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El passat 5 de maig va fer 30 anys que es va constituir el nostre Ajuntament.
Després de 50 anys de reivindicacions i lluita, finalment els ampolleros i les ampolleres vam veure com es constituïa L’Ajuntament de L’Ampolla. Va estar un dia
inoblidable, un dia que recordarem sempre amb molta il·lusió.
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TELÈFONS
D’INTERÈS
AJUNTAMENT
Ajuntament
Ocina de Turisme
Centre Cívic
Casal de Jubilats
Centre de Dia

977 460 018
977 593 011
977 460 216
977 460 697
977 593 617

112

URGÈNCIES
GENERALITAT
POLICIA, AMBULÀNCIES
I BOMBERS

ESTACIÓ AMPOLLA-PERELLÓ-DELTEBRE
TORTOSA - TARRAGONA - BARCELONA

SEGURETAT
Policia Local
Comissaria Policia

616 448 446
977 440 447

SANITAT
CAP l’Ampolla
Farmàcia Berta
Farmàcia del Port
CAP l’Aldea
Ambulatòri
H. Verge de la Cinta
Creu Roja Local

977 460 601
977 593 337
977 460 680
977 451 213
977 501 797
977 519 100
977 593 030

ENSENYAMENT
CEIP Mediterrani
Llar d’Infants

977 460 151
977 460 765

(1) No circula dissabtes, diumenges i festius
(2) Només circula dissabtes feiners
(3) Només circula del 08/06/20 al 10/09/20
(4) Només circula del 08/06/20 al 10/06/20
(5) Només circula diumenges i festius

BARCELONA - TARRAGONA - AMPOLLA

SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES
Gestagua
Gestagua (Urgències)

977 593 077
690 634 858

SERVEI ELÈCTRIC
Atenció al client
Avaries ENDESA

800 760 266
800 500 500
800 760 706

TRANSPORTS
Est. RENFE l’Ampolla
977 460 705
Taxi
628 897 462 - 677 556 136

ALTRES
Correus
Parròquia
DNI
Serveis Funeràri
i Cementiri Municipal
Tanatòri Remsa
Veterinari

RODALIES CATALUNYA
977 460 401
977 460 057
902 247 364
687 965 774
902 160 438
607 084 496

MARINADA
Núm. 162

(1) No circula diumenges i festius.
(2) No circula dissabtes.
(3) No circula dissabtes, diumenges i festius

900 410 041

www.rodaliesdecatalunya.cat
www.rodalies.gencat.cat

MÉS INFO TRANSPORTS
Autobusos Tortosa
Autobusos Carrera
Autobusos Hife

www.hife.es

977 440 300
977 823 143
902 119 814

Renfe llarga distància
Estació Aldea - Amposta

www.renfe.es

Info. estacions
RENFE

902 432 343
902 320 320
Viatgers amb discapacitat 902 240 505
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EDITORIAL
La primera, i última, roda de premsa sobre la pandèmia que
vaig veure, em va deixar bastant descol·locat. No sabia si m’havia equivocat de cadena o estava vivint en directe un programa
del qual n’era el guionista el mateix Franz Kafka: Al mig, una persona que em representava al gran Jesús Quintero en el programa
“el loco de la colina” flanquejat per una civil i tres persones amb
les seves casaques plenes de llautó...rien va plus, una misse en
scene tan kafkiana com de difícil digestió..
Però resulta que no em vaig equivocar, i aquelles casaques carregades de llautó substituïen als professionals de la medicina i
als científics que representa que saben, estudien, viuen i pateixen
el dia a dia de la pandèmia del COVID19. Quin despropòsit,
vaig pensar.
Realment estic molt decebut del paper dels polítics en general,
el govern central, l’oposició, el govern de la Generalitat, l’oposició, els d’aquí, els d’allà, els verds, els blaus, els grocs i els
rojos,....Quin nivell! Se me’n foten uns i altres, feia fredat escoltar-los a tots. Atenent a les properes dades esgarrifoses, diria que
s’han begut l’enteniment entre tots plegats.
Per una banda segons dades del SIPRI (Stockholm International
Peace Research), tenim al món unes 13.400 armes nuclears,
una despesa brutal en destruir, mentre la majoria de governs
inverteixen quantitats ínfimes en salut.
Per un altra banda llegeixo que, segons el Centre Delàs d’estudis
per la pau, la despesa militar espanyola del 2019 va ser de
20.050 milions d’euros mentre les retallades en sanitat entre el
2009 i el 2018 van ser entre 15.000 i 21.000 milions de
menys reduint els llocs de treball en hospitals públics, tancant
plantes amb llits d’hospital i veient la seva cobertura disminuïda
desprès del real decret 16/2012.
Per posar alguns exemples molt il·lustratius que sortien a l’informe: el programa de l’Eurofigther EF-2000 té un cost 12.843

milions d’euros que equival al cost des 1.000 hospital durant 25
anys. El programa de l’avió A-400M té un cost de 5.018 milions
d’euros que equival a 27.720 llits d’hospital i el seu manteniment
per un any és de 181.056 euros. El programa del submarí S80
té un cost de 2.800 milions d’euros que equival al sou de 62.22
infermers. El programa fragata F-110 té un cost de 800 milions
d’euros que equival al sou brut de 15.094 metgesses. El programa blindats Leopard té un cost de 2.800 milions i equival a la
compra de 100.982 respiradors. El programa de l’helicòpter
NH-90 té un cost de 1.585 milions que equival a 990.712 llits
a la UCI...
I aquí ho deixo per no allargar-me, ja que encara queden més
de 4.300 euros destinats a d’altres programes que equivaldrien
a moltes més millores en el món sanitari. Em cenyeixo al món
sanitari per que estem parlant del COVID19, però també podríem pensar en diferents inversions en el món de l’ensenyament,
serveis socials, i d’altres. Això és el que hi ha i aquest és el pa
que s’hi dona.
Aquest confinament, de ben segur que a tots ens ha tocat d’una
o altra manera els nostres sentiments, ens ha permès fer una aturada d’aquesta roda de hàmster en que estem tots posats caminant-t’hi cada dia. Es bo aturar-se, reflexionar, badar i replantejar
moltes coses que donem per fetes i encara no sabem per què.
Entre moltes altres coses, jo em quedo amb el plaer d’haver
xalat d’una primavera amb aigua que feia molts anys que no
vivia i amb el record de veure al meu pare quan he anat al tros
i l’he trobat frondós, dens i exuberant. Potser més endavant ens
haurem d’acabar plantejant fer una veda tal com fan els pescadors amb el mar, hauríem de deixar descansar a la Pachamama
(Mare Terra) un cert temps cada any, per poder tornar a respirar,
sentir i gaudir de coses que ens pensàvem que ja no tornaríem a
respirar, sentir i gaudir.
Ernest Plans i Colomé

Foto: Nèstor Buera
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Junta de Govern 9 De Març
De 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G395/2020. Dani Q.C. i Lara V.F. Expedient: Ajut “xec nadó”
S’acorda per unanimitat:
Concedir al Srs. Daniel Q.C. i Lara V.F. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
G422/2020. Julian R.L. i Ingrid P.M. Expedient: Ajut “xec
nadó”
S’acorda per unanimitat:
Concedir als Srs. Julian R.L. i Ingrid P.M. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla
G424/2020. Joan P.F. i Ariana B.C. Expedient: Ajut “xec
nadó”
S’acorda per unanimitat:
Concedir als Srs. Joan P. F. i Ariana B. C. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 5/2020. Albert P.M. Concedida
Expts. 10/2020 i 18/2020. Eleanor O’M. Concedida
Expt.21/2020. Pedro F.P. Ajornada
Expt.26/2020. Inés S.P. Concedida
Expt. 30/2020. Ileana G.P. Concedida
Expt. 32/2020. José L.C. Concedida
Expt. 33/2020. Joaquim L.P. Ajornada
Expt. 34/2020. Ana P.L. Concedida
Expt. 35/2020. José P.S. Concedida
Expt. 36/2020. Jordi C.M. Concedida
Expt. 37/2020. Josep E.F. Concedida
Expt. 38/2020. Adrià A.F. Concedida
Expt. 39/2020. Rosa M.R. Concedida
Obres: Rasa sobre vorera i calçada de 8 X 0,4 metres
quadrats. 1 escomesa sobre vorera i calçada de 4,5 x 0,4
metres quadrats.
Emplaçament: Arenal, núm. 4
Expt. 27/2020. Juana H.G. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS

G406/2020. Associació de dones de l’Ampolla.
S’acorda per unanimitat:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 900,00 €,
indicant-los que caldrà que aportin:
a) M
 emòria de les activitats o projecte per a aquells que
es demana la subvenció, que inclourà el pressupost de
despeses detallat per partides d’ingressos i despeses.
b) D
 eclaració formal de les subvencions sol·licitades o percebudes d’altres institucions, públiques o privades per
a la mateixa activitat, o bé declaració negativa si no
s’haguessin rebut.
c) Instar-los a que justifiquin la despesa de l’activitat subvencionada un cop s’hagi portat a terme.
Exp. G407/2020. Mans Unides.- Projecte “Millora de l’educació primària i higiene de les nenes i nens de dos districtes
rurals de Lugazi. Uganda.”.
La Junta de Govern acorda per unanimitat:
CONCEDIR una subvenció de 2.000,00 € per al projecte
indicat conforme la documentació presentada
G105/2019. Pròrroga contracte del servei d’impressió,
maquetació i muntatge de la revista municipal de l’Ajuntament
de l’Ampolla
S’acorda per unanimitat:
Aprovar la pròrroga del contracte descrit en els antecedents
per un termini d’1 any comptat a partir del mes d’abril del
2020, de conformitat amb allò que s’ha fixat en els Plecs
de Clàusules Administratives i prescripcions tècniques que
regeixen el contracte.
ALTRES.
G10/2020
Sol·licitant: Xavier M.C.
Activitat: Local destinat a venda de pa, productes de
confiteria, pastisseria brioixeria, rebosteria i begudes amb
degustació.
Emplaçament:
Avda. Maritima Ramon Pous 26,
Baixos
S’acorda per unanimitat:
Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla
es dóna per assabentada que amb efectes de 09 de març de
2020 en endavant, Xavier M.C. consta com a nou titular de
l’activitat de venda de pa, productes de confiteria, pastisseria,
brioixeria, rebosteria i begudes amb degustació ubicada a
l’Av.Marítima Ramon Pous, núm. 26 baixos de l’Ampolla.

Junta de Govern 26 de Març
de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
3G497/2020. Ángeles B.D.
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S’acorda, per unanimitat:
Desestimar la petició de la Sra. Ángeles B.D. ja que les
places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no
havent disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa
amb una estimació per la resta d’any
d’un import de
284,00 € i 59,64 d’IVA (21%).

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expt. 14/2020. Comunitat Edifici Margarita.
Concedida

ALTRES.
G225/2020. Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al
Barranc de Cervera.

Expt. 31/2020. Caballé Llambrich S.L. Ajornada

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Concedir Llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça
núm 39 2na planta del pàrquing municipal del Barranc de
Cervera a Ursula R.W.

Expt. 42/2020. Mª Luisa R.R. Concedida
Expt. 43/2020. Buildingcenter SAU. Concedida
Expt. 44/2020. Elena C.B. Concedida
Expt. 45/2020. Gerrit K. Concedida
Expt. 46/2020. Concepción A.C. Concedida
Expt. 47/2020. Lluís C.R. Concedida
Expt. 48/2020. Immaculada B.C. Concedida
Expt. 49/2020. Oliver A.S. Concedida
Expt. 50/2020. Protusa Proyectos Turísticos
S.L.Concedida

G09/202.
Sol·licitant: Ricardo F.E.
Activitat: Supermercat de productes alimentaris i varis
sense peixateria.
Emplaçament:
Avda Barceloneta, 13 Baixos
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentat que amb efectes de 26 de
març de 2020 en endavant, Ricardo Franch Escoda, consta
com a nou titular de l’activitat de supermercat de productes
alimentaris i varis sense peixateria ubicat a l’Av. Barceloneta,
núm. 13 baixos de l’Ampolla.

Expt. 51/2020. Comunitat de Propietaris Edifici
Neptuno.Concedida

Junta de govern 8 d’abril
de 2020

Expt. 52/2020. Jessica G.C. Concedida

INSTÀNCIES I PETICIONS.

Expt. 53/2020. EDISTRIBUCION Redes Digitales
S.L. Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa tensió
per ampliació de potència del subministrament
a la plaça Mirador de Cap roig
Emplaçament: Plaça Mirador de la urbanització
Cap Roig.

G506/2020. Pere A.L..- Petició parada mercat
S’acorda, per unanimitat:
Desestimar la petició del Sr. Pere A.L. ja que les places
del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no havent
disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves.

ASSUMPTES ECONÒMICS
G459/2020. CARITAS L’Ampolla.-Ajut humanitari.
S’acorda per unanimitat:
Concedir-los l’ajut econòmic de 2.000,00 € que han
sol·licitat.
G419/2020. Acord de l’òrgan de Contractació de d’arrendament 48 mesos d’impressora per al cos de guardià
municipal
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar la contractació per arrendament de 48
mesos a l’empresa adjudicatària GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE dels bens següents:
LOT-2 Impressora HP E55040dw

G510/2020. Ana L.G.-Petites Delícies.
S’acorda, per unanimitat:
Comunicar a la peticionària que de moment no podem
atendre la seva petició atès que totes les places del mercat
setmanal estan ocupades i no és possible reubicar la parada
que ocupa part de la seva terrassa, tant aviat com sigui
possible ho tindrem en compte.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 11/2020. Comunitat Edifici Salomó.Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS
G507/2020. Associació d’Empresaris de l’Ampolla.
S’acorda, per unanimitat:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 1.725,00
€, indicant-los que caldrà que aportin:
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a) M
 emòria de les activitats o projecte per a aquells que
es demana la subvenció, que inclourà el pressupost de
despeses detallat per partides d’ingressos i despeses.
b) Declaració formal de les subvencions sol·licitades o
percebudes d’altres institucions, públiques o privades
per a la mateixa activitat, o bé declaració negativa si
no s’haguessin rebut.

de les sessions, més amunt esmentats, que s’aproven per
unanimitat dels assistents i, pel que fa a la del 12-12-2019,
amb la incorporació de la següent esmena: al punt 6.2,
intervencions, a la del Sr. A. Galve, on diu “manifesta que
dubten de si la persona proposada és la més idònia”, ha
de dir “manifesten que no saben si la persona proposada
és la més idònia “.

G1064/2017. CCASPS (Coordinadora Catalana d’Ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí).
S’acorda, per unanimitat:
Comprometre’s a una aportació per a l’exercici 2020 per
import de 77 €.

2.- A
 PROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA EL
CONVENI DEL SAIAR PER L’ANY 2021.

Junta de govern 22 d’abril
de 2020
Expt. 41/2020. Michel Neuffer.Denegada
Expt. 54/2020. Redes Digitales S.L.Concedida
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per a
nou subministrament al carrer Garbí
Emplaçament: Carrer Garbí de la Urbanització Cap Roig.
Expt. 182/20219. Frederic L. Concedida

Ple de l’ajuntament 12 de
març 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. 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
NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Àlvar Casanova Curto, que excusa l’assistència.
1.- A
 PROVACIO, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DE
12-12-2019 I 27-01-2020.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 0:16
al 02:27 del CD.
Se sotmet a votació l’aprovació dels esborranys de les actes

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de pròrroga del
conveni del SAIAR, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 02:26
al 03:14 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la pròrroga
del conveni SAIAR, més amunt transcrita, que s’aprova per
unanimitat dels assistents.
3.- A
 PROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA
DE LA REGIDORA DE COHESIÓ SOCIAL DE
SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE SALUT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL MANTENIMENT i REFORÇ DE LA COBERTURA SANITÀRIA
DEL MUNICIPI DURANT ELS MESOS ESTIVALS.
A l’expedient consta la proposta que es transcriu íntegrament.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 03:15
al 05:50 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’incorporar a la proposta
d’acord, més amunt transcrita, l’afegitó proposat pel grup
municipal d’ERC, la qual, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
4.- A
 PROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DELS
ESPECTACLES TAURINS PER A LES FESTES DE
SANT JOAN i VERGE DEL CARME 2020.
El Sr. Lluís Cabrera dóna compte de la proposta d’aprovació
del calendari dels espectacles taurins per a les festes de
Sant Joan i Verge del Carme de 2020, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 05:51
al 09:39 del CD.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del calendari
dels espectacles taurins de les festes de Sant Joan i Verge
del Carme 2020 de L’Ampolla, que s’aprova per unanimitat
dels assistents.
5.- A
 PROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIA EN LA JUNTA DE GOVERN DELS
PROCEDIMENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de delegació
de competència dels procediments sancionadors en matèria
de gossos potencialment perillosos, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 09:50
al 12:13 del CD.
Se sotmet a votació la proposta de delegació de competència, més amunt transcrita, que s’aprova amb 6 vots a favor
del grup municipal de Junts per L’Ampolla, 3 en contra del
grup municipal d’ERC i 1 abstenció del grup municipal de C’s.
6.- D
 ONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME CORRESPONENT
A L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2019.
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte del decret d’aprovació de
la liquidació de l’exercici 2019, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 12:14
al 34:04 del CD.
7.- D
 ONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT PER A LA INCORPORACIÓ
DE ROMANENTS DE CRÈDIT PROVINENTS DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019.
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 1, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 12:14
al 34:04 del CD.
8. D
 ONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI
A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2021-2023.
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la resolució de l’Alcaldia
d’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període
2021-2023, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 34:07
al 40:43 del CD.
9. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
Intervencions sobre les mocions, dels diversos GG.MM., per
explicar el sentit del seu vot, d’acord amb l’enregistrament
del minut 40:44 al 1:15:15 del CD:

9.1. MOCIÓ presentada pel Grup Municipal de
Ciutadans per a millor control i prohibició de
begudes alcohòliques referida a menors i eliminar en la mesura del possible el “botellón”
a la via pública.
El Sr. S. Castañeda llegeix el text de la proposta.
Se sotmet a votació la moció, més amunt transcrita, que
s’aprova per 1 vot a favor del grup municipal de C’s i 9
abstencions dels GG.MM. de Junts per l’Ampolla i ERC.
9.2. MOCIÓ presentada pel Grup Municipal de
Ciutadans per la creació de la comissió informativa o de seguiment de les gestions dutes a
terme o projectes que han de ser debatuts al ple.
El Sr. S. Castañeda llegeix el text de la proposta.
Se sotmet a votació la moció més amunt transcita que que
no s’aprova per 6 vots en contra del grup municipal de Junts
per l’Ampolla i 4 vots dels GG.MM. d’ERC i C’s.
9.3. MOCIÓ presentat pel Grup Municipal de
Ciutadans per instar al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya una millora
d’horaris i serveis al Cap de l’Ampolla.
El Sr. S. Castañeda llegeix el text de la proposta.
Se sotmet a votació la moció, més amunt transcrita, que
s’aprova per 7 vots a favor dels GG.MM. de Junts per
l’Ampolla i C’s i 3 vots en contra del grup municipal d’Esquerra Republicana.
9.4. MOCIÓ presentada pel Grup Municipal de
Ciutadans sobre mesures de reforç i reconeixement per garantir els drets de les víctimes de
violència de gènere.
El Sr. S. Castañeda llegeix el text de la proposta.
Se sotmet a votació la moció, més amunt transcrita, que
no s’aprova per 9 vots en contra dels GG.MM. de Junts
per l’Ampolla i ERC i 1 a favor del grup municipal de C’s.
9.5. MOCIÓ presentada pel Grup Municipal de
Junts per l’Ampolla de suport a la celebració de
les festes tradicionals amb bous a Catalunya.
Se sotmet a votació la moció, més amunt transcrita, que
s’aprova per 7 vots a favor dels GG.MM. de Junts per
l’Ampolla i C’s i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
9.6. PRECS i PREGUNTES.
Precs i preguntes dels regidors, d’acord amb l’enregistrament
del minut 1:15:17 al 1:33:57 del CD.

Ajuntament| 8

L’Ampolla es transforma en un municipi
‘Covid – Safe’
Redacció
L’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla han treballat per transformar tot el municipi en un lloc segur
sanitàriament, perquè els veïns, les
veïnes, els visitants i els turistes puguin
gaudir de la població amb seguretat
sanitària i total tranquil·litat.
Des de l’inici de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern central per fer front
a la pandèmia de la Covid-19, a
l’Ajuntament i a les empreses del municipi els hi va aparèixer la preocupació
sobre què passaria aquest any amb
el turisme, un dels principals motors
econòmics de la població. Amb l’empitjorament de la pandèmia en l’àmbit
global, des del consistori i també des
del teixit empresarial es va arribar a
la conclusió que era necessari transformar tot el municipi en un lloc segur de
la Covid-19, amb l’objectiu de garantir
a la ciutadania una alta seguretat sanitària, ja que es tenia clar que el turisme
vindria a l’Ampolla i que caldria estar
preparats per a rebre’l amb la màxima
seguretat per a tothom.
A partir de la detecció d’aquesta necessitat, es va treballar amb l’empresa
consultora ValueGenSys en la creació
d’un pla de prevenció adreçat a la ciutadania de l’Ampolla i als establiments
de la població, com a eix principal,

però també als visitants i als turistes.
PLA DE PREVENCIÓ PER A LA
CIUTADANIA
D’una banda, per als ciutadans, ciutadanes, turistes i visitants s’ofereix la realització d’un ampli curs online de prevenció del contagi de la Covid-19, a
través del qual se’ls hi explica de forma
senzilla què és el coronavirus SARSCoV-2, com es combat, com se l’ha de
controlar, com han de protegir-se i com
han de protegir als altres.
A tots els visitants i turistes se’ls informarà sobre les mesures de protecció
que han d’adoptar i se’ls recomanarà
la realització del curs just a la seva
arribada al municipi o quan estiguin
realitzant, prèviament des de la seva
residència habitual, la reserva d’allotjament.
PLA DE PREVENCIÓ PER ALS
ESTABLIMENTS
D’altra banda, per als establiments es
va posar en marxa un segon curs en
línia sobre com es creen i s’implanten
plans de prevenció contra la Covid-19
a empreses i espais públics. Un cop
que els propietaris dels negocis de
l’Ampolla van realitzar aquest curs, es
va dissenyar un pla personalitzat per

a cada establiment per controlar tots
els potencials perills de contagi. Una
vegada que aquest pla estava finalitzat, professionals de la prevenció el
van avaluar i, si aquest complia amb
les mesures necessàries, l’establiment
obtenia un certificat que acredita que
és un local Covid-Safe.
Els cursos, de lliure accés i gratuïts tant
per a la ciutadania, com per a turistes i establiments, han estat finançats
per l’Ajuntament, amb la col·laboració
d’ADELA.
A més a més, totes aquestes accions
s’han reforçat difonent tríptics informatius entre els veïns, les veïnes i els
turistes per tal de recordar-los quines
són les mesures que han de seguir per
evitar possibles contagis i contenir així
el virus.

Visita la pàgina web L’Ampolla
destinació Covid-Safe

L’Ajuntament i ADELA reparteixen 170 kits d’EPIs
als establiments del municipi
Redacció
En el marc del pla de prevenció L’Ampolla Covid-Safe,
que té com a objectiu transformar el municipi en un lloc
segur sanitàriament, l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla van repartir durant la primera setmana de la Fase 1 del desconfinament un total de 170
kits d’EPIs entre els diferents establiments del municipi.
Aquests kits estaven compostos per un gel hidroalcohòlic; una caixa de 50 mascaretes quirúrgiques;

per als comerços, dues mascaretes FFP2; per als
bars i restaurants, cinc mascaretes FFP2, i diferents
cartells per penjar als locals amb les mesures que
han de seguir els clients.
Aquests lots, gratuïts, estaven destinats als establiments de restauració, comerços i botigues d’alimentació, tant si eren socis d’ADELA com si no ho
eren.
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L’Ajuntament mobilitza 310.000 euros en
microcrèdits i subvencions per facilitar la
supervivència de pimes i autònoms afectats per
la crisi de la Covid-19
Redacció

L’Ajuntament va aprovar el passat mes de
maig un segon paquet de mesures econòmiques i fiscals per ajudar les empreses i
persones treballadores autònomes locals a
fer front a lloguers, quotes d’autònom i altres
conceptes que no estiguessin subvencionats
ni per l’Estat espanyol, ni per la Generalitat,
ni per altres administracions.
Una d’aquestes mesures és la concessió
de microcrèdits, amb l’objectiu de donar
suport a la supervivència de les empreses i
persones treballadores autònomes del municipi que, per haver tancat obligatòriament
durant la crisi sanitària de la Covid-19 o
per haver restringit la seva activitat per la
mateixa causa, han vist reduïts els seus
ingressos i veuen perillar la seva continuïtat
empresarial i productiva.
El consistori ha habilitat al pressupost de
l’exercici 2020 una partida per fer front a
les despeses associades a aquests microcrèdits amb una dotació de 250.000 euros.
Es preveu que aquests microcrèdits siguin
per a empreses i persones treballadores
autònomes amb la seu social al municipi,
amb un tipus d’interès 0% i a retornar en
un termini de 2 anys.
La dotació màxima dels microcrèdits que
l’Ajuntament destina a aquesta línia és
de 2.000 euros per cadascuna de les
empreses o persones treballadores autò-

nomes que ho sol·licitin. Cada empresa
pot sol·licitar l’import que requereixi fins a
aquest màxim. D’altra banda, l’Ajuntament
també ha aprovat concedir subvencions
al comerç al detall local i a altres serveis
de proximitat que han hagut de tancar
l’establiment o reduir la seva activitat a
conseqüència de les mesures establertes
en el marc de l’Estat d’Alarma decretat per
fer front a la Covid-19.
Aquestes ajudes es concedeixen per contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l’activitat econòmica que s’han
continuat pagant malgrat el tancament de
l’establiment o la reducció de l’activitat, com
ara llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat
social, entre altres despeses, i també per
fer front a despeses necessàries per a
la reobertura d’establiments comercials
com poden ser reparacions, campanyes
promocionals, millores del local...
La quantia màxima de la subvenció atorgada és de 400 euros per sol·licitud i el
pressupost màxim que es destina aquest
any 2020 per a la concessió d’aquestes
ajudes és de 60.000 euros.
Entre els microcrèdits i les subvencions,
l’Ajuntament ha mobilitzat 310.000
euros per facilitar la supervivència de
pimes i autònoms afectats per la crisi
de la Covid-19.

A més a més, s’ha decidit que aquest
any només es cobrarà la meitat de la
taxa d’ocupació de terrasses per compensar la nul·la activitat econòmica que
han pogut desenvolupar els establiments
a conseqüència de l’Estat d’Alarma
decretat per fer front a la pandèmia
del coronavirus SARS-CoV-2.
De la mateixa manera, arran de les
noves mesures de seguretat, la distància
entre les taules ha de ser més gran. Per
això, es permet que els establiments
puguin ampliar l’espai de terrassa si
volen mantenir l’aforament que tenien
fins ara. Pel que fa a les parades del
mercat setmanal, no s’ha liquidat la taxa
d’ocupació de via pública pels dies que
no van poder muntar la seva parada.
Tanmateix, es continuarà prorratejant el
preu públic per la recollida de residus
comercials i industrials als comerços,
establiments de restauració, autònoms
i empreses afectats per la impossibilitat d’obertura al públic durant l’Estat
d’Alarma decretat pel Govern central.
Per últim, s’ha reduït a la meitat la tarifa
anual de la targeta del resident que
paga l’impost de circulació a la població per poder estacionar el vehicle
a les places de zona blava del centre
de la població.
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Carta oberta a les nostres
veïnes i als nostres veïns:

L’Ampolla ha estat protagonista d’un llarg procés
històric, però el nostre Ajuntament és relativament jove.
El passat 5 de maig va fer 30 anys que es va constituir. Després de 50 anys de reivindicacions i lluita,
finalment els ampolleros i les ampolleres vam veure
com es constituïa el seu nostre propi Ajuntament, en
un municipi independent al del Perelló.
Una comissió gestora encapçalada per Antonio del
Amo es va fer càrrec del consistori fins a les eleccions
municipals de 1991.
Ara bé, la lluita per ser un municipi es remunta
molts anys enrere, trobem que l’any 1937, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar
un decret en el qual disposava la segregació de la
barriada de l’Ampolla del terme del Perelló amb el fi
de constituir-se com a municipi independent. Un any
més tard, amb l’aprovació dels decrets de Burgos, es
va derogar tota activitat del govern republicà i, amb
ells, es va paralitzar el decret pel qual es disposava
la independència del nostre municipi.
Després del període franquista, es va tornar a impulsar
la voluntat segregacionista del poble.
L’any 1976, es va formar la Junta de Segregació i el
1980 es va aconseguir l’inici del procés de segregació per via judicial. Finalment, el 15 de novembre del
1989, el Tribunal Suprem es va manifestar favorable
a la creació del nou terme municipal de l’Ampolla.
Tres mesos més tard, el 28 de febrer de 1990, el
Tribunal Suprem va emetre una nova sentència amb
la qual es va concloure el procés d’autogestió del
poble de l’Ampolla com a municipi de Catalunya.
Tot plegat això forma part d’una memòria, d’un
passat comú, que és el nostre patrimoni col·lectiu
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i que alhora és una eina per
projectar un futur millor per a
la nostra Ampolla.
Han estat 30 anys d’esforç i
treball per construir un poble
que, com bé recordareu molts,
tenia greus mancances de serveis i d’infraestructures, i que,
recentment, ha estat seleccionat
com un dels més bonics de la
costa mediterrània.
Tot i que la situació excepcional
que estem vivint ens va impedir
reunir-nos i commemorar aquesta data tan assenyalada en la
nostra història, ben aviat segur
que ho podrem celebrar.
L’equip de govern

Ajuntament | 12

L’Ajuntament realitza actuacions de millora
a l’Escola Mediterrani i a la Llar d’infants
Marinada
Redacció

L’Ajuntament va realitzar diverses actuacions de millora durant les darreres setmanes del mes de maig a l’Escola Mediterrani i a la Llar d’infants Marinada per tal que estiguessin en
les màximes condicions de comoditat i confort per al dilluns
1 de juny, data en què es va reprendre l’activitat seguint les
mesures de Salut Pública establertes.
En les accions realitzades a la Llar d’infants Marinada, es
va instal·lar un terra de gespa artificial a una de les terrasses
que hi ha a la primera planta del centre. “El paviment
que hi havia fins ara era de cautxú i necessitava una renovació. Vam acordar amb la direcció
de l’escola bressol que posar gespa artificial
seria la millor opció, ja que amb aquest material es guanya molta seguretat en l’amortització
de la possible caiguda d’algun nen o d’alguna
nena”, explica l’alcalde Francesc Arasa.
A més d’això, es van reparar totes les cortines que hi ha a
les diferents sales de la llar d’infants i se’n va instal·lar una de
nova a l’Aula Llum, zona destinada al descans dels petits i de
les petites, que impedeix l’entrada total de llum. Tanmateix,
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es va posar una pèrgola d’estructura metàl·lica substituint el tendal que hi havia fins ara
al pati amb l’objectiu de protegir els nens i
les nenes de les radiacions solars durant els
mesos que aquestes són més altes.
En el cas de l’Escola Mediterrani, es va instal·lar un paviment de seguretat a un dels
espais de jardí del pati on fins ara hi havia
terra: “D’aquesta manera es minimitzen les conseqüències de petits
accidents que poden tenir els nens
i les nenes quan juguen per aquesta zona. A més a més, és una solució més higiènica”, segons l’alcalde.
En aquest centre, també es va climatitzar una
de les seves aules per garantir la temperatura
correcta de l’espai.
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La Regidoria de Cultura organitza dos concursos
online per celebrar la Setmana Cultural
Redacció

La Regidoria de Cultura organitza
dos concursos online per celebrar la
Setmana Cultural
En el marc de la Setmana Cultural
celebrada del 20 al 26 d’abril, la
Regidoria de Cultura va organitzar
dos concursos promoguts a través de
les xarxes socials de la Biblioteca
Municipal, ja que totes les activitats
programades, que havien de ser presencials com tots els anys, van haver-se de suspendre a causa de la
crisi sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19.
D’una banda, es va realitzar un trivial literari que consistia en el plantejament d’una pregunta sobre algun
llibre o conte cada un dels dies de
la Setmana Cultural. Des de la Regidoria, es va decidir que no hi hagués un únic guanyador, sinó que es
va premiar a totes les persones que
havien participat de dilluns a divendres i havien encertat totes les preguntes amb un val de 20 euros per
comprar llibres o contes a qualsevol
de les llibreries de la població. Els
13 guanyadors i guanyadores van
ser: Núria Begudà, Gisela Caudet,
Núria Lapuerta, Martina Martinuca,
Sandra Milena, Rusó Cañis, Meritxell Cano, Maria Bautista, Florentina
Scanteianu, Ariadna Sanchez, Alex
Sanchez, Sandra del Hallazgo i
Belen Vic.
D’altra banda, per celebrar la Dia-

da de Sant Jordi es va organitzar un
concurs de dibuix i treballs manuals
dirigit als petits i a les petites del
nostre poble i que tenia per objectiu
explicar a través d’aquestes obres la
llegenda. Els guanyadors i les guanyadores de cada categoria, que
van ser premiats amb un lot de llibres valorat en 30 euros que podien
escollir a alguna de les llibreries de
l’Ampolla, van ser:
• En la franja de 0 a 3 anys: Pedro
Fumadó.

• En la franja de 4 a 7 anys: Aina
Colomines.
• En la franja de 8 a 11 anys: Rita
Colomines.
• En la franja de més de 12 anys, el
premi va quedar desert a causa de
no haver rebut cap proposta.
Des de la Regidoria de Cultura es
mostra molta satisfacció per l’alta
participació en tots dos concursos i
per la gran acollida que van tenir les
dues propostes destinades a fomentar la cultura durant el confinament.
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Un grup de voluntaris i voluntàries organitzen
quatre neteges a platges i espais naturals
després del confinament
Redacció

Durant el mes de maig, un grup de
voluntaris i voluntàries va organitzar
quatre neteges a diferents platges i espais naturals del municipi per recollir
els residus que s’havien estat acumulant durant el període de confinament
causat per la Covid-19.
Durant les accions, que van haver de
realitzar-se en grups petits i respectant
les mesures de distanciament social,
van recollir uns 35 sacs de residus.
El 75% dels elements eren plàstics i la
resta altres materials com cordes, roba,
llaunes, material de pesca, fustes...

Les neteges, que van comptar amb el
suport de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, se seguiran repetint amb l’objectiu de mantenir l’entorn
natural del nostre poble lliure de residus.
La Regidoria de Medi Ambient vol recordar a la ciutadania que la millor
manera de mantenir el nostre entorn
natural net és sent responsables i tirant
els residus als contenidors corresponents i encoratja a tothom a tenir comportaments cívics i a què recicli.
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La Regidoria de Medi Ambient instal·la quatre
minideixalleries urbanes per facilitar el
reciclatge al municipi
Redacció

La Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament, en el marc del
pla de compromís adquirit per
cuidar el medi ambient del municipi, ha instal·lat quatre minideixalleries urbanes que serveixen
per reciclar petits objectes que no
es poden llençar als contenidors
de recollida selectiva i que, per
a un correcte reciclatge, s’haurien de dipositar a la deixalleria
municipal.
Aquestes minideixalleries estan
instal·lades a quatre punts estratègics del municipi per donar la
cobertura més gran possible a
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tota la població. Aquests llocs són: la
plaça dels Països Catalans, la plaça
Hort de la Florit, la urbanització de
Cap-Roig i la urbanització d’Ampolla
Mar.
Les minideixalleries disposen de set
boques diferenciades on es poden
dipositar piles, bateries de petits electrodomèstics i petits aparells electrònics com telèfons mòbils, càmeres de
fotos, bombetes convencionals, bombetes LED, CD’s i DVD’s, entre altres
productes que continguin components
altament contaminants.
“La nostra idea és que aquests conte-

nidors de recollida selectiva s’adaptin completament a l’espai urbà i, al
mateix temps, que permetin reciclar
fins a set petits residus diferents”, explica Meritxell Faiges, regidora de
Medi Ambient. “Amb la instal·lació
d’aquests elements pretenem facilitar el reciclatge entre la ciutadania i
evitar que s’hagin de desplaçar fins
a la deixalleria municipal, situada a
les afores de la població, per reciclar
aquests productes”.
Emmarcat en el mateix pla, també
s’han instal·lat als accessos de les
platges de l’Arenal, les Avellanes i
Cap-Roig tres compactadores de llau-

nes de beguda, amb l’objectiu que a
través de la compressió de les llaunes,
aquestes puguin tenir el tractament de
reciclatge idoni. “Hem escollit aquests
punts perquè són els espais urbans on
més es consumeixen begudes enllaunades. Creiem que aquestes compactadores seran un incentiu per fomentar
el reciclatge i evitarà que es llencin les
llaunes al mar”, segons la regidora de
Medi Ambient.
Aquestes compactadores de llaunes
han estat cedides per l’empresa Estrella Damm a través d’una campanya
que està duent a terme per promoure
el reciclatge de llaunes.
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L’Ampolla és el municipi del Baix Ebre
que més recicla
Redacció
L’Ampolla, amb un 60,86% de recollida
selectiva, és el municipi de la comarca
del Baix Ebre que més recicla. Els altres
tres municipis de la comarca que també
compleixen l’objectiu europeu de recollida selectiva són Alfara de Carles amb un
59,53% de recollida selectiva, seguit de
Paüls amb un 56,79%, i Aldover amb un
55,67%.
Segons les darreres dades de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC), només
129 dels 947 municipis catalans ja han
superat el 60% de recollida selectiva,
d’altra banda, 166 poblacions estan entre el 50 i el 60%, i un total de 652 municipis catalans no separen ni la meitat dels
residus que generen.
Tot i que el conjunt de Catalunya va recollir selectivament l’any 2018 el 42%
dels residus municipals, la xifra és enca-

ra lluny d’arribar a l’objectiu que ha fixat
la Unió Europea i segons el qual aquest
2020 s’hauria d’arribar al 50% del reciclatge, propòsit inclòs al Pla general de
prevenció i gestió de residus i recursos,
el PRECAT20.
La UE ha establert que els països que
no arribin a aquest percentatge seran
sancionats. A l’Estat Espanyol, aquesta
responsabilitat recau en les comunitats
autònomes, i en el cas de Catalunya, la
recollida és competència municipal. Per
tant, si no s’arriba al llindar establert, la
sanció l’haurà d’assumir l’ajuntament.
Ara bé, la meta va més enllà d’aquestes
xifres, ja que el 2025 l’objectiu serà arribar o superar el 55% de recollida selectiva, el 2030 el llindar se situarà al 60%,
i l’any 2035 s’haurà d’aconseguir com a
mínim un 65%.

Consulta el Pla general de
prevenció i gestió de residus i
recursos, el PRECAT20
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“Repararem els danys estructurals
ocasionats pel Glòria, millorarem la
protecció del port i aplicarem criteris
d’adaptació al canvi climàtic”
Redacció
Enric Martínez, enginyer de Camins,
Canals i Ports i responsable territorial
de la Zona Portuària Sud.

Imatge d’arxiu del temporal Glòria al port pesquer de l’Ampolla.

El temporal Glòria del mes de gener va afectar especialment la
costa ebrenca durant tres dies consecutius. Un dels ports més perjudicats va ser el port de l’Ampolla
que va rebre l’impacte d’ones de
fins a 4 metres i forts ultrapassaments per sobre l’espatller. El port
va patir danys estructurals al dic
de recer i als molls adossats, posant en perill la seva integritat. A
la vista de l’impacte patit per la
instal·lació portuària, vam decidir
actuar sense escatimar recursos,

explica Enric Martínez, enginyer de
Camins, Canals i Ports i responsable territorial de la Zona Portuària
Sud. Vam posar en marxa tots els
recursos de l’empresa i es va contractar el suport extern de l’empresa
GPO, una consultoria amb àmplia
experiència en el disseny de dics
portuaris. L’equip tècnic d’enginyers
hem estat treballant intensament en
la definició de la solució que actualment s’està executant. En parlem
amb el responsable territorial de la
Zona Portuària Sud.

Què vàreu fer després del
temporal?
Els dies posteriors al temporal Glòria
vam centrar els esforços a recuperar,
el més aviat possible, les condicions
operatives mínimes per reprendre les
activitats, fonamentalment l’activitat
pesquera que va estar la més afectada a conseqüència del temporal.
Es va netejar tota la instal·lació portuària de restes vegetals, sediments
i residus arrossegats, ja que el port
va patir tant ultrapassaments d’onatge com avingudes del barranc. Vam
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portar maquinària per recuperar
els estris de pesca que havien estat arrossegats pels cops de mar a
la dàrsena, per intentar ajudar els
pescadors i que l’activitat pesquera tornés ràpidament a la normalitat. A més, quan finalitzin les obres
d’emergència del dic, procedirem a
una segona actuació de neteja del
fons marí per millorar el calat, afectat per les dues barrancades patides
aquest 2020: la provocada pel
temporal Glòria i la provocada pel
trencament de la canonada del CAT
a principis d’any. Paral·lelament a
aquestes actuacions, l’equip d’enginyers treballàvem en l’anàlisi de
danys i en l’obtenció de dades prèvies per al disseny de les actuacions
necessàries.
Quantes alternatives s’han
valorat abans de fer les
obres?
Abans d’iniciar qualsevol valoració
d’alternatives va ser necessària una
gran quantitat de treballs i estudis
previs; campanyes batimètriques,
topografia per làser, anàlisis de
clima marítim, models numèrics de
propagació, efectes del canvi climàtic, entre d’altres. Amb aquesta gran
quantitat de dades i resultats obtinguts d’estudis previs, el grup d’enginyers vam començar a estudiar
alternatives i el disseny del projecte
per garantir la funcionalitat del port
i la protecció dels béns i les persones davant d’episodis semblants al
Glòria. Vam valorar diferents alternatives que incloïen diferents alçades de mur de l’espatller, diferents
formes per a l’escullera exterior del
dic, combinacions d’ambdues i, fins
i tot, la construcció d’un dic exempt
mar endins.
Què suposaria fer un dic
exempt?
Suposaria construir un nou dic d’escullera paral·lel al dic actual a una
certa distància d’aquest. D’aquesta
manera, quan arriben les onades
al dic exempt es trenquen, perden
energia i arriben més atenuades al
dic de recer. Ara bé, el dic exempt
es va descartar des dels primers moments per diferents aspectes negatius
que portava associat. D’una banda,
el fort impacte mediambiental que

Imatge d’arxiu del temporal Glòria al port pesquer de l’Ampolla.

suposava ocupar una nova superfície d’uns 25.000 metres quadrats
de fons marí, amb la consegüent
destrucció d’ecosistemes i hàbitats
marins de fauna i flora. D’altra banda, la construcció del dic exempt
comportaria afectacions a la dinàmica litoral, és a dir, al transport de
sorres, que podrien provocar aterraments de la bocana actual. Dit en altres paraules, acumulacions de sorra
a la bocana que podrien provocar
una pèrdua de calat i problemes per
a l’entrada i la sortida de les embarcacions al port. Per últim, aquesta
solució no evitava la necessitat de
millorar la seguretat de la primera
alineació del dic actual, ja que la
necessitat de deixar espais laterals
al dic exempt per garantir el correcte funcionament de la zona entre
dics deixaria exposat aquest primer
tram als temporals de component
est. Això significaria que hauríem de
fer una actuació semblant a la que
s’està fent ara a la primera alineació
del dic perquè el dic exempt no la
protegiria.
Quina ha estat l’alternativa
escollida?
Com he comentat, es van avaluar totes les alternatives i la solució
adoptada és el resultat d’una anàlisi
de diferents factors mediambientals,
socials i econòmics per escollir la
solució més òptima. L’alternativa escollida ha estat una fórmula mixta.
D’una banda, es fa una reposició de

pedra d’escullera d’entre 4 i 6 tones
a la banda exterior del dic amb una
aportació total de 60.000 tones de
pedra. De l’altra, s’incrementa l’alçada del mur de l’espatller amb la
construcció d’un botaones. Aquesta
alçada va ser fruit de l’estudi d’un
gran nombre de variants atesa la
sensibilitat que, des de l’equip d’enginyers de Ports de la Generalitat,
es va donar a aquest aspecte, sabedors de la importància de no generar un excessiu impacte visual a
la façana marítima i salvaguardar
la visual d’un dic petit com el del
port de l’Ampolla. Un port que té un
dels espatllers de menor alçada de
tot Catalunya sense considerar els
ports naturals, com el de Sant Carles de la Ràpita, que no té espatller
perquè es troba en una zona arrecerada. Per això, la solució definitiva
adoptada prioritza una recàrrega
d’escullera a la part exterior del dic
enfront de l’increment de l’alçada de
l’espatller.
Quin serà l’increment de l’alçada de l’espatller?
El dic de recer té una longitud de
540 metres i es divideix en tres
alineacions o trams. Un primer tram
de 240 metres de longitud, el més
llarg i el que té major impacte visual
perquè és el més proper a la plaça
González Isla. Un segon tram de
140 metres i un tercer tram de 160
metres que arriba fins a la bocana.
El projecte preveu un increment de
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Imatge virtual de com es veurà després de les obres el port des de l’inici del dic de recer.

Imatge virtual de com es veurà després de les obres el port des del passeig marítim.

l’alçada de l’espatller per trams. El primer tram de 240
metres pujarà mig metre d’alçada, mentre que el segon
de 140 metres i el tercer de 160 metres s’incrementaran
un metre d’alçada cadascun, ja que aquests dos últims es
troben més exposats a onatge d’alçada superior. Per tant,
podem dir que de mitjana l’alçada de l’espatller s’incrementa 77 centímetres. Bàsicament, es tracta de l’alçada
mínima per construir un botaones per la part exterior del
dic. Un botaones és un element circular que fa la funció
de tornar al mar les ones quan impacten contra l’espatller
i ajuda a oferir el mateix grau de protecció amb una menor alçada d’espatller.
Quina inversió es destina a la reparació del
port de l’Ampolla?
La reparació dels danys estructurals causats per aquest
temporal excepcional tindrà un cost de 3,7 milions d’euros. Vull remarcar que les obres s’han fet amb molta celeritat gràcies a la sensibilitat que té el director general
de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, per la

costa ebrenca. En total destinarem 7,8 milions d’euros a
les obres d’emergència dels ports ebrencs de l’Ampolla,
l’Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i les Cases
d’Alcanar. Aquesta xifra és la meitat de la inversió que
es farà als ports gestionats per Ports de la Generalitat
que també han estat afectats pel temporal.
Com treballaran els pescadors mentre durin
les obres?
Les obres van començar amb l’enderroc de les casetes
de pescadors que havien sofert danys a conseqüència del temporal. Després, s’han generat espais perquè els pescadors continuïn fent la seva feina amb la
normalitat que permet una obra d’aquesta magnitud.
Quan estigui fet el reforç del dic, es construiran noves
casetes per als estris dels pescadors. Demanem als usuaris del port, als veïns i a les veïnes molta comprensió
i paciència, ja que per tenir un port segur i preparat
per quan vingui l’hivern, hem de passar uns mesos convivint amb les obres.
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Visita d’obres
Redacció
El passat 5 de maig, pocs dies després que l’empresa
pública Ports de la Generalitat iniciés les obres per reparar els danys estructurals ocasionats pel temporal Glòria
al port de l’Ampolla, el director general de Ports de la
Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, el patró major de
la Confraria de Pescadors de l’Ampolla, Josep Molina, el
president del Club Nàutic Ampolla, Jordi Brull, i l’alcalde
Francesc Arasa, van visitar les obres.
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Els pescadors tenim dret a sentir protegides les
nostres inversions

Els pescadors de l’Ampolla i també
els d’arreu de la Mediterrània al llarg
de la seva història han viscut situacions de tots colors: temporades bones, d’altres que no tant, bon temps,
temporals, alegries i tristors. Ara bé,
molt possiblement per als de l’Ampolla, el fet de no tenir un port de refugi
durant molts anys era un engravament més.
Els vells pescadors ens recordem com
havíem de refugiar les barques pels
carrers del nostre poble quan hi havia temporals de llevant. Les barques
en aquell moment eren totes de rem,
el fet de no tenir un port de refugi era
un inconvenient per poder prosperar,
ja que cap pescador volia invertir
diners en una barca amb la possibilitat que es danyés a causa d’un temporal i poder perdre aquella inversió
que tant d’esforç li havia costat.
Als anys 50 i 60, van construir una
petita escullera i va ser la clau perquè
els pescadors canviessin les barques
de rem per embarcacions de motor.
Ara bé, l’escullera es va quedar curta
i el port no resguardava suficientment
les embarcacions. Això va fer que les
primeres barques grosses de l’Ampolla, que eren de bou, haguessin de
marxar al port de l’Ametlla de Mar.
Des de la Confraria de Pescadors
de l’Ampolla, vam demanar a Ports
de la Generalitat la prolongació del
nostre port, perquè Mitjor, Vicente, lo
Moro i els altres pescadors que havi-

en hagut de portar les seves embarcacions al port veí, poguessin tornar
al seu poble.
Ports de la Generalitat va acceptar la
nostra petició i va allargar 120 metres més el dic d’abric. Quan l’oratge
era bo, el port era un bon refugi per
a la flota de barques pesqueres, però
quan amenaçava en temporal, si els
pescadors volien salvar les seves barques, havien de refugiar-les o bé al
port de l’Ametlla de Mar o al port del
Fangar. Els pescadors que no canviaven de lloc les seves embarcacions
estaven obligats a passar tota la nit
vigilant que no es trenqués algun cap
per la força del temporal i es quedessin sense la seva barca.
Recordo també les vegades que es
va haver de dragar la sorra que
s’acumulava a l’entrada del port,
posant les barques orla en popa a
la sorra i amb dues àncores per la
popa, motor en marxa, fèiem que
l’hèlix tragués la sorra cap a fora.
Arran del seguit de problemàtiques
que teníem, en un temps, es va fer
una altra prolongació del port i es va
aconseguir que es fes un espigó de
tancament, per poder oferir més refugi a les embarcacions, així és com
va quedar el port fins al dia d’avui.
Ara bé, els passats dies 21, 22 i 23
de gener va arribar un temporal com
mai s’havia vist a l’Ampolla. El tem-

poral Glòria va arrasar tot el material
de pesca que tenien els pescadors:
xarxes, cordes, cadups, caixes...
També es va emportar les pedres de
la punta del port, el formigó del pis
de sorra i poc va faltar perquè no
s’emportés alguna barca de pesca,
ja que la força de les onades tenia
tanta magnitud que des de la Confraria de Pescadors no es podien veure
ni els tres fanals del port, ni tampoc
la grua.
Em diran supersticiós, però potser la
Verge del Carme, patrona dels mariners, ens va ajudar i va evitar que hi
hagués alguna desgràcia personal.
Just després que el temporal Glòria
calmés, amb Ports de la Generalitat
vam analitzar el problema i l’administració va decidir fer una reparació
urgent per arreglar els danys causats
per temporal i preparar el port perquè pugui resistir futurs temporals de
magnituds similars al del passat gener.
Molt urgentment es va començar
a treballar i en una grua tipus pop
i dues retroexcavadores es va estar
durant tres dies treien tot el material
dels pescadors que el temporal es va
endur. Durant aquella setmana, les
barques gairebé no van poder sortir
a pescar.
A finals de juny, podem dir que el
port pesquer de l’Ampolla ja s’està
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arreglant i reformant perquè estigui
preparat per a la temporada d’hivern
i per al canvi climàtic. Ara bé, quan
les obres ja estaven iniciades, va
sorgir la petició d’un grup de veïns
i veïnes que s’oposaven a què s’incrementés l’altura del mur de l’espatller, mesura que, combinada amb la
reposició de pedra d’escullera a la
banda exterior del dic, donarà més

protecció a la flota pesquera quan
torni a produir-se un temporal d’aquí
a uns mesos.

jornal. Com a poble pesquer, tenim
dret a sentir protegides les nostres inversions.

Els pescadors de l’Ampolla estem a
favor d’aquesta mesura perquè creiem que és essencial que les barques
pesqueres estiguin protegides, perquè necessitem sortir al mar, perquè
per a nosaltres la barca és el nostre

Josep Molina i Navarro
Patró major de la Confraria de
Pescadors de l’Ampolla

Del Glòria a la Glòria

En aquests temps que vivim, en què
de l’ahir ningú se’n recorda, en què el
demà Déu dirà i en el que l’únic que
sembla importar és l’avui, semblen molt
llunyans aquells fatídics 20, 21 i 22
de gener en els que tots, sí tots, els
ampolleros i les ampolleres vam tenir
el cor en un puny per la inseguretat
que ens va generar veure com el temporal Glòria, que semblava dissenyat
expressament per destruir el nostre estimat Delta de l’Ebre, era capaç hora
rere hora, i dia rere dia de castigar el
nostre Port com mai abans havíem vist.
A la memòria em venen imatges de
molts pescadors jugant-se la vida per
salvar les embarcacions i les arts de
pesca, material amb el qual dia a dia
es guanyen el sou. No lluitaven pel valor material d’aquelles embarcacions,
ni d’aquelles xarxes, lluitaven per tenir
amb què guanyar-se el pa l’endemà
del temporal.

Recordo també la por que em generava veure com, lluny d’afluixar,
hora rere hora el temporal empitjorava i com els mariners del Club Nàutic donaven tot de si per salvar les
embarcacions que el Club custodia.
Van ser uns dies molt durs.
Ara, passat un temps de tot això, veiem com Ports de la Generalitat ha
començat les obres per reparar els
danys soferts al dic d’abric del nostre
Port amb molta rapidesa i eficàcia,
en un temps en el qual estem afectats
per la pandèmia de la Covid-19, i
en caràcter d’emergència ens fa un
regal a tots fent una obra per a resistir tots els Glòries que puguin venir.
Les obres consisteixen, bàsicament,
en construir una nova escullera, al
llarg de tot el dic, molt més resistent
als efectes de temporals que l’actual
i en elevar el mur existent entre 0,5 i
1 metres respecte al que actualment

hi ha construït, sobretot per la necessitat d’encabir-hi un nou element
de seguretat en forma de mitja lluna
que farà que les ones que arribin
a impactar el mur surtin rebotades
novament cap al mar, dissipant així
l’energia d’aquestes ones i evitant
que sobrepassin el mur.
No sabem si en el futur tindrem temporals més potents que el Glòria,
però sí que sabem que les embarcacions i les persones del nostre Port
van estar amb seriós perill aquells
tres dies de dur temporal, i sabem
que més tard o més d’hora es pot
tornar a repetir un temporal com
aquell, i ara, realment estarem segurs.

Jordi Brull Piñol
President del Club Nàutic Ampolla
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“Cada dia el Delta minva, la gent que hi
viu i hi treballa ho nota. Les llevantades
acceleren el moment i de cop aquell
retrocés es multiplica exponencialment”
Mireia Curto Perelló | Periodista

Quins són els orígens de la Plataforma en Defensa de l’Ebre?

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE)
va néixer el 15 de setembre de 2000
com a resposta social al Pla Hidrològic
Nacional proposat en aquell moment pel
govern del Partit Popular sota les ordres
de José María Aznar i recolzat pel darrer
govern de Convergència i Unió amb Jordi Pujol de President de la Generalitat de
Catalunya.
El Pla Hidrològic Nacional proposava un
gran transvasament cap al sud des de Xerta fins a València, Múrcia i Almeria, i un altre cap al nord fins a l’àrea metropolitana
de Barcelona, a més de la interconnexió
de xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona fins a la xarxa del Ter Llobregat amb
el perllongament del minitransvasament.
També incloïa més embassaments i fins a
500.000 hectàrees de nous regadius a la
conca del riu.
Al setembre la Plataforma en Defensa de
l’Ebre farà 20 anys, aprofitant l’aniversari,
una de les seves portaveus, Susanna Abella, ha parlat sobre un moviment social que
ha representat un abans i un després a les
Terres de l’Ebre.

El setembre de l’any 2000 va sorgir la Plataforma en Defensa de l’Ebre com a moviment social del territori. Tanmateix, els seus
orígens són molt anteriors, es remunten al
minitrasvasament cap al Camp de Tarragona, va ser en aquest moment quan es
va començar a organitzar un moviment al
territori que establia relacions amb el món
ecologista i científic i també amb la resta
d’afectats pels embassaments del Pirineu.
L’eclosió al setembre de 2000 es deu a la
maduresa del moviment que havia sorgit
durant els anys 90 contra altres propostes
de transvasaments com el minitransvasament, el pla Borrell, el pla de Molins o el
transport d’aigua amb vaixells des de Tarragona a Mallorca.
Quina és la clau perquè un moviment que va començar fa 20 anys
continuï viu?
L’any 2000 la Plataforma en Defensa de
l’Ebre era un moviment reactiu contra un Pla
que s’estava redactant i que posteriorment
es va començar a executar.
L’any 2004, quan el nou govern encapçalat per Zapatero va guanyar les eleccions,
es va anunciar el retorn de les tropes de
l’Iraq i l’aturada del gran transvasament de
l’Ebre, desapareixent així l’amenaça del
gran projecte. En aquell moment, molts van
optar per marxar a casa, perquè el seu objectiu ja s’havia assolit, però una part del
moviment vam pensar que calia quedar-se
i treballar en la planificació per evitar que
cap nou govern, ni català ni espanyol, tornés a proposar un transvasament de l’Ebre.
Entre els anys 2000 i 2004 hi va haver
una Plataforma molt activa socialment que
actuava de manera molt reactiva contra un
projecte. Des de 2004 fins a l’actualitat hi

ha una altra Plataforma que intentem treballar proactivament des de tots els llocs que
tenim a l’abast perquè la planificació hidrològica no deixi l’Ebre sec i mort, sinó que
pugui arribar fins al seu tram final i generi
en aquestes terres el desenvolupament social i econòmic que es mereixen.
La clau és la constància i la perseverança,
el treballar, molts cops silenciosament, teixint aliances, vigilant els nous projectes i
incidint en la planificació.
El gran transvasament era un perill per al
nostre territori, però amb el Pla Hidrològic
que tenim sobre la taula amb les 500.000
hectàrees de regadius i els 52 nous embassaments, tenim un perill tan gran per
al nostre territori o fins i tot més que el del
transvasament de l’any 2000. Per això
continuem, perquè o canviem la gestió de
l’aigua que es fa o el Delta està condemnat
a desaparèixer.
Què ha aconseguit la PDE fins a
dia d’avui?
En el període 2000-2004 una de les grans
fites de la PDE va ser posar al mapa de
Catalunya el Delta de l’Ebre. Això, 20 anys
després, pot semblar estrany, però en aquell
moment ens sentíem el “cul de Catalunya”.
Gràcies a com va actuar el moviment social, vam ser reconeguts per la resta de país
i, fins i tot, hem servit de model per a altres
moviments socials posteriors.
Al 2004 es va aconseguir treure el gran
transvasament de l’Ebre del Pla Hidrològic,
però no va ser fins a la redacció definitiva
al 2005 que es va aconseguir treure la interconnexió de xarxes del Pla, que era la
porta per al transvasament a Barcelona.
De fet, quan al 2008 hi va haver la sequera, aquesta proposta va tornar a aparèixer
sobre la taula. En aquell moment, el mo-
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viment, organitzat i consolidat, va ser clau
perquè les obres de connexió no es fessin
per emergència com s’havien plantejat.
Altres objectius que hem aconseguit és dirigir el debat cap a nous conceptes com els
cabals ecològics o ara mateix la mobilització de sediments. Tot i que conceptes com
cabals ecològics o mobilització de sediments són termes científics, la PDE i altres
grups com la Campanya pels Sediments
socialitzem aquests termes i els apropem
a la ciutadania de manera que els polítics
i després les administracions es vegin obligats a treballar-los.
Quines són les línies d’acció actuals de la Plataforma?
Hi ha diverses línies, des de la pedagògica
amb xerrades dins del cicle Delta i canvi climàtic, a treballar al·legacions i arguments
en el marc del Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre. Tanmateix, es treballa en denunciar el deteriorament del Delta davant les institucions europees, i en la coordinació amb
altres col·lectius de la Conca de l’Ebre, de
Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol.
S’ha de tenir molt present que els membres
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre som
tots voluntaris i voluntàries, malgrat això fem
una tasca continuada al llarg de l’any que
ens fa estar presents a molts escenaris.
A més d’accions reivindicatives,
des de la PDE organitzeu activitats lúdiques com la piraguada
popular. Ens pots fer cinc cèntims
d’aquestes activitats?
Qui és bo per reivindicar també ho ha de
ser per gaudir. Al llarg de l’any com a Plataforma tenim moltes iniciatives. Aquest any
havíem organitzat un cicle de conferències
mensuals, com he comentat anteriorment,
que porta per títol Delta i canvi climàtic, a
través de les quals comptàvem amb ponents de primera línia que ens aportarien
coneixements i arguments. També teníem
previstes altres tipus d’activitats, unes més
reivindicatives i d’altres més lúdiques.
Enguany és la XX edició de la Piraguada,
que és un dels actes més populars que fem
al llarg de l’any. Ens permet conèixer el
riu des de dintre, l’olor de l’aigua, el color, les textures, la fondària, les algues, el
bosc de ribera, els moixons... Veure com
canvia any rere any, els efectes quan és

un any sec i està ple d’algues o com canvien les platges del riu després d’un any de
riuada. En definitiva, és una activitat que
no es planteja com una cosa esportiva o
de competició, sinó com una activitat per
gaudir del riu i aprendre a estimar-lo cada
cop més.
Aquest any, de moment, arran de la pandèmia de la Covid-19 hem hagut d’ajornar-la, però si les mesures sanitàries de Salut Pública ens ho permeten, cap a finals
d’estiu la farem. Us convido a participar i
a conèixer el riu des de dins, us sorprendrà
i de ben segur que en sortireu enamorats
i enamorades com ens ha passat a tots.
Hem de patir per la desaparició
del Delta de l’Ebre?
És evident que sí. La llevantada Glòria i
les que hem tingut posteriorment han posat
sobre la taula un problema de desaparició física que portem anys denunciant juntament amb altres col·lectius i també amb
els agents socials del territori.
El Delta s’ha anat creant amb els sediments
que ha aportat el riu al llarg dels segles,
en el moment que el riu deixa d’aportar
sediments, el Delta comença a desaparèixer. Dir-ho així sembla una exageració,
però és la crua realitat. Cada dia el Delta
minva, la gent que hi viu i hi treballa ho
nota. Les llevantades acceleren el moment
i de cop aquell retrocés es multiplica exponencialment, com hem vist ara amb el
temporal Glòria.

Per això, un dels nostres camps de treball és
que el riu torni a aportar sediments, no perquè el Delta creixi com ho havia fet fins fa
quasi un segle, sinó perquè no disminueixi i
desaparegui com està passant ara.
És feina de tots convèncer els governs central i català de què calen solucions perquè
aquest espai no desaparegui. Solucions
que poden ser molt àmplies i diverses, però
si el riu no recupera la seva dinàmica de
sediments, aquests mètodes no tindran cap
futur.
Podríem dir que els dos principals
problemes que tenim a la nostra
zona actualment són, d’una banda, que creix el nivell de la Mediterrània a causa del canvi climàtic
i, de l’altra, que els cabals del riu
no porten prou sediments perquè
s’ampliï el Delta de l’Ebre. Què
podem fer per millorar el cabal
del riu Ebre?
Actualment, el riu està gestionat per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb
un sol criteri, fer més i més regadius i embassaments. Aquests criteris, dels quals la
Confederació se’n sent molt orgullosa, han
estat el seu paradigma des dels anys 20
del segle passat, un moment històric quan hi
havia molta carestia d’aliments que el regadiu va ajudar a resoldre, així com va ajudar
a crear una agroindústria potent al llarg de
tota la conca que dona feina a una part
important de la seva població.
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lítica, i poc a poc es va diluint com un
sucre en un cafè en passar el Coll de
Balagué. Els veus molt decidits aquí i
sembla que s’hagin de menjar el món,
però en el camí de tornada de Barcelona
a l’Ebre venen sempre amb la cua entre
les cames.
Amb el temporal Glòria, els arrossars del Delta es van inundar
d’aigua salada. Quin és el futur
d’aquest cultiu a la nostra zona?

Ara, però, estem al segle XXI, no al segle
XX, els criteris de més i més producció topen amb els criteris de la Directiva Marc de
l’Aigua i de la Sostenibilitat dels Espais que
afirmen que no es pot créixer eternament
i que cal garantir l’aigua com a recurs en
quantitat i qualitat suficient per a les generacions futures. Dit d’una altra manera, si
creixem per sobre de les possibilitats dels
rius, les generacions futures no disposaran
d’aigua en quantitat i qualitat suficient per
poder desenvolupar-se.
Per millorar el cabal del riu, s’haurien de
revisar els nous projectes de creixement
desmesurat de demandes en forma de
regadius, eliminar els nous embassaments
previstos i incrementar el cabal ecològic,
que actualment està format per la irrisòria
quantitat de 3.000 hectòmetres cúbics, pel
proposat des de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que correspon a
uns 7.000 hectòmetres cúbics.
En les Jornades per la Pau Federico Mayor Zaragoza de l’any
passat, on vas participar com a
ponent en una de les conferències, es va parlar sobre l’espoli del
territori com a violència estructural. Quin és l’espoli que pateix el
Delta de l’Ebre?
Les Terres de l’Ebre estem lluny de les grans
urbs de Barcelona, Saragossa i València,
som un territori “planificat” des d’altes esferes per ser la part de darrera de les grans
ciutats.
Som el territori que ha de cedir recursos naturals, aigua del riu i llum de les tèrmiques,
nuclears o molins eòlics, recursos alimentaris i ha d’acceptar ser l’abocador de residus
de Catalunya amb els dos grans aboca-

dors de Tivissa i Riba-Roja d’Ebre. Aquest
és el destí planificat des dels despatxos per
al nostre territori.
Darrera l’aigua del riu i l’energia que genera marxa el tresor més gran que té qualsevol territori, els joves i el seu capital humà i,
amb ells, la capacitat més gran que tenim
de desenvolupament a les Terres de l’Ebre.
Aquest és el pitjor transvasament i espoli
que tenim, el dels nostres joves. Els més
preparats marxen cada diumenge en tren
a estudiar fora i ja no poden tornar, perquè
aquí no hi ha les inversions necessàries per
poder tenir un futur digne.
Quin és el paper dels moviments
socials, com la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, per pal·liar o
solucionar això?
Els moviments socials no tenim capacitat
executiva per resoldre aquests problemes, però ajudem a crear un pensament
crític a la societat i que aquesta guanyi
força per pressionar els polítics del territori perquè facin coses efectives per al
territori.
La meva visió, però, és de desencís total.
Al llarg dels anys, he vist gent amb molt
bona voluntat per resoldre els problemes
de les Terres de l’Ebre que entra en po-

La salinitat del sòl redueix la collita de
l’arròs. Com més zones salades tinguem,
tant per entrada d’aigua de mar com per
capil·laritat, la producció disminuirà especialment en les zones més baixes. El
futur no és gaire esperançador, per això
cal començar a actuar ja restablint les
platges i els aiguamolls a les zones més
baixes, perquè l’acció del mar durant les
llevantades quedi esmorteïda per les platges, i els aiguamolls actuïn com a zona
tampó.
Tanmateix, em reafirmo en el que he dit
anteriorment, mentre el riu no porti sediments, el Delta desapareix una miqueta
cada dia, per tant, més enllà d’unes mesures a curt termini, cal mirar més lluny
del present immediat i anar a l’origen del
problema, que no és altre que la manca
de cabal d’aigua i de sediments al riu.
Si tot continua com fins ara i no
es posen solucions, com serà el
Delta en 10 anys?
El futur no és gens esperançador, les previsions del canvi climàtic indiquen que
els episodis violents com el Glòria seran
més freqüents i més virulents. S’ha de començar a actuar ja amb mesures a curt
termini per reforçar els punts crítics, però
especialment a llarg termini, que com he
comentat diverses vegades, la solució no
és altra que restablir la dinàmica de sediments del Delta de l’Ebre.

El Perfil | 32

“He tingut la sort d’aprendre una professió que
m’han ensenyat els meus pares i l’he viscut des
de ben petit”
Mireia Curto Perelló - Periodista
rebre dues de les principals distincions de la pastisseria catalana: el
2015, el reconeixement a la seva
trajectòria per part de la Generalitat
de Catalunya amb el guardó Mestre
Artesà Pastisser, i més recentment, la
Fava de Cacau, que premia les 50
millors pastisseries de Catalunya.
Per a Dani el més important és la
satisfacció de la seva clientela i la
confiança que li han demostrat sempre la gent de l’Ampolla, la de les
Terres de l’Ebre, els restaurants i els
cuiners de la zona quan segueixen
escollint-lo a ell per rematar les celebracions. Té molt present, també,
que la feina que estan fent tots els
pastissers ebrencs és essencial per
fer-se un lloc en el món de la pastisseria catalana.
Quan et vas adonar que et
volies dedicar a la pastisseria?

Dani Sabater Cabrera, fill de l’Ampolla, pertany a una família de forners que va iniciar el seu besavi i que
els seus pares van redirigir cap a la
pastisseria. S’ha fet gran a l’obrador de la pastisseria Bahía, on ha
après els valors de la professió. En
el moment d’haver de decidir quins
estudis cursar, va tenir molt clar que
volia continuar amb el negoci familiar i va escollir l’Escola d’Hoteleria
i Turisme de Cambrils per seguir la
seva formació.

Un cop finalitzada l’etapa acadèmica, va realitzar un període d’aprenentatge a través de diverses estades a pastisseries conegudes de
Catalunya, compaginant-t’ho amb
el negoci familiar. Actualment, fa 20
anys que es dedica a la pastisseria,
innovant-la amb noves creacions
i gustos en un procés de formació
contínua, perquè per a l’ampollero
el més important és estar actualitzat
i seguir les tendències que els seus
clients demanen. Això l’ha portat a

Ja de ben petit. Em vaig criar entre
sacs de farina i xocolata, m’agradava sempre anar trafegant per on em
deixaven. De més gran, tenia dues
coses molt clares: o em dedicava a
l’educació esportiva o apostava per
continuar amb el negoci familiar de
la pastisseria. Finalment, em vaig
decantar per la segona opció, i la
veritat, estic molt content perquè d’alguna manera he pogut combinar les
dues activitats que realment m’omplen i em fan sentir bé cada dia.
Quina ha estat la teva experiència professional que
recordes amb més estima?
Sincerament, no sabria dir-te’n una
de sola, ja que de cada lloc on he
estat guardo molt bons records. A
cada estada he après moltes coses
positives, tant professionals com personals.
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Quin és el teu dolç preferit?
Sense cap dubte em declaro fan
incondicional del panettone i d’un
bon croissant artesà, valoro molt la
complexitat que comporta la seva
elaboració, però el que em perd realment és la palmera de xocolata, hi
ha pocs diumenges que no pequi.
Un cop vas acabar la teva formació
a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de
Cambrils, vas compaginar el treball
al negoci familiar amb estades a
pastisseries conegudes de Catalunya. Explica’ns aquest període de
formació...
Durant la meva formació a Cambrils, amb motiu de les pràctiques
d’empresa que havíem de fer per
superar cada curs, vaig passar per
la cuina de la cantina mexicana de
Port Aventura, la cuina de l’hotel Augustus de Salou i la pastisseria Viver
de Tarragona.
Una vegada vaig acabar els 5 anys
de formació d’Hoteleria i Turisme,
em van reunir els professors per
premiar-me pels bons resultats obtinguts i em van oferir fer una estada
al conegut restaurant El Bulli del xef

Ferran Adrià. Aquesta oferta em va
fer moltíssima il·lusió i em vaig sentir
molt valorat, però encara ara no sé
si vaig fer bé o malament de demanar si em podien oferir la mateixa
oportunitat, però a una pastisseria
prop de Barcelona, ja que tenia clar
que em volia dedicar a la pastisseria
i no a la cuina.
L’any 1999 vaig fer una estada a
la pastisseria Alemany d’Amposta,
al costat del bon pastisser i amic
Miguel Jimenez, que em va mostrar
maneres diferents de treballar dintre
d’un obrador, entre moltes altres coses.
A finals de 1999 i principis del
2000 vaig estar durant mig any a
un dels llocs més importants i coneguts, la pastisseria Comas de Badalona, sota el mestratge de Miquel
Comas, un reconegut pastisser i xocolater de l’època en l’àmbit nacional, juntament amb el seu fill Jaume
em van ensenyar a treballar l’art de
la xocolata i a planificar la feina a
gran escala, és a dir, com organitzar-me en dates on hi ha molta feina
com durant les vacances de Nadal, Tots Sants, Pasqua, la Revetlla

de Sant Joan, Sant Jordi... A partir
d’aquí, vaig agafar les regnes de la
meva escola de vida a la pastisseria
Bahía, on sempre he estat aprenent
tots els valors que m’han inculcat els
meus pares, sense deixar mai de
banda la formació contínua.
Sóc molt conscient que sempre cal
continuar aprenent per després poder innovar, així he anat combinant
el meu dia a dia a l’empresa familiar amb diferents cursos d’actualitat a
l’Escola de Pastisseria de Barcelona,
a la prestigiosa Escola Hoffman, a
la Chocolate Academy, cursos de
bomboneria a Ludomar, a l’Aula
Soler Graells de Barcelona, entre
d’altres.
A finals de 2012 vaig tenir la sort
de coincidir amb el gran pastisser
i millor persona Jordi Pons, un dels
pioners del moviment panettone al
nostre país, també amb el reconegut pastisser Rafael Tugues, tots dos
de Lleida, i el gran mestre de mestres Paco Torreblanca. Amb en Jordi
vam iniciar una gran amistat que em
va obrir les portes de casa seva i
em va ensenyar tot el necessari per
aprendre a cuidar i alimentar un lle-
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vat natural. A partir d’aquí, va néixer
el nostre panettone, un producte que
s’ha posat molt de moda els últims
anys i que he pogut personalitzar
adaptant-lo al gust de la meva clientela. Actualment, continuo col·laborant amb Jordi i seguim provant tota
classe d’elaboracions, sempre li estaré molt agraït.
Com vas rebre la notícia de
què t’havien atorgat el guardó Fava de Cacau, reconeixement que es dona a les 50
millors pastisseries de Catalunya?
Vaig rebre una trucada de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, al
primer moment em va venir al cap
la possibilitat d’una multa de trànsit
d’algun radar pròxim a la ciutat, però
de seguida vaig veure que es tractava d’una invitació a la primera gala
d’entrega dels guardons Fava de Cacau. Vaig estar sorprès i a la vegada
il·lusionat de poder compartir cartell
amb les pastisseries més importants i
conegudes del nostre país, atès que
en aquest certamen estaven tots els
meus referents d’aquest món.
Voldria aprofitar per agrair al gran
cuiner Juanjo Roda i al gran pastisser
Marc Balaguer la seva confiança, ja
que crec que són uns dels responsables de la meva nominació perquè
formaven part del selecte jurat.
Quin és el teu secret per innovar la pastisseria tradicional
de les Terres de l’Ebre amb
noves creacions i gustos?
Jo no tinc secrets, simplement he tingut
la sort d’aprendre una professió que
m’han ensenyat els meus pares i he
viscut des de ben petit. Simplement,
he anat actualitzant el producte amb
les noves tendències i preferències
del mercat.
Ara bé, és cert que sóc molt exigent
en tot el que faig, m’encanta millorar
els meus coneixements contínuament
i anar incorporant nous productes influenciats de la pastisseria francesa,
italiana i del nostre país, que es troba
actualment a un gran nivell.
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Farà uns cinc anys, vas rebre
per part de la Generalitat de
Catalunya el guardó Mestre
Artesà Pastisser, amb el qual
es fa un reconeixement a la
trajectòria professional. Què
va significar per a tu aquest
premi?
Va ser, de la mateixa manera que la
Fava de Cacau, una agradable sorpresa i, al mateix temps, una gran
satisfacció el fet que et reconeguin
el temps que portes picant pedra dia
rere dia. Feia uns anys li van concedir
el mateix premi al meu pare, i quan
em van trucar, vaig pensar que encara no em tocava, no portava tants
anys com el meu pare a la professió,
però tenir el mateix reconeixement
per a mi és un orgull. Tot i que la paraula “mestre”, m’imposa una mica.
Quina és la clau del teu èxit?
La clau són els meus clients, m’encanta escoltar-los i intentar saber fer tot
allò que em demanen. També els hi
dec molt als meus pares, Enrique i Mª
Carmen, que m’han ensenyat moltíssim. A més a més, és molt important
la comprensió de la meva dona i del
meu fill quan he de treballar fora d’hores i, evidentment, el suport dels meus
germans, nebots i de tota la família,
en general. Per últim, però no menys
important, el secret de l’èxit és tenir un
bon equip de treball com el que tinc:
Tere, Cami i Takumi, que m’acompanyen en el dia a dia i participen de
tots els reconeixements aconseguits.
Quina és la pròxima meta
professional que t’has marcat?
No acostumo a marcar-me metes, sí
que és veritat que sempre intento no
estancar-me, però el que realment em
fa feliç és quan trobo els clients pel
carrer i em feliciten pel pastís que han
menjat o pel que han pogut degustar
a casa meva. Això és el que realment
m’omple de veritat i em motiva a seguir millorant cada dia. Per tant, podríem dir que la meva meta segueix
sent la mateixa de sempre, que els
clients que vinguin a casa nostra tinguin ganes de tornar.
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Coses nostres
Lluis Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla
Durant el transcurs de les meves col·laboracions a la Marinada i com es lògic
per la meva edat, he tocat en bastants
ocasions la problemàtica de la gent gran
però, principalment pel tracte rebut sobre
tot per llurs familiars. En la passada del
mes d’abril i estant al començament de
la pandèmia del coronavirus, ja hi vaig
introduir un segon aspecte per la seva
gravetat, les residències i, ja passats dos
mesos i veien el daltabaix, intentaré per
la seva importància, entrar al moll de l’os
del problema.
Quant la societat envoltada pel remolí
del modernisme, pel anar sempre endavant, s’ha trobat que els seus grans els
feien nosa i no tenien temps per tenir-ne
cura, el capitalisme o el bonisme donen
la solució, cuidarem a la gent gran per
vosaltres, no serà gratis ni barat, si mes
no, mereixerà la pena, estaran be i fins
tot millor que amb vosaltres i podreu seguir la vostra cursa.
Se sabia poc o quasi res de lo que passava darrera els murs de les residències.
De tant en tant, alguna imatge publicità-

ria amb persones assentades en una sala
amb aspecte d’estar esperant quelcom
des de mot temps, les mirades perdudes,
somriures expectants, una ma que s’aferra, nua, a la del reporter o a la assistenta, amb una cara de massa condescendència.
Tanmateix, poc a poc arribaven noticies
del tracte que les persones grans rebien
darrera els murs d’algunes residències i la
societat pensava que eren casos aïllats i
seguia corren.
Eixa terrible pandèmia, ha vingut a ventilar eixa misèria social i desinfectar la
consciència, coherent amb lo que no
estava be.
La societat s’hagut de donar per assabentada de que algunes residències eren
llocs terribles per la gent gran, no disposaven de suficient personal o el que hi havia era inadequat, ni se’ls proporcionava
les cures quotidianes ni mèdiques que
necessitaven lo que en masses ocasions
es traduïa en la mort.

No es la meva pretensió acusar directament a ningú, els fets son lo suficient
èxplicits i coneguts per saber tant el seu
abast com la seva responsabilitat de qui
la tingui.
Es un crit a la totalitat de la nostra societat
que no s’ha preocupat de que no fora
així, oblidant-se dels que ens varen precedir i fins i tot de la seva existència, una
societat que no ha volgut “netejar el cul”
als que abans els “varen netejar”
No hi ha pitjor fracàs d’un sistema social
que, el de no protegir als que el varen sostenir i han perdut la seva força.
El pitjor naufragi de la civilització, menysprear i arramblar les persones perquè ja
no son productives, ràpides, joves i sobretot
subjectes de consum.
La gent gran son pioners del distanciament
social, distanciant-se tota la societat Qui no
ha escoltat alguna vegada en algun dels
reportatges, “a veure si hem truca el net, a
veure si venen a veurem els fills o senzillament, si algú es recorda de mi”
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La partida de Llàtzer Bru
FINAL D’ESTUDI: LASKER, ANY 1890.

Els llibres d’escacs contenen finals de torres i peons força interessants i
instructius. Alguns d’aquests són clàssics, és a dir, que des de fa molts
anys s’han analitzat i s’han de conèixer. Aquest del diagrama pertany
a un estudi realitzat pel segon campió del món, l’alemà Emmanuel
Lasker. No és dels més coneguts, però és el que ha reinat més temps
com a campió del món de tota la història, concretament 27 anys. A
més a més, els seus match amb Steinitz, primer campió, i Capablanca, tercer campió del món, són d’obligada lectura i estudi. A continuació s’introdueix una idea magnífica. Juguen blanques.
1.Rb8! [La maniobra que es veurà a continuacó és possible gràcies
a la diferència de posició dels reis. El blanc per una part és molt actiu,
mentre que el negre no solament és passiu sinó que estpa pràcticament tancat.] 1...Tb2+ [Única! Si no les blanques coronaven dama.]
2.Ra8 Tc2 3.Th6+ Ra5 4.Rb7 Tb2+ 5.Ra7 Tc2 [Tot obligat!]
6.Th5+ Ra4 [6...Rb4? Encara perdria més ràpid. 7.Rb7 I no hi
ha escac,per tant entren dama les blanques.] 7.Rb7 Tb2+ 8.Ra6
Tc2 9.Th4+ Ra3 10.Rb6 [Quina és l’amenaça tota l’estona i
ara sobretot? Txh2!! Si per exemple les negres juguen Ra2...] 10...
Tb2+ [10...Ra2 11.Txh2 Txh2 12.c8D I aquest final, tot i no ser fàcil, es considera guanyat pel blanc.] 11.Ra5! Tc2 12.Th3+ Ra2
[Ja tenim el rei on volíem i ara el toc final:] 13.Txh2+– [Recomano
tirar enrere i tornar a fer aquest final per entendre’l bé. Val la pena!]
1–0
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FALCÓ PELEGRÍ-HALCON PEREGRINO
(Falco Peregrinus)
Paco Cabrera Curto

Com el podem identificar.- El Falcó
Pelegrí és la criatura més veloç sobre el planeta, ja que pot superar
els 300 km hora, volant en picat.
Caça sempre preses en vol, ja que
si aquestes estesin posades, segurament s’estavellaria contra el terra.
Algunes característiques són els ulls
molt rodons i negres i una bigotera.
Son caçadors d’espais oberts, tenen
un cos molt aerodinàmic que els proporciona força, velocitat i resistència, tenen les ales punxegudes i estretes, i són tan llargues estant plegades
que sobre passen la cua. La seva
activitat es diürna.

poden entrar. També fan que els seus
ulls es mantinguin humits, i així tenir
una visió clara, fins hi tot poden veure bé quan hi ha poca llum. Quan vol
atacar, agafa alçada movent les ales
a un ritme accelerat, a continuació es
llença en picat com un projectil. Per
agafar més velocitat plega les ales
cap enrere i colpeja la presa amb
les potes tancades. L’impacte produeix la mort de la presa o la deixa
atordida, el Falcó l’atrapa al vol i
si l’ocell és molt pesat el deixa caure
al terra des de les altures. Una bona
adaptació per a un caçador aeri, es
tenir els dits molt llargs i prims.

Morfologia.- El mascle te un pes
aproximat de 650 g i una envergadura alar de 80 cm. La femella te un
pes aproximat de 1 kg i una envergadura alar de 115 cm, és a dir un
15% mes grossa. Els ulls del Falcó
Pelegrí posseeixen adaptacions que
els protegeix de l’aire. Tenen tres
parpelles que mouen constantment
per eliminar les partícules que els hi

De que
s’alimenta.- Bàsicament
d’ocells petits o mitjans, com són els
coloms, les perdius, les aus aquàtiques, les gavines etc.
Habitat.- El Falcó està distribuït per tot
el territori català, des dels penya-segats marins fins a alta muntanya. Es
un rapinyaire adaptat a la vida urbana de les grans ciutats bàsicament

perquè hi ha abundància de coloms.
També l’utilitzen els grans aeroports
per espantar els ocells. L’aeroport de
Barcelona -El Prat compta amb un
estol de 80 falcons.
Reproducció.- No fan niu, ja que
aprofiten els sortints o cavitats dels
penya-segats, cornises dels edificis o
de les torres de les catedrals. Al març
- abril ponen de dos a quatre ous que
coven de 23 a 33 dies. Els polls volen als 45 dies de vida i poden viure
fins 15 anys.
Curiositats.- Actualment encara es
practica la falconeria com a esport
o entreteniment en la majoria de països. Després de desaparèixer l’ultima
parella a Catalunya el 1973. a Catalunya, va ser re-introduït , primer a
Barcelona al 1998 i posteriorment
a Lleida el 2005. Van desaparèixer
fruit dels pesticides i la cacera. Per
tant és molt important intentar recuperar el patrimoni natural que l’humà
està destruint.
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Els nous hàbits alimentaris després del
confinament
Dra. Roser Martí Cid

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica | Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Doctora en Nutrició i Metabolisme | Màster en Nutrició i Metabolisme

Han estat dies difícils, dies d’estar a casa, d’aturar-ho
tot, de fer teletreball, deures amb els fills, exercici, i
fins i tot receptes o menjars que abans no fèiem. Però
tot això ens ha portat unes conseqüències, potser alguna de bona i alguna de no tant bona, una d’elles ha
estat la tendència que ha hagut en l’augment de pes.
Tot i que inicialment a través de molts mitjans de comunicació els experts vàrem aconsellar dels productes
que hauríem d’adquirir durant aquests dies (llegums,
conserves i congelats), molts van optar per omplir el
rebost amb snacks i begudes alcohòliques, a banda
de la tendència a fer de “pastissers” durant aquests mesos de confinament. Això ha dut per tant a un augment
general del pes, primerament per la disminució de l’activitat física que hem fet i posteriorment per l’augment
de consum d’aliments poc recomanables. I és que a
l’hora de menjar no ens hem adaptat a la reducció de
l’activitat física. Estant a casa tendim més a obrir la
nevera i la quantitat que posem al plat no ha disminuït,
per tant la s’han ingerit més calories de les que el cos
necessita. Així que durant aquests dies s’ha guanyat
pes; a més a més de les quantitats hem cuinat plats
més elaborats tot i que no hem necessitat una ingesta
calòrica superior. Per tant ara hem d’iniciar, com més
aviat millor, els bons hàbits. Com ho podem fer doncs?
• v igilant amb les quantitats que ens posem al plat
i les coccions, donant preferència a tècniques culinàries com el valor, forn, papillota o planxa.
• realitzar activitat física a l’aire lliure sovint (caminar, anar amb bicicleta, córrer, patinar...).
•p
 rioritzar el consum de fruites, verdures i llegums principalment en forma d’amanides, les quals
son molt apetitoses per aquesta època calorosa.
• r eduir el consum de greixos, brioxeria o
productes ensucrats, així com de begudes alcohòliques i refrescos.

•a
 ugmentar el consum d’aigua i altres begudes
saludables (infusions, tes, aigües que podem aromatitzar amb fruites...).
•o
 rganitzar-nos alhora de fer la compra mitjançant
una llista i evitar sortir-nos d’aquesta.
•p
 rioritzar els productes frescos i de proximitat. Vivim en una zona privilegiada, tenim productes de la màxima qualitat, aprofitem-los! Escollim
productes del “terreno”.
• tenir present en tot moment la higiene i la seguretat alimentària tant a casa com fóra.
• intentar mantenir els hàbits de cuinar productes
saludables com per exemple la tendència que
hem tingut en fer “pa”.
Per la majoria de població ha estat un període dur i
que ens ha portat a qüestionar-nos moltes coses. En el
tema de l’alimentació, el confinament ha fet que ens
puguem quedar amb:
• u n increment de la higiene, tant de mans com en la
neteja principalment d’aliments i la seguretat alimentària que comporta.
• l’elecció i compra de més productes de proximitat i
frescos.
• la dedicació de més temps a la cuina, fer cuina
d’aprofitament i recuperar elaboracions que s’havien perdut amb els anys.
Recordeu...
“vivim en una zona privilegiada, amb
molta riquesa, aprofitem-la, gaudim-la.
Salut!!!
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La bandera blava tornarà a onejar a la platja
de les Avellanes, a la de Cap-Roig i al Club
Nàutic de l’Ampolla
Redacció

Les platges de les Avellanes i CapRoig i el Club Nàutic Ampolla renoven la bandera blava. Com cada
any, el tribunal internacional de la
Fundació d’Educació Ambiental ha
atorgat aquesta distinció. Aquest
guardó de prestigi mundial valora i
premia la gestió ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la prestació
òptima dels serveis i la informació i
l’educació ambiental. Així mateix,
exigeix a les platges una qualitat de
l’aigua excel·lent i, als ports, una excel·lent gestió ambiental.
En l’edició d’enguany es presentava un doble repte afegit als criteris
habituals de serveis, accessibilitat i

seguretat: el temporal Glòria i les mesures derivades de la pandèmia del
coronavirus. Ara bé, les dues platges
de l’Ampolla premiades amb la bandera blava, així com el Club Nàutic
Ampolla han complit amb tots els requisits que avaluava el tribunal i han
revalidat de nou aquesta distinció.
MESURES PER GARANTIR LA
SEGURETAT SANITÀRIA
D’altra banda, l’Ajuntament ha implantat un seguit de mesures per garantir la seguretat sanitària i el distanciament social a les platges de
l’Ampolla amb la mínima molèstia
per als banyistes.

Aquest estiu, els ciutadans i les ciutadanes trobaran aquestes mesures als
cartells que hi ha ubicats als accessos de totes les platges del municipi.
D’aquesta manera, per preservar la
salut de la ciutadania es limita l’aforament segons la capacitat de cada
platja, i s’intenta que les persones,
sempre que les dimensions de la platja ho permetin, es posin a prendre
el sol a partir de sis metres des d’on
trenca l’aigua, facilitant així el passeig per la vora del mar.
Tanmateix, durant tota l’època estival
es recordarà la importància de guardar la distància de 2 metres entre les
persones que hi hagi a la sorra, en
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els esports individuals i en el
bany recreatiu, i s’informarà
que la distància entre para-sols
ha de ser de 4 metres. Pel que
fa a les dutxes i als rentapeus,
està permès el seu ús, però limitat a un usuari a la vegada.
En el cas que la platja tingui
carril de sortida d’embarcacions, es dona preferència de
pas a les embarcacions que
entrin de mar a la sorra, per
evitar encreuaments on no es
puguin respectar els 2 metres.
“A més a més, s’ha incrementat la vigilància per part de
la Policia Local a les platges
per evitar possibles aglomeracions. Respecte al control de
l’aforament, es realitza amb el
suport dels vigilants de la Creu
Roja i, en cas que estigui l’aforament complet, s’informa en
els accessos que la platja no
admet més banyistes”, explica
l’alcalde Francesc Arasa.

Turisme | 44

Turisme| 45

L’AMPOLLA,
A “SORTIDA”
El Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla du a terme una
acció promocional a la revista
Sortida-núm.41, revista d’abast
a públic català i andorrà, tenint
com a objectiu el reactivament
del visitant de proximitat donant
a conèixer els recursos naturals,
gastronòmics així com els productes propis del nostre municipi.

Llegiu l’article
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La Regidoria d’Esports suspèn totes les
competicions que es disputen durant l’estiu a la
platja i l’Street-ball
Redacció

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament s’ha vist en l’obligació de suspendre totes les competicions que
des de fa anys tenen lloc cada estiu
a la platja de les Avellanes. Aquests
tornejos són: l’Open de Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla, el Torneig de
Tennis Platja, el Torneig d’Handbol
Platja i el Torneig de Volei Platja. Tanmateix, també s’ha cancel·lat l’Street-ball l’Ampolla - Memorial Conrad
Miralles, competició que se celebra
al mes d’agost al port pesquer de la
població.
Des de la Regidoria s’és conscient que tots aquests esports són de
contacte i és impossible evitar-lo per
garantir les mesures preventives per
preservar la salut dels participants.
A més a més, “són competicions que reuneixen un gran
nombre de públic en un espai

molt ampli com és l’entorn
de la platja, fet que fa molt
difícil poder aplicar restriccions d’assistència de públic
per evitar aglomeracions”,
argumenta Àlvar Casanova, regidor
d’Esports de l’Ajuntament.
Altrament, amb la suspensió de les
competicions que tenen lloc a la platja també es pretén evitar la reducció
d’espai que comporta la instal·lació
dels camps de joc. “Amb l’objectiu que durant aquest estiu
els ciutadans, les ciutadanes
i els turistes puguin gaudir de
les nostres platges amb seguretat sanitària, s’ha cregut
oportú que es pugui disposar
de tot l’espai possible perquè
es garanteixin les distàncies
socials per contenir el virus”,
explica el regidor d’Esports.
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Carta de presentació de la nova
Junta Directiva del CF Ampolla
Junta Directiva CF Ampolla
És un plaer realitzar aquesta presentació de
la nova junta directiva del nostre equip, el
CF Ampolla, a tot el poble. Pensem que és
el moment ideal per obrir aquesta etapa a
les nostres vides, així com per revitalitzar el
nostre club. Creiem que cal considerar el
treball que ha dut a terme la junta que ens
precedeix: han estat dotze anys al capdavant del club que no s’han d’oblidar. També
ens agradaria recalcar les mostres d’ànims
que hem rebut per part dels socis, de les sòcies, simpatitzants i aficionats durant aquest
poc temps i, per últim, la confiança que ens
han transmès des del nostre Ajuntament.
Són moltes les idees que actualment tenim
al cap, tant en l’àmbit esportiu com per tornar a recuperar l’essència, l’ambient que
tot aficionat somia, l’esperit dels caps de

setmana animant tant als petits de la casa
com als més grans. Ara bé, totes aquestes
idees tenen un denominador comú: vosaltres. La veu dels pares i de les mares, dels
socis i de les sòcies és el que més volem
sentir, tant a l’hora de deixar-nos la pell animant als nostres jugadors i jugadores, com
per donar les vostres opinions. El vostre suport és la millor ajuda que podem rebre, no
tingueu mai dubte d’això.

doncs, esperem seguir en aquesta línia, només per aquest camí arribaran els resultats.
Perquè sempre arriben, alguns cops ens
costarà, però junts ens en sortirem. I quan
vinguin de cara, riurem tots junts. Això acaba de començar i us necessitem. Ens ho
passarem molt bé.
Moltes gràcies.

Pel que fa a objectius, el nostre principal
propòsit és estar a l’altura de les circumstàncies, respondre a la nostra afició amb dedicació i treball. Hem recuperat a jugadors
del nostre poble per al primer equip, que
estarà dirigit pels germans locals Gerard i
Baltasar Capera, i els petits cada any segueixen millorant a passos molt grans. Així

I Campus tecnificació de futbol C.f. Ampolla
Aquest estiu, el nostre club acollirà el campus de tecnificació impartit per Aybevents. Per obtenir més informació podeu visitar
la seva pàgina web o contactar directament amb nosaltres. No et perdis l’oportunitat de gaudir d’un bon ambient de futbol i
aprenentatge a les nostres instal·lacions. Us esperem!!!

