
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

Hem de ser conscients de la situació extraordinària que estem vivint i només la po-
drem superar amb la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes. Des de l’Ajun-
tament de l’Ampolla estem treballant per fer front a aquesta situació i treballarem 
per estar al costat de les persones més necessitades, i de tot el sector productiu del 
nostre poble.
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Cada escrit que he publicat en aquest espai gloriós i pri-
vilegiat de la cultura de l’Ampolla, he procurat que estès 
lligat a l’anterior, fent com una continuïtat, com un lligam, 
en la vida social i en l’ambient en que mos movem així 
com en el moment històric que estem vivint. Ara, però, em 
deslligo d’aquell context, no només per llunyà, perquè 
tampoc fa tan de temps que he col·laborar, sinó perquè 
en els últims pocs temps, setmanes, dies, ens han passat 
coses tan grosses, o una cosa tan grossa, que ens ha 
canviat la vida de sobte, de forma totalment imprevisible, 
inesperada i, a priori, tot i que cal mantenir l’esperan-
ça, irremeiable a curt termini. En pocs dies, tot i que 
semblava que costava, mos vàrem fer a la idea de que 
el con�nament era l’acció més útil per tallar els contagis 
i començar a controlar una pandèmia, la COVID 19, 
que en poques setmanes s’havia espargit per tot lo mon. 
Obligats a con�nar-mos, la �nestra, el balcó, la terrassa, 
han estat la boixa d’escapament per on,  quan cansats 
de donar voltes pels passadissos de casa, de llegir, de re-
passar els missatges dels mòbils, de fer feina i d’escoltar 
les agressives i monòtones notícies que insistentment ens 
perforen l’enteniment, hi traiem el nas per esbargir-mos. 
És la �nestra màgica. Hem vist com el trànsit de vehicles 
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i persones ha evolucionat i ha anat a menys cada dia. 
Hem vist els serveis públics, sanitaris, gent de neteja, 
repartidors, guàrdies, bombers, botiguers i supermercats 
treballant per tots natros. La �nestra màgica ha estat el 
nostre esgambi, la nostra visió del mon que tenim prop 
i la visió de la vida que, malgrat el nostre con�nament, 
segueix endavant, saludant cada dia a veïns que ni co-
neixíem i que, �ns i tot, no havíem vist mai. Los nostres 
balcons, les nostres �nestres i les nostres terrasses canten, 
toquen música, fan sorolloses cassolades contra la cor-
rupció monàrquica, es fan vermuts i aplaudeixen, cada 
vespre, a la gent que treballa i se sacri�ca per natros, 
especialment el mon sanitari, els veritables herois  a qui 
mai els ho agrairem prou la seva feina, la seva dedicació 
i el seus sacri�cis en primera línia de combat contra la 
pandèmia. Ens manifestem per les �nestres. Cal obrir-les. 
Cal que entri aire fresc. Cal que voli el nostre pensament 
creuant-se amb els dels nostre veïns. Música, cants, po-
esia i, a sobre de tot, protesta. La �nestra, ara mes que 
mai, és màgica. La �nestra es aquella esperança que mai 
hem de perdre. 

Joaquim Vilagrassa 

La finestra màgica 

 Foto: Nèstor Buera.
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Junta de Govern 20 de 
Gener de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

S’acorda per unanimitat:

Denegar la petició al Sr. Walter Kim G.M. per no complir 
amb els requisits establerts a la base 4 del xec nadó.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 154/2019. Caballé Llambrich S.L. Con-
cedida

ENDESA (ELECTRICA DEL EBRO SAU). Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per 
ampliació subministrament a Roqué Mar 8
Emplaçament: Roqué Mar 8 de l’Ampolla

ASSUMPTES ECONÒMICS

G73/2020. Acord contracte obres: treballs pa-
leteria arranjament voreres urbanització Am-
polla Mar.

Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres 
treballs de treballs paleteria arranjament voreres urbanització 
Ampolla Mar, amb Construccions Curto Aixa S.L.

El preu del contracte es �xa en 3.224,00- € i 674,04,- € 
d’IVA.

ALTRES.

G19/2020. Aprovació, si escau, d’iniciar l’expe-
dient 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:

Aprovar l’expedient de contractació contractació del servei 
de manteniment de les àrees de joc infantils i àrees de salut 
del municipi de l’Ampolla, mitjançant procediment obert 
simpli�cat, amb pressupost base de licitació de 15.600.00 
€, i  3.276,00  € en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de 
2 anys prorrogables 2 anys més.

G1327/2020. Aprovació, si escau, del Conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Interior 
i l’Ajuntament de l’Ampolla per a l’adhesió al 
Protocol de seguretat contra les violències se-
xuals en entorns d’oci.

S’acorda per unanimitat:

Aprovar l’adhesió i, per tant, la subscripció del Conveni de 

col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament 
de l’Ampolla per tal de donar compliment al que preveu 
el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en 
entorns d’oci.

Exp 102/2020. Acord corporatiu d’adhesió a 
la central de contractació de la FEMP i adhesió 
acord marc de multes de trànsit a titulars i con-
ductors amb domicili fora de l’estat espanyol.

S’acorda per unanimitat:

Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP per tal 
de poder contractar les obres, serveis i subministraments 
que ofereixi, de conformitat a les condicions i preus que es 
�xin en els corresponents contractes o acords marc que se 
subscriguin entre aquesta central i les empreses adjudica-
tàries dels mateixos.
Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ampolla a l’Acord 
marc de multes de trànsit a titulars I conductors amb domicili 
fora de l’Estat Espanyol.

G93/2020. Aprovació, si escau, del Conveni de 
col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili 
i l’Ajuntament de l’Ampolla per desenvolupar 
projectes d’aprenentatge.

S’acorda per unanimitat:

Aprovar el Conveni de col·laboració entre la URV i l’Ajunta-
ment de l’Ampolla per desenvolupar projectes d’aprenentatge.

Junta de Govern 27 de 
Gener de 2020
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 109/2019. Montse S.G. Donar trasllat

G1194/2019. Avanç Pla especial urbanístic per 
càmping. Donar trasllat

G2197/2019. Pedro Fumadó Porres.- Projecte 
actuació específica per a implantar activitat 
recreativa lúdica-cultural vinculades amb l’ac-
tivitat ramadera. Ajornada

Expt. 3/2020. Albert P.M. Concedida

Expt. 01/2020. Mª Pilar A.Z. Ajornada

Expt. 4/2020. Àngels D.C. Concedida

ALTRES.
Proposta d’acord de l’Ajuntament de l’Ampolla 
d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 
de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals 
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de catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia, sau (exp. 2015.05.d01). 
antecedents.- 

S’acorda per unanimitat:

Que l’Ajuntament de l’Ampolla s’adhereix al  contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, 
a partir de l’1 de gener de 2020, període que es podrà 
prorrogar excepcionalment per nou mesos més. 

G128/2020. Aprovació, si escau, del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i 
l’Associació Progat l’Ampolla.

S’acorda per unanimitat:

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre  
l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Associació Progat l’Ampolla 
per al control de la població de gats ferals del municipi de 
l’Ampolla, per un període de 2 anys des de la data de la 
seva signatura.

G7/2020.  Projecte per a la millora de clave-
gueram a un tram del carrer Joan Miró i carrer 
Vista Alegre al municipi de l’Ampolla
Assumpte: Aprovació Pla de seguretat.

S’acorda per unanimitat:

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’execució de les obres 
“Projecte per la millora de clavegueram a un tram del carrer 
Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi de l’Ampolla”, 
amb un pressupost de 300,00 €

G1551/2019. Aprovació, si escau, del Conveni 
de col·laboració entre el Servei Català del Tràn-
sit i l’Ajuntament de l’Ampolla en matèria de 
seguretat viària.

S’acorda per unanimitat:

Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Servei 
Català del Trànsit i l’Ajuntament de l’Ampolla en matèria 
de seguretat viària i els annexos al mateix pel que fa al 
control de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre, 
control d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre, controls 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de subs-
tàncies estupefaents i material de suport, d’educació per 
a la mobilitat segura pràctica amb bicicletes i ciclomotors.

Junta de Govern 3 de Fe-
brer de 2020

DESPATX OFICIAL.
 
Direcció General de Turisme.

Adjuntem llistat amb l’assignació exacta del Fons de foment 
del turisme que correspon al nostre municipi pel períodes 
del segon i tercer trimestre del 2019, essent l’import de 
31.294,95 €.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G166/2020. Armando F.A. i Mireia F.R.
Expedient: Ajut “xec nadó”

S’acorda per unanimitat:

Concedir als Srs.   Armando F.A. i Mireia F.R. l’ajut únic 
de 150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement de 
la seva �lla. 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt.2/2020. Edistribución Redes Digitales S.L.U. 
Concedida
Obres: Estesa de línia aèria de baixa tensió per 
nou subministrament al polígon 129 parcel.la 9

ALTRES.

G167/2020. Autoritzacions de les Terrasses 
dins serveis temporada a les platges per a la 
temporada 2020.

S’acorda per unanimitat:

 Autoritzar les instal·lacions de les terrasses en zona de 
domini públic marítimo terrestre, següents:

- La instal·lació de la terrassa TE-1 de 23,00 m2 en zona 
de domini públic marítimoterrestre, durant el període del 4 
d’abril de 2020 al 11 de setembre de 2020, al Passeig 
Marítim de la platja de les Avellanes a Gelats Germans 
Coloma Soler S.L. (La Iogurteria).

- La instal·lació de la terrassa TE-2 de 30,00 m2 en zona 
de domini públic marítimoterrestre, durant el període del 4 
d’abril de 2020 al 10 de desembre de 2020, al Passeig 
Marítim de la platja de les Avellanes a AMANDA V.M. 
(Bar Massa).  

- La instal·lació de la terrassa TE-3 de 58,00 m2 en zona 
de domini públic marítimoterrestre, durant el període de l’1 
de febrer de 2020 al 31 de desembre de 2020, al Passeig 
Marítim de la platja de les Avellanes a TERESA S.C. (Pub 
Comodoro).

- La instal·lació de la terrassa TE-4 de 20,00 m2 en zona 
de domini públic marítimoterrestre, durant el període del 4 
d’abril de 2020 al 31 d’octubre de 2020, al Passeig Marítim 
de la platja de les Avellanes a CHRISTIAN I GUILLERMO 
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S.L. (Restaurant Azara).

- La instal·lació de la terrassa TE-5 de 70,00 m2 en zona 
de domini públic marítimoterrestre, durant el període del 
1 d’abril de 2020 al 31 d’octubre de 2020, al Passeig 
Marítim de la platgeta de Sant Pere a NOVA DEVIMAR S.L. 
(ja que és una ocupació vinculada a la concessió adminis-
trativa CON2011-00683-E per tant és d’aplicació l’article 
69.2 del reglament de costes que permet únicament per 
establiments �xes 70 m2 d’ocupació oberta i desmuntable).

- La instal·lació de la terrassa TE-6 de 42,00 m2 en zona 
de domini públic marítimoterrestre, durant el període del 4 
d’abril de 2020 al 31 d’octubre de 2020, al Passeig Ma-
rítim de l’Arenal (és una ocupació vinculada a la concessió 
administrativa CON2010-02517-E) a Mª LUISA R.R. 

G167/2020. Autoritzacions de les Terrasses 
dins serveis temporada a les platges per a la 
temporada 2020.

S’acorda per unanimitat:

Autoritzar les instal·lacions de les terrasses EN ZONA DE 
SERVITUD DE PROTECCIÓ, següents:

- La instal·lació de la terrassa TE-7 de 39,00 m2 en zona 
de servitud de protecció, de l’1 de febrer de 2020 al 31 
de desembre de 2020, al carrer Banys, núm. 45, enfront 
de la platja de les Avellanes, de l’Ampolla a TERESA S.C.

 - La instal·lació de la terrassa TE-8 de 29,00 m2 en zona 
de servitud de protecció, de l’1 de febrer de 2020 al 31 
de desembre de 2020, al carrer Banys, núm. 43, enfront 
de la platja de les Avellanes, de l’Ampolla a CHRISTIAN 
I GUILLERMO S.L.

- La instal·lació de la terrassa TE-9 de 50,00 m2 en zona 
de servitud de protecció, de l’1 de febrer de 2020 al 31 
de desembre de 2020, al Passeig de l’Arenal de l’Ampolla 
a RAFAEL C.A.

Junta de Govern 10 de 
Febrer de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G223/2020. Mariano P.P.- Targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat.
S’acorda per unanimitat:

Concedir al Sr. Mariano P.P. 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 intrans-
ferible i que caduca als 10 anys des de la seva concessió.

G2190/2019. 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 2,  1ª planta,  del pàrquing municipal del Barranc de 
Cervera a Manel G.R.

G226/2020. Associació de dones de l’Ampolla.

S’acorda, per unanimitat:

Acceptar la petició de l’Associació de dones de l’Ampolla i 
facilitar-los la col·laboració sol·licitada, havent de posar-se 
en contacte amb la brigada municipal per coordinar-se.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 6/2020. Andrea Renate G.B. Comcedida
Expt. 7/2020. Andrea Renate G.B. Concedida
Expt. 5/2020. Albert P.M. Ajornada

ALTRES.

G19/2020. Contracte: Servei de manteniment 
de les àrees de joc infantils i àrees de salut del 
municipi de l’Ampolla.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions 
presentades en l’expedient de contractació del 
servei de manteniment de les àrees de joc infan-
tils i àrees de salut del municipi de l’Ampolla:

Junta de Govern 17 de 
Febrer de 2020
 

INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G189/2020. Constance Antonia M.H.

S’acorda, per unanimitat:

Donar-se per assabentats de què Constance Antonia M.H. 

EMPRESA

OFERTA
ECONOMICA IMPORT BAIXA

MILLORA EN LA 
FREQÜÈNCIA DEL 
MANTENIMENT

PREVENTIU

MANTENIMENT 
DEL CAUTXÚ 

SENSE CAP COST 
ADDICIONAL FINS 
A 10 M2 ANUALS

Puntuació
Total

BAIXA% PUNTS PUNTS PUNTS

Urbe SBD 12.433,20 € 70, 00 3.166, 80 € 70,00 20,00 10,00 100,00

Parcs i 
jardins 
catalunya 
S.l.

12.636,56 € 68,87 2.963,44 € 68,87 20,00 10,00 98,87

Francisco 
brull 
Aljarilla

12.900,00 € 67,47 2.700,00 € 67,47 20,00 10,00 97,47

Miralda 
espais i 
serveis Sl.

13.840,00 € 62,88 1.760,00 € 62,88 20,00 10,00 92,88
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té 2 cavalls a la �nca familiar ubicada al polígon 133 
parcel.la 44 de l’Ampolla.

G270/2020. Iona i Giorgiana C. Expedient: Ajut 
“xec nadó”

S’acorda, per unanimitat:

Concedir als Srs. Iona i Giorgiana C. l’ajut únic de 150,00 
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva �lla.

G275/2020.  Ciber Café Estació.

G296/2019. Queixes veïns problemes submi-
nistrament elèctric de les zones anomenades  
Pitxó, Malhú i Mataret del terme municipal de 
l’Ampolla
S’acorda, per unanimitat:

Instar a l’empresa ENDESA per tal que doni resposta al 
problema de subministrament elèctric que suporten els usuaris 
de les zones Pitxó, Malhú i Mataret de l’Ampolla (s’adjunt 
l’escrit i el llistat dels signants de la reclamació).

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Expt. 111/2019. Samuel i Adam B. Ajornada
Expt.19/2020. ELECTRICA DEL EBRO SA. Con-
cedida
Obres: Instal·lació de nou suport metàl·lic i 
retirat de línia aèria de mitja tensió per a nou 
subministrament
Emplaçament: Zona Esportiva

ALTRES.

G279/2020. Acord de col·laboració amb ASAJA 
Tarragona.

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Posar a servei l’ASAJA Tarragona amb, caràcter permanent, 
una aula formativa per a la impartició de cursos en modalitat 
presencial i en modalitat semi presencial: 

- Sala audiovisuals de la Biblioteca municipal.
- Sala polivalent de l’Hotel d’Entitats

Junta de Govern 24 de Fe-
brer de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G316/2020.Handbol Club Perelló.
Comunicar-los que no hi ha disponibilitat del Pavelló esportiu 
de l’Ampolla ja que tenim actes programats en aquelles dates.
G112/2020. Plàcid B.A.
La Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Autoritzar al Sr. Plàcid B.A. per tallar les branques d’un pi que 

es troba a la parcel·la del carrer Garxal, núm. 4 de l’Ampolla, 
sempre i quan els encarregats de fer les tasques siguin una 
empresa especialitzada en treballs de jardineria.

G239/2019. Mihaela C.- Instal·lació vetllador.
Autoritzar a Mihalea C. la instal·lació per poder instal·lar un 
vetllador a la via pública com a terrassa del local  situat al carrer 
Joaquim Pà�la, núm. 5 de l’Ampolla, amb unes dimensions de 
10,50 x 2 metres, d’acord amb la memòria tècnica presentada.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 8/2020. Tjeerd D. Concedida
Expt. 9/2020. Comunitat Valvanera. Concedida
Expt. 12/2020. Andrés R.H. Concedida
Expt. 14/2020.  Comunitat Edifici Margarita. Ajor-
nada
Expt. 15/2020. Lucia G.Z. Concedida
Expt. 16/2020. Xavier M.C. Concedida
Expt. 17/2020. Andreu M.L. Concedida
Expt. 18/2020.  Eleanor O. Ajornada
Expt. 22/2020. Maria del Carme G.R. Concedida
Expt. 23/2020. Marta A.S. Denegada
Expt. 24/2020. Mª Carmen V.A. Ajornada
Expt. 25/2020. Joan S.P. Concedida

ALTRES.

G19/2020. Adjudicació.
Contracte: Servei de manteniment de les àrees 
de joc infantils i àrees de salut del municipi de 
l’Ampolla.

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les àrees 
de joc infantils i àrees de salut del municipi de l’Ampolla per un 
període de 2 anys, a URBE SBD S.L.., amb NIF B60915279,  
per un preu  15.044,17 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent:  12.433,20,00 €, pressupost net, i 2.610,97 € en 
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, 
amb subjecció al plec  de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques aprovat.

G1951/2019.
Titular: Eva F.S.
Activitat: Floristeria / Exposició i venda de flors
Emplaçament: C/ Ronda del mar, núm. 48 

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla 
es dona per assabentada que amb efectes de 24 de febrer 
de 2020, la Sra. Eva F.S., ha començat a exercir legítimament 
l’activitat innòcua de �oristeria / exposició i venda de �ors 
queda classi�cada amb codi 4776 Comerç al detall de �ors, 
plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments 
per a animals domèstics en establiments especialitzats amb una 
superfície inferior a 120m2 classi�cada a l’annex I, activitat 
sotmesa a règim de declaració responsable., al local situat al 
carrer Ronda del Mar, núm. 48 de l’Ampolla.
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Ple de l’Ajuntament 12 de 
Desembre de 2019
SR. ALCALDE-PRESIDENT  
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrerax 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 
LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS PLE-
NÀRIES DELS DIES 14 I 21 D’OCTUBRE DE 2019.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per ex-
plicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del 
minut 01:00 al 06:00 del CD.

Se sotmet a votació l’aprovació dels esborranys de les actes 
de les sessions dels dies 14 i 21 d’octubre de 2019 amb 
el següent resultat:

La del 14-10-2019, s’aprova per 10 vots a favor dels 
GG.MM. de Junt per L’Ampolla i ERC i 1 abstenció de C’s.

La del 21-10-2019, s’aprova per unanimitat, amb la incorpo-
ració de la següent esmena: al punt 4.2, al cinquè paràgraf 
de l’apartat de les intervencions, a la darrera frase, ha de 
dir “El ciutadà accepta l’increment de l’IPC però l’increment 
sumat de l’IPC dels darrers 10 anys NO”.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ESTUDI 
DE VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA DE L’AMPOLLA.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’ex-
pedient.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per ex-
plicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del 
minut 06:00 al 10:27 del CD.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de l’estudi 
de viabilitat de la concessió del servei d’abastament d’aigua, 
més amunt transcrita, que s’aprova amb 8 vots a favor dels 
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 vots en contra del 
grup municipal d’ERC.

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFI-
CACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI 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 10:27 
al 19:20 del CD.

El Sr. alcalde explica que el reglament és del 2013 i que 
la modi�cació és una adequació als canvis normatius. A la 
modi�cació s’incorporarà també el protocol d’actuació sobre 
pobresa energètica.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de la modi-
�cació del reglament del servei d’abastament d’aigua potable, 
més amunt transcrita, que s’aprova amb 8 vots a favor dels 
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 vots en contra del grup 
municipal d’ERC.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRI-
MONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC DE NATURALESA NO 
TRIBUTÀRIA DEL SERVEI D’AIGUA.

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 19:20 
al 21:17 del CD.

El Sr. alcalde explica que els motius que donen lloc a l’aprovació 
d’aquesta ordenança en relació amb l’article 20 del TRLRHL i que, 
en aquest cas, el que es fa és una refosa de les dos ordenances, 
la de l’aigua potable i la de sanejament, en una sola ordenança. 
Fet el tràmit d’informació pública es demanarà un informe a la 
Comissió de preus de Catalunya.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de l’orde-
nança reguladora de la prestació patrimonial de naturalesa no 
tributària del servei d’aigua, 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.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’INICI 
DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 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 21:17 
al 25:00 del CD.

El Sr. alcalde explica que és l’inici del procediment de licitació de 
la concessió del servei i que ja s’està treballant en les clàusules 
administratives, el plec i les prestacions tècniques per a poder 
fer la licitació.
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 Se sotmet a votació la proposta d’inici de l’expedient de licitació 
de la concessió del servei d’aigua, més amunt transcrita, que 
s’aprova amb 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla 
i C’s i 3 vots en contra del grup municipal d’ERC.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DE 
JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A.

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 25:00 
al 28:02 del CD.

El Sr. alcalde elogia la persona de l’actual jutge de pau titular 
i fa èmfasi en la seva bona tasca i, sobretot, la discreció en 
la forma de portar les coses. També elogia els jutges de pau 
substituts que hi ha hagut �ns ara. La proposta que es fa des de 
l’equip de govern és nomenar, com a jutgessa de pau substituta, 
la Sra. Joana Gilabert Llambrich, ja que també reuneix aquestes 
condiciones d’una persona amb formació i, sobretot, amb la 
capacitat de col·laborar amb el Jutge de Pau actual, així com 
de discreció, que és una qualitat bàsica per intentar solucionar 
els problemes. Creu que la persona proposada és molt adient 
per a poder fer aquesta tasca.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del nomenament de 
la Jutgessa de Pau substituta de L’Ampolla, més amunt transcrita, 
que s’aprova amb 7 vots a favor del grup municipal de Junts per 
L’Ampolla i 4 abstencions dels GG.MM. d’ERC i C’s.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFI-
CACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DEL PRESSUPOST 2019.

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 28:02 
al 39:00 del CD.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de la modi-
�cació de crèdits núm. 6 del pressupost de 2019, 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.

8.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EL DEL PATRONAT DE 
TURISME i EL DE LA PRASAM, AIXÍ COM, DE LES 
BASES D’EXECUCIÓ i LA PLANTILLA ORGÀNICA DE 
PERSONAL DEL 2020.

PART DISPOSITIVA

Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 
despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols 
i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que 
l’integren.

AJUNTAMENT PRESSUPOST D’INGRESSOS AJUNTAMENT PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 2.685.265,63 € CAPÍTOL 1 1.559.694,99 €

CAPÍTOL 2 45.000,00 € CAPÍTOL 2 2.446.189,16 €

CAPÍTOL 3 1.677.855,00 € CAPÍTOL 3 15.000,00 €

CAPÍTOL 4 934.144,38 € CAPÍTOL 4 985.609,17 €

CAPÍTOL 5 81.200,00 € CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 6 699.775, 51 €

CAPÍTOL 7 518.435,21 € CAPÍTOL 7 56.637,65 €

CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9 0 CAPÍTOL 9 178.993,74 €

TOTAL 5.941.900,22 € TOTAL 5.941.900,22 €

PM TURISME PRESSUPOST D’INGRESSOS PM TURISME PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 1 81.000,00 €

CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 2 439.600,00 €

CAPÍTOL 3 94.000,00 € CAPÍTOL 3 800,00 €

CAPÍTOL 4 427.400,00 € CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 5 CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 6

CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9 CAPÍTOL 9

TOTAL 521.400,00 € TOTAL 521.400,00 €

PRASAM PRESSUPOST D’INGRESSOS PRASAM PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 1

CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 2 5.945,00 €

CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 130,00 €

CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 5 6.075,00  € CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 6 72.030,30 € CAPÍTOL 6 72.030,30 €

CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9 CAPÍTOL 9

TOTAL 78.105,30 € TOTAL 78.105,30 €

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 
39:04 al 01:09:13 del CD

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del pressupost 
general de l’Ajuntament, el del Patronat de Turisme i el de PRA-
SAM, més amunt transcrita, que s’aprova amb 7 vots a favor 
del grup municipal de Junts per L’Ampolla i 3 en contra del grup 
municipal d’ERC i una abstenció del grup municipal de C’s. 

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRE-
SENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 
L’AMPOLLA PER EXIGIR LA MILLORA DELS SERVEIS 
FERROVIARIS A LES TERRES DE L’EBRE.

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 
01:09:13 al 01:09:42 del CD.

Se sotmet a votació la moció, més amunt transcrita, que s’aprova 
per unanimitats dels assistents.

10.- PRECS i PREGUNTES.

El Sr. Sebastià Castañeda manifesta que podia haver impugnat 
el ple d’avui perquè l’ordre del dia no recull les mocions que 



de la Generalitat i han estat a sobre de la gestió, fent-ne el 
seguiment. Vol agrair la col.laboració de tota la gent que ha 
participat en les tasques de neteja, Cos de Bombers, Creu 
Roja, així com, la de l’equip i el personal de l’Ajuntament. 
Aplaudeix la iniciativa de l’Associació esportiva del Fangar 
de recollida de plàstics, la qual iniciativa, ha estat un èxit amb 
una bona participació de voluntaris.  

La Sra. Meritxell Faiges llegeix el text de la moció, que es 
transcriu íntegrament a continuació:

“PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREU-
MENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL (ZONA 
CATASTRÒFICA) AL TERME MUNICIPAL DE L’AMPOLLA, PEL 
TEMPORAL “GLÒRIA” DELS DIES 20, 21 I 22 DE GENER 
DE 2020.

Qui subscriu, Francesc Arasa Pascual com a Alcalde de l’Ajun-
tament de l’Ampolla, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: L’Ampolla, i per extensió també gran part del 
Delta de l’Ebre, ha sofert plenament les conseqüències catas-
trò�ques del temporal Glòria, el qual ha estat transcorrent pel 
nostre municipi entre els presents dies i ha esdevingut un dels 
pitjors temporals que es recorda al nostre territori.

La tempesta constant de pluja, vent i temporal marítim ha origi-
nat danys diversos que a hores d’ara, des dels serveis tècnics 
municipals, encara s’estan avaluant a causa de la seva gran 
magnitud. Tanmateix, 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 �ns 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 
di�culten el trànsit de la població.

Com també podríem citar inundacions i desperfectes a l’equi-
pament públic esportiu del nou pavelló municipal.
 
Per tot això, i en el marc d’un context d’emergència de l’Am-
polla i del Delta, PROPOSO al ple de la corporació l’adopció 
dels següents acords:

Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, 
a la Generalitat de Catalunya, la declaració del terme muni-
cipal de l’Ampolla com zona afectada per una emergència 
de protecció civil (zona catastrò�ca), com a conseqüència del 
temporal “Glòria” dels dies 20, 21 i 22 de gener.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 
03:32 in �ne del CD.

Se sotmet a votació la proposta de declaració de zona afec-
tada greument per una emergència de protecció civil (zona 
catastrò�ca), més amunt transcrita, que s’aprova per unanimitat 
dels assistents.

va presentar. D’altra banda, mostra i reparteix unes fotogra�es 
sobre un punt fosc de la xarxa vial de l’Ampolla, on va haver un 
accident, un atropellament, i encara  no s’ha posat enllumenat 
públic, perquè el responsable de l’enllumenat adopti les mesures 
necessàries per esmenar aquesta de�ciència.  

El Sr. alcalde, pel que fa a les mocions, respon que és una 
potestat de l’alcalde formular l’ordre del dia de la sessió i que 
ja li va dir que les hi inclouria en el següent ple. 

El Sr. A. Galve diu que no formularà cap pregunta.

Ple de L’ajuntament 27 de 
Gener de 2020.
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, que excusa l’assistència
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez, que excusa l’assistència
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA 
SESSIÓ.

El Sr. alcalde demana la rati�cació del caràcter urgent, d’acord 
amb el que disposa la lletra b) de l’article 98 del Decret legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 
46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar 
el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 
02:24 al 03:30 del CD.

Per unanimitat dels assistents es rati�ca el caràcter urgent de 
la convocatòria de Ple extraordinari.

2.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE ZONA 
AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA 
DE PROTECCIÓ CIVIL AL TM DE L’AMPOLLA, PEL 
TEMPORAL “GLÒRIA” DELS DIES 20, 21 i 22 DE 
GENER DE 2020.

El Sr. alcalde explica els motius pels quals no s’ha pogut fer 
abans el ple. L’equip de govern ha estat molt pendent de tots 
els operatius. Hi ha hagut també visites o�cials del president 
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L’Ajuntament aprova mesures econòmiques 
i fiscals per pal·liar la situació d’emergència 
del municipi causada per la pandèmia de la 

Covid-19
Redacció
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L’Ajuntament va aprovar uns dies des-
prés que el Govern central decretés 
l’Estat d’Alarma, concretament el passat 
19 de març, un seguit de mesures eco-
nòmiques amb l’objectiu de pal·liar la 
situació d’emergència del municipi cau-
sada per la pandèmia de la Covid-19. 
Aquestes mesures tenen un impacte di-
recte tant en les famílies com en el co-
merç i l’activitat econòmica.

Pel que fa a les mesures econòmiques, 
el consistori va posar en marxa diver-
ses línies d’actuació. En primer lloc, es 
va acordar �exibilitzar els terminis i trà-
mits per al cobrament de tributs, taxes i 
preus públics municipals als seus veïns 
i veïnes, i també la possibilitat del seu 
ajornament o fraccionament.

En aquesta línia, pocs dies després 
d’anunciar aquestes mesures, l’Ajun-
tament ja va ajornar el cobrament del 
rebut de l’aigua del primer trimestre de 
l’any. Així doncs, els ciutadans i les 
ciutadanes no hauran de pagar aquest 
servei �ns que �nalitzi l’Estat d’Alarma.

En segon lloc, s’ofereixen plans indivi-
dualitzats en cada situació concreta per 

�exibilitzar els terminis pel pagament 
i tràmits de tributs municipals per a la 
ciutadania, empreses, comerços, autò-
noms i establiments de restauració.

En tercer lloc, en una segona fase de 
mesures econòmiques i un cop aixecat 
l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament estudiarà 
la possibilitat d’aprovar una línia d’ajuts 
que contemplin les necessitats sorgides 
un cop es torni a la normalitat.

Així mateix, també es va activar un pri-
mer paquet urgent de mesures �scals 
per respondre a la situació generada 
pel coronavirus SARS-CoV-2 amb l’ob-
jectiu de compensar el pagament de 
taxes i preus públics municipals. Les lí-
nies d’actuació en aquest aspecte són 
les següents:

• Terrasses, bars, cafeteries i restau-
rants: s’ha retornat o compensat la taxa 
de terrasses a tots els establiments afec-
tats, per la impossibilitat d’apro�tar l’es-
pai públic els dies que no s’ha pogut 
exercir l’activitat. En aquells casos on 
encara no s’hagués fet el pagament, es 
va procedir a la reducció proporcional 
de la taxa.

•Parades de mercat: no s’ha liquidat la 
taxa d’ocupació de via pública a para-
des del mercat municipal pels dies que 
no hagin pogut muntar la seva parada.

•Llar d’infants, menjador escolar i taxa 
d’acollida: no s’han cobrat o s’han 
compensat les tarifes per assistència a 
la Llar d’Infants Marinada, al menjador 
escolar o al servei d’acollida els dies 
que no s’ha pogut realitzar el servei.

•Preu públic pel servei de recollida 
de residus comercials i industrials: s’ha 
prorratejat el preu públic per la recolli-
da de residus comercials i industrials als 
comerços, establiments de restauració, 
autònoms i empreses afectats per la im-
possibilitat d’obertura al públic durant 
l’Estat d’Alarma decretat pel Govern 
central.

Seguint l’objectiu de garantir la liqui-
ditat a totes les empreses proveïdores 
i amb la prioritat de mantenir els llocs 
de treball, l’Ajuntament ha mantingut els 
pagaments amb les empreses subminis-
tradores obligant-se a complir els perío-
des que marca la normativa.

A més a més, l’Ajuntament es va ad-
herir a la petició feta per altres corpo-
racions locals per instar al Govern cen-
tral a què modi�qui la Llei d’Estabilitat 
per tal d’introduir nous supòsits d’apli-
cació tant del superàvit pressupostari 
com del romanent de tresoreria, que 
vagin més enllà de la recent modi�ca-
ció de l’article 3 del RDL 8/2020 de 
17 de març i poder així destinar-los a 
reforçar la lluita contra la pandèmia de 
la Covid-19 i els seus efectes. D’aques-
ta manera, es vol garantir que el con-
sistori pugui fer front a la situació extra-
ordinària que s’està vivint, sense que 
això li ocasioni incompliments legals 
en l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i la regla de la despesa.
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L’Ajuntament s’adhereix al ‘Manifest dels Ens 
Locals davant la crisi del Coronavirus’

Redacció

L’alcalde Francesc Arasa va signar el passat 24 de 
març un decret d’adhesió al Manifest dels Ens Locals 
davant la crisi del Coronavirus. L’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Mi-
cropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) van acordar un manifest conjunt per 
exposar la posició i les demandes del món local català 
davant l’actual moment de dificultat.

L’objectiu del document és posar de manifest la posició 
i les demandes del món local català davant l’actual 
moment de dificultat que està vivint la societat arran de 
l’estat d’emergència provocat per la Covid-19 amb el 
convenciment que cal unir esforços per superar aquesta 
situació.

El manifest exposa el següent:

El ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, 
les regidores i regidors, davant la crisi generada pel 

contagi de la COVID-19, volem adreçar el present ma-
nifest a la ciutadania, i també a la resta d’administra-
cions, amb el convenciment que hem d’unir esforços 
per superar l’actual context.

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere 
dia comprovem les conseqüències de la pandèmia de 
la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural 
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nos-
tra societat. Estem davant d’un moment transcendent 
de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’altura des 
de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest 
motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que 
compleixi amb les indicacions que les autoritats sani-
tàries i, en general, les institucions estem dictant per a 
la prevenció i erradicació de la COVID-19.

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera 
efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconse-
guir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es 
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quedi a casa seva amb l’excepció d’aquelles persones 
que treballen en serveis establerts com a essencials. 
Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·la-
boració i solidaritat de tothom, podrem frenar la pro-
pagació d’aquesta pandèmia.

Des del món local, demanem a les administracions su-
pramunicipals que les mesures que s’estan prenent a 
curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat 
la salut de les persones, en especial de les més vulne-
rables al virus, i l’adequació de les infraestructures sa-
nitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris 
pugui desenvolupar la seva tasca amb garanties.

És el moment d’estar més que mai al servei de la ciu-
tadania. Per una banda, al costat de les persones que 
abans de la crisi de la COVID-19 ja eren vulnerables i 
que rebien l’ajut de les administracions en tots els àm-
bits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies 
d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no 
presencials dels ajuts per evitar l’exposició d’aquestes 
persones i dels professionals de l’àmbit social al con-
tagi.

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes 
aquelles persones que, a conseqüència d’aquesta cri-
si, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, calen 
recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho ne-
cessiten. Només des d’una visió sensible cap a les per-
sones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir 
una sortida real d’aquest context de crisi.

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per 
crear les condicions idònies perquè els autònoms, les 
petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit pro-
ductiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recu-
peració ràpida amb els menors costos possibles per 
tornar a la normalitat com més aviat millor. No podem 
permetre que algunes empreses i comerços no tornin 
a obrir. Des de les administracions competents, cal ser 
contundents per enfortir la reactivació econòmica del 
nostre teixit empresarial.

Els ens locals som l’administració més propera a la ciu-
tadania, la primera porta d’accés a les demandes i a 
les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem 
i executem la majoria de les decisions preses per altres 
administracions. En aquests moments, més que mai, 
cal una millor coordinació, des de la complicitat i lle-
ialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem 
disposar d’instruments efectius per a donar resposta a 
la globalitat de les situacions que està generant aques-
ta crisi.

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels 
pobles i ciutats de Catalunya, des del món local recla-
mem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 
sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius 
de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; 
anul·lar totes les mesures que encara queden de la LR-

SAL que limiten l’autonomia local; garantir les apor-
tacions previstes de les administracions supramunici-
pals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves 
necessitats que generarà la crisi; contractar persones 
sense les actuals limitacions, especialment per a donar 
resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim 
ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions 
municipals o els nous programes de finançament euro-
peu del període 2021-2027.

És a dir, cal que la normativa que afecta els ens locals 
ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre 
abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària 
per a les exigències que haurem de fer front en els 
pròxims mesos i anys a conseqüència de la paràlisi de 
la COVID-19.

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més 
gran que hem afrontat en molts anys. Ens posa a prova 
com a persones, però posa especialment a prova el 
nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, 
els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar 
conjuntament per a poder superar aquest repte. Es-
tem convençuts que ens en sortirem i, per això, mi-
rant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una 
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera 
i cohesionada, volem fer una crida a les institucions 
supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de 
la corresponsabilitat real i efectiva.

Els governs locals no som només uns receptors i exe-
cutors de les polítiques europees, estatals o nacionals. 
Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre de-
cisions des del diàleg i l’acord. Els ens locals podem i 
volem ser corresponsables de les decisions estructurals 
que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i 
afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutada-
nia, també en aquesta situació que estem patint i vivint 
actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sen-
sibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i 
les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem 
participar de la construcció d’aquest nou futur.

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre 
condol més sentit a les persones i famílies que han 
perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui 
s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als 
hospitals.

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les 
persones que treballen en serveis essencials en aquests 
moments difícils, especialment a totes i tots els pro-
fessionals sanitaris i als equips d’emergència que, de 
manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, 
per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta 
gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb es-
perança.

Ens en sortirem
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L’Ajuntament i la Guàrdia Urbana 
enregistren un vídeo aeri per comprovar 

l’ocupació de segones residències durant la 
Setmana Santa

Redacció

L’Ajuntament i la Guàrdia Municipal 
van enregistrar durant la Setmana 
Santa un vídeo aeri de diferents in-
drets del municipi com la urbanitza-
ció Ampolla Mar, la urbanització de 
Cap-Roig, el centre de la població, 
entre d’altres, per comprovar quina 
era la presència d’ocupació al mu-
nicipi durant aquest període vacaci-
onal, davant el malestar de molts re-
sidents, qui tenien la percepció que 
hi havia una alta ocupació d’habi-

tatges de segona residència tant a 
les urbanitzacions del municipi com 
al nucli de la població.

El resultat de les gravacions que es 
van realitzar durant diferents dies de 
la Setmana Santa és un vídeo, on 
es pot observar l’Ampolla gairebé 
sense activitat a la via pública i amb 
controls policials a diversos punts 
del municipi per assegurar el com-
pliment de l’Estat d’Alarma.

Vídeo aeri de l’Ampolla, gravat 
durant la Setmana Santa 2020.



La Guàrdia Urbana controla gairebé 3.900 
vehicles des que es va decretar l’Estat d’Alarma

Redacció

La Guàrdia Urbana de l’Ampolla ha 
donat a conèixer les dades dels con-
trols policials que s’han realitzat des 
que es va decretar l’Estat d’Alarma 
per gestionar la crisi sanitària causa-
da per la Covid-19. D’aquesta mane-
ra, des del passat 20 de març i �ns 
al 19 d’abril, es van controlar un total 
de 3.892 vehicles, es van sancionar 
12 conductors que pretenien accedir 
a la població sense ser residents, es 
van denunciar cinc persones per infrin-
gir l’Estat d’Alarma i es va detenir una 
persona.

Des dels primers dies que es va iniciar 
l’estat d’emergència que, l’Ajuntament 
de l’Ampolla va aplicar mesures per 
reduir al màxim la mobilitat i l’arriba-
da al municipi de persones de sego-

na residència. Seguint aquesta línia, 
a principis d’abril, i coincidint amb el 
començament de la Setmana Santa, es 
van reforçar els controls policials tant 
d’accés a l’Ampolla com a arreu del 
municipi, i es van tancar tots els acces-
sos secundaris a la població, deixant 
com a única via d’accés i de sortida la 

rotonda de l’N-340-AP-7.

En aquest punt d’entrada i de sortida, 
es va establir un control permanent per 
part de la Guàrdia Municipal durant els 
primers dies de la Setmana Santa, que 
controlava tots els vehicles i persones 
que entraven i sortien del nucli urbà du-
rant les diferents franges horàries del dia.

A més a més, també es van establir con-
trols policials a l’estació de tren de la 
població amb un total de sis persones 
identi�cades a peu d’andana. L’objectiu 
d’aquests controls era evitar l’arribada 
d’aquells que intentaven esquivar els 
controls de la carretera.

Per últim, es van realitzar més d’una de-
sena de controls als establiments d’ali-
mentació de la població. En aquestes 
accions, es van identi�car una trentena 
de persones als accessos d’aquests co-
merços.

L’Ajuntament avança el pagament als seus 
proveïdors per valor de gairebé 300.000 euros 

per fer front a la Covid-19
Redacció

L’Ajuntament, des del mateix moment 
que el Govern central va decretar l’Es-
tat d’Alarma per gestionar la crisi sani-
tària provocada per la pandèmia de 
la Covid-19, va avançar el pagament 

de les factures per subministraments 
o prestacions de serveis per valor de 
289.531,97 euros. Aquesta és una de 
les mesures que el govern municipal va 
prendre per fer front a les conseqüèn-

cies derivades de la pandèmia del co-
ronavirus SARS-CoV-2 i que té com a 
objectiu afavorir les empreses perquè 
puguin disposar de major liquiditat en 
aquests moments.
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L’Ajuntament realitza diferents neteges 
desinfectants per evitar la propagació del 

coronavirus SARS-CoV-2
Redacció

L’Ajuntament realitza diferents neteges 
desinfectants per evitar la propagació 
del coronavirus SARS-CoV-2

L’Ajuntament ha estat realitzant durant 
tot el període de l’Estat d’Alarma dife-
rents neteges intenses i amb producte 

desinfectant al mobiliari urbà, als car-
rers, a les voreres i a les illes de con-
tenidors de tot el municipi per prevenir 
la propagació del coronavirus SARS-
CoV-2.

Durant les tasques de neteja, s’ha 

posat més atenció en els entorns dels 
establiments i serveis que continuaven 
oberts perquè van ser decretats ser-
veis essencials, i on hi havia més � ux 
de persones durant els dies de l’estat 
d’emergència causat per la pandèmia 
de la Covid-19.
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Així il·lustren els ampolleros i les ampolleres els 
seus dies de confi nament

Redacció
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L’Ampolla s’adhereix al Protocol de seguretat 
contra les violències sexuals en entorns d’oci

Redacció

L’Ajuntament i el Departament d’Interi-
or van signar el passat mes de febrer 
el conveni d’adhesió al Protocol de 
seguretat contra les violències sexuals 
en entorns d’oci promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya. L’acord, � rmat 
pel conseller d’Interior, Miquel Buch, i 
per l’alcalde Francesc Arasa, té com 
a objectiu sumar esforços per posar 
punt � nal a les violències sexuals.

Segons exposa Francesc Arasa, aquest 
protocol és “l’eina idònia de col·labo-
ració entre les dues administracions. A 
més, aporta els processos perquè els 
diferents òrgans municipals sàpiguen 
què cal fer i com cal actuar davant 
d’algun cas d’agressió sexual”.

Mitjançant aquest acord, la Genera-
litat posa a l’abast els seus mitjans en 
l’àmbit de la seguretat per tal d’evitar 
que cap conducta que atempti contra 
la llibertat i indemnitat sexuals quedi 
impune. Aquestes actuacions són l’ex-
hibicionisme obscè davant de perso-
nes adultes, la masturbació en espais 
públics o oberts davant de persones 
adultes, el seguiment obscè, la injúria 
sexual, fer fotos de parts íntimes, l’acor-
ralament amb � nalitats sexuals, així com 
altres conductes que impliquin una vexa-
ció sexual.

D’aquesta manera, a partir de criteris 
interpretatius i operatius, aquests com-
portaments d’assetjament sexual que no 

estan previstos al codi penal, però que 
es consideren constitutius d’una infracció 
administrativa, podran ser penats.

A més a més, l’acord també contempla 
la formació de càrrecs electes, personal 
municipal i representants de les entitats 
del poble per establir les pautes d’ac-
tuació davant d’aquestes conductes in-
fractores.

El protocol és d’aplicació a tot el territori 
de Catalunya, directament per la Poli-
cia de la Generalitat - cos de Mossos 
d’Esquadra i de forma progressiva pels 
municipis, les policies locals i per les di-
ferents entitats privades i altres ens locals 
que vagin formalitzant la seva adhesió.
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L’Ampolla se suma a la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones

Redacció

L’Ampolla es va sumar el passat diumenge 8 de març a 
la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
Durant tot el matí, hi va haver a l’avinguda marítima 
Ramon Pous una paradeta de l’Associació de Dones 
de l’Ampolla amb informació i activitats sobre la vio-
lència masclista i la igualtat de gènere per sensibilitzar 
la ciutadania sobre aquests aspectes. També hi va tenir 
presència un altre estand del Projecte Emma amb mate-
rial per fomentar la recerca sobre el càncer de mama i 
recollir fons per destinar a la seva lluita.



Els alumnes: Aleix Bertomeu, Alba 
Franch, Ainhoa Pascua i  Luisa Maria 
Salistean, juntament amb les professo-
res Olga Bertomeu i Xènia Redondo, 
van marxar del 16 al 22 de febrer 
a  Gießen (Alemanya). Allí, juntament 
amb alumnes de Romania, Grècia, 
Bulgària, Eslovàquia  i Alemanya van 

ESTADA A ALEMANYA DELS ALUMNES DE 
L’INSTITUT DE CAMARLES

treballar moltes activitats relatives al 
tema de l’Aigua. 

Van visitar altres localitats com Weil-
burg on van poder visitar el parc natu-
ral d’Hochtaunus i el castell de Weil-
burg;  i Marburg, una preciosa ciutat 
alemanya. Va ser una experiència in-

oblidable on van reforçar el seu nivell 
d’anglès, treballant experiments cientí-
�cs relatius a l’aigua, cuinant receptes 
amb ingredients que requereixen una 
menor despesa d’aigua, visitant el 
museu Mathematikum i convivint amb 
el dia a dia dels estudiants del  Her-
derschule Gießen School.
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Bona nit gent de l’Ampolla!

Ja estic aquí!. Pensava que no podria ar-
ribar perquè fa uns dies, el poble estava 
inundat, entre la tuberia que va rebentar 
i el temporal Glòria, hem començat bé 
l’any. Potser hauria tingut que arribar en 
canoa, o qui sap!. Però podem donar 
gràcies de que ni una cosa ni l’altra ha 
causat danys personals. La nostra Ampo-
lla, poc a poc, ja està tornant a la nor-
malitat!

Volia comentar-vos que estic una mica 
molest, perquè arribant �ns aquí he vist 
coses que no m’agraden. Hi ha gent que 
llença les bosses de les escombraries a 
les papereres, i penso que l’Ampolla tant 
bonica que tenim, en aquest passeig que 
�ns i tot tenim banquets per poder carre-
gar els mòbils, aquestes platges tant netes 
a l’estiu... no es mereix això, tenim que 
cuidar-la i mantenir-la neta entre tots, que 
el temporal ja ens ha fet prou destrosses.

També he vist que aquest peatonal està 
bastant desapro�tat, es van fent algunes 
cosetes, com avui, però quina llàstima 
que s’acabessin les paradetes i les activi-
tats per a nens que es feien a l’estiu amb 
l’interès que es va mostrar per part de la 
regidora de comerç, i que s’acabés per 
falta de participació... Estaria bé posar 
un granet de sorra entre tots i que es tor-
nés a fer. Molts turistes l’estiu passat pre-
guntaven pel mercadet artesanal!

Bé poble de l’Ampolla, dit això em despe-
deixo de tots vosaltres, donant les gràcies 
a l’alcalde per ajudar-nos sempre amb 
tot, i com no, també als regidors que fan 
una gran feina, i no puc deixar-me a la 
comissió de festes per la seva implicació 
i pel gran treball que realitzen desinteres-
sadament.

Us desitjo que passeu un bon Carnaval 
tots, disfruteu, xaleu i balleu i “a vivir que 
son dos dias”!!!!. Nosaltres així ho fem, 
ballem i xalem!

VISCA CARNAVAL!
VISCA L’AMPOLLA!

I VISCA ELS AMPOLLEROS!
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Discurs de Sa Majestat Carnestoltes 
Mireia Curto Perelló - Periodista
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Més d’una vintena de comparses participen a 
la Rua de Carnaval

Mireia Curto Perelló - Periodista

L’Ampolla va celebrar els passats dies 21 i 22 de febrer el 
Carnaval. El divendres al matí va tenir lloc la Rua de Carnes-
toltes de la Llar d’Infants Marinada. A la tarda, els ampolleros 
i ampolleres es van posar el pijama i van gaudir del corre-
bars acompanyats de la xaranga Xino Xano. Caiguda la nit, 
va ser l’arribada, a ritme de música i ball, de Sa Majestat 
Carnestoltes de la mà dels Zumba Dancers Carnestoltes.

El dissabte a la tarda més d’una vintena de comparses 
van participar a la Rua de Carnaval que es va iniciar a 
la plaça González Isla i va omplir de confeti, màscares i 
disfresses els carrers de la població. Al vespre, la festa es 
va traslladar al Casal Municipal on hi va haver el sopar 
popular i la festa Happy Stars amb música per a tots els 
gustos.
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Carnaval a la Llar d’infants
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L’Ampolla es va sumar 
el passat diumenge 8 
de març a la II Festa de 
l’Ecoturisme del Delta de 
l’Ebre amb una bicicletada 
popular. A l’activitat van 
participar una trentena de 
persones entre nens i nenes 
i adults. El punt de sortida 
i arribada va ser el Càm-
ping Bama Beach Club, 
on després de la ruta que 
es va fer amb bicicleta per 
l’entorn de la bassa de les 
Olles, els participants van 
poder recuperar forces 
amb un vermut km 0.

L’Ampolla organitza diferents accions per 
fomentar el reciclatge i la preservació del medi 

ambient
Redacció
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Apro�tant aquesta festa, el 
grup Eco Voluntaris va fer 
la seva primera acció per 
conscienciar els ampolleros 
i visitants de la importància 
de reciclar i de mantenir els 
entorns naturals lliures de resi-
dus. 

Els interessats i les interessa-
des en formar part del grup, 
poden posar-se en contacte 
amb la Regidoria de Territo-
ri, Sostenibilitat i Projecció 
Cultural i Turística de l’Ajunta-
ment de l’Ampolla.
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La nacra (nom cientí�c : Pinna nobilis) 
és la major espècie de mol·lusc bi-
valve del Mediterrani: actualment es 
troba en perill crític d’extinció degut 
una malaltia causada per un proto-
zou que causa mortalitats pròximes al 
100% de les poblacions.

Les úniques poblacions supervivents 
que queden a les costes espanyoles 
estan en el Delta de l’Ebre i al Mar 
Menor.

La zona del Delta de l’Ebre ha de con-
vertir-se en un santuari de les nacres, 
facilitant, en un futur la recuperació 
de l’espècie en la Mediterrània.

És per això que des de la Federació 
Catalana d’Activitats Subaquàtiques, 
l´IRTA de Sant Carles de la Ràpita, 
VIMAR i Universitat de Barcelona ini-
ciem un projecte que desenvoluparà 
diverses línies de treball per protegir 
les nacres del Delta de l´Ebre.

S´ha obert un micromecenatge social 
per recollir els fons necessaris per re-
alitzar diverses actuacions  tècniques 
i salvar les nacres del Delta, si vols 
col·laborar ho pots fer mitjançant el 
següent enllaç:

vkm.is/salvemlesnacres

Dintre de la campanya és pot col·la-
borar apadrinant una nacra del Delta 
i/o fem petites donacions que tenen 
petites recompenses per als donats.

Les actuacions de conservació previs-
tes som les següents:

1.) Evitar la mort dels indivi-
dus supervivents a la zona 
afectada de la Badia dels Al-
facs per col·lisió amb embar-
cacions i facilitar la seva re-
producció:

Emplaçar els individus supervivents 
de la part més exterior de la Badia 
dels Alfacs en una zona d’entrada 
restringida a les embarcacions, amb 

PROJECTE NI UNA NACRA MENYS

Redacció

la �nalitat de minimitzar el xoc amb 
els motors. Aquesta concentració d’in-
dividus, –que potencialment podrien 
tenir una major resistència al paràsit–, 
podria també facilitar la reproducció 
dels individus i contribuir a la con-
servació de l’espècie. Aquesta acció 
s’hauria de combinar amb seguiments 
periòdics des individus per tal de de-
terminar la seva taxa de supervivència 
i possibles causes de mortalitat. 

En termes de implementació, aquesta 
actuació te dues tasques diferenci-
ades: d’una banda, la cerca d’indi-
vidus supervivents i trasllat d’aquests 

individus a la nova zona, es tracta 
d’una acció relativament ràpida que 
es podria dur a terme en pocs dies. 
En ocasions anteriors, s’ha fet servir 
un petit motor connectat a una màni-
ga d’aigua per tal d’extreure els indi-
vidus del sediment amb facilitat i rapi-
desa, evitant sempre estirar per tal de 
no fer malbé els òrgans interns. D’altre 
banda, donat que la major part de 
la badia encara no es troba afecta-
da per la malaltia, aquesta actuació 
requerirà d’un seguiment periòdic per 
avaluar la possible expansió del parà-
sit i continuar traslladant els individus 
supervivents a la zona restringida. 
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2.) Rescat de individus juve-
nils atrapats a poca molt fon-
dària i condemnats a la desa-
parició:

Donat el bon estat de salut de les na-
cres situades en la part més interior 
de la Badia dels Alfacs, s’han de-
tectat esdeveniments de reclutament 
localment importants. En particular, la 
badia compta en una barra de sorra 
molt super�cial i que s’estén paral·lela 
a una gran extensió de la Punta de la 
Banya i que sembla estar actuant com 
a barrera física per a la circulació lo-
cal, facilitant així l’assentament larva-

ri. Malauradament, en moltes parts la 
fondària de la barra es inadequada 
pel desenvolupament dels juvenils, 
particularment durant els períodes de 
minves que deixen als individus total-
ment exposats a la dessecació i con-
dicionen la seva supervivència a curt 
i llarg termini . Segons aproximacions 
realitzades amb Google Earth, la part 
principal d’aquesta barra de sorra te 
una extensió d’unes 13.7 Ha. Recent-
ment, es van fer recomptes de juvenils 
en una zona de 0.93 Ha d’aquesta 
barra i es van trobar un total de 234 
juvenils tots ells procedents del recluta-
ment de 2017 (ca. 25-30 cm de lon-
gitud). Per extrapolació, això indica 
una xifra potencial de més de 3000 
individus al llarg de tota la barra. 

Donat la seva petita mida i la gran 
accessibilitat, els juvenils poden ser 
fàcilment estrets del sediment en una 
petita pala de jardineria i traslladats a 
major fondària.

3.) Cens de individus de la Ba-
dia del Fangar i caracteritza-
ció del seu hàbitat:

La població del Fangar va ser desco-
berta per cientí�cs de l’IRTA al gener 
de 2018 i és l’única a les nostres cos-
tes que no ha mostrat cap símptoma 
de malaltia. S’estima que podien haver 
varis centenars de individus (300-400) 
abans del temporal “Gloria”, però no 
se disposa de cap dada poblacio-
nal, ni d’abundàncies ni de rang de 
talles. L’avaluació del número d’indivi-
dus es podria dur a terme mitjançant 
transsectes en snorkel i/ o a peu. Si-
multàniament es prendrien dades de 
profunditat, tipus d’hàbitat, variables 
físico-químiques i mida (en amplada) 
dels individus. La troballa de conxes 
buides en bon estat de conservació, 
permetria arribar a conèixer l’edat 
exacta de la població. 

Entre tots hem de treballar per prote-
gir els ecosistemes, la biodiversitat i 
el patrimoni natural i en aquest cas el 
subaquàtic.

AJUDA´NS A PROTEGIR LES NACRES 
DEL DELTA DE L´EBRE

 



Juani Piñana, escollida nova presidenta de 
l’Associació d’Hostaleria de les Terres de 

l’Ebre
Redacció

L’ampollera Juani Piñana, del restaurant Can Piñana, ha 
estat elegida nova presidenta de l’Associació d’Hos-
taleria de les Terres de l’Ebre. El passat 14 d’abril va 
tenir lloc la presentació online de la nova presidenta 
de l’AEH Terres de l’Ebre, qui va exposar els objectius i 
actuacions que l’AEHTE, amb més de 80 associats, té 
previstos complir i posar en marxa.

Les principals línies de treball seran allargar la tempo-
rada, desestacionalitzar el turisme amb propostes inno-
vadores i atractives basades en la qualitat demostrada 
pel sector de la restauració ebrenc i potenciar el turisme 
de proximitat

La junta provisional, actualment formada per hotels i 
restaurants de gairebé totes les comarques de les Terres 
de l’Ebre, també compta amb un altre restaurador del 
nostre poble, Hèctor Roda, del restaurant Rodamar.
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“M’agradaria que en un futur la meva feina 
continués aportant una millora a la societat 

com fins ara i així continuar estant al servei de 
les persones”

Mireia Curto Perelló - Periodista

Gemma Caballé Fabra, nascuda 
a l’Ampolla, és graduada en Dret 
amb Premi Extraordinari a la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV). Ha cursat 
el Màster en Dret de l’Empresa i la 
Contractació amb Premi Extraordina-
ri a la URV i a principis d’aquest any 
ha finalitzat el Doctorat en Dret sobre 
la intermediació immobiliària amb 
menció internacional amb excel·lent 
cum laude, la màxima qualificació 
que pot atorgar un tribunal a una tesi 
doctoral. 

Des de 2014 que treballa a la Cà-
tedra UNESCO d’Habitatge de la 
Universitat Rovira i Virgili. Actual-
ment, és investigadora postdoctoral i 
professora de Dret Civil a la mateixa 
universitat. Ha participat en 17 con-
gressos nacionals i quatre internaci-
onals, dels quals destaquen l’Euro-
pean Network for Housing Research 
(ENHR) celebrat a Lisboa el 2015, a 
Belfast el 2016, i a Tirana el 2017, 
el Congrés Nacional i Internacio-
nal dels Administradors de Finques 
(CNAF) que va tenir lloc a Sevilla el 
2016, i el Congrés Nacional “Unión 
Inmobiliaria”, organitzat pel Consell 

General dels Agents de la Propietat 
Immobiliària d’Espanya el 2017. 

En el seu temps lliure és una apassi-
onada del running, de fet forma part 
del club local L’Ampolla Runners, 
també l’hem pogut veure actuar en 
diverses obres de teatre amb el Grup 
de Teatre de l’Ampolla i li encanta 
la natura. 

Un cop acabat el grau de 
Dret, què et va portar a dedi-
car-te a la recerca? 

Va ser a l’últim any de la carrera, 
a través del Treball de Fi de Grau, 
quan vaig endinsar-me a la recerca 
en l’àmbit jurídic. Fins a aquell mo-
ment, jo pensava que la investiga-
ció només es feia als laboratoris en 
ciències relacionades amb la salut, 
la química o la biologia, però rea-
litzant aquest treball em vaig adonar 
que a les ciències socials com és 
el cas de Dret també s’investiga. A 
més a més, la recerca amb un con-
tingut interdisciplinari i internacional 
és molt important per poder oferir 
solucions innovadores, contrastades 
científicament i sense influència polí-
tica. Va ser en aquest moment quan 
vaig decidir continuar amb la recer-
ca a través de la tesi doctoral. 

Recentment, vas obtenir el 
doctorat en Dret amb menció 
internacional amb excel·lent 
cum laude defensant la tesi 
sobre “La intermediación in-
mobiliaria ante los nuevos 
retos de la vivienda”. Ens 
podries fer un resum de les 
principals conclusions que 
n’has obtingut? 

La crisi econòmica i immobiliària 
que es va iniciar el 2007 i el desen-
volupament tecnològic dels últims 
anys han generat un nou paradigma 

per al sector immobiliari i això ha fet 
que els professionals que intervenen 
en aquest sector, com són els agents 
immobiliaris, hagin de fer front a uns 
nous reptes. 

L’objectiu de la tesi doctoral era estu-
diar com s’hauria de replantejar l’ac-
tual regulació de la professió dels 
agents immobiliaris perquè aquests 
puguin aportar més garanties i tin-
guin més obligacions i responsabi-
litats en les transaccions on interve-
nen, especialment quan el que està 
en joc és el dret humà a accedir a 
un habitatge. 

En total, he arribat a 15 conclusions 
que justifiquen la necessitat de millo-
rar la regulació d’aquesta professió. 
Una d’aquestes conclusions és, per 
exemple, que aquests professionals 
poden millorar l’accés als habitatges 
de les persones a través de l’exercici 
d’una sèrie de funcions que van més 
enllà de les que la normativa preveu 
actualment. 

Una mostra seria que podrien submi-
nistrar una sèrie d’informació mínima 
a través del que hem denominat la 
“Fitxa Estandarditzada d’Informació 
Pre-contractual de l’Habitatge”, en 
la qual constarien 45 peces d’infor-
mació relacionades amb l’habitatge 
i que estarien dividides en vuit ca-
tegories que tractarien temes que 
van des dels requisits d’habitabilitat 
fins al proptech, és a dir, la tecno-
logia aplicada al sector immobiliari 
o l’habitatge. D’aquesta manera, les 
persones tindrien al seu abast in-
formació bàsica que els ajudaria a 
prendre unes decisions o unes altres 
sobre l’habitatge.

Un altre exemple seria que els agents 
immobiliaris facin ús d’un calculador 
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per saber quin és l’esforç econòmic 
que suposa per a una persona dis-
posar legalment d’una propietat, 
d’un lloguer o d’una propietat com-
partida, entre altres modalitats, i així 
ser coneixedor de quina és l’opció 
més recomanable segons la situació 
econòmica i les circumstàncies d’una 
persona per evitar el seu sobreen-
deutament. 

Per què vas escollir l’habi-
tatge com a tema de la teva 
investigació? Mentre realitzava 
el Màster en Dret de l’Empresa i la 
Contractació vaig obtenir una beca 
de projecte per col·laborar amb la 
Càtedra d’Habitatge de la URV lide-
rada pel Dr. Sergio Nasarre, el meu 
director de tesi. Va ser llavors quan 
vaig començar la recerca en aquesta 
matèria. El 2015, el Col·legi d’APIS 
de Tarragona es va adreçar a la Cà-
tedra per explicar-nos la problemàti-
ca del sector i la necessitat de fer un 
estudi científic en profunditat sobre 
l’impacte que aquesta professió té 
en el sector de l’habitatge en si. De 
fet, aquest sector és molt complex, ja 
que l’habitatge és l’únic bé que a la 
vegada és un important actiu econò-
mic o d’inversió i un dret humà, de 
manera que qualsevol decisió que es 
prengui en aquest àmbit ha de tenir 
en compte aquests dos vessants. 

I més concretament, per què 
la intermediació immobilià-
ria? 

En el moment que vaig començar a 
centrar la meva recerca en l’habitat-
ge, desconeixia les problemàtiques 
de la intermediació immobiliària, 
però a mesura que anava estudiant 
el tema vaig entendre la importàn-
cia que tenia realitzar aquest estudi 
per millorar les condicions d’accés 
als habitatges de les persones que 
compten amb els serveis d’aquests 
professionals. 

Quina ha estat la metodolo-
gia de recerca per escriure la 
tesi? Bàsicament he seguit el mèto-
de històric, el dogmàtic, el comparat 
i el treball de camp. És a dir, du-
rant quatre anys, he estudiat quina 
ha estat l’evolució de la professió a 
Espanya des dels seus inicis fins ara 

i he analitzat minuciosament tota la 
normativa que afecta la intermedia-
ció immobiliària. Respecte al mèto-
de comparat, he estudiat com està 
regulada la professió a altres països 
d’Europa. Per fer-ho, el 2017 vaig 
realitzar una estada a la Universitat 
de Cambridge (Regne Unit) i també 
vaig dur a terme una sèrie d’enques-
tes a investigadors d’arreu d’Europa. 

La Càtedra d’Habitatge de la 
Universitat Rovira i Virgili, on 
actualment treballes, és l’úni-
ca del planeta especialitzada 
en aquesta matèria. Signifi-
ca això que Catalunya por-
ta avantatge davant d’altres 
països en aquest àmbit? 

És l’única Càtedra d’Habitatge que 
ha estat reconeguda o�cialment per 
la UNESCO. Això signi�ca que la 
UNESCO valora positivament la 
tasca que estem duent a terme des 
de la Universitat per tal de contribuir 
a millorar l’accés de les persones a 
l’habitatge i evitar la seva pèrdua. A 
la Càtedra treballem amb cinc esca-
les: local, autonòmica, nacional, eu-
ropea i internacional. Per exemple, 
a escala local, actualment estem tre-
ballant en l’elaboració del Pla Local 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Tar-
ragona; a escala autonòmica, estem 
participant en la redacció de l’Agen-
da Urbana de Catalunya; a escala 
estatal, hem assessorat al Govern 
central en matèria d’habitatge, i a es-
cala europea, hem realitzat projectes 
i informes per a la Unió Europea. 

Quines són les principals lí-
nies de treball de la Càtedra 

d’Habitatge? El nostre treball el 
classi�quem en funció de si és re-
cerca, docència o transferència del 
coneixement. Pel que fa a la recer-
ca, tots els temes es poden dividir 
en quatre pilars: l’habitatge com a 
dret humà, l’accés a l’habitatge, la 
gestió i l’organització de l’habitatge 
i l’habitatge com a actiu �nancer. Re-
centment, també hem incorporat les 
noves tecnologies i el Big Data. En 
relació amb la docència, la Càtedra 
ofereix una docència especialitzada 
a través de diferents postgraus, cur-
sos i seminaris. Per últim, respecte a 
la transferència, realitzem una sèrie 
d’activitats durant tot l’any per tal 
d’apropar els resultats de la nostra 
recerca a la societat. Un exemple és 
“El Llindar”1 , una experiència de si-
mulació per a sensibilitzar sobre el 
fenomen del “sensellarisme”, és a dir, 
les persones sense llar. 

Quins són els teus temes d’es-
pecialització dintre la Càte-
dra?

Cadascun dels membres de la Cà-
tedra tenim uns temes d’especialit-
zació, d’aquesta forma ens podem 
diversi�car la recerca. Actualment, 
les meves línies de recerca recauen 
en els professionals immobiliaris, els 
“condohotels”, és a dir, hotels orga-
nitzats en règim de propietat horit-
zontal, les polítiques d’habitatge i les 
tinences intermèdies. Aquestes línies 
de recerca les compagino amb la 
docència que imparteixo al Grau de 
Dret i a altres cursos.

Ens podries explicar quin és 
l’estat de la intermediació im-
mobiliària al nostre país? 
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A Catalunya, des de l’any 2010 es 
va resoldre parcialment la situació 
de desregulació que existeix en l’àm-
bit estatal respecte a la professió de 
la intermediació immobiliària, ja que 
des de llavors a Catalunya és obli-
gatori acreditar una formació mínima 
relacionada amb el sector immobili-
ari i estar inscrit al Registre d’Agents 
Immobiliaris que ve regulat al Decret 
12/2010, que cal especificar que 
no és la mateixa institució que el 
Col·legi Professional d’APIS. 

Si ho comparem en l’àmbit 
estatal, quina és la situació a 
Espanya? 

En l’àmbit estatal, la professió de la 
intermediació immobiliària està libe-
ralitzada o desregulada des de l’any 
2000. Això significa que, des de 
llavors, no és obligatori ni tenir una 
formació acadèmica específica, ni 
formar part del Col·legi Professional 
d’APIS per poder exercir la profes-
sió. 

Així doncs, quines garanties 
tenen els consumidors da-
vant d’aquest panorama? 

Catalunya és l’única comunitat au-
tònoma de l’Estat espanyol que ara 
com ara disposa de més regulació, 
ja que de moment a les altres comuni-

tats autònomes la inscripció al Regis-
tre d’Agents Immobiliaris és voluntà-
ria -si és que existeix aquest Registre, 
perquè no totes el tenen-. D’aquesta 
manera, podríem dir que a Catalu-
nya aquests professionals ofereixen 
més garanties si ho comparem amb 
altres comunitats autònomes. 

A Catalunya, podem trobar professi-
onals que estan inscrits únicament al 
Registre d’Agents Immobiliaris o bé 
que estan inscrits tant al Registre com 
al Col·legi Professional. En cas d’una 
possible vulneració dels drets dels 
consumidors en la prestació dels seus 
serveis, les persones afectades es po-
den dirigir tant al Col·legi Professional 
on està inscrit l’API com a l’Agència 
Catalana de Consum. 

A principis d’aquest 2020 lle-
gíem a diferents mitjans de 
comunicació que una de les 
propostes més exitoses de la 
Càtedra d’Habitatge havia ar-
ribat a les mans del Parlament 
Europeu com a arma efectiva 
per posar límits a l’exclusió 
residencial vigent. Sobre què 
tracta aquest projecte? 

Es tracta d’un informe on es recullen 
50 propostes i mesures per lluitar con-
tra la crisi de l’habitatge digne i ade-

quat contra la situació del “sensellaris-
me” en l’àmbit europeu. Precisament, 
una d’aquestes propostes prové de la 
Càtedra i consisteix en el foment de la 
diversi�cació de les formes de tinen-
ça d’un habitatge, és a dir, promoure 
que hi hagi més opcions legals de dis-
posar d’un habitatge més enllà de la 
tradicional propietat o lloguer. 

Aquesta recomanació ja és un fet a 
Catalunya des de l’any 2015, ja que 
gràcies a un projecte nascut a la Cà-
tedra on es creaven les anomenades 
tinences intermèdies, és a dir, la pro-
pietat temporal, que permet que pu-
guis ser propietari únicament per un 
període de temps determinat i un cop 
vençut el termini la propietat passa a 
una altra persona, i la propietat com-
partida, que es caracteritza perquè 
pots esdevenir propietari de forma 
progressiva i gradual �ns a arribar 
a tenir el 100% de la propietat, les 
tenim vigents al Codi Civil de Cata-
lunya. 

Com t’agradaria veure’t, pro-
fessionalment, d’aquí a 5 
anys? M’agradaria que la meva fei-
na continués generant un impacte so-
cial com �ns ara, és a dir, que aportés 
una millora a la societat i poder estar 
al servei de les persones.



En el transcurs  d’eixa terrible pandèmia 
que ens està assolant, quedem  comple-
tament astorats al comprovar com, han 
fet falta una mort considerable de Gent 
Gran, perquè la societat es conscienciés 
del problema i si  poses ma.

A Catalunya hi han residències de Gent 
Gran que per la seva cabuda i dispo-
nibilitat les podem considerar com a 
grans, mitjanes i petites. Les primeres 
i segones, amb mes disponibilitats de 
mitjans, cosa contraria de les petites, 
tanmateix, quasi totes o millor dit, la ma-
joria sense mitjans per lluitar contra el 
sunami que se’ls venia a sobre.

Seria molt gruixut dir que a eixes insti-
tucions no se’ls tracta com el valor que 
tenen, vetllar perquè les nostres Persones 
Grans, tinguin una vellesa d’acord al 
grau d’humanitat que mereixen i que  
s’han ben guanyat amb els anys.

Estic segur que totes o quasi totes en un 
“temps normal” compleixen amb escreix 
eixos paràmetres, però davant del “·ca-
taclisme” moltes s’han vist superades. 

Llavors, hem de pensar, els fets o mos-
tren fefaentment, que les instàncies políti-
ques  no han tingut els re�exes su�cients, 

Coses nostres

per no haver d’esperar “el desastre” per 
intervenir.

Repassant les meves col·laboracions a 
La Marinada, trobo dos bocins de ja fa 
temps que es podrien referir a lo dit:

El 01.04.13 “A les residències falten 
professionals que s’ocupin dels aspec-
tes nutricionals i, moltes vegades, es 
limita massa l’alimentació perquè sem-
pre es considera la persona gran com 
un malalt”, va a�rmar Varela durant la 
presentació del llibre blanc. L’expert va 
insistir en el fet que als centres residenci-
als hi ha moltes persones sanes o amb 
patologies lleus que no han de seguir 
dietes monòtones i amb baixa aportació 
d’energia. Per contra, segons Varela, 
aquest per�l de persones sovint presen-
ten dè�cits en la ingesta de calci, zinc, 
magnesi, ferro i vitamines per culpa de 
dietes massa restrictives. “A més, sovint 
no els donen prou temps per menjar i 
ells en necessiten més que els joves”, va 
alertar Varela. 

I el 03.12.18. A Espanya existeix una 
discriminació molt accentuada contra 
les persones grans que, com succeeix 
en la majoria de les discriminacions en 
aquest país, amb prou feines es recone-

Lluis Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

guda com a tal per la població que la 
practica. En realitat, eixa majoraria ni 
tan sols és conscient d’això, ja que és un 
fenomen tan generalitzat que la gent ni 
se  n’adona. No obstant això, la discri-
minació és enorme, i afecta molt nega-
tivament les persones discriminades, en 
aquest cas les persones grans.

I ja, per reblar el clau,  la escriptora, pe-
riodista i militant independentista, Núria 
Cadenas el dotze de febrer d’eix any va 
publicar l’article que us ofereixo a con-
tinuació, ja com a colofó de la meva 
intervenció:

DOS VELLS

«Els vells que no veiem, els vells que 
molesten, que es mouen a poc a poc 
i sordegen i fan lleig en aquest món 
d’aparença i pampalluga i tot nou i 
d’aparador, els vells que, ben mirat, ni 
tan sols anomenem» 

El cos fràgil que cedeix al temps, els ulls 
que s’enfonsen a les conques, la pell ta-
cada i translúcida, les cames que amb 
prou feines aguanten, la veu prima, les 
mans com sarments, arrugues pertot: els 
vells que no veiem, els vells que moles-
ten, que es mouen a poc a poc i sorde-
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gen i fan lleig en aquest món d’aparen-
ça i pampalluga i tot nou i d’aparador, 
els vells que, ben mirat, ni tan sols ano-
menem (som els reis de l’eufemisme i el 
subterfugi: avis, jubilats, tercera edat, 
qualsevol cosa que ens eviti d’encarar 
l’evidència, que els uns són joves i els 
altres… vells).

Els vells. Ells. Com si nosaltres no ho ha-
guéssim de ser mai.

A Conxín l’acaben d’enterrar. Ho sé 
perquè sonaven les campanes i dues 
veïnes de seguida s’ho han explicat. 
El qui, primer (qui s’ha mort? Conxín. 
Quina Conxín? La de tal i etcètera), i 
de seguida el què. La mort (una altra 
presència invisible) pot ser, de vegades, 
pràcticament una notícia de servei (que 
la darrera volta que la vaig veure em 
va explicar això, que a quina hora és 
el soterrar). En aquest cas, però, l’ha 
acompanyada una fonda indignació. 
Contra els fets concretíssims, contra el 
món en general i la por que ens pugui 
passar res de semblant. Una indignació 
i una incredulitat tristíssima. Un simple 
repetir Ai no, per  favor, en saber el 
detall. Perquè Conxín s’ha mort en una 
residència. Com tanta gent, és cert: qui-
na és la història? Que s’hi ha mort dos 

dies després que el � ll la hi portés. Sí, 
però estava molt malalta. Sabien que 
no duraria gaire més. Tenia contractats 
uns assistents. Coses que passen. Les cir-
cumstàncies. El fet, tanmateix, el fet que 
ha alçat la indignació de les veïnes, que 
ara evoquen Conxín i recorden que era 
una bona dona, i que tenia el cutis tan 
� , és que no s’ha pogut morir a casa. 
Perquè el � ll li havia venut el pis. El � ll 
mateix, ho havia fet. El � ll. Amb ella a 
dins. I que, com que la dona encara 
hi era, la transacció preveia un mes 
de marge abans que el nou propietari 
no en prengués possessió. Trenta dies: 
temps su� cient per a acabar-se de morir.

Però Conxín no ho devia saber, això. 
O no ho devia voler encara. La vida és 
també molt punyetera.

Potser ja no se n’ha sentit, comenta una 
veïna.

I l’altra es posa així una mà a la cara li 
diu que Potser no, i que Espere que no.

Avui, que transcric aquestes paraules i 
la història que descriuen, tan real i tan 
crua i tan trista, tinc encara recent a la 
pupil·la la imatge fràgil del Cinto, l’avi 
del Clot que, a noranta-dos anys i amb 

una incapacitat del 75%, volen desno-
nar perquè té un lloguer de renda antiga 
(quina impertinència, oi?, quina gran in-
conveniència) i diuen que s’ha endarrerit 
en el dia del mes en què el fa efectiu. La 
justícia espanyola ho ha interpretat com 
a impagament i ha establert que l’han 
de fer fora. De moment, s’ha aconseguit 
d’aturar-ho. Per la mobilització social, 
perquè l’Observatori del Turisme i l’Ha-
bitatge del Clot i el Camp de l’Arpa ha 
dut els fets a l’O� cina de l’Alt Comissio-
nat dels Drets Humans i perquè l’ONU, 
patam, els ha fet cas i ràpidament ha 
respost que això s’ha d’estudiar. I que 
ho aturin, mentrestant. Que no és vincu-
lant, però que és l’ONU. I s’ha ajornat 
tot.

El Cinto explica que en aquell pis del 
Clot hi ha mort el seu pare i la seva ‘se-
nyora’. Hi té ‘records de vell’. És casa. 
Hi viu d’ençà de l’any 1931. I li brillen 
els ulls quan diu que ell, al barri, hi tenia 
botiga. I després, amb la tranquil·litat de 
l’ancià conscient del temps de descomp-
te, hi afegeix: ‘Segurament em moriré 
aviat.’ I, sobretot: ‘Em vull quedar aquí 
perquè és la meva vida i ja està.’

És això. Aquest intangible. Aquest res-
pecte � nal

Escacs

La partida de Llàtzer Bru:

Juguen blanques i guanyen.
Nivell: Difícil!

Escacs



ALIGA PESCADORA – ÁGUILA PESCADORA
  (Pandión haliaetus)
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Com la podem identi�car: l’Àliga Pes-
cadora també coneguda com Àliga 
d’estany o Àliga peixatera, es una 
rapinyaire què es l’única de l’espècie 
Pandión, es una rapaç de tamany mit-
ja que apareix per tots els continents, 
excepte l’Antàrtida, així mateix a 
l’Amèrica del Sud es sols migradora 
no nidi�cant. Algunes classi�cacions 
la col·loquen com l’únic membre del 
genero. L’Àliga pescadora va ser una 
de les espècies descrites per Carlos 
Linneo en la seva obra del sicle XVlll , 
Systema Natural i nombrada com Fal-
co  haliaetus.

Morfologia: Es diferencia de les altres 
rapaces diürnes. El dits de les garres 
son de la mateixa longitud, el seus 
tarsos son reticulars i arrondeijats. 
L’Àliga Pescadora i els mussols son 
les úniques aus rapaces que tenen el 
dit exterior reversible, que les hi per-
met agarrar a les preses amb dos dits 
per davant i dos per darrere, aquest 
sistema es molt útil quant atrapa pei-
xos que rellisquen.  Te una enverga-
dura alar que oscil·la entre el 152 i 
167cm., una altura de 52 i 60 cm. 
La part superior es de castany fosc, 
e inferiors de color blanc, amb una 
careta fosca a cada costat de la cara. 
De cua llarga i estreta, i les ales angu-
loses, es fàcil de identi�car, a la nuca 
te unes plomes llargues formant una 
cresta que quan convé les ariza per 
mostrar el seu poder. Els exemplars ju-

venils se’ls identi�quen per les taques 
marró del seu plomatge i en general 
amb tons mes pàl·lids. Els mascles 
adults es diferencien de les femelles 
per que tenen un cos mes prim i les 
ales mes estretes. Per a diferenciar-los 
tens que veure’ls ambdós junts. 

De que s’alimenta: Es un ocell molt 
ben adaptat a la dieta de peix, loca-
litza a les preses quan vola, es llança 
en picat amb les seves fortes potes 
pel davant previstes de escates i les 
ungles corbades que li faciliten la sub-
jecció de la presa. Tanca les fosses 
nasals per evitar que li entre aigua 
durat la immersió. Quan torna a l’aire 
col·loca la presa de cara a vent per 
reduir o disminuir el frec de l’aire i per 
a menjar-sel, ja que sempre el comen-
ça pel cap. Les escates de les garres 
i les ungles son tan efectives que de 
vegades si el peix es massa gros no el 
pot soltar de tant fort que el subjecta, i 
pot ocasionar-li que caigué a l’aigua i 
tindre que nadar �ns a la vora o mori 
per esgotament o hipotèrmia.   

Reproducció: Viu prop de l’aigua si-
gui mar llac riu, el niu es una gran 
plataforma de pals i rames construï-
da als arbres, tallats de roca, postes 
de telèfon o plataformes arti�cials. 
Generalment utilitza el mateix niu tots 
el anys  mantenint sempre la mateixa 
parella durant tota la vida. A la pri-
mavera, als voltants del mes de maig, 

comença el festeig, que consisteix en 
espectaculars vols acrobàtics del mas-
cle per damunt del niu, pujant a gran 
altura i fent un picar �ns quasi el ter-
ra i perseguint-se per entre els arbres 
propers al niu. El resultat es una posta 
de dos o tres ous, depenent de l’edat 
de la femella, el quals seran incubats 
durant cinc setmanes. Durant la incu-
bació es la femella que s’encarrega 
exclusivament, i el mascle es el qui li 
porta les preses, primer menja el mas-
cle i deixarà la resta per a la femella i 
els polls. Aquests estaran llestos per a 
volar als cinquanta cinc dies de sortir 
de l’ou. Els ous son del tomany dels 
de gallina que tots coneixem. L’espe-
rança de vida de l’Àliga Pescadora es 
de vint-i-cinc anys.     

Curiositats: Migrador regular, no gai-
re nombrós tant pel litoral com pels 
cursos �uvials de l’interior. Hivernant 
molt localitzat encara que darrera-
ment sembla regular a les zones humi-
des del litoral, especialment al Delta 
de l’Ebre, algunes es queden ocasio-
nalment a passar l’estiu. Segons l’últim 
cens fet per el PNDE de 2020 , al 
Delta de l’ Ebre tenim 10 exemplar de 
Àliga Pescadora.

Dels tres ous que pon la femella, el 
tercer trenca la closca molt mes tard i 
quan neix es molt dèbil, els germans 
el fan fora del niu per a tenir mes men-
jar.

Paco Cabrera Curto



CONSELLS PER UNS BONS HÀBITS DURANT 
EL CONFINAMENT

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

En aquests moments excepcionals que vivim tenim clar que 
ens hem de seguir cuidant i mantenint uns bons hàbits; per 
aquest motiu us volem presentar 10 consells importants a 
tenir en compte:

1.Planifiquem els menús, això ens ajudarà a evitar 
el malbaratament alimentari i a estalviar, alhora que po-
drem equilibrar millor els àpats i no ens deixarem portar 
per “temptacions”.

2. Evita comprar en excés, recorda que l’abastiment 
d’aliments està garantit, fes una llista de la compra amb 
els aliments necessaris.

3. És important mantenir la rutina i horaris dels 
àpats principals, així evitarem també picotejar. De totes 
maneres si tens ganes de picar entre hores, pots optar per 
versions més saludables, com per exemple:

4. Per mantenir la hidratació beurem aigua, infusions 
o brous, hem d’evitar els sucs, les begudes ensucrades i 
l’alcohol.

5.Prioritza els aliments rics en fibra ja que ara ens 
movem una mica menys, i així facilitarem el trànsit intes-
tinal. A més a més, les fruites i verdures ens donaran una 
sensació de sacietat i plenitud.

6. Selecciona aliments frescos i mínimament pro-
cessats: fruites, verdures, hortalisses, llegums, ous, fruita 
seca, pa i cereals integrals, així com la llet i derivats sen-
se sucres afegits.

7. Recorda en tot moment, seguir les Normes de 
Manipulació d’Aliments.

8.Fes àpats lleugers, amb coccions tipus: forn, planxa, 
vapor, papillota i serveix racions una mica més menudes, 
donant la possibilitat, si cal, de repetir.

9. Compra en establiments petits on hi ha menys 
afluència de gent, així també ajudem al petit comerç.

10. Procura programar diferents activitats físiques a 
casa,  per evitar perdre el to muscular. On-line trobaràs 
multitud d’opcions.

SALUT!!!

#JoEmQuedoaCasa 
#totaniràbé

#QuedatacasaMenjaBé
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Geno i Avelina a Praga. Txèquia.

El Club de jubilats a Fàtima. Portugal.

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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L’Ajuntament renova el conveni Corner per a la 
promoció conjunta de les Terres de l’Ebre

Turisme | 44

L’Ajuntament de l’Ampolla juntament 
amb 16 ens turístics públics i privats 
de les Terres de l’Ebre més van sig-
nar el passat 13 de febrer el conve-
ni Corner, liderat pel Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarragona, 
que preveu la participació en fires 
especialitzades. Tanmateix, també 
inclou altres accions de màrqueting 
per donar a conèixer els atractius tu-
rístics dels municipis participants en 
els mercats més importants.

El pressupost global i conjunt és de 
165.150 euros dels quals la Diputa-
ció de Tarragona assumeix el 80% 
del total. Aquesta inversió ha portat 
les Terres de l’Ebre a l’Adventure Tra-
vel Show de Londres i a la fira Fiets 
& Wandelbeurs d’Utrecht, i té previst 
que el territori ebrenc es promocioni 
a les fires especialitzades Randonée 
de París i Falsterbo Bird Show de 
Suècia.

Fruit de l’acord, els atractius turístics 
del nostre municipi es van mostrar a 
la fira Fitur de Madrid i a Navartur 
de Pamplona, i s’exposaran a Se-
vatur de Sant Sebastià i B-Travel de 
Barcelona, ambdós de moment ajor-

nats a causa de la situació excep-
cional provocada per la Covid-19. 
L’Ampolla també tindrà presència a 
una fira de caràcter internacional, 
concretament a la World Travel 
Market que se celebra a Londres el 
pròxim mes de novembre.

En l’àmbit de la publicitat, es duran 
a terme diferents accions, entre les 
quals destaca la prevista amb un 
portal líder del mercat estatal com 
és Logitravel per potenciar la comer-
cialització de l’oferta d’allotjament 
de la demarcació i que inclou una 
acció presencial a la seva botiga 
física a Madrid.

Aquesta és la 14a edició d’aquest 
conveni, una eina al servei de la 
cooperació i la col·laboració en la 
promoció de les Terres de l’Ebre que 
permet oferir un ampli ventall de pro-
postes en matèria de comunicació i 
màrqueting a qualsevol entitat de 
promoció turística de les Terres de 
l’Ebre, independentment de la seva 
dimensió.

A més a més de l’Ampolla, els signants 
de l’acord per aquest 2020, juntament 
amb el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Tarragona, són els ajunta-
ments d’Alcanar, l’Aldea, l’Ametlla de 
Mar, Amposta, Ascó, Benifallet, Delte-
bre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles 
de la Ràpita, Tortosa i Jesús Activitats i 
Serveis SL; els consells comarcals de la 
Terra Alta i la Ribera d’Ebre; associa-
cions empresarials i entitats de l’àmbit 
privat com l’Associació de Càmpings 
de la Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre, la Cambra de Comerç de Reus 
i Terres Landscape and Travel Commu-
nication.

La llista de les 50 pastisseries distingi-
des la va confeccionar un jurat inde-
pendent creat i coordinat per un equip 
de tres especialistes: Ramon Morató, 
Marc Balaguer i Josep Sucarrats. 
Aquests tres professionals es van en-
carregar de seleccionar el jurat, que 
estava format per professorat de pastis-
seria, periodistes especialitzats en gas-
tronomia i pastissers i pastisseres que 
resideixen a restaurants i acadèmies.
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La revista ‘Cap Catalogne’ dedica un reportatge 
a l’Ampolla

La revista francesa Cap Catalogne ha dedi-
cat en un dels seus darrers números un ampli 
reportatge de 12 pàgines a l’Ampolla arran 
de l’interès que desperta el nostre poble al 
turisme del sud de França. L’article presenta 
l’Ampolla com la porta del Delta de l’Ebre i 
al llarg del text es parla de la gastronomia 
que s’hi pot trobar a tots els restaurants que 
hi ha al municipi, basada en l’arròs, el peix i 
el marisc, i destaca la importància que té en 
la nostra activitat econòmica el cultiu d’arròs.

L’article, amb text de Sandra Canal-Bonneri-
ez i fotogra� es d’Hugues Argence, Turisme 
Ampolla, Ecoherbes i de l’arxiu de la matei-
xa revista, també tracta sobre la pesca com 

un art característic del poble, així com de 
la producció d’ostra, destacant la Diada de 
l’Ostra com un gran esdeveniment de promo-
ció d’aquest marisc. Tanmateix, s’expliquen 
les diferents rutes que ofereix el municipi i 
que es poden realitzar caminant o en bicicle-
ta i els diferents paisatges que et pots trobar 
recorrent la població, entre d’altres.

Cap Catalogne és una revista que es pu-
blica en francès a Perpinyà, un dels tar-
gets principals del turisme de proximitat de 
l’Ampolla, i la seva edició en paper té una 
periodicitat mensual. La publicació està des-
tinada a promocionar els destins turístics de 
Catalunya.

Redacció

Versió digital del reportatge.



Esports | 46

Redacció

El XVI IRONCAT canvia de data,  
se celebrarà el 3 d’octubre

A causa de la situació excepcional 
provocada per la pandèmia de la Co-
vid-19, el Patronat Municipal de Turis-
me i Esports de l’Ampolla es va veure 
amb l’obligació de canviar la data de 
celebració del XVI IRONCAT, que es-
tava previst que tingués lloc el 16 de 
maig. La nova data és el 3 d’octubre de 
2020, però s’ha de tenir present que 
aquest nou dia està condicionat per 
la normalització del país i per tenir un 
nombre mínim de 100 participants ins-

Patronat assegura que mai ha estat 
la seva política fer negoci d’aquesta 
activitat i així seguirà sent. De la ma-
teixa manera, informa que si �nalment 
s’acaba suspenent l’edició 2020, es 
retornaran els diners a tots els afectats 
i les afectades.

Des de l’organització es vol agrair per 
endavant la col·laboració i la compren-
sió de tots els implicats i les implicades 
en aquesta circumstància excepcional.

crits a la prova. Des de l’organització 
s’és conscient que la provisionalitat no 
ajuda en absolut a la concentració ni a 
l’execució del pla d’entrenament, però 
tant el país com el món estan vivint ins-
tal·lats en aquesta situació d’incertesa 
que no permet plani�car ni a curt ni a 
mitjà termini. 

En el cas que hi hagi inscrits que la 
nova data no els vagi bé, se’ls reem-
borsarà la totalitat de la inscripció. El 
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Llorenç Sales i Agnès Abella, en els 10 K, i Carlos 
Herreras i Ruth Martí, en els 5 K, guanyadors 

del Running Series de l’Ampolla

Llorenç Sales i Agnès Abella, en els 10 
K, i Carlos Herreras i Ruth Martí, en els 
5 K, guanyadors del Running Series de 
l’Ampolla

L’Ampolla va ser el passat diumenge 8 
de març l’escenari de la segona prova 
del circuit Running Series de les Terres de 
l’Ebre d’aquest 2020. La carrera de 10 
quilòmetres va comptar amb una partici-
pació de 96 corredors i corredores. En 
la categoria d’absolut masculí, la victò-
ria va ser per a Llorenç Sales Ferré, amb 
32:40, seguit d’Enric Sales Ferré, amb 
35:24, i en tercera posició va quedar 
Ramon Pons Tomàs, amb 35:47. En la 
categoria d’absolut femení, el primer 
lloc va ser per a Agnès Abella Guzmán, 
amb 44:14, per davant de Rosana Fort 
Rodríguez, amb 45:31, i d’Anna Serra 
Parella, amb 45:53.

En la carrera de 5 quilòmetres, amb 
86 participants, la victòria en la cate-
goria d’absolut masculina va ser per a 
Carlos Herreras, amb 16:06, seguit de 
Laureano Panisello Gil, amb 17:03, i 
de Josep Ramon Sanahuja Barranco, 
amb 17:21. En la categoria d’absolut 
femení, les primeres a arribar a la meta 
van ser Ruth Martí Solé, amb 21:54, 
seguida de Clàudia Giménez Ferreres 
i de Clàudia Ferré Esmel, amb 22:22 i 
23:10, respectivament.

Redacció
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L’Ampolla es va sumar a la campa-
nya #ThoEstàsPerdent amb l’objectiu 
de donar veu a l’esport femení i pro-
moure una presència més gran de 
les dones esportistes als mitjans de 
comunicació.

La iniciativa, promoguda pel Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC), en col·laboració amb la Se-
cretaria General de Esport i de l’Ac-
tivitat Física (SGEAF), l’Institut Català 
de les Dones (ICD) i la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), va néixer per contribuir 
a avançar cap a la plena igualtat, 
trencar estereotips socials i mediàtics 
respecte a l’esport femení i posici-
onar-lo com un contingut d’interès i 
capaç d’atraure grans audiències. 

L’Ampolla se suma a la campanya 
#ThoEstàsPerdent per fomentar l’esport femení

capaç d’atraure grans audiències. 

Redacció



També pretenia consolidar en l’audi-
ència, especialment en infants i ado-
lescents, referents de l’esport femení, 
ja que massa sovint només tenen com 
a referents esportistes masculins.

La campanya #ThoEstàsPerdent por-
tava com a lema “Si no veus esport 
femení, t’estàs perdent la meitat de 
l’espectacle”. Diferents associacions 
i clubs esportius de l’Ampolla, així 
com esportistes a títol personal i tam-
bé l’equip de govern de l’Ajuntament 
s’hi van sumar acompanyant el mis-
satge de la iniciativa amb el gest de 
tapar-se la meitat de la cara com a 
símbol que no veure esport femení 
suposa perdre’s la meitat de l’espec-
tacle.




