenari on són vulnerables”
Mireia Curto Perelló - Periodista
Contraste, que es duu a terme en
centres educatius de tot l’Estat espanyol i a través del qual es tracta la
relació i els efectes de les pantalles
en el cervell, la prevenció de mals
hàbits i els bons usos que s’han de
fomentar entre els adolescents.
Anna també escriu de manera periòdica a la revista Contraste i de forma
esporàdica en altres publicacions.
Ara per ara, està participant en l’edició d’una guia per a pares i mares
sobre l’ús dels mòbils i xarxes socials.

Anna Plans va néixer a l’Ampolla i
encara que es mudés a viure a Barcelona per estudiar i formar una família, continua tenint un fort vincle
amb les seves arrels i el nostre poble. Va estudiar Ciències Polítiques,
Màrqueting Digital, Filosofia i Neurociències i, actualment, és directora
d’Organització i Gestió de Persones
a l’empresa Contel i presidenta de
l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.
També pertany al grup d’experts de
la Fundació Aprendrer a Mirar, el
treball de la qual és atendre les persones més indefenses enfront dels
abusos que es cometen en l’entorn
digital: la infància i la joventut. Forma part del Consell Assessor I-Wil,
una iniciativa de la Càtedra Dona i
Lideratge de l’IESE Business School.
És consellera i tertuliana del programa Plusvàlua Dones que s’emet per
Ràdio Estel i ha participat en diversos fòrums i conferències sobre educació i tecnologia.
A més a més, col·labora amb el
Programa d’Educació Audiovisual

Com et definiries?
Per damunt de tot sóc filla, germana,
esposa, mare i amiga. Em considero
proactiva i determinada, conciliadora, una mica despistada i també una
apassionada activista en defensa
dels més vulnerables. Tot i que sovint
em comprometo amb més coses de
les que puc assumir perquè em costa
dir no.
Amb qui t’emmiralles?
Amb la meva mare. D’ella he après
la capacitat d’esforç, a ser resilient i
a no llençar mai la tovallola.

Quin és el secret per assolir
totes les metes professionals
que t’has anat proposant al
llarg dels anys?
No puc deslligar la meva trajectòria
professional de la personal. A través
de les decisions diàries, prioritzant
a què dediquem el temps, és com
anem teixint la nostra vida i integrant
la nostra trajectòria professional i
personal. En primer lloc, estic casada amb una persona meravellosa
des de fa 32 anys: el Joan, i tinc
dos fills que formen part també de
la història principal de la meva vida:
la Patricia i el Joan. Liderar aquesta
part tan fonamental de la meva vida,
ha estat clau i m’ha donat ales per a
fer el que estic fent ara i poder anar
assolint tots els reptes professionals
que m’he anat plantejat dia rere dia.
Et consideres ferma defensora del menor en l’era digital.
Ens pots posar algun exemple recent en què s’hagi vulnerat aquest dret?
L’any passat des de Save The Children
em van convidar a participar com a
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ponent a la jornada A un clic de la Violència, en la qual es van abordar les
conseqüències de les diferents formes
de violència online entre els menors.
Per posar algun exemple, es van tractar temes com l’exposició involuntària a
material sexual o violent, molts menors
accedeixen a aquest tipus de contingut sense voler, quan naveguen per la
xarxa i fins i tot de vegades quan fan
els deures.
Què es fa per evitar aquestes
situacions?
Des de l’Associació de Consumidors
de Mitjans Audiovisuals de Catalunya fem campanyes en què demanem una legislació compromesa de
veritat amb la protecció del menor,
específicament respecte a la violència gratuïta, la pornografia i els discursos d’odi i discriminatoris, sobretot en relació amb el tractament de la
dona (menor d’edat).
Ets una usuària molt activa a
les xarxes socials, creus que
són una bona eina de comunicació actualment?
Les xarxes socials són un mitjà. Poden
ser molt bona eina o no, dependent
de com les utilitzis. A mi personalment em serveixen per fer investigació i per poder “apoderar” a joves
i famílies en aquesta jungla digital.
Ets presidenta de l’Associació
de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya
des de fa una mica més d’un
any i mig. Quins van ser els
reptes que et vas plantejar
en el moment del teu nomenament?
Arribar al màxim de famílies possible,
apoderar a pares i mares perquè els
seus fills deixin de ser orfes digitals
i que els joves tinguin eines per tenir
criteri propi, davant un escenari on
són molt vulnerables. Per això vaig
decidir invertir part del meu temps en
aquesta tasca. A mi m’agrada parlar
molt clar i no sempre és ben rebut, i
més en un entorn en què hi ha tants
interessos. De fet, el dia que la Junta
de l’Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya
em va convocar, pensava que era
per dir-me que baixés el to de les

meves xerrades. Sincerament, i no
és falsa humilitat, em va sorprendre
molt que em proposessin. Ser presidenta no és important. Estic al servei
de l’Associació i estaré allà on sigui
útil. Estic encantada de formar part
d’una Associació que ja feia temps
que m’havia robat el cor.
Explica’ns quina és la missió
d’aquesta entitat…
Té com objecte la defensa dels drets
del consumidor audiovisual, especialment del consumidor menor d’edat.
Aquesta defensa la duem a terme a
través de la informació, la formació,
l’acció social de prevenció, denúncia
i defensa de la promoció de valors.
El passat mes de desembre,
organitzàveu des d’aquesta
Associació la 1a Jornada sobre hipersexualització a les
xarxes socials. Quines van
ser les principals conclusions
que es van extreure?
Aquesta jornada, emmarcada en la
campanya #LiveYourRealLife, ha estat un somni complert per mi. Espero
que sigui la primera de moltes i que
puguem arribar a molts joves. Tenia
com a objectiu reflexionar sobre la
vida dels joves a les xarxes i les seves
conseqüències, com per exemple,

com els hi pot afectar en el desenvolupament de la seva personalitat.
En aquest sentit, vàrem pensar fer un
apartat amb experts i l’altre visualitzant joves testimonis exemplars que
poguessin ser referents i motivadors
pels joves. És indispensable que ells
construeixin un pensament crític i perquè això sigui possible els hi hem de
donar eines.
Quin consell donaries als pares i mares perquè els seus
fills i filles facin un ús correcte de les xares socials?
És fonamental l’exemple. Com diu
Gregorio Luri, el principal òrgan
educatiu és l’ull. Els nostres fills es
fixen en què fem i no tant en allò
que els hi diem. Si nosaltres som els
primers que estem “enganxats”, ens
discutim en els grups de WhatsApp
o compartim contingut inapropiat
i la intimitat dels nostres fills, quin
exemple els hi estem donant? Amb
els joves que parlo, sovint es queixen
que els seus pares i/o mares estan
enganxats als mòbils.
En segon lloc, cal acompanyar-los i
per això és imprescindible formar-se.
En el moment en què un pare o una
mare decideix que el seu fill pot estar a la xarxa, s’ha de formar. Sí, fa
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mandra, però és responsabilitat dels
pares vetllar pels seus fills. Jo sempre
els hi dic: deixaries al teu fill o filla
al mig de la Plaça de Catalunya de
Barcelona a les 4 de la matinada?
Els menors se saben moure per les
xarxes amb agilitat, però encara no
tenen la maduresa suficient i desconeixen aspectes bàsics com gestionar
la privacitat. Sobretot quan són més
petits, hauríem d’evitar-les. Jo observo
cada dia les conseqüències del mal ús
i normalment passa més entre les franges d’edat més petites. Per exemple,
existeixen molts problemes d’hipersexualització entre nenes que estan a Tik
Tok o Instagram perquè tenen com a
referent noies que ressalten els atributs
sexuals per damunt de qualsevol altre. O també hi ha molts casos de les
conseqüències derivades del sexting
(compartir contingut sexual a través
dels dispositius), o noies que contacten amb desconeguts que després els
hi fan xantatge i/o abusen d’elles, el
ciberassetjament, o joves enganxats
als videojocs, les apostes online, la
pornografia, o que viuen la seva vida
a través de les pantalles.

Catherine l’Ecuyer diu: “La millor preparació per al món online és el món
offline”. Recomano molt el seu llibre
Educar en el asombro. Hauria de
ser d’obligatòria lectura per a pares
i mares. Passa temps amb els teus
fills, comparteix aficions des de ben
petits, conversa, escolta’ls i així serà
possible que no tinguin tanta necessitat d’estar contínuament connectats
i sobreexposar-se a les xarxes.
Quines són les perspectives
de futur que tens en l’àmbit
professional?
D’una banda, seguir donant suport
a la gran feina que ha fet el meu
marit al davant de Contel, que els
seus pares varen començar amb molt
esforç i il·lusió. D’altra banda, seguir
estudiant i investigant. També, exercir com a activista en defensa dels
menors en l’entorn digital, sigui des
de l’Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya,
des dels mitjans de comunicació o
des de qualsevol context on se’ls
pugui donar veu. I a curt termini,
publicar el meu primer llibre, que
està adreçat principalment a pares,

mares i educadors i que tracta sobre
hipersexualització i pornografia en
els menors, destacant quina és la realitat i posant de relleu els perills, les
conseqüències i com es pot prevenir.
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Coses nostres
Lluis Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

Hi ha qui diu que la gent gran, encara més els més grans, han perdut
pes a la societat actual, en comparació amb la societat tradicional perquè no tenen ni el poder ni el saber
que tenien. No tenen en part el poder
perquè el mercat del treball, la família tradicional, on l’avi era el “patró”
ha deixat ser font de producció per
ser entitat de consum. Tampoc tenen
el saber instrumental que cada dia és
menys experiencial. Per raons òbvies,
la persona gran te dificultats per introduir-se en les noves tècniques i en les
que s’albiren, verdaderament revolucionaries.
Es necessari fer un canvi radical en
les polítiques i practiques que privilegien els particularismes de cada franja d’edat sobre la continuïtat de les
edats de la vida. Els grans...sempre
generalitzant, amb prou feines entren
en contacte amb els joves, als tenen
por, potser en part , perquè els desconeixen i per la imatge social que
els mitjans de comunicació transmeten
d’ells, al seu torn els joves, esquiven
els grans, els veuen com a persones
lentes, avorrides, personatges d’una

altra època que ells, mirant endavant
desconeixen i dels quals la cosa més
positiva és que, ben sovint els hi allarguen diners.
Aquestes pràctiques porten a greus
conseqüències per la societat, pèrdua
de la cohesió social, menys memòria
històrica, dificultats més grans per la
educació dels fills i més en famílies
d’un sol fill.
Tenint en compte totes eixes consideracions, es pot caure amb un cert victimisme i, s’és massa gran quant es
comença admetre que no si pot fer
res, fals, hi ha un munt de coses que si
que es poden fer dins del gran ventall
que s’obre en el mont social o fins i tot
amb el derivat, el polític.
Assistir a actes i manifestacions. Les
persones grans son les que tenen mes
disponibilitat de temps. Fixeu-vos que
el primer comentari a una acció, és
quantes persones grans hi han anat i
si ni havia més o menys que l’anterior.
Aquí si que a l’hora de ser comptats,
es val tant com el més jove.

No n’hi ha prou amb els sentiments,
ni amb el patriotisme, cal reforçar-los
amb coneixements, la història, la economia, la cultura i assistint a conferencies i debats.
Cal seguir els mitjans “amics”...i també els altres per saber lo que pensen
i una vegada assegurat el coneixement, divulgar i convèncer als amics i
coneguts. Als convençuts afirmacions,
i els que encara no, donar-los arguments suficients per convèncer-los.
I, compte amb la crítica, el català
es tant honest tant afeccionat al “fair
Play”, que fins i tot, es pot convertir en
quinta columnista. Quant es senyala
algun defecte dels adversaris, ràpidament hi pot afegir ... “si, però nosaltres
també fem malament això i allò...”
Finalment, les persones grans conformen un important col·lectiu social, tan
plural com el dels joves i el gran error
de la societat es considerar-los massa
sovint, un grup a part. Són un col·lectiu molt important de la societat i per
lo tant, han de participar en la presa
de decisions.
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XIVITONA – ANDARRíOS CHICO
(Actitis hypoleucos)
Redacció

Com la podem identificar: La xivitona comuna o vulgar, siseta de
pit blanc, gallet de riu o gallet de
riuet a les Balears, és un ocell de
la família de les limícola de l’ordre dels caradriformes. Pot ésser
observada durant l’època primaveral – estival en els ambients d’aigua dolça, i també en els salobrars
i les salines, prefereix que l’aigua
no estigui estancada. A l’hivern sol
ser molt escassa. Als països Catalans aquest ocell hiverna i també
es migratori. Es dedica a resseguir
el curs dels rius en solitari, d’aquí
li ve el nom de “Andarríos Chico”.
Agita incansable la cua de manera
característica tot mantenint el cos
inclinat cap avall amb el cap baix.
Acostuma a ésser observada caminant lentament per la vora de les
rieres i maresmes, sovint se la confon amb el color del fang, quant es
sent pressionada s’enlaira emetent
el seu característic reclam, per tornar a posar-se no molt lluny.
Morfologia: La xivitona fa un 20
cm de llargària, quan neix te un
pes aproximat de 9 g. I quan es
adult arriba a pesà 52,3 g, i uns
35 cm en les ales obertes. Presenta el dors de color terrós clar
uniforme, jaspiat de fosc a l’estiu,

amb el ventre i la part inferior del
coll blanc i un collaret terrós, en
vol mostra una típica franja alar
blanca i el carpó del mateix color,
ocell aquàtic de potes llargues i
bec llarg, adaptat a les aigües poc
profundes on s’alimenta.
De que s’alimenta: Suporta un cert
grau de contaminació, que de vegades li aporta aliment en forma
de larves de mosca, de mosquits,
insectes, invertebrats, por caçar insectes al vol.
Reproducció: Nidifica al Nord del
Països Catalans (com ara als Aiguamolls de l’Empordà, en indrets
humits com les voreres de rius i
rierols i també en algun indret dels
aiguamolls costaners, però això
no es l’habitual. Arrel dels anellaments els ornitòlegs han observat
que procedeixen dels Països nòrdics com son: Finlàndia, Noruega i altres països del centre nord
del continent europeu. El niu el fan
entre la vegetació de la riba de
les rieres la femella hi diposita 4
ous al maig-juny, amb dos progenitors els coven durant 22 dies i
tots dos s’encarreguen d’alimentar
els polls, que deixaran el niu a les
quatre setmanes.

Curiositats: També tenim un altre
ocell anomenat Xivita ( Andarríos
grande ) que com el seu nom indica es una mica mes gran que la
Xivitona, a la propera Marinada
en parlarem. Per diferenciar-los
hem de tenir en conte que a la xivitona el blanc de la panxa quan li
arriba al pit, li puja cap dalt al coll
formant lo que en diem la sella, Ja
que te la forma de la sella de muntar a cavall, a les fotos adjuntes
podreu comprovar-ho.
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Anna Brull i l’Orquestra de Cambra de Tortosa
posen dempeus l’Ampolla amb
el concert de Sant Esteve
Redacció

El ja tradicional concert de Sant Esteve va anar a càrrec, per segon any
consecutiu, de la mezzosoprano Anna
Brull i de l’Orquestra de Cambra de
Tortosa (OCTO). La fusió de la veu de
l’ampollera amb la música de l’OCTO
va fer emocionar el públic assistent a
l’església Sant Joan Baptista.
El repertori, minuciosament preparat per a veu i corda, es va iniciar
amb el Concerto Grosso Op. 1 Nº4
en Mi Menor, el públic també va poder gaudir d’una selecció de peces
de l’òpera Ariodante del famós compositor Georg Friedrich Händel i de
la Salve Regina per a Contralt, una
peça escrita a la catedral de Tortosa
pel mestre de capella de la catedral
Valero Moreno i Polo. Aquesta peça
va ser recuperada i transcrita per David Matheu, coordinador de l’OCTO
i violista del grup.
En la darrera part del concert, la
cantant també va voler fer un petit homenatge al seu avi Joan, recentment
traspassat. Per posar punt final, Anna
Brull i l’OCTO, sota el mestratge del
director Jordi Bonilla, van interpretar,
acompanyats dels més de dos-cents
assistents, la popular nadala catalana
El noi de la mare.
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NUTRISCORE – EL CODI DE COLORS
PER ESCOLLIR MILLOR ELS ALIMENTS
Dra. Roser Martí i Cid, Dipl. Nutrició Humana i Dietètica, Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments

El NUTRISCORE és un codi de colors, el qual ens ajuda a reconèixer la qualitat nutricional d’aquell
aliment comparant-lo amb altres aliments de la mateixa família i així orientar al consumidor en la seva
elecció com a aliments més saludables.
Aquest codi de colors ens és útil per
comparar per exemple diferents tipus
de iogurts i conèixer així quin és més
saludable i quin menys. Per exemple
si aquest iogurt té una A més remarcada significa que és el més saludable i si té la B, C, D, o E serà menys
saludable, sent els aliments que tenen la D i la E els productes menys
recomanables.
Així tal com es pot observar en
aquesta imatge, els codis existents
son:

Per tant… hem de cercar aliments
amb el codi A i B majoritàriament.

Aquest codi realment ens ajuda
molt al consumidor a fer una bona
elecció, el problema ve que a dia
d’avui, encara no és obligatori i hi
ha empreses alimentàries les quals
fabriquen productes poc saludables
les quals no els interessa l’aplicació
d’aquest codi, mirant més pel benefici de la pròpia empresa que no pas
per la salut del consumidor.
A més a més si finalment s’implanta
de manera obligatòria aquest codi,
molts fabricants de productes poc
saludables hauran de reformular els
seus productes per oferir opcions
més saludables, i així obtenir una
millor puntuació amb el logotip Nutriscore.

A dia d’avui però si que existeixen
algunes empreses que han incorporat voluntàriament aquest codi de
colors als seus productes, aquí us
mostro uns exemples:
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del Reglament de la Unió Europea.
Per aconseguir-ho, les associacions
de consumidors han posat en marxa una iniciativa ciutadana europea
(ICE), anomenada Pro-Nutriscore, i
l’objectiu és el de reunir firmes (en
necessitem en menys d’un any 1 milió de signatures registrades al portal de la Comissió Europea: www.
pronutriscore.org.) per demanar a la
Comissió Europea que imposi l’etiquetatge Nutriscore sobre els productes alimentaris, per garantir una
informació nutricional de qualitat als
consumidors i protegir la seva salut.
En l’actualitat, per poder imposar a
les grans empreses d’alimentació el
logotip nutricional Nutriscore, que
fins al moment té caràcter voluntari, és necessària una modificació

Per això, OCU i els professionals
de la nutrició sol·liciten als ciutadans que es mobilitzin amb l’objectiu que Nutriscore es trobi aviat en
tots els productes alimentaris posats

a la seva disposició, permetent poder comparar, en un sol cop d’ull,
la qualitat nutricional dels aliments i
poder integrar aquesta dimensió en
els seus actes de compra. Us animo
a aportar la vostra signatura a www.
pronutriscore.org

La transparència sobre la
qualitat nutricional dels
aliments s’ha de considerar com un dret dels
consumidors i un deure
dels que fabriquen els
productes alimentaris o
els distribueixen.

Escacs

La partida de Llàtzer Bru:

PROBLEMA
Juguen blanques. Mat en 4 jugades!
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La
Marinada
volta
el Món

Raquel i Esteve a Estambul. Turquia.

El Club de jubilats a Soria.
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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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Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
arriben un any més per mar a l’Ampolla
Redacció
Els Reis Mags d’Orient i el seu seguici
reial van arribar a l’Ampolla per mar el
passat 5 de gener per repartir més de
200 regals a tots els nens i nenes. La
Patrulla Canina i unes papallones-fades
gegants van omplir de llum i música el
port pesquer per tal de fer més entretinguda l’espera del moment que els
més petits portaven desitjant que arribés
amb ànsies i il·lusió des de feia un any.

Després d’un llarg viatge des de l’Orient Llunyà, la primera parada de Ses
Majestats va ser al barri del Roqué per
fer l’entrega dels regals com ja és tota
una tradició. Un cop entregats tots els
presents, van continuar el seu camí i
van fer parada al port pesquer del nostre poble, que estava ple de gom a
gom, on els van rebre amb un gran
castell de focs d’artifici.

Després d’haver desembarcat, va tenir
lloc la cavalcada pels carrers i places
del nostre poble i com cada any van
aturar les seves carrosses a l’església
Sant Joan Baptista per adorar el nen
Jesús.
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Pastisseria Bahia rep una Fava de Cacau que la
reconeix com una de les 50 millors pastisseries
de Catalunya
Redacció
L’ampollero Dani Sabater, propietari
de la Pastisseria Bahia, va ser guardonat el passat 25 de gener amb la
Fava de Cacau durant la 3a Mostra
Internacional de Pastisseria de Sant
Vicenç dels Horts, celebrada els dies
25 i 26 de gener. Amb aquest guardó, entregat en el marc de la gran
gala del certamen, s’ha reconegut la
pastisseria com una de les 50 millors
de Catalunya.

La llista de les 50 pastisseries distingides la va confeccionar un jurat
independent creat i coordinat per un
equip de tres especialistes: Ramon
Morató, Marc Balaguer i Josep Sucarrats. Aquests tres professionals es

van encarregar de seleccionar el jurat, que estava format per professorat
de pastisseria, periodistes especialitzats en gastronomia i pastissers i pastisseres que resideixen a restaurants i
acadèmies.
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L’Ampolla assisteix a la Fira Fitur de Madrid
Redacció

L’Ampolla va assistir del 22 al 26 de
gener a la Fira Fitur de Madrid, una
de les fires més importants de turisme
en l’àmbit europeu.
En aquest context, el passat 22 de
gener el nostre municipi va renovar
el conveni de col·laboració amb
l’Estació Nàutica Costa Daurada,
un acord que ens fa partícips d’una
divulgació i una promoció turística
molt intensa dels atractius del nostre
poble juntament amb les localitats de
Salou, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Mont-Roig del Camp, l’Ametlla
de Mar i Deltebre.
A més a més, l’alcalde Francesc Arasa va visitar la fira el passat dia 23

de gener per reunir-se amb la Consellera d’Empresa i Coneixement,
Àngels Chacón, i el director general
de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono.
L’objectiu de la presència del nostre
municipi a la fira va ser per establir
contactes amb diferents empreses del
món turístic per tal de poder mantenir l’actual posicionament i, fins i tot,
incrementar-lo per esdevenir un dels
principals municipis turístics de les
Terres de l’Ebre.
L’altra línia d’acció va ser treballar
l’augment del turisme al llarg de tot
l’any i evitar que es concentri majoritàriament durant l’època estival.
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Bon inici de Campionat del Femení
Arribat l’equador de la lliga regular de
la Segona Divisió de futbol sala femení,
les nostres noies són al capdavant de
la classificació, ocupant un primer lloc
provisional que fa somiar amb tornar a
repetir el títol aconseguit la temporada
2016/2017.

A més a més, també podem gaudir
veient les estadístiques que reflexa la
classificació: equip més golejador (64
gols), només 12 gols rebuts en les 13
primeres jornades i pitxitxi de la categoria a les nostres files, amb 21 gols,
Marta Curto Ferré.

Aquesta primera volta, a finalitzat amb
un balanç molt positiu, aconseguint 10
victòries i 3 empats en les 13 jornades
disputades, sent l’únic equip que fins al
moment no a patit cap derrota.

Tot això, gràcies al gran treball de totes i cadascuna d’elles, que setmana
rere setmana entrenen i juguen amb les
mateixes ganes del primer dia. Un bloc
d’equip que segurament recordarem
sempre com un dels més competitius de
la història del club.
Esperem seguir amb aquesta línia el
màxim possible i, si pot ser, fins al final
del campionat, per poder regalar a la
nostra afició un altre any per al record.
ARA I SEMPRE...
Un, dos, tres, CFS AMPOLLA!!!!
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Club de Gimnàstica Rítmica l’Ampolla

Exhibició de Nadal per la Marató

El 21 de desembre per la tarda es va celebrar al pavelló esportiu de l’Ampolla el Festival de Nadal del C.G.R. l’Ampolla, on participen totes les gimnastes del club en un acte obert
a tot el públic per mostrar les diferents coreografies en les que
han anat treballant des de l’inici de la temporada i amb els
que moltes d’elles es presentaran a les diferents competicions
fins el mes de juny.
És una oportunitat per les famílies per veure els progressos de les xiquetes, els nous balls, els nous mallots,...
i per les gimnastes per demostrar tot el que han treballat.
Aquest any, vam poder gaudir d’un ball que ens van presen-

tar alguns pares i mares de gimnastes atrevint-se, fins i tot, a
fer ús d’aparells propis de la gimnàstica rítmica i que, com
l’any passat, va ser un èxit aclaparador.
Com ja és habitual, la coreografia final, en la que participen
totes les xiquetes, enguany va estar centrada en la celebració de l’any nou 2020 i es va convidar al públic a participar-hi de forma directa amb cotilló i ball final a la pista.
Un gran èxit en general i particularment per la recaptació
de 493.20 € en favor de la Marató de TV3 que esperem
superar en properes edicions.
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