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L’Ampolla rep el distintiu de Vila Marinera que atorga el Departament d’Empresa 
i Coneixement,  aquest va adreçat a les poblacions i zones litorals que conser-
ven viva la cultura lligada al mar. Aquest reconeixement té en compte la tradició 
cultural, gastronòmica i sobretot el lligam al mar, com a poble pescador i per la 
promoció d’esdeveniments al voltant de la relació entre l’home i el mar.
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Déu-n’hi-do

Em trobo pel carrer a un amic que fa temps que no veia. 
Què tal, com esteu, com ho veus? Em contesta amb un: 
déu-n’hi-do. Jo li dic: sí, déu-n’hi-do.

Vivim temps difícils, tan difícils que es resumeixen en 
un  déu-n’hi-do. Encara podem donar gràcies. Tornem 
a velles pors ancestrals i inseguretats. “De vegades la 
pau no és més que por”, cantava Raimon en temps de 
la dictadura. Vivim coses que no pensàvem viure. Torna 
la vella por, la temor a malalties infeccioses. La por a 
no tenir accés a la sanitat. La desconfiança en poders 
públics, que no només no garanteixen l’accés a l’atenció 
sanitària, sinó que la dificulten. Gent malalta greu que 
no pot anar al metge perquè no té la malaltia, no té 
Coronavirus. Gent que sospita que pot tenir Coronavirus 
i a través del telèfon li diuen: esperi, passa-ho vostè sol, 
si es posa pitjor, ja li direm. Si et fan el test, tens sort.  

Tornem a vells temps. Espanya va ser i és el país amb 
més casos de Coronavirus per 100 mil habitants; tot i 
tenir el confinament més radical d’Europa, tenim el rebrot 
més important del món. Mentrestant, com també cantava 
Raimon durant la dictadura, veiem “homes plens de raó 
tancats a les presons”. Veiem reis corruptes de vacances 
pagades. L’estat que no té resposta ni per a la pandèmia 
ni per a la corrupció de l’emèrit, té una resposta exces-
siva contra les reivindicacions d’una part important del 
país, contra els presos polítics. Sí, déu-n’hi-do.

Només ens faltava el Glòria. Raimon també cantava “al 
meu país, la pluja no sap ploure: o plou molt o plou 
massa”. Amb la crisi que vivim, amb les preocupacions 
que tenim, només va faltar el Glòria. Déu-n’hi-do. Sí, 
déu-n’hi-do.

Continuem xerrant, el meu amic diu: aquí a l’Ampolla 
encara podem donar les gràcies. Uns més que altres, 
però podem donar les gràcies. 

Té raó. Tot i la difícil situació, tot i les grans dificultats per 
anar tapant els forats de la dura realitat, tot i les dificul-
tats de moltes famílies, tot i el “déu-n’hi-do”, el poble mal 
que bé funciona. Seguim tenint una alta cohesió social, 
hem viscut una ràpida resposta a les conseqüències del 
Glòria, ens hem confinat amb disciplina i col·laboració 
dels poders públics i dels ciutadans. Les entitats i el co-
merç local han pres la iniciativa amb encert i determina-
ció. Sembla que hem salvat, uns més que altres, una part 
de la temporada turística. Som un poble i sabem ser-ho. 
Déu-n’hi-do si ho som!!!  

Tornant a les velles cançons dels temps difícils, no em 
puc resistir en proposar com a  tema d’aquesta editorial 
una cançó, Palabras para Julia, plena de l’esperança 

EDITORIAL

que com a poble ens mereixem. Paraules dedicades pel 
poeta a la seva filla Julia. Paraules d’esperança que va-
len per a tots nosaltres. Diu: 

Tú no puedes volver atrás/porque la vida ya te empuja/
como un aullido interminable.  

Hija mía es mejor vivir/con la alegría de los hombres/
que llorar ante el muro ciego. 

Te sentirás acorralada/te sentirás perdida o sola/tal vez 
querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán/que la vida no tiene obje-
to/que es un asunto desgraciado.  

Entonces siempre acuérdate/de lo que un día yo escri-
bí/pensando en ti como ahora pienso. 

La vida es bella, ya verás/como a pesar de los pesa-
res/tendrás amigos, tendrás amor.  

Un hombre solo, una mujer/así tomados, de uno en 
uno/son como polvo, no son nada. 

Pero yo cuando te hablo a ti/cuando te escribo estas 
palabras/pienso también en otra gente.  

Tu destino está en los demás/tu futuro es tu propia vida/
tu dignidad es la de todos. 

La cohesió social, la solidaritat de tots amb tots, el treball 
i la paciència de tots ens fan forts. Si ens necessitem, 
aquí estem. Podem donar gràcies, som un poble. Parau-
les per a l’Ampolla. Déu-n’hi-do.

Francesc Sancho

 Foto: Arxiu
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Junta de Govern 30 d’Abril 
de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G578/2020. Elisenda C.M.

S’acorda per unanimitat:
Autoritzar a la peticionària per tal d’instal·lar l’esmentat 
para-sol mentre duri el període establert d’aforament limitat 
pel COVID-19. Caldrà que el para-sol no dificulti la lliure 
circulació de vianants per la vorera.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 177/2019. Jorge B.N. Concedida
Expt. 29/2020. Marie K.C. Concedida
Expt. 56/2020. Kai T.L. Concedida
Expt.  57/2020. Bertomeu i Santiago Assessors 

SL. Concedida
Expt. 58/2020. Joana R.S. Concedida
Expt. 59/2020. Ferdinand N. Denegada
Expt. 60/2020. Roger de M.P. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

RESOLC:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de 
reparació de vorades, vials i zones afectades pel temporal 
Glòria al carrer Vista Alegre de l’Ampolla, amb Construccions 
Martí Queral S.L., l’execució del qual, es farà d’acord amb 
les següents condicions:

Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.
El preu del contracte es fixa en 8.429,00 € i 1.170,09 €  
d’IVA.

Junta de Govern 18 de Maig 
de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G663/2020. Francesc L.G. i Mª Carmen L.F. 
Expedient: Ajut “xec nadó” 

Concedir als Srs. Francesc Llaó Garcia i Mª Carmen Llambrich 
Ferré l’ajut únic de 150,00 € en concepte de “xec nadó” 
pel naixement del seu fill.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 62/2020. Sindi P. Concedida
Expt. 63/2020. Emmanuel A.O. Denegada
Expt. 64/2020. Conrado Marin M.B. Concedida
Expt. 65/2020. Pau Joan B.A. Concedida
Expt. 66/2020. Eliseo G.G. Concedida
Expt. 68/2020. Clara de P.P. Concedida
Expt. 72/2020. Meritxell J.L. Concedida

ALTRES

G582/2020. Aprovació inicial, si escau, del 
Pla Parcial urbanístic sector Z3b del POUM 
de l’Ampolla.

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar inicialment el Pla Parcial del sector Z3b del POUM 
de l’Ampolla redactat per l’arquitecte Jordi Q.L., en les termes 
que obren en el document tècnic presentat i d’acord amb les 
prescripcions i observacions que obren en els informes tècnis 
i jurídics que resten incorporats a l’expedient. 

G745/2020. Aprovació, si escau, del conveni 
administratiu de col·laboració entre els Patronats 
i/o àrees de turisme dels Ajuntaments de Salou, 
Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hos-
pitalet, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre 
amb l’estació nàutica Costa Daurada

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Aprovar el conveni administratiu de col·laboració entre els 
Patronats i/o àrees de turisme dels Ajuntaments de Salou, 
Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet, 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre amb l’estació nàutica 
costa daurada, essent l’aportació municipal de 8.000,00 €.

Junta de Govern  
1 de Juny de 2020
DESPATX OFICIAL

G837/2020. Consell Comarcal del Baix Ebre.

La Sra. Neus G., gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
sol·licita la cessió de l’escola Mediterrani per poder portar a 
terme el Servei d’Intervenció Socioeducatiu-Servei d’Atenció 
Diürna durant el període de vacances escolars, d’acord 
amb el contracte programa signat amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i amb el conveni signat amb 
l’Ajuntament de l’Ampolla, des del dia 3 al 21 d’agost, amb 
una previsió de 20 places.

La Junta de Govern, acorda:
Cedir les instal·lacions de la part soterrània de l’edifici de 
l’Escola Mediterrani per portar a terme aquest Servei, amb el 
condicionant que, un cop finalitzat, es deixin les esmentades 
instal·lacions en correctes condicions d´ús.

INSTÀNCIES I PETICIONS

G772/2020. Rafel L.R. i Joana A.G. Expedient: 
Ajut “xec nadó” 

La Junta de Govern, acorda:
Concedir als Srs. Rafel L.R. i Joana A.G. l’ajut únic de 150,00 € 
en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla.

G825/2020. Residència Tercera Edat Onada S.L.
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La Junta de Govern, acorda:
Comunicar a la Sra. Maria Cinta P.M. que si es confirma 
finalment que es passa a la fase III de la desescalada per a 
la transició a la nova normalitat i en aquesta fase es preveu 
que els centres de dia puguin obrir, veiem favorable l’obertura 
del Centre de dia “SAIAR de l’Ampolla” amb el compromís 
de complir totes aquelles recomanacions que des de Ministeri 
de Salut i Departament autonòmic competent s’estableixin.

G826/2020. Clemente C.C.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al peticionari per tal d’instal·lar l’esmentat para-sol 
mentre duri el període establert d’aforament limitat pel CO-
VID-19. Caldrà que la carpa no dificulti la lliure circulació 
de vianants per la vorera.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 69/2020.Severino G.S. Concedida
Expt. 69/2020. L’Ampolla Relax S.L.Concedida
Expt. 70/2020. Carmen M.S. Concedida
Expt. 71/2020. Jacques A. Concedida
Expt. 72/2020. Lourdes C.D.Concedida
Expt.  74/2020. Comunitat Propietaris carrer 

Eivissa, núm. 2.Concedida
Expt. 75/2020. Jorge M.C. Concedida
Expt. 76/2020. Albert P.C. Concedida
Expt. 77/2020. Andrea Renate G.B. Concedida
Expt. 78/2020. Xavier F.S. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

S’ha iniciat expedient per a les contractació menor de les 
obres següents:

G530/2020. Aprovació, si escau, de l’estudi de 
retribució presentat per Gestagua corresponent 
a l’any 2019 de la concessió dels serveis d’abas-
tament i sanejament de l’Ampolla i Cap Roig.

S’acorda:
Aprovar l’estudi de retribució presentat per Gestagua dels 
serveis d’abastament i d’aigües i clavegueram de l’Ampolla 
i Cap roig de l’any 2019, amb un saldo a favor de l’Ajun-
tament de 120.379,45 €.

ALTRES

G1942/2019. Ampliació de l’activitat dedicada 
a centre de producció artesanal de sake, empla-
çada a la Masia Valldepérez, polígon 23, parcel.
la 12, de la partida “Barranc de Sant Pere” de 
l’Ampolla

Donar per complimentat el Règim de comunicació a què fa 
referència el títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació 
a l’ampliació de l’activitat dedicada a centre de producció 
artesanal de sake emplaçada a la Masia Valldepérez del 
Barranc de Sant Pere d’aquest terme municipal, sol·licitada 
per Humbert C.M.

Junta de Govern 15 de juny 
de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

Exp. 883/2020. Sra. Laura F.P., Llicència per la 
Tinença d’Animals potencialment Perillosos

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA

G673/2020
Obres: Treballs de rehabilitació de 
rotonda del Barranc de Sant Pere 
Previsió: 2 setmanes

Hierros Delta S.L. 6.565,82 1.378,82

G678/2020
Obres: Treballs d’asfaltat de rases 
a diferents carrers de l’Ampolla
Previsió: 2 setmanes

Tecnologia de 
firmes S.A. 5.610,25 1.178,15

G680/2020
Obres: Treballs de reparació 
de coberta del pàrking municipal
Previsió: 1 setmana

Construccions 
Sentis Navarro 

S.L.
998,00 209,58

G735/2020
Obres: Treballs de formació de dues 
lloses de 1200 mm x 1200 mm per 
l’ancoratge mini deixalleria

Manuel J.
Sánchez Blanch 697,00 146,37



S’acorda per unanimitat:
Concedir a la Sra. Laura F.P. llicència administrativa per la 
tinença d’un gos potencialment perillós de la raça Akita Inu, 
de nom Nala, codi microxip 900079000528551.

Exp. 880/2020. Sr. Carmelo G.M., 
Llicència per la Tinença d’Animals potencialment 
Perillosos

S’acorda per unanimitat:
Concedir a el Sr. Carmelo G.M.llicència administrativa per 
la tinença d’un gos potencialment perillós de la raça Akita 
Inu, de nom Nala, codi microxip 900079000528551.

G926/2020 Parròquia de Sant Joan.

S’acorda, per unanimitat:
Estimar la petició presentada per la Parròquia Sant Joan 
Baptista de l’Ampolla, amb el condicionant que el Consell 
Pastoral i/o voluntaris de la parròquia es responsabilitzen, 
durant l’acte, que es compleix amb el criteris i normativa 
previstos per la situació actual provocada per la pandèmia 
COVID-19.

G933/2020. Hotel Flamingo.

S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a l’Hotel Flamingo per fer un sopar amb música 
a la terrassa del seu establiment la nit del 23 de juny de 
les 22:00 h a 02:30 h., sense causar molèsties als veïns, 
i amb la condició que degut a l’actual situació causada 
per la COVID-19 no es podrà fer en cap cas ball.

G936/2020. José Juan B.H.

S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar al peticionari per tal d’instal·lar l’esmentat pa-
ra-sol mentre duri el període establert d’aforament limitat pel  

COVID-19. Caldrà que el para-sol no dificulti la lliure circu-
lació de vianants i trànsit rodada.

G964/2020. Lo típic del Mediterrani S.L.

S’acorda, per unanimitat:
Autoritzar a Daniel T.R., en representació del restaurant Lo 
Típic del Mediterrani S.L., per organitzar l’activitat extraor-
dinària de música a l’esmentat local els dies 19, 23 i 26 
de juny de 2020.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 24/2020. Mª Carmen V.A. Concedida
Expt. 73/2020. Jorge B.N. Concedida
Expt. 79/2020. Sandra B. Concedida
Expt. 80/2020. Eduardo H.J. Concedida
Expt. 81/2020. Henrick V.L. Concedida
Expt. 111/2019. Samuel i Adam B. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

1r Llistat de sol·licituds de subvencions pre-
sentades per al manteniment i represa de les 
activitats comercials del municipi de l’Ampolla 
com a conseqüència de la situació generada per 
la COVID-19.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció per al manteniment i represa de les 
activitats comercials del municipi de l’Ampolla com a con-
seqüència de la situació generada per la COVID-19, als 
45 sol·licitants que compleixen amb les bases reguladores.

Donar compte contractes menors d’obres.
La Junta de Govern, acorda:
Iniciar expedient per a les contractació menor de les obres 
següents:

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA

G803/2020
Obres: Treballs de reparació arqueta 
sifònica del local Casal d’avis
Previsió: 3 dies

Construccions 
Sentis Navarro 

S.L
225,00 47,25

G846/2020

Obres: Treballs de reparació de 
camins municipals formació de dues 
rampes d’accés al pont amb acam-
pament formigonat i reperfilat dels 
camins interiors Bassa de les Olles
Previsió: 2 setmanes

Obres vent i sol 
2010 S.L. 9.580,00 2.011,80

G850/2020

Obres: Treballs de reparació camí tot 
compactat camí Bassa de les Olles i 
Goleró
Previsió: 2 setmanes

Cosinfo S.L. 9.920,00 2.083,20
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ALTRES

G915/2020. Aprovació, si escau, de les bases per 
atorgar ajuts per atendre situacions d’urgència 
puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2020 i següents.

S’acorda, per unanimitat:
Aprovar les bases per l’atorgament d’ajuts per atendre situaci-
ons d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2020 següents, i la seva convocatòria simultània 
i declarar-ne la tramitació urgent.

Expedient: G909/2020.
Ordre d’execució neteja solars

La Guàrdia Municipal, durant aquest mes de juny, ha realitzat 
una inspecció dels terrenys del terme municipal de l’Ampolla, i 
ha realitzat informe d’aquells solars que es troben en mal estat 
de conservació i no reuneixen les condicions de seguretat, 
salubritat o ornat legalment exigits.

S’acorda, per unanimitat:
Iniciar l’expedient per exigir als 46 propietaris dels solars, el 
compliment de les obres de conservació següents: 
 
1.  Tractament de l’herba, enretirar deixalles existents i transport 

d’aquestes fins a un abocador autoritzat.
2. Tancament del solar, en el cas que no ho estigui.

G948/2020. Aprovació, si escau, del Protocol 
addicional al Conveni de la cessió actual de 
l’estació de RENFE.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la subscripció del Protocol addicional al contracte de 
l’1 de juny de 2013 entre ADIF l’Ajuntament de l’Ampolla, 
fins el 31-05-2023.
 

Junta de Govern 22 
de juny de 2020
DESPATX OFICIAL

Subdelegació del Govern
Trameten instruccions per sol·licitar l’ajuda de l’Ingrés Mínim 
Vital (IMV).
La Junta acorda donar trasllat als Serveis Socials.

INSTÀNCIES I PETICIONS
G1012/2020. Josep A.S. 

La Junta de Govern Acorda:
Autoritzar al Josep A.S. per fer un sopar amb música a la 
terrassa del seu establiment la nit del 23 de juny de les 
22:00 h a 02:30 h., sense causar molèsties als veïns, i 
amb la condició que degut a l’actual situació causada per 
la COVID-19, no es podrà fer en cap cas ball.

G1016/2020. Joan C.C.

La Junta de Govern Acorda: Autoritzar al peticionari per tal 
d’instal·lar l’esmentada carpa mentre duri el període establert 
d’aforament limitat pel COVID-19. 

G1054/2020. Comunitat Propietaris Edifici Swing.

La Junta de Govern Acorda:
Comunicar-li que ja s’estan portant a terme els treballs de 
desratització i desinsectació de la urbanització

G1056/2020. Ricard C.P.

La Junta de Govern Acorda:
Autoritzar a Ricard C.P., en representació de L’Ampolla Dan-
ce, per fer la seva activitat de ball a la pista exterior de les 
instal·lacions esportives municipals i en cas de pluja dins al 
pavelló, durant el mes de juliol, a partir de les 9:30 h del 
matí i de les 19:00 hores fins de dilluns a divendres, sense 
causar molèsties als usuaris i treballadors de la piscina.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 63/2020. Emmanuel A.O. Concedida
Expt. 82/2020. Francisco O.C. Concedida
Expt. 83/2020. Josep Enric S.C. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

Sol·licituds d’ajuts en forma de microcrèdits 
destinats a la petita i mitjana empresa del mu-
nicipi de l’Ampolla afectada per la crisi sanitària 
provocada pel coronavirus Covid-19.

La Junta de Govern Acorda: 
Concedir a 8 sol·licitants, l’ajut en forma de microcrèdits des-
tinats a la petita i mitjana empresa del municipi de l’Ampolla 
afectada per la crisi sanitària provocada pel coronavirus 
Covid-19.

G979/2020. Acord contracte obres: Treballs Plat-
ja Avellanes de col·locació de paviment continu 
sobre fresc.

La Junta de Govern Acorda: 
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres de 
treballs platja Avellanes de col·locació de paviment conti-
nu sobre fresc, amb C.O.N. TECNOLOGIA CONTINUA 
S.L., l’execució del qual, es farà d’acord amb les següents 
condicions:
•  Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del 

tècnic municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo
•  El preu del contracte es fixa en 3.950,00- € i 829,50,- € 

d’IVA.

ALTRES

G935/2020. Aprovació, si escau, del conve-
ni de cooperació per al desenvolupament de  
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programes de pràctiques externes entre la Univer-
sitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de l’Ampolla.

La Junta de Govern Acorda:
Aprovar la subscripció del Conveni de conveni de coope-
ració per al desenvolupament de programes de pràctiques 
externes entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament 
de l’Ampolla.

G1017/2020. Aprovació, si escau, del conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació.

La Junta de Govern Acorda:
Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d´Educació, i i l’Ajuntament 
de l’Ampolla, per al lliurament de dispositius tecnolò-
gics per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres 
educatius en línia.

G490/2020. Llicència ús privatiu de plaça de 
pàrking al Barranc de Cervera.

La Junta de Govern per unanimitat acorda:
Concedir llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça núm 
7 1ra planta del pàrquing municipal del Barranc de Cervera 
a Emilia A.A.

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023.
Sol·licitar la planificació per al quadrienni 2020-2023.

La Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Sol·licitar la planificació per al quadrienni 2020-2023:

Junta de Govern 29  
de juny de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS

G1068/2020. Conrad A.C. i Cristina Q.C. 
Expedient: Ajut “xec nadó”

La Junta de Govern, acorda:
Concedir als Srs. Conrad A.C. i Cristina Q.C. l’ajut únic de 
300,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement dels 
seus fills.

G1069/2020. Youssoupha G. i Khadidiatou 
G. Expedient: Ajut “xec nadó”

La Junta de Govern, acorda:
Concedir als Srs. Youssoupha G. i Khadidiatou G. l’ajut únic 
de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement 
del seu fill.

G1020/2020. Eduard P.B.

La Junta de Govern, acorda:
Donar-se per assabentats de què Eduard P.B. té 4 cavalls 
a la finca familiar ubicada al polígon 89 parcel.la 166 de 
l’Ampolla.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt.  155/2019. Felipe V.G. i Mª Carmen V.G. 
Concedida

Expt. 41/2020. Michel N. Concedida

Any Tipus de programa Nom actuació Import de la subvenció

2020 Despeses corrents Manteniment parcs i jardins i vies públiques 68.836,08 €

2021
Despeses corrents

Inversions

Manteniment parcs i jardins i vies públiques

Pavimentació i serveis a diversos carrers

68.836,08 €

176.470,59 €

2022
Despeses corrents

Inversions

Manteniment parcs i jardins i vies públiques

Pavimentació i serveis a diversos carrers

68.836,08 €

123.529,42 €

2023 Despeses corrents Manteniment parcs i jardins i vies públiques 68.836,08 €
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La Junta de Govern, acorda:
Comunicar a la peticionària que “en data de 19 de març 
de 2020, la guàrdia municipal de l’Ampolla va detectar que 
en l’emplaçament anteriorment indicat, s’estaven realitzant 
vàries construccions consistents a grans trets en l’ampliació 
de l’habitatge existent i en la construcció d’una piscina, sense 
disposar de cap tipus de llicència. Que les esmentades obres 
no s’adapten a la legislació vigent, motiu pel qual s’ha incoat 
expedient de disciplina urbanística. (Exp. 03/2020)”.

ASSUMPTES ECONÒMICS

G1070/2020. Club Escacs L’Ampolla. Subvenció 
Activitats 2020.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 465,00 €.

2n Llistat de sol·licituds de subvencions pre-
sentades per al manteniment i represa de les 
activitats comercials del municipi de l’Ampolla 
com a conseqüència de la situació generada per 
la COVID-19.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció per al manteniment i represa de les 
activitats comercials del municipi de l’Ampolla com a con-
seqüència de la situació generada per la COVID-19, als 
12 sol·licitants que compleixen amb les bases reguladores.

G1110/2020. Mario P.M. Subvenció.

La Junta de Govern, acorda: Concedir al Sr. Mario P.M. una 
subvenció de 5.000,00 € per a sufragar el cost de la producció, 
postproducció i distribució del llargmetratge documental “El Espill”, 
 
Aquesta subvenció està condicionada a una emissió gratuïta 
al municipi de l’Ampolla de l’esmentat documental, un cop 
sigui possible i prèvia planificació amb la regidoria de cultura.

Junta de Govern 6 
de juliol de 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1123/2020. Maria Teresa M.P. Expedient: Ajut 
“xec nadó”

La Junta de Govern, acorda: Concedir a Maria Teresa M.P. 
l’ajut únic de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement de la seva filla.

G1066/2020. Rafael C.R.- Gual.

La Junta de Govern, acorda: Autoritzar a Rafael C.R. per a 
la col·locació d’un gual permanent per a l’entrada i sortida 
de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Alacant, núm. 16, 
de L‘Ampolla, i del contra gual per tractar-se d’un carrer 
d’amplada inferior als 6 metres.

Exp. 1103/2020. Sr. Eloy R.P., Llicència per la 
Tinença d’animals potencialment perillosos

La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Eloy R.P. llicència administrativa per la tinença 
d’un gos potencialment perillós de la raça Rotweiler, de nom 
Ragnar i codi microxip 941000024709945

G1124/2020. Avelina C.G.- Parada de Sant Jordi.

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Avelina C.G. per a ocupar dos aparcaments a 
l’Av. Barceloneta de l’Ampolla tot just a la part confrontant del 
seu establiment “Llibreria Avelina” per a instal·lar la parada de 
llibres el dia 23 de juliol de 2020 amb motiu de la festivitat 
de Sant Jordi, i facilitar-li les tres carpes i taules sol·licitades. 

G1130/2020 Mª Pilar A.B.- Targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda: Concedir a la Sra. Mª Pilar A.B. 
la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en 
la modalitat de titular conductor de vehicle. Fer-li constar que 
la targeta és personal i intransferible.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 40/202. Eleanor O. Concedida
Expt. 84/2020. Ivan C.F. Concedida
Expt. 85/2020. Albert M.J. Concedida
Expt. 86/2020. Eugènia M.S. Concedida
Expt. 87/2020. Eusebio C.F. Concedida
Expt. 88/2020. Rosa Mª M.A. Concedida
Expt. 8902020. Ramon C.G. Concedida
Expt. 91/2020. Pilar M.A. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

3r llistat de sol·licituds de subvencions presen-
tades per al manteniment i represa de les acti-
vitats comercials del municipi de l’Ampolla com 
a conseqüència de la situació generada per la 
COVID-19.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció per al manteniment i represa de les 
activitats comercials del municipi de l’Ampolla com a con-
seqüència de la situació generada per la COVID-19, als 
6 sol·licitants que compleixen amb les bases reguladores.

ALTRES
 
25/2020 (943/2020-E-RC-1054) LM ISOCAT SLU.

La Junta de Govern, acorda: Fer constar davant l’interessat 
que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentada 
que amb efectes de 6 de juliol de 2020, LM ISOCAT SLU. 
ha començat a exercir legítimament l’activitat innòcua de 
consultoria i auditoria queda classificada amb codi 7022, 
activitat sotmesa a règim de declaració responsable, annex 
I, al carrer Sant Jordi, núm. 3 Baixos B de l’Ampolla.
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G1127/2020 Aprovació, si escau, del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i 
el Consell Comarcal del Baix Ebre per desplegar 
el funcionament del dispositiu d’inserció socio-
laboral del Baix Ebre 2020 dintre del projecte 
Baix Ebre Avant.

La Junta de Govern, acorda: Aprovar el conveni entre l’Ajun-
tament de l’Ampolla i el Consell Comarcal del Baix Ebre per 
desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolabo-
ral del Baix Ebre 2020 dintre del Projecte Baix Ebre Avant, 
segons document que consta a l’expedient.

Expedient: G1112/2020.
Procediment: Ordre d’execució podar branques 
per invasió de l’espai públic (vorera)

SITUACIÓ TITULAR

1 Av. Generalitat 17 1  Comunitat Propietaris 
Hort de Salomó

2 Carrer Mar roig 18  Inmocer SA.

La Junta de Govern, acorda:
Iniciar l’expedient per exigir als propietaris de les parcel·les, 
amunt ressenyat, el compliment dels treballs de la poda de 
les branques que envaeixen la vorera i que dificulten el pas 
als vianants.

Junta de Govern 15 
de juliol de 2020
DESPATX OFICIAL

INCASÒL
L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncien la venda de la par-
cel·la amb referència cadastral 8223687CF0281D0001YK 
a Cap Roig.

Agència Catalana de Turisme.
Comuniquen l’acceptació de l’Ampolla a la Marcar Barris 
i Viles Marines.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1206/2020. Vanesa L. R. i Joan M.Ll. Expedient: 
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Vanesa L.R. i Joan M.L. l’ajut únic de 150,00 € 
en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
G1207/2020. Patrícia S.E. i Carlos B.A. Expedient: 
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:Concedir a Patrícia S.E. i Carlos 
B.A. l’ajut únic de 150,00 € en concepte de “xec nadó” pel 
naixement del seu fill.

G1210/2020 Mª Luisa F.G.- Targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda: Concedir a la Sra. Mª Luisa F.G. 
la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en 
la modalitat de titular no conductor de vehicle. Fer-li constar 
que la targeta és personal i intransferible i que caduca als 
10 anys des de la seva concessió.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 92/2020. Jean M.O. Concedida
Expt. 93/2020. Joaquim V.A. Concedida
Expt. 94/2020. José Manuel L.R. Concedida
Expt. 95/2020. Angelita A.P. Concedida
Expt. 96/2020. José C.J. Concedida
Expt. 97/2020. Juan Fco. R.A. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

4r llistat de sol·licituds de subvencions presen-
tades per al manteniment i represa de les acti-
vitats comercials del municipi de l’Ampolla com 
a conseqüència de la situació generada per la 
COVID-19.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció per al manteniment i represa de les 
activitats comercials del municipi de l’Ampolla com a con-
seqüència de la situació generada per la COVID-19, als 
13 sol·licitants que compleixen amb les bases reguladores.

G1238/2020. Associació d’Empresaris 
de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:
Concedir la subvenció sol·licitada per import de 3.150,00 €.

ALTRES

26/2020 (988/2020-E-RC-1094). MAS SUSAGNO 
DEN SORT, S.L

La Junta de Govern, acorda: Fer constar davant l’interessat 
que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentada 
que amb efectes de 15 de juliol de 2020, Jacques F.L., en 
representació de Mas Susagno Den Sort S.L., ha començat 
a exercir legítimament l’activitat, de venda de vins i begudes 
queda classificada amb codi 4725, al carrer del Mig, núm. 
1 baixos de l’Ampolla, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local.

Expedient: G1170/2020.
Procediment: Ordre d’execució podar branques 
per invasió de l’espai públic (vorera)

SITUACIÓ TITULAR
1 Carrer Bargalló, 34 Antonio O.M.
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La Regidoria de Cohesió Social atorga 
ajudes a persones i famílies vulnerables 

per a minimitzar l’impacte de la crisi 
provocada per la Covid-19

Redacció

La Regidoria de Cohesió 
Social, amb la col·labo-
ració dels serveis socials 
municipals, va encetar el 
passat mes de juny una lí-
nia d’ajuts d’emergència 
per a pal·liar els efectes 
socioeconòmics del munici-
pi causats per la crisi pro-
vocada per la Covid-19. 
 
La partida pressupostària 
inicial ha estat de 5.000 
euros i està destinada a què 
les persones i les famílies 
més desafavorides de la po-
blació puguin fer front a les 
despeses econòmiques d’ur-
gència que puguin tenir. Per 
cada exercici pressupostari, 
cada persona i/o unitat de 
convivència poden disposar 
d’un màxim de 300 euros.

Com a requisits per a obtenir aquesta ajuda, ha de fer 
com a mínim un any que els beneficiaris i les beneficiàries 
estiguin empadronats al municipi i han de disposar d’un 
informe previ dels serveis socials.

El regidor de Cohesió Social, Àlvar Casanova, preveu 
que “la demanda més gran d’aquestes ajudes es produ-
eixi en el segon semestre de l’any, període en el qual la 
crisi econòmica serà més accentuada”.
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PROU, ÉS AIXÍ COM VOLEM EL POBLE?
Geno Cabrera Regidoria de Serveis Municipals

Els estius sempre són complicats per 
la feina. És molt positiu que hi hagi 
gent al poble perquè ens ajuden a la 
nostra economia; el que no és gens 
positiu, i ho lamento, és veure l’estat 
de les illes de contenidors, les pape-
reres,  voluminosos on no toquen... 
Tot plegat, dóna la sensació de man-
ca de responsabilitat dels usuaris 
que no respecten el nostre poble, el 
nostre entorn. 

L’Ajuntament de l’Ampolla és cons-
cient de l’augment de població en 
aquesta època de l’any i per això, 
compta amb una planificació de 
serveis de recollida i neteja per tal 
de que no es produeixin desbord-
aments.  Malgrat tot, hi ha moments 
puntuals o imprevistos que poden 
produir alguna inestabilitat. Aquest 
estiu però, el servei ha funcionat 
amb prou normalitat i fluïdesa. 

Si us plau, prou de deixar volumino-
sos als contenidors de poda, prou 
de deixar bosses fora els contenidors 
per no obrir-lo,  prou de desmante-
llar la casa i no portar-ho a la dei-
xalleria, prou de deixar bosses de 
brossa a les papereres, prou de no 
recollir els excrements de les vostres 
mascotes, prou de conductes incívi-
ques que l’únic que aporten és mala 
imatge a la nostra població.
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Des de la regidoria de Serveis 
Municipals seguirem vetllant per 
controlar i disminuir aquestes con-
ductes. Sempre he demanat la 
vostra col·laboració per denunciar 
aquestes pràctiques i per avisar 
quan noteu que alguna illa no està 
com voldríem; i us ho agraeixo. Ara 
farem un pas més i incrementarem 
la vigilància per tal de trobar els in-

fractors i poder-los sancionar. Hem 
estat el poble de la comarca que 
té l’índex de reciclatge més alt. Us 
encoratjo i animo a que seguiu re-
ciclant i els que encara no ho feu, 
si us plau, poseu-ho en pràctica des 
d’aquest mateix moment; el nostre 
present i el futur dels nostres fills i 
nets ens obliguen a esforçar-nos per 
tenir cura del  medi ambient.

Per tu, per mi, per ells, per tots, cui-
dem la imatge del nostre poble i fem 
entre tots un planeta més habitable.



L’Ampolla comença a elaborar la seva 
planificació energètica per contribuir  
a reduir el canvi climàtic i millorar  

la seva resiliència
Redacció
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L’Ajuntament està treballant en 
l’elaboració d’un Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
que serà l’eina que guiarà el municipi 
per arribar al 2030 amb un 40% menys 
de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) respecte al 2005, i 
que li permetrà estar més ben preparat 
davant els efectes del canvi climàtic.

El PAESC és un dels elements fonamentals 
per aconseguir els objectius que marca 
el  Pacte d’Alcaldes, iniciativa de la 
Comissió Europea que impulsa la lluita 
contra el canvi climàtic en l’àmbit local 
i al qual l’Ajuntament va adherir-s’hi 
de manera voluntària el dia 20 de 
desembre de 2018.

Procés d’elaboració  
del PAESC

El procés, que es realitzarà en 
diferents fases, es va iniciar el 
passat 22 de juliol amb la reunió 
dels representants del municipi 
juntament amb els representants de 
la Diputació de Tarragona i l’equip 

que donarà assistència tècnica als 
municipis. La primera fase consistirà en 
l’elaboració d’un inventari municipal 
de consums energètics i d’emissions 
de GEH associades als principals 
sectors d’activitat, i en la realització 
d’avaluacions energètiques a diversos 
equipaments municipals, així com una 
anàlisi de la vulnerabilitat del municipi 
davant els efectes del canvi climàtic.

Aquesta fase serveix per analitzar la 
situació actual del municipi i definir 
l’estratègia d’actuació per reduir les 
emissions de GEH i millorar la seva 
resiliència, entesa com la capacitat 
d’adaptar-se als efectes del canvi 
climàtic.

Amb els resultats d’aquesta primera 
fase, es definiran accions tant en l’àmbit 
municipal com del mateix Ajuntament per 
actuar en camps tan diversos com ara el 
foment de la mobilitat sostenible, l’estalvi 
energètic en les llars i en l’enllumenat 
públic i l’aplicació de mesures de 
millora energètica als edificis de titularitat 
municipal, entre altres mesures.

Un aspecte important en el procés de 
definició de les accions del PAESC serà 
la participació dels diferents actors 
locals, per això, s’incorporarà un 
procés de participació i comunicació 
tant en l’àmbit del mateix Ajuntament 
com de la ciutadania en general.

El Pacte d’Alcaldes pel Clima  
i l’Energia

El Pacte d’Alcaldes és un mecanisme 
per implicar a totes les administracions 
locals europees en l’adopció 
de mesures en matèria d’estalvi 
energètic i energies renovables. Els 
ajuntaments signants assumeixen el 
compromís de reduir en més d›un 
40% les seves emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) l’any 
2030 respecte a l’any 2005, a 
través d’augmentar la seva eficiència 
energètica i incrementar l›energia 
provinent de fonts renovables. Alhora, 
també assoleixen el compromís de 
millorar la seva capacitat de reacció 
i adaptació enfront dels efectes del 
canvi climàtic.
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L’Ampolla, primer municipi de la costa 
ebrenca en instal·lar boies que eliminen 

microplàstics del mar
Redacció

La Regidoria de Medi Ambient ha 
instal·lat vuit boies, quatre a la platja 
de les Avellanes i quatre a la plat-
ja de Cap-Roig, que engoleixen els 
microplàstics imitant el mecanisme 
que fan servir els peixos per filtrar 
el plàncton que els serveix d’aliment. 

L’Ampolla és el primer municipi de 
la costa ebrenca que ha apostat per 
la instal·lació d’aquestes boies, “des 
de Vinaròs fins a Calafell som l’única 
població que de moment ha instal-
lat aquestes boies a la seva costa. 
Els microplàstics tenen un impacte 
molt important tant per al medi am-
bient com per a la salut de les per-
sones. El World Wildlife Foundation 
(WWF) ha comprovat que les perso-
nes estem ingerint 2.000 partícules 
de microplàstic a la setmana, això 
equivaldria en pes a una targeta de 
crèdit”, assegura Meritxell Faiges, 
regidora de Medi Ambient.

Una SB Buoy, nom que reben aques-
tes boies, té una capacitat de filtrat 
màxima diària de 270 metres cúbics, 
sent capaç de recollir fins a 216 par-
tícules de microplàstic d’entre 0,5 i 4 
mm cada dia. Aquestes eines s’instal-
len a les boies d’abalisament ja exis-
tents i no necessiten més energia que 
les mateixes marees i corrents marins. 
Per tant, l’impacte energètic és zero. 

A més a més, al mateix temps que el 
filtre reté els microplàstics a l’interior 
de la SB Buoy, aquesta permet el pas 
del plàncton per afavorir el correcte 
transcurs de la vida marina.

“Hi ha estudis, com els que elabora 
la Facultat de Geologia de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), que cons-
taten que de cada 80 metres cúbics 
d’aigua de la mar Mediterrània es 
retiren aproximadament 100 partícu-
les de microplàstic. Aquestes xifres 
són molt altes i des de la Regidoria, 
en el marc del pla de compromís 
adquirit per cuidar el medi ambient 
del municipi, volem pal·liar l’impac-
te que tenen aquests residus per a 

l’entorn marí”, explica la regidora de 
Medi Ambient.

El projecte, que té com a objectiu 
conèixer la realitat de la proble-
màtica dels microplàstics presents 
a l’aigua de la costa mediterrània, 
ha anat a càrrec de l’empresa GPA-
SEABOTS, filial marítima de GPAIN-
NOVA, una empresa amb seu a 
Barcelona que desenvolupa diverses 
tecnologies relacionades amb el 
medi marí. Un cop s’hagin recollit 
les diferents mostres de les partícules 
flotants, es procedirà a analitzar-les 
i, posteriorment, es durà a terme una 
campanya informativa i de conscien-
ciació amb els resultats obtinguts.
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Un centenar de nens i nenes participen  
en els quatre tallers de reciclatge realitzats 

a la platja de les Avellanes
Redacció

La Regidoria de Medi Ambient ha organitzat durant els 
mesos de juliol i agost un seguit de tallers de reciclatge 
en família per sensibilitzar els més petits sobre la proble-
màtica de les deixalles marines. 

Els tallers Entre tots protegim el mar, que han tingut una 
gran acollida amb la participació d’un centenar de nens 

i nenes, es van realitzar els dies 23 i 30 de juliol i 6 i 
13 d’agost a la platja de les Avellanes amb l’objectiu 
de fomentar una educació ambiental de qualitat entre 
els més petits. 

La iniciativa s’emmarca en el pla de compromís adquirit 
per la Regidoria per cuidar el medi ambient del municipi.
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Ports de la Generalitat instal·la un punt  
de recàrrega de vehicles elèctrics al port  

de l’Ampolla
Redacció
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L’empresa pública Ports de la Gene-
ralitat ha instal·lat un punt de recàr-
rega de vehicles elèctrics al port de 
l’Ampolla amb l’objectiu de contri-
buir a la transformació del model de 
mobilitat als ports de la costa cata-
lana i ajudar a disminuir els gasos 
amb efecte hivernacle, així com la 
contaminació acústica. 

El passat 22 de juliol es va dur a 
terme l’acte de posada en marxa a 
càrrec del director general de Ports 
de la Generalitat, Joan Pere Gómez 
Comes, acompanyat del patró ma-
jor de la Confraria de Pescadors de 
l’Ampolla, Josep Molina, el president 
del Club Nàutic Ampolla, Jordi Brull, 
i l’alcalde Francesc Arasa.

A les Terres de l’Ebre, en total s’han 
instal·lat cinc punts de recàrrega, 
aquests estan situats als ports de 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Del-
tebre, Sant Carles de la Ràpita i 

les Cases d’Alcanar. L’actuació  
conjunta ha tingut un cost de 
90.000 euros.

El punt de recàrrega de l’Ampolla 
que va entrar en funcionament el 
passat 22 de juliol se situa en un lloc 

accessible, degudament senyalitzat 
i amb accés garantit permanent per 
als usuaris de qualsevol classe de ve-
hicle elèctric estàndard.

Els usuaris d’aquest nou servei en po-
dran fer ús mitjançant una aplicació es-



pecífica a través de qualsevol telèfon 
intel·ligent, amb un codi QR, present 
al punt de recàrrega. També, de for-
ma temporal, a través de targetes de 
recàrrega dels ajuntaments adherits a 
l’Aliança de Municipis per a la Intero-
perativitat en estacions de recàrrega 
de vehicles elèctrics a Catalunya.

El projecte, que s’està duent a terme a 
14 ports catalans, s’alinea amb el Pla 
estratègic per al desenvolupament de 
recàrrega per al vehicle elèctric a Ca-
talunya (PIRVEC), impulsat per l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN), que ha de 
convertir Catalunya com un territori 
atractiu per al vehicle elèctric.

Medi Ambient  | 19
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La Regidoria de Medi Ambient posa a 
disposició de la ciutadania 4.000 cendrers 

de platja biodegradables
Redacció

La Regidoria de Medi Ambient ha 
posat a disposició durant aquest es-
tiu 4.000 cendrers de platja biode-
gradables per als usuaris i les usuàri-
es de les platges del municipi.

La iniciativa, que s’emmarca en el 
pla de compromís adquirit per la Re-
gidoria per cuidar el medi ambient 
del municipi, té l’objectiu d’aconse-
guir que les platges quedin netes de 
les burilles de cigarretes que alguns 
fumadors sovint dipositen a la sorra.

Els cendrers, que tenen forma cònica 
i estan dissenyats amb diferents mis-
satges sobre l’impacte de deixar les 
burilles a la sorra, són de material bi-
odegradable, a diferència dels que 
es distribuïen fins ara, que eren de 
plàstic. Aquests recipients estan pen-
sats perquè en el moment de marxar 
de la platja, el fumador el buidi a 
les papereres i el pugui reutilitzar en 
pròximes ocasions.

Aquesta iniciativa vol conscienciar als 
ciutadans i a les ciutadanes de la ne-
cessitat de mantenir la platja neta, i no 
tirar la cendra i les puntes de cigarreta 
a la sorra, ja que les màquines que 
netegen les platges no poden recollir 

aquesta brossa a causa de la seva pe-
tita dimensió. Els cendrers estan a dis-
posició de manera gratuïta a l’Oficina 
de Turisme de l’Ampolla i a les casetes 
de socorrisme que hi ha a diferents 
platges de la població.
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L’Ampolla celebra les Festes Majors de Sant 
Joan i les Festes del Carme amb diferent 

forma, però amb el mateix esperit
Redacció

La Regidoria de Festes juntament 
amb la Comissió de Festes van pro-
gramar un seguit d’activitats alterna-
tives adequades a la situació actual 
per celebrar les Festes Majors de 
Sant Joan 2020 i també les Festes 
de la Verge del Carme. 

Per la Revetlla de Sant Joan, com ja 
és tota una tradició, va arribar la 
Flama del Canigó, sota el lema En-
guany, encenc la flama per tu, al ves-
pre es va encendre una foguerada a 
la platja de les Avellanes, i durant la 
nit, la Xaranga-espactacle Ho Petem 
va animar els carrers de la població. 

El dimecres 24 de juny hi va haver 
missa en honor a Sant Joan Baptista, 
i a la tarda es va fer un tomb a Sant 
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Joan que va substituir la processó, 
aquest any en comptes d’acompa-
nyar la imatge, es va veure passar 
des del balcó, finestra o des del car-
rer. Per posar el punt final a les Festes 
Majors de Sant Joan, el dissabte 27 
hi va haver una musclada popular a 
diferents punts de la població amb 
l’objectiu d’evitar aglomeracions. 

Per commemorar la Festivitat de la 
Mare de Déu del Carme, el dijous 
16 de juliol hi va haver missa a l’Es-
glésia Parroquial Sant Joan Baptista. 
Al vespre després de la missa, va sor-
tir la imatge de la Verge del Carme 
cap al port acompanyada de la mú-
sica de la Banda Musical Verge dels 
Prats de l’Aldea. Quan es va arribar 
al port, es va inaugurar l’escultura de 
la Verge del Carme que llueix a la ro-
tonda que hi ha davant la Confraria 
de Pescadors. Tot seguit, la imatge 
va sortir al mar amb barca. La festa 
va continuar el divendres 17 amb el 
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concert de Miquel Rullo. L’endemà a la 
tarda hi va haver una festa infantil amb 
Art-Tic Shows i a la nit va tenir lloc un 
espectacle d’ombres xineses.

El nou monòlit de la Verge del Carme, 
una història al darrere

Redacció

La Verge del Carme és la patrona de la Confraria de 
Pescadors de l’Ampolla i els pescadors li tenen una gran 
devoció, però també té un significat especial per a tot 
el poble de l’Ampolla. El passat 16 de juliol, dia de la 
Mare de Déu del Carme, es va inaugurar un nou monòlit 
amb la figura de la Verge del Carme que s’ha instal·lat 
al centre de la rotonda que hi ha ubicada al davant de 
la llotja de peix. Aquest monòlit substitueix l’àncora de 
ferro que hi havia en aquest lloc, que de moment s’ha 
guardat a l’espera d’una nova ubicació.

“Recordo que quan era un nen, la senyora Teresa Fusté 
Navarro, coneguda com La Fucha, va regalar als pesca-
dors del nostre poble una Verge del Carme. L’obsequi era 
un reconeixement cap a les persones que es guanyaven la 
vida al mar, ja que La Fucha tenia una gran relació amb 
ells perquè comprava el peix aquí a l’Ampolla per després 
vendre’l al mercat de Tortosa”, relata Josep Molina, patró 
major de la Confraria de Pescadors de l’Ampolla.

En un primer moment, aquesta imatge es va instal·lar a 
l’edifici que rebia el nom de Fornós, ubicat davant la 

platja de les Avellanes, però anys després, arran d’unes 
obres de reconstrucció de l’edifici, la Mare de Déu del 
Carme va ser reubicada a la Confraria de Pescadors 
de l’Ampolla, presidint la subhasta, on la podem seguir 
trobant actualment.

El patró major explica que “enguany, el net de la se-
nyora Teresa Fusté, el senyor Carlos Muñoz, i la seva 
esposa, la senyora Susanna Fresco, van obsequiar la 
Confraria de Pescadors amb un monòlit de la Verge del 
Carme. Les diferents entitats implicades -Ajuntament, 
Club Nàutic Ampolla, Ports de la Generalitat i Confraria 
de Pescadors- ens vam reunir amb ells per decidir la seva 
ubicació i, per unanimitat, vam acordar situar-la a prop 
dels pescadors i del mar i vam creure que la rotonda que 
hi ha davant la Confraria de Pescadors era el lloc ideal. 
Una vegada presa la decisió, Ports de la Generalitat 
es va encarregar de fer la instal·lació i l’adequació de 
l’espai per ubicar el monòlit al centre de la rotonda de la 
dàrsena pesquera i l’empresari Martí Queral va construir, 
altruistament, el piló per ubicar la imatge en aquest punt 
tan emblemàtic per als pescadors del nostre poble”.
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L’Ampolla rep el distintiu de Vila  
Marinera que atorga el Departament 

d’Empresa i Coneixement
Redacció

L’Agència Catalana de Turisme (ACT), 
del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, 
ha atorgat recentment tres nous distin-
tius de la marca Barris i Viles Marine-
res, adreçada a les poblacions i zones 
litorals que conserven viva la cultura 
lligada al mar. Una de les distincions 
li han atorgat a l’Ampolla per la seva 
forta personalitat marcada pel caràcter 
historicocultural, la gastronomia, el pai-
satge i la promoció d’esdeveniments 
al voltant de la relació entre l’home i 
el mar. Els altres dos indrets que han 
aconseguit aquest reconeixement han 
estat els barris mariners del Port de 
Cambrils i el del Serrallo de Tarragona.

Les tres noves certificacions s’afegeixen 
als municipis que ja lluïen el distintiu: 
l’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Be-
gur, les Cases d’Alcanar, l’Escala, Llan-
çà, Palamós, Sant Carles de la Ràpita, 

Sant Pol de Mar, Sitges, Tossa de Mar 
i Vilanova i la Geltrú.

Amb aquestes distincions es vol reco-
nèixer la tasca que es fa des d’aquests 
territoris en favor de les tradicions, del 
paisatge, de la cultura i de la història 
tot mantenint i potenciant la mirada 
marinera que els fa singulars. Aquests 
barris i aquestes viles marineres esde-
venen elements que aporten a Cata-
lunya qualitat, identitat i notorietat, en 
línia amb el que marquen els dos ins-
truments amb què el Govern realça el 
sector turístic català: el Pla estratègic 
de turisme de Catalunya i el Pla de 
màrqueting.

Barris i Viles Marineres és una de les 
marques de promoció turística impulsa-
da per l’ACT per a donar resposta als 
reptes que marca el Pla de màrqueting 
turístic de Catalunya 2018-2022 com 

ara promoure el turisme com a eina de 
desenvolupament, diversificació eco-
nòmica i garantia de futur per a les ciu-
tats, pobles i viles; crear sinergies entre 
municipis; potenciar la diversificació 
territorial i la desestacionalització de 
l’activitat turística; i protegir la concili-
ació i l’equilibri entre els residents i els 
visitants/turistes.

Requisits específics

Els requisits que cal complir per a optar 
a la marca Barris i Viles Marineres són, 
entre d’altres:

•  Tipologia del “barri o vila 
marinera”. Poblacions litorals 
que tinguin port, activitat pesquera, 
activitat que tingui a veure amb els 
treballs al mar i/o vestigis molt evi-
dents de la seva relació amb alguna 
temàtica concreta relacionada amb 
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el mar. També activitat turística amb 
un nombre significatiu d’elements 
que n’avalin el caràcter mariner. 
Podran formar part de la marca mu-
nicipis amb una població màxima 
de 20.000 habitants o barris con-
crets de municipis que superen els 
20.000 habitants.

•  Tenir com a mínim dos Béns 
Culturals d’Interès Nacional 
(BCIN). De manera excepcional, es 
podran validar sol·licituds de pobla-
cions amb només un BCIN si tenen 
un mínim de dos elements catalogats 
a l’inventari del patrimoni cultural ca-
talà. “Caràcter” del barri o vila ma-
rinera, que ha de destacar com a mí-
nim en un dels quatre eixos següents: 
historicocultural (rememoren algun fet 
històric relacionat amb el caràcter 
mariner); gastronòmic (promouen la 
cuina marinera i la recuperació de 
plats tradicionals); paisatgístic (real-
cen els paisatges litorals i/o marins); 
promotor d’esdeveniments (al voltant 
de la relació entre l’home i el mar).

•  Criteris de vocació turística,  
com ara: disposar d’una oferta 
d’allotjament i restauració, amb plats 
de cuina marinera que utilitzin pro-
ductes locals; existència d’un col·lec-

tiu de cuina o associació gastronò-
mica que vetlli per a oferir una cuina 
arrelada al territori; plans d’accions 
promocionals offline i online alineats 
amb l’estratègia de l’ACT i dels pa-
tronats; disposar de web de promo-
ció turística en idiomes, que realci 
el caràcter de vila marinera; i visites 
guiades a elements del patrimoni 
mariner.

•  Criteris de vocació de futur: 
polítiques de gestió de residus i de 
neteja; programa de dinamització 

econòmica i social, i/o la creació 
d’ocupació vinculada a la conserva-
ció i valoració del patrimoni; i punts 
Wi-Fi públics de lliure accés.

•  Criteris de vocació de protec-
ció del paisatge: estètica homo-
gènia i harmònica del conjunt global 
de les construccions arquitectòniques 
pròpia de l’àmbit mariner; polítiques 
de protecció dels paisatges marins 
i dels espais naturals litorals, i de 
gestió integrada de les zones costa-
neres; miradors sobre els paisatges 



Turisme | 26

litorals; polítiques de gestió de la 
qualitat ambiental i de serveis de les 
platges i de zones de bany; promo-
ció de la mobilitat sostenible; foment 
de la compra i el consum de produc-
tes de proximitat.

•  Criteris d’accessibilitat per a 
persones amb discapacitats: 
informació turística, visites i activitats 

adaptades; polítiques, accions i me-
sures en favor de l’accessibilitat dels 
serveis turístics, en edificis i equipa-
ments municipals i en l’espai públic.

Promoció turística segmentada

Aquesta marca d’especialització, jun-
tament amb Pobles amb Encant i Ciu-
tats i Viles amb Caràcter, forma part de 

l’estratègia de l’ACT per a segmentar 
la promoció dels municipis de Catalu-
nya, ajudant-los a visibilitzar la seva 
oferta turística a escala internacional i 
a preservar i promoure el seu patrimoni 
històric, arquitectònic, tradicional i pai-
satgístic.

Un comitè d’experts, format per recone-
guts professionals de diferents àmbits i 
també de l’ACT, és l’encarregat d’ava-
luar i validar les sol·licituds d’accés a 
les marques d’aquelles ciutats i pobles 
que compleixen els requisits per a obte-
nir alguna d’aquestes certificacions. Les 
que les aconsegueixen entren a formar 
part d’un pla de promoció específic de 
l’Agència Catalana de Turisme i adqui-
reixen una sèrie d’avantatges com són: 
visibilitat en els canals online de l’ACT; 
possibilitat d’utilitzar els distintius exclu-
sius de Ciutats i Viles amb Caràcter, 
Pobles amb Encant o Barris i Viles Ma-
rineres; participació en accions promo-
cionals de l’ACT; accés al pla de forma-
ció de l’ACT i a informes d’intel·ligència 
de mercat, entre d’altres.
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Miriam Montero rep un accèssit 
a la 4a edició del Festival de Cinema 

de la Terra Alta, In-FCTA
Redacció

El curtmetratge Aquí i allí de l’am-
pollera Miriam Montero ha rebut un 
accèssit del jurat de la 4a edició de 
concurs de curtmetratges del Festival 
de Cinema de la Terra Alta, In-FCTA. 
Aquest és el primer cop que l’ampo-
llera s’ha presentat a un festival ha-
vent realitzat ella sola tot el procés 
complet -guió, interpretació, edició i 
direcció-.

“Guanyar aquest accèssit ha resultat 
tota una sorpresa, ja que vaig desco-
brir el festival uns dies abans de l’en-
trega del curt i vaig haver de pensar 
i escriure un guió específic per a po-
der complir el màxim de 3 minuts de 
duració exigit”, explica Miriam Mon-
tero. En el curtmetratge també han 
participat Rusó Cañís com a actriu 
i Ariadna Navarro enregistrant algu-
nes de les escenes.

“Vaig escriure diversos guions, adap-
tant-me als mitjans que tenia al meu 
abast i a la curta duració exigida 
a les bases del concurs. Finalment, 
vaig optar pel guió que es basava en 

mi mateixa i en la meva experiència 
vivint lluny de casa. Al mateix temps, 
volia que fos un reflex de sentiments 
comuns entre les persones que vivim 
lluny del nostre poble natal i de què 
suposen les decisions que prenem”, 
segons l’ampollera.

Actualment, Miriam Montero viu a Ma-
drid, on estudia Comunicació Audio-
visual a la Universitat Complutense de 
Madrid, aquest setembre començarà el 
quart curs. “A Madrid, he tingut l’opor-
tunitat de conèixer moltíssima gent amb 
inquietuds molt semblants a les meves 
i amb ganes d’emprendre nous projec-
tes. Gràcies a ells, he pogut participar 
en 13 projectes audiovisuals -series, 
curtmetratges i migmetratges-”, confes-
sa. Durant aquests anys estudiant a la 
UCM, va descobrir la interpretació, 
una faceta no explorada anteriorment 
i que l’ha enganxat i fascinat. De fet, 
aquest pròxim any compaginarà els 
estudis universitaris amb un curs d’in-
terpretació.

El curtmetratge Aqui i 
allí, al canal de Youtube 
del  festival In-FCTA.

El Festival de Cinema  
de la Terra Alta, In-FCTA, 
complert.



L’Associació Cultural Sant Jordi  
i la Regidoria de Cultura organitzen  

tres presentacions de llibres
Redacció
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L’Associació Cultural Sant Jordi i la 
Regidoria de Cultura han organitzat 
durant aquest estiu tres presentacions 
de llibres, dues a la plaça Catalunya 
i l’altra al Sal  jugar l’estructura mili-
tar durantó de Plens de l’Ajnutament.

El primer llibre que es va presentar 
va ser Les marfantes de Fullola de Jo-
aquim Vilagrassa. La presentació va 
tenir lloc el passat 10 de juliol i l’au-
tor va explicar que la novel·la és un 
relat d’investigació i al mateix temps 
una història de ciència-ficció situada 
en dues èpoques. La trama és una 
barreja del que Vilagrassa recorda, 
per les seves pròpies vivències i per 
les històries que explica la gent, de 
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l’activitat de l’històric Hostal de Don 
Ramon i d’uns esgarrifosos assassi-
nats. A més a més, també s’inclou, 
gràcies a una recerca en documents 
de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, 
la històrica disputa entre Tortosa i 
el Perelló per la partida de Fullola. 
Per últim, es relata un antic projecte 
de reg (Canal de l’Aldea-Camarles) 
a través de l’estudi dels documents 
de l’arxiu d’aquella antiga comunitat 
i altres dades consultades, com les 
referències a textos de Cristòfol Des-
puig, que posen en relleu l’ambient 
d’aquella època de penúries i sacri-
ficis de la gent amb cultius de secà a 
les Terres de l’Ebre.

La segona presentació, que va ser el 
dia 24 de juliol, va ser la del llibre 
Las últimas de Filipinas de Ricard Gu-
tierrez. La trama del llibre intenta ex-
plicar què i com són els aiguamolls, 
qui hi viu en ells, a les seves platges 
i al mar. Per què són vitals per a les 
aus i de quina manera formen part 
de la història de la humanitat. Així 
mateix, es parla sobre el teatre de la 
naturalesa litoral mediterrània, la re-
presentació del qual, si les persones 
són capaces de conservar els eco-
sistemes, estarà a punt per tenir lloc 
durant molts anys més.

El darrer llibre, Dinero y militarismo. 
Del franquismo a la democracia 
(1939-2018) de Pere Ortega, es va 
presentar el passat 7 d’agost. El lli-

bre parla sobre l’obstacle derivat de 
l’escassa bibliografia i documentació 
sobre la despesa militar a Espanya. 
L’autor va explicar durant la seva inter-
venció que les qüestions relacionades 
amb la defensa no són transparents. 
A través del llibre es busca presentar 
criteris unificadors per donar una vi-
sió de conjunt que permeti delimitar 
el militarisme existent a Espanya, tant 
sota la dictadura franquista, des de 
1939, com en l’etapa democràtica 
i fins a l’actualitat. En aquesta línia, 
Ortega aborda el paper que va ju-
gar l’estructura militar durant els di-
ferents períodes polítics estudiats. I, 
de passada, es detallen els esdeveni-
ments polítics més importants que van 
tenir relació amb la pau i la seguretat 
d’Espanya d’aquestes etapes. 
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SARS-CoV-2: El virus causant  
de la COVID-19

Samuel Bru, professor adjunt de la Universitat Internacional de Catalunya

Actualment, el món es troba immers en 
una pandèmia sense  precedents, al 
món occidental, des de la grip “espa-
nyola” del 1918. La COVID-19 és una 
malaltia infecciosa causada pel virus 
SARS-CoV-2. Aquest virus pertany a la 
família delsCoronaviridae, que englo-
ba sis espècies potencialment patòge-
nes per a l’home. 

Tot i l’excepcionalitat  en què  vivint, 
no hem de perdre la visió global de 
la història, per tant, és de rigor co-
mentar que l’any 2002 el món ja va 
patir la primera epidèmia causada 
per coronavirus. Aquesta epidèmia 
va ser causada pel SARS-CoV, un vi-
rus que va afectar majoritàriament el 
món oriental durant un any i va pro-
vocar unes 800 morts, abans d’er-
radicar-se de forma sobtada. L’any 
2012, el món va sofrir la segona 
epidèmia per coronavirus, en aquest 
cas va ser provocada pel MERS-CoV. 
Aquest virus, actualment encara pre-
sent, tot i presentar una baixa capa-
citat d’infecció que fa que es concen-
tri en una regió molt concreta com 
és la península Aràbiga i no arribi 
amb facilitat a altres parts del món, 
presenta una taxa de mortalitat molt 
elevada que s’apropa al 33 %. 

A finals de 2019, va emergir des de la 
regió xinesa de Wuhan una nova espè-
cie de coronavirus anomenada SARS-
CoV-2, a causa de les seves semblan-
ces amb el SARS-CoV. Els coronavirus, 
que reben aquest nom per les espícules 
(proteïna S) observades en la càpsula 
vírica que simulen una corona (Fig. 1), 
tenen un origen zoonòtic, és a dir, el 
seu reservori natural són els ratpenats i 
pangolins abans de fer el salt a l’espè-
cie humana a través de la dieta, excre-
ments,  mossegades, etc. Actualment, 
el SARS-CoV-2 ha infectat a més de 
13 milions de persones arreu del món, 

causant la mort a més de 600.000 
d’aquestes. Segons aquestes xifres, 
aquest virus presenta una mortalitat 
del 4 %, tot i que els últims estudis de 
detecció d’asimptomàtics ja apunten 
a una reducció significativa d’aques-
ta mortalitat que podria estar per 
sota de l’1 %. 

Proteïna 
S

Fig. 1: Imatge en microscopia 
electrònica d’un coronavirus.

Fig. 2: Representació gràfica del 
reconeixement de la proteïna S amb 
el receptor ACE-2.

Aquest virus es transmet  majoritària-
ment  i de forma molt eficaç a través 
de les microgotes de saliva que es des-
prenen al parlar, respirar,  esternudar, 
etc. Les principals mesures de conten-
ció són el distanciament, la mascareta 
i la higiene de les mans. El virus ens 
entra pel tracte respiratori arribant fins 
als alvèols pulmonars, lloc de la infec-
ció primària. Els virus, en general, no 
són considerats éssers vius, ja que ne-
cessiten una cèl·lula per a poder-se 
replicar i sobreviure, per tant, durant 
el procés d’infecció es produeix un re-
coneixement virus-cèl·lula que permetrà 
l’entrada del patogen a la cèl·lula hos-
te. Cada virus desenvolupa una estra-
tègia diferent per a passar desaperce-
but i enganyar així a la cèl·lula que no 
el reconeixerà, en primera instància, 
com un organisme estrany. La proteïna 
S de la càpside del SARS-CoV-2 (és la 
“clau” del virus) reconeix un receptor 
anomenat ACE-2 (és la “porta” d’entra-
da a la cèl·lula) present a la membrana 
de les  cèl·lules  alveolars (Fig. 2). Un 
cop dins la cèl·lula pulmonar, el virus és 



capaç de mobilitzar tota la maquinària 
cel·lular al seu servei per a replicar-se 
i produir nous virions (virus fills) que se-
ran alliberats al torrent sanguini per a 
infectar altres cèl·lules veïnes i anar així 
colonitzant totes les cèl·lules del nostre 
tracte respiratori. 

El gran avantatge biològic d’aquest vi-
rus, i gran inconvenient per a nosaltres, 
és la capacitat de ser transmès abans 
de tenir simptomatologia. Dit d’una 
altra forma, quan s’analitza la càrre-
ga viral del pacient (número de virus 
en exsudat nasal) s’observa que aques-
ta presenta el seu màxim poc abans de 
patir els primers símptomes i es manté 
en nivells alts durant els tres primers 
dies de progressió de la malaltia, fet 
que provoca que durant els dies previs 
a la malaltia un pacient pugui transme-
tre de forma fàcil i ràpida el virus a tots 
aquells del seu voltant. Els graus d’afec-
tació poden anar des d’un asimptomà-
tic, passant per pacients que desenvo-
lupen febrícula, tos i malestar general, 
fins a pacients que acaben desenvolu-
pant  greus problemes respiratoris as-
sociats molts cops a disfunció multior-
gànica, provocant en alguns casos la 
mort. És molt important destacar que 
el causant directe de les afectacions 
més greus no és el mateix virus, és el 
nostre sistema immunitari. Breument, el 
virus és capaç de desencadenar una 
resposta immunitària descontrolada 
que acabarà provocant una inflamació 
dels nostres òrgans, especialment dels 
pulmons, i aquesta serà la causant dels 
casos més greus de la malaltia. Són 
molts els estudis que apunten l’edat 
avançada, la hipertensió, la  diabetis 
i les afectacions cardiovasculars i pul-
monars com els factors de més risc per 
a desenvolupar els quadres més greus 
de la COVID-19, tot i que encara no 
es coneix amb exactitud quins són els 
mecanismes moleculars que expliquen 
aquesta associació. 

El SARS-CoV-2 és un virus molt recent 
entre la població, fet que implica que 
hi hagi un desconeixement general 
dels mecanismes d’infecció, propa-
gació i evasió d’aquest virus. Durant 
els darrers mesos, s’han utilitzat fàr-
macs, desenvolupats i aprovats prèvia-
ment per a tractar altres malalties, com 
per exemple la hidroxicloroquina (trac-
tament de malària), remdesivir (tracta-

ment de l’Ebola),  ribavirin  (tractament 
de l›hepatitis C), etc., per tal de frenar 
en primera instància l›atac del virus, tot 
i que cap d’aquests  fàrmacs ha servit 
per a combatre de forma eficaç la ma-
laltia. Desenvolupar un fàrmac especí-
fic contra un patogen és un procés que 
pot arribar a durar uns 10 anys en el 
millor dels casos, ja que s›ha de seguir 
tot un protocol que permeti acabar 
tenint un fàrmac eficaç i, sobretot, que 
sigui segur  respecte a  toxicitat i efec-
tes  secundaris. El sistema més eficaç 
per a combatre malalties infeccioses 
víriques és el desenvolupament d’una 
vacuna, tot i que molts cops resulta 
molt complicat. L’objectiu de la vacuna 
és estimular el sistema immunitari (per 
això s’injecta una part del  patogen) 
sense arribar a causar la malaltia i 
esperar que quan aquesta persona 
entri en contacte amb el virus, el seu 
sistema immunitari estigui preparat (tin-
gui  memòria i  reconegui  el  patogen 
molt més ràpid) per a eliminar-lo. El 
problema principal de les vacunes és 
que molts cops estem davant de pa-
tògens que són molt canviants, dit de 
forma  correcta,  són organismes amb 
una alta taxa de mutació, per tant, 
això fa que puguin evadir amb facilitat 
la resposta immune del nostre cos. Un 
clar exemple d’aquests canvis el tenim 
en el virus de la sida, per això encara 
avui dia no existeix una vacuna eficaç 
contra el VIH. Per al SARS-CoV-2 no 

es coneix amb exactitud la seva taxa 
de mutació, però si s’ha observat que 
hi ha hagut pacients que han desen-
volupat la malaltia dos cops, suggerint 
que podria haver problemes a l’hora 
de generar memòria immunitària con-
tra el virus. Alguns experts parlen de la 
necessitat d’una vacunació periòdica, 
semblant a la grip (que requereix vacu-
nació  cada temporada), que permeti 
tenir sempre preparat el sistema immu-
ne. Hi ha d’altres que  creuen  ferma-
ment  amb una vacuna única (veurem 
l’eficàcia de la vacuna desenvolupada 
a Rússia), i d’altres, en canvi, pensen 
que no serà gens fàcil i que haurem 
d’aprendre a conviure amb el virus i es-
perar que aquest vagi perdent virulèn-
cia de la mateixa manera que va pas-
sar amb el SARS-CoV de l’any 2002. 

Per acabar, no podem obviar que es-
tem davant d’un virus molt recent i que 
hem d’estar molt atents, a llarg  termini, 
a les malalties que poden aparèixer  a 
conseqüència de la infecció en aquells 
pacients que han desenvolupat episodis 
més greus de la malaltia. Ja hi ha estudis 
que preveuen un augment de malalties 
cardiovasculars associades amb epi-
sodis de trombosis, també de malalties 
neurodegeneratives com ara l’Alzheimer, 
malalties metabòliques com la diabetis, 
etc., a conseqüència de l’atac víric so-
bre determinats òrgans com el fetge, els 
ronyons o el cervell.
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“Volia deixar reflectit l’estil de vida de 
l’època, los costums, lo vocabulari i els 

sacrificis de la pagesia. Si tot això s’escriu, 
queda per sempre”

Mireia Curto Perelló - Periodista

L’escriptor Joaquim Vilagrassa Arasa 
és fill de l’Aldea, però actualment viu 
a Tortosa. Tot i que ha residit fora de 
Catalunya durant vint anys treballant 
com a empleat de banca: ha passat 
per diferents indrets de l’Estat espa-
nyol, com Madrid, Calp i Castelló, 
i també ha estat vivint a l’estranger, 
concretament a São Paulo (Brasil). 
Quan es va jubilar, va exercir de re-
gidor al seu poble natal i de conse-
ller comarcal del Baix Ebre, època 
durant la qual va revifar el projecte 
de reg del Canal de l’Aldea-Camar-
les, tema que ha inclòs a la seva 
darrera novel·la, Les marfantes de 
Fullola.

L’any 2006, va publicar el seu pri-
mer llibre, Lo compromís de l’Opinió, 
un recull d’articles publicats durant 
vuit anys a La Veu de l’Ebre, al Diari 
de Tarragona, al Butlletí L’Aldea, a 
El Punt Avui i al Més Ebre. Com tot 
bon escriptor, li encanta la lectura. 
Confessa que el seu llibre de referèn-
cia és La Reliquia de José Maria Eça 
de Queiroz i que s’emmiralla en l’es-
criptor José Saramago. La seva altra 
afició és la música, en va aprendre a 
l’Escola de l’Aldea, on continua for-
mant part de la seva banda, i durant 

uns quants anys, també ha tocat a la 
de Tortosa.

tanya, principalment es dedicaven 
al cultiu d’oliveres i garrofers, i vo-
lia deixar reflectit l’estil de vida de 
l’època, los costums, lo vocabulari i 
els sacrificis de la pagesia, a la que 
vull homenatjar, perquè ha deixat pet-
jades històriques com l’art rural dels 
marges de pedra seca o los bancals, 
que facilitaven los cultius. Si tot això 
s’escriu, queda per sempre. 

Sense desvelar-nos cap 
secret, fes-nos cinc cèntims 
sobre la teva novel·la...

És una història de ficció, amb molta 
intriga que no es desvela fins al final, 
que manté el lector amb molta tensió 
en el marc de dos fets reals, histò-
rics, investigats. Un és la disputa de 
Fullola entre El Perelló i Tortosa i l’al-
tre lo projecte de reg del Canal de 
l’Aldea-Camarles. Ara bé, lo lector 
se n’assabenta d’estos dos fets gai-
rebé sense adonar-se’n, perquè està 
imbuït en la vida dels personatges i 
les escenes de la novel·la. 

Quins passos has seguit 
per documentar-te abans 
d’escriure Les Marfantes  
de Fullola?

Principalment, he realitzat una recer-
ca a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, 
on està tot l’expedient de la disputa 
de Fullola i on també vaig trobar do-
cumentació sobre el primer projecte 
del Canal de l’Aldea-Camarles, a 
més a més, sobre este darrer tema 
també vaig consultar documents a 
la seu de la Comunitat de Regants 
i a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre. Al final del llibre es mostren 
fotografies que donen fe de molta 
de la documentació estudiada. Des-
prés, vaig deixar lloc a la inventiva 
novel·lesca i vaig fer molta memòria 
dels records de la primera època 

Estima i defensa les Terres de l’Ebre, 
els seus costums, les seves tradici-
ons i la manera de parlar dels qui 
hi viuen. Per això ens demana que 
conservem en les seves respostes els 
articles “lo” i altres formes pròpies 
del dialecte tortosí.

Com va sorgir la idea 
d’escriure la novel·la  
Les Marfantes de Fullola?

Vaig tenir vivències de petit per la 
zona de Fullola, acompanyant los 
meus pares en les feines de la mun-



que es relata, perquè la novel·la 
se situa en dues èpoques diferents, 
però lligades. 

En què consistiria el projecte 
de reg del Canal de l’Aldea-
Camarles? Per què creus que 
és tan interessant?

És un projecte de reg malbaratat du-
rant 80 anys que, com que no s’ha 
portat a cap, perjudica directament 
5.000 hectàrees de secà i afecta a 
més de 2.000 propietaris que no 
poden regar ni millorar ni la qualitat 
i ni la quantitat del producte agríco-
la, oli d’oliva principalment. Jo estic 
molt en contra dels transvasaments 
de l’Ebre, però molt a favor del fet 
que aquí, los nostres pagesos, pu-
guin regar.  

Es podria dur a terme 
actualment aquest projecte 
de reg?

De moment torna a estar parat. No hi 
ha voluntat política i, per tant, no hi 
ha pressupost. És un abandonament 
més de les autoritats competents en-
vers estes terres del sud. La política 
agrícola és un desastre.   

Hi ha un proverbi xinès que 
diu “Fa més soroll un arbre 
quan cau que un bosc quan 
creix” que has inclòs als dos 
llibres que has escrit. Per què?

Em sembla una frase genial. Quan 
cau qualsevol cosa, un edifici, un pro-
jecte, l’índex econòmic, un pont... fa 
molt de soroll, se’n parla molt, per a 
bé i per a mal, però en el creixement 
d’estos mateixos elements, incloent-hi 
el treball de cada dia, l’ensenyament 
i/o la vida cultural, per exemple, es 
fa poc soroll, ara bé el rendiment és 
molt més gran, honrós i efectiu. Jo, 
durant la meua vida, sempre he vol-
gut participar d’un bosc quan creix. 

Què trobem de fantàstic i què 
trobem de real a la novel·la?

Fantàstica és la història de ficció, to-
talment inventada, i de real los dos 
fets històrics mencionats, los costums 
que es relaten, lo vocabulari, les ex-
pressions i els escenaris on transcor-
re la història, que encara existeixen 

avui i dels quals hi ha un reportatge 
fotogràfic a la part final del llibre. 
Diríem que és una barreja fantàstica 
de realitat.     

Parla’ns de la figura de les 
marfantes i per què has 
decidit que apareguin a la 
novel·la...

Tenia interès en destacar esta figura 
mítica, perquè hi ha gent, jove especi-
alment, que no coneix les històries que 
van protagonitzar a principis del segle 
passat. Després, en el moment d’as-
sociar-les a Fullola, he aconseguit do-
nar-li un misteri especial a la novel·la 
que crec que la fa molt més atractiva.   

Aquesta novel·la té un caire 
solidari. En què s’invertiran 
els diners que es recaptin de 
la compra dels llibres?

Personalment, no tinc gens d’interès 
crematístic, perquè jo no visc d’ai-
xò, per això he decidit que tots los 
ingressos que tindré com a autor los 
destinaré a dues causes solidàries: 
una meitat la donaré a la Caixa de 
Solidaritat, per ajudar a la gent em-
presonada políticament i a la que 
està a l’exili; i l’altra meitat la des-

tinaré a La Marató de TV3, que en-
guany estarà destinada a la recerca 
sobre la Covid-19.  

Has començat a escriure  
el teu següent llibre?

No descarto escriure’n un altre, però 
de moment gaudeixo molt d’este. Hi 
ha molta gent que, havent-lo llegit, 
em comenta coses molt interessants... 
Experiències seues d’aquella època, 
perquè van fer vida a les casetes 
de muntanya, com jo, o perquè van 
passar a Fullola los bombardejos de 
Tortosa. Sobre les marfantes, per 
exemple, ara m’han explicat un munt 
d’històries. Fins i tot, m’han aportat 
coses noves de l’Hostal de Don Ra-
mon o de les casetes dels guardes 
(peons camineros) que, si les hagués 
conegut abans, les hauria inclòs al 
llibre.

I, si em permets, en lo cas de la pre-
sentació de la meua darrera novel·la 
a l’Ampolla he d’agrair especialment 
a l’Ajuntament, a la Biblioteca Mu-
nicipal i a la Llibreria d’Avelina la 
seua col·laboració  i, especialment, 
a l’amic Manolo Sánchez, que em 
va fer una excel·lent presentació. 
Moltes gràcies!
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“A l’Ampolla sempre han sortit bons 
jugadors, tenim aquesta sort, i ara n’hi 

ha molts, però s’han de cuidar i com més 
d’hora millor”

Mireia Curto Perelló - Periodista

Llàtzer Bru Rullo amb només 22 anys 
és el nou president del Club de Fut-
bol Ampolla, convertint-se en un dels 
presidents més joves del futbol català 
i espanyol. El passat mes de juny va 
graduar-se en Biologia i vol encami-
nar la seva carrera professional cap 
al món de la indústria farmacèutica. 

Per a Llàtzer un bon entrenador és 
aquell que, principalment, sap trans-
metre les seves idees i té una alta 
credibilitat davant dels jugadors. Di-
ego Pablo Simeone de l’Atlético de 
Madrid seria el seu entrenador actu-
al de referència. El seu equip favorit 
és el RCD Espanyol de Barcelona, 
però avui es quedaria amb l’Athletic 
de Bilbao, pel compromís i l’esforç 
del club amb el seu planter.

Per quin motiu vas 
decidir presentar la teva 
candidatura com a president 
del CF Ampolla?

No tenia molt clar què fer després 
de l’estiu i com que el futbol, la di-
recció i l’organització sempre m’han 

agradat, vaig decidir presentar la 
meva candidatura com a president 
del CF Ampolla. Així que quan du-
rant el confinament va sortir aquesta 
oportunitat i vaig pensar que era un 
bon moment per tornar a reiniciar 
aquesta faceta.

Per qui està formada 
la junta directiva del CF 
Ampolla?

Som un bon grup de persones: Ferran 
Galve, Joaquim Bru, Lluís Cabrera, 
Samuel Bru, Xavi Garcia, Dani Pitar-
que, Rafel Cabrera, Meritxell Faiges, 
Pau Buera i jo mateix. Crec que for-
mem un bon equip, som amics, però 
també ens respectem, que crec que 
al final és vital per tal que hi hagi 
diversitat d’opinions. 

Quins són els objectius 
marcats per la junta 
directiva del CF Ampolla per 
a aquesta temporada?

Hem de ser conscients de l’etapa en 
la qual ens ha tocat començar: la 
Covid-19. No està sent fàcil econò-
micament i, per tant, cal vigilar amb 
això i més el primer any, que tenim 
una experiència mínima com a junta 
directiva del club. En l’àmbit espor-
tiu, hi ha dos vessants. La primera 
és que pensem que és el moment 
que el planter del club faci un pas 
endavant els pròxims dos anys. A 
l’Ampolla sempre han sortit bons ju-
gadors, tenim aquesta sort, i ara n’hi 
ha molts. S’han de cuidar i com més 
d’hora millor, és a dir, és essencial 
invertir en futbol base, que és el fu-
tur. La segona és que el primer equip 
està competint a una categoria bas-
tant exigent, la Segona Catalana. 
Per afrontar els reptes d’aquesta ca-
tegoria el nostre objectiu principal 
és recuperar tots els jugadors del 
poble que no estaven jugant a casa. 
La configuració de la plantilla no ha 
estat fàcil, sempre hi ha imprevistos, 
però hem de seguir endavant. Penso 
que el club ha treballat molt per fer el 
millor equip possible i que hi ha una 
bona plantilla.



Des que esteu al capdavant 
del club, quines són les 
accions que heu dut a terme?

Aquest estiu hem realitzat unes jorna-
des perquè els nens i les nenes ens 
coneguin, a més a més d’un campus 
que es va realitzar al juliol als matins, 
també hem introduït el soci junior (de 
0 a 18 anys) i el soci jove (de 18 
a 30 anys), les dues tarifes han re-
sultat ser un èxit. Personalment, estic 
molt agraït de la resposta dels joves 
del nostre poble. Respecte al primer 
equip, aquest any l’esforç econòmic 
l’hem fet pels de casa. Pensem que 
els hem fet bones ofertes i que hem 
fet tot el possible per tal que vingues-
sin tots els jugadors de l’Ampolla 
que no estaven. Alguns han fitxat i 
els que no ho han fet, ho tornarem 
a intentar l’any vinent. En total, hem 
passat d’1 a 7 jugadors ampolleros 
al primer equip, més els entrenadors. 

Ser un dels presidents més 
joves de la història del 
futbol català i espanyol 
podria suposar una gran 
responsabilitat. Com ho 
afrontes?

Molt bé i molt tranquil des del primer 
dia. Hi ha molta feina, però no estic 

sol, som un grup que hem agafat les 
regnes del projecte i comptem amb 
l’ajuda de molta gent, sense tots ells 
sí que seria gairebé impossible. Per 
tant, endavant!

Explica’ns el teu pas  
com a jugador pel CF 
Ampolla...

Jugar a futbol no ha estat mai el 
meu fort, sincerament. El futbol 7 
no se’m donava del tot malament, 
però el pas al futbol 11 va ser dur. 
El camp era massa gran per a mi, 
ja que m’agradava jugar a l’àrea 
rival i la temporada que no es va 
poder fer equip a l’Ampolla, m’ho 
vaig deixar. No és molt extens el 
meu recorregut com a jugador o en 
el món del futbol en general. Ara 
bé, sí que des dels 8 fins als 18 
anys organitzava els torneigs de 
futbol a la plaça Catalunya cada 
estiu i m’ho passava molt bé. Ara 
s’ha perdut, ja ens hem fet grans, 
però espero que algú ho repren-
gui. M’ofereixo a ajudar-los amb el 
que faci falta. A més a més, l’any 
passat, vaig organitzar el torneig 
de futbol platja, amb el suport de 
l’Ajuntament, patrocinadors i col·la-
boradors, crec que tot l’esforç va 
valer la pena i al final va ser un èxit. 

Parla’ns de la teva faceta 
com a jugador d’escacs...

Els escacs després dels estudis han es-
tat i són la meva prioritat. Ara estem 
aturats, no es juga i, per tant, estem 
esperant com evolucionarà la situa-
ció. Ara bé, tinc moltes ganes de tor-
nar. Tot i ser un esport molt sacrificat 
perquè requereix moltes hores d’en-
trenament, també et permet competir 
millor i gaudir-lo al màxim. Fa un any, 
vaig aconseguir el títol de Mestre Fide 
i quan es reprenguin les competici-
ons, posaré tots els meus esforços per 
aconseguir el de Mestre Internacional. 

Crec que s’haurien de potenciar els 
escacs a l’Ampolla, especialment en 
els nens i les nenes que són familiars 
de bons jugadors que ha tingut i té 
el nostre poble. És una llàstima que 
no es fomenti aquest esport, ja que 
hi ha persones que ja no hi són que 
van fer molt pel club i no podem per-
metre que es perdi. 

Podràs compaginar la 
presidència del CF Ampolla 
amb els escacs?

Segur que sí. De moment els escacs 
només em treuen hores d’entrena-
ment, tot i que ara els hi puc dedicar 
poc temps, perquè posar el projecte 
del CF Ampolla en marxa necessita 
molta dedicació. Ara bé, al comen-
çament de la nova temporada tindré 
més estones lliures, espero que la si-
tuació ja ens deixi competir i pugui 
agafar la forma per fer-ho. A més a 
més, una partida d’escacs i un partit 
de futbol tenen moltes semblances, 
tant tècniques com psicològiques. 
La manera de preparar un partit de 
futbol i una partida d’escacs és molt 
semblant, per exemple. Així que, 
quan agafi la dinàmica de les dues 
coses, estic segur que aniran bastant 
soles. 

Com t’agradaria veure’t, 
professionalment, d’aquí  
a 5 anys?

Encara no ho tinc clar. De moment 
anem per aquest any, que crec serà 
complicat en tots els àmbits per la si-
tuació que estem vivint a causa de la 
pandèmia de la Covid-19. Després 
ja veurem.
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L’habitatge com a refugi durant la pandèmia
Gemma Caballé Fabra. Càtedra UNESCO d’habitatge, Universitat Rovira i Virgili

La Covid-19 ha fet replantejar les di-
nàmiques que portàvem duent a terme 
fins al març de 2020 aproximadament 
en l’àmbit sanitari, laboral, econòmic, 
social, mediambiental, educacional, 
de l’oci, entre altres. 

En concret, pel que fa el sector de 
l’habitatge, arran d’aquesta pandèmia 
encara cobra més importància millorar 
l’efectivitat del dret a disposar d’un ha-
bitatge digne i adequat (art. 47 de la 
Constitució Espanyola), ja que precisa-
ment durant els mesos del confinament 
forçat l’habitatge es va convertir en el 
principal refugi enfront del virus.

Això va afavorir la millora de les rela-
cions entre els veïns d’una mateixa co-
munitat o barri i l’aparició d’iniciatives 
solidàries. Per exemple, veïns que es 
van oferir voluntaris per fer la compra 
d’aliments o medicines per a persones 
grans o amb problemes de mobilitat, 
per ajudar en les tasques de l’escola 
dels nens i nenes, per fer vídeo-truca-

des amb les persones que viuen soles, 
per compartir wifi o dispositius elec-
trònics, etc. Per tant, això ens porta a 
reflexionar sobre com podrien organit-
zar-se aquestes comunitats d’ara enda-
vant perquè el que ha nascut de ma-
nera “espontània” pugui convertir-se en 
“estructural” i que, d’aquesta manera, 
les comunitats de veïns o els barris po-
guessin comptar amb una xarxa orga-
nitzada de suport o solidaritat que vagi 
més enllà del confinament gestionada 
o liderada pels professionals del sector 
de l’habitatge.

Les dades també ens indiquen que ar-
ran del confinament  ha augmentat la 
demanda de lloguer d’habitatges am-
plis, lluminosos amb terrasses o jardins. 
Així com també hi ha un interès especi-
al per part d’aquells professionals que 
treballen en un sector  que possibilita el 
teletreball en deixar les ciutats o nuclis 
urbans i desplaçar la seva residència 
habitual als pobles o zones rurals on 
no hi ha tanta densitat de població.

La pandèmia també ha donat visibili-
tat a la dramàtica situació de les per-
sones sense llar, ja que precisament 
aquestes no disposen d’un habitatge 
que els permeti resguardar-se del virus. 
Durant aquests mesos els “sensellar” 
han trobat refugi als albergs, casals o 
pavellons municipals. No obstant,  que 
passarà un cop tornin a celebrar-se 
esdeveniments esportius o els casals 
tornin a omplir-se de gent amb les acti-
vitats habituals?

Uns mesos després de la decretació 
de l’estat d’alarma, ens trobem que no 
només hem de fer front a un virus des-
conegut des del punt de vista científic, 
sinó que a més a més, en relació al 
sector de l’habitatge, s’ha posat en evi-
dència la necessitat d’adoptar mesures 
de caràcter estructural i de llarg termini 
i no solucions temporals o transitòries 
especialment de cara les persones més 
vulnerables com són els “sensellar”, la 
gent gran i les persones en risc d’exclu-
sió social.

L’habitatge com a refugi durant la pandèmia
Gemma Caballé Fabra. Càtedra UNESCO d’habitatge, Universitat Rovira i Virgili

 Foto: Carles Pujalte
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Coses nostres
Lluis Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

En el transcurs de la meva llarga col-
laboració a la Marinada, majoritària-
ment, he tractat problemes, necessitats 
o qüestions diverses referents al meu 
col·lectiu, la Gent Gran. 

En eixos moments però, tenim damunt la 
taula diversos successos o actuacions: 
la “tocata i fuga” del Rei Emèrit, les 
“plantofades” que la justícia española 
va encaixant dels tribunals forans, la 
insubordinació dels “pixatinters” del 
Parlament o els treballs d’un col·lectiu 
d’expulsar-se, del damunt la pols 
molesta convergent...

I, pensant amb tot axó, m’ha vingut a 
la memòria, un article adient, que el 
meu amic flixanco Ramón Sabaté, em 
va facilitar i, que em permeto fer-vos-el 
arribar.

No m’han d’influir
Fa un temps per TV van fer durant tres 
temporades una sèrie, danesa que 
em va captivar, és deia, de Borgen. 
Tractava de les interioritats de la 
política del país i uns quants capítols 
van estar destinats a la deserció d’uns 
politics dels seus partits de tota la 
vida perquè, s’havien allunyat dels 
principis fundacionals que els va 
atraure per militar-hi. Em va recordar 
la metamorfosi de sigles que el partit al 
qui vaig entregar part del meu temps 
lliure per treballar i conservar l’esperit 
de centre social català que te la nostra 
nació que vol convertir-se en un estat 
independent, no s’ha vist alterada per 
les darreres votacions, ni autonòmiques 
ni de l’Estat. On el periodisme d’estat 
ja encomanava a la floristeria de 
la funerària els rams per acomiadar 
aquest esperit català que es manté 
malgrat la divisió del mateix amb més 
partits. Tots aquets partits tenen en comú 
l’esperit republicà i independentista 
si be tenen les seves ideologies 
diferents ( lliberals, demòcrata cristià, 
conservadors, centre dreta, centre 
esquerra, ecologistes , etc ) Vull dir que 
els poders de l’estat no han aconseguit 
posar el deixant funerari. Es més, 
crec, que amb els processos judicials 
dels components del govern que van 

fer la declaració d’independència, 
el judici contra el major dels mossos 
d’esquadra, les escoltes telefòniques, 
els puerils informes policials, les 
exemplaritats dels negocis del pare, 
la voluntària ceguesa del fill. La gent 
comença estar farta de tot aquest 
circ, i dia a dia abraça les opcions 
republicanes i independentistes. Vet 
aquí la proliferació de partits que 
presentaran les seves candidatures a 
les properes eleccions.

El gobierno i la Audiència Nacional, 
com ja ha solucionat el problema dels 
ordinadors del senyor Barcenas s’ha 
quedat sense feina per tal de preservar 
al rei han volgut ennuvolar i distraure 
l’atenció de les espanyes, ha tornat al 
cap de sis anys acusar, ara, a tota la 
família Pujol d’organització criminal. 
No sortiré en defensa dels Pujols, 
com el expresident Felipe Gonzalez 
ho ha fet en mitjans de comunicació 
més potents que els meus a favor de 
les feines opaques del campechano. 
Si els Pujols son culpables que paguin. 
No faltaria més!. Però que tinguin 
un judici just i puguin defensar-se 
en millors condicions que les que 
van donar als consellers del procés 
català. Possiblement els delictes que 
els imputen deuen d’estar prescrits i tot 
serà una pantomima, però jo encara 
espero que l’expresident mogui l’arbre 
perquè caiguin les fulles com va dir fa 
sis anys. No voldria suposar que es 
tractes d’un arbre de fulla perenne.

El que si crec és que els Borbons son 
arbres de la fulla caduca i més aviat 
o més tard cauran. A Madrid aquest 
darrer dissabte ja ha hagut manifestació 
en la seva contra. La seva forma tant 
peculiar de guanyar-se la vida i a més 
de fer-se una guardiola, per quan es 
jubilin no ha agradat a la gent i menys 
a aquells que veiem perillar la nostra 
pensió o la feina. Alguns d’aquets de 
sang blava de l’Europa comunitària, 
han tingut la delicadesa de donar 
part del seus sous com ajudes per 
combatre les sequeu-les de la crisi de 
la pandèmia, Aquí a principis de juny 
el Felip VI va cabrejar a la ciutadania 

per la seva arrogància i supèrbia, 
van tenir la iniciativa, més pròpia de 
una passada època feudal al reunir-
se amb les Corporacions Nobiliàries 
i Cavalleresques. Ordres Militars, les 
Reals Mestrances, etc.( Ja m’agradaria 
preguntar qui va pagar el càtering, 
suposo que l’estat). Per demanar oli i llet 
per contribuir al Plan de la Creu Roja i 
fer front als problemes de fam que esta 
comportant el Covit19. Tanta Corte Real 
de un país que cada vegada hi ha més 
desigualtats entre els més rics i els més 
pobres. Aquesta trobada va avergonyir 
fins i tot a molts monàrquics de a peu 
i de bona fer, que no ajudaran res al 
manteniment del seu tron 

L’esperit social que tenim a Catalunya, 
no el tenen tant arrelat fora. Per això no 
m’influenciaran, ni les manipulacions de 
la “Vanguardia“ d’algun article d’opinió 
d’un professor de matemàtiques o fìic de 
la Rovira Virgili, crític amb les mesures 
del govern Torra sobre el covi19, al 
Financial Times. Ni les insinuacions de 
Cronica Global,ni Economia Digital. 
No m’influenciaran. I crec que l’esperit 
de treball de La Coordinadora 25S farà 
caure la fulla de la monarquia encara que 
Pujol no hagi sacsejat la rama. Espero 
que a la tardo quan hagin eleccions 
a Catalunya l’esperit independentista 
guanyi, i estigui preparat el contenidor 
del rebuig vegetal.
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PERDIU DE MAR – CANASTERA
Glareola pratincola

 Paco Cabrera Curto

Procedència i espècie: La Perdiu 
de Mar és una espècie d’ocell ca-
radriforme de la família Glareolidae 
pròpia de l’Àfrica, Europa Mediter-
rània i sud-oest d’Àsia. És un ocell 
limícola atípic, que recorda a una 
Oroneta gran, ja que s’especialitza 
en alimentar-se volant. Nia al Delta 
entre els mesos de abril-juny.

Morfologia: És un ocell robust, 
llarg que mesura entre 24 i 28 cm. 
Posseeix una envergadura d’ales 
superior a la de l’oreneta, d’uns 
60-70 cm. Té les potes curtes i no 
sobresurten de la cua quan vola, 
la qual és enforquillada. El seu bec 
és curt i corbat cap avall, adaptat 
a la captura d’insectes, i l’espatlla, 
el cap i el pit són de color marró. 
Les plomes de vol són fosques tirant 
a negres i la zona de la gola la té 
marcada amb una espècie de pitet 
(babero). 

Alimentació: S’alimenta d’insec-
tes que captura en ple vol. Roda 
dits, papallones, mosques, mosquits, 
entre d’altres.

Habitat: A l’estiu, habita a la costa 
mediterrània de la Península Ibèrica, 
en zones humides de Catalunya, 
França, Itàlia i als Balcans. Se la 
sol trobar en pastos frescos i humits, 
marjals i salines. 

Les colònies de nidificació soles ser 
formades per varies parelles d’aques-
ta espècie, normalment acompanya-
des per parelles de potes-llargues, 
xatracs, fumarells , etc. 

Reproducció: Nidifica en forats 
del terra i pon 2 o 3 ous en una 
sola niuada. Quan cria i nota un 
perill provocat per un depredador, 
sigui humà o animal, crida i ataca 
donant voltes i fent vols en picat per 
sobre de l’intrús. Un altra estreteja 
per apartar el depredador del niu és 
posar-se a 10-12 metres d’aquest, 
gitada al terra amb una ala aixeca-
da, fen de veure que està ferida per 
a que aquest vagi a agafar-la; quan 
està a prop arranca a volar, però ja 
ha salvat la posta. 

Ambdós individus coven els ous du-
rant 22 o 23 dies, i quan surten els 
polls, el pares resten a la colònia fins 
que les cries poden volar cap a les 
zones on passen l’hivern, com ara 
Tunísia. 

Curiositats: A la zona del Mar 
Menor (Múrcia) hi havia una de les 
colònies més importants de la Penín-
sula Ibèrica, però a conseqüència 
de les modificacions del seu hàbitat 
i de la maquinària pesant que tre-
ballava als conreus, es van extingir 
durant uns quatre o cinc anys. 

Al 2003 hi van aparèixer 8 parelles 
que van refer la colònia, amb la col-
laboració del projecte “Canastera 
ANSE”. 
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La partida de Llàtzer Bru
Seguim amb els finals!

El passat 8 de febrer el Gran Mestre rus Yuri Averbaj va 
complir 98 anys, sent el Gran Mestre més gran de la 
història. És l’últim gran que va conèixer al segon campió 
del món Emmanuel Lasker del qual vam parlar el pas-
sat número. Yuri ha contribuït enormement al món dels 
escacs, a part de ser un fantàstic jugador, participant 
del magistral torneig de Zurich de 1953 i guanyador el 
mateix any del Campionat de la URRS, el torneig més 
fort d’aquell moment, per davant de jugadors com Mark 
Taimanov, Víktor Korchnoj, Tigran Petrosian (8è campió 
del món l’any 1963) o Yefim Geller. A més a més, ha es-
tat àrbitre internacional i exercint a campionats del món 
i president de la Federació russa d’escacs. Per qualsevol 
jugador d’escacs que es vulgui iniciar en finals els seus 
cinc volums de finals són magistrals. Tot i tenir errors, és 
admirable la capacitat d’anàlisi que mostra a les vari-
ants sense l’ajuda de màquines. Els seus llibres van ser 
els primers, juntament amb els de Vassily Smyslov, de do-
nar unes bones lliçons sobre l’última etapa de la partida. 
A continuació es presenta un dels finals que ell analitza. 
En aquest final, en principi s’haurien de firmar les taules 
però les negres han de jugar bé. Seria més complicat 
rascar mig punt si l’alfil negre fos de caselles blanques o 
els peons estiguessin a l’altra banda, és a dir, pel juga-
dor que porta l’alfil és clau que l’alfil controli la casella 
de Fianchetto, en aquest cas g7. La idea passa per ata-
car els peons i aconseguir una fortalesa, vigilant de no 
caure en algun parany que a continuació veurem.

1...Ac1! Cal atacar els peons per darrere. [1...
Ac3 Esperar no serveix. 2.h7 Rg7 (2...Ab2 3.f6 1–0) 
3.Re6 Rxh7 Eliminar quest peó és perillós i ajuda a les 
blanques ja que s’acaben les possibilitats d’ofegar el 
rei negre i, a més, el rei blanc penetra a la posició. 
(3...Rh8 4.f6 Ab2 5.Rf7 Ac3 6.Re8 (6.g6?? Axf6) 6...
Ab2 7.f7 Aa3 Recordeu aquesta posició! El peo de no 
està a g6 i per tant no hi ha opció d’ofegar, així doncs 
guanyen les blanques. Ho veiem a la se-
güent variant: 8.f8D+ Axf8 9.Rxf8 Rxh7 
10.Rf7 Rh8 11.Rg6! (11.g6?? Ofegat = 
Taules!) 11...Rg8 12.Rh6 Rh8 13.g6 
Rg8 14.g7 1–0) 4.Rf7! Rh8 5.g6 
Ab2 6.f6 Axf6 7.Rxf6 Rg8 8.g7 

1–0] 2.h7 [2.g6+ Rg8 3.h7+ Rh8 (3...Rg7?? Aques-
ta perd, perquè el negre cau en una trampa important. 
4.Re6 Ab2 (4...Rh8 5.f6 Ab2 6.g7+ Rxh7 7.Rf7) 5.f6+ 
Axf6 6.h8D+ Rxh8 7.Rxf6) 4.f6 Ab2 5.g7+ (5.Re6 Axf6 
6.Rxf6 Taules.; 5.f7 Aa3 6.Re6 Ab4 7.Rd7 Aa3 8.Re8 
Ab4 Ara la diferència respecte la d’abans que havíem 
de recordar és el peo a g6 que defensa el d’h7 i provo-
ca l’ofegat. Per tant és important la primera jugada (Ac1) 
ja que els peons s’han d’atacar per provocar això.) 5...
Rxh7 6.Re6 Rg8] 2...Rg7 3.g6 Ab2 [3...Rh8 4.f6 
Ab2 5.f7 Aa3 6.Re6 Ab4 És el mateix que abans, tau-
les.] 4.Re6 Rh8 5.f6 Axf6 6.Rxf6 [Taules. En con-
clusió, aquest final no és fàcil però si el jugador de l’alfil 
és del color de la casella 2 cavall, hi ha moltes opcions 
de fer taules. Tot i això cal jugar precís i vigilar en tot 

moment. No recomano menjar el peó 
d’h7 a no ser que sigui molt clar, i el rei 
normalment pot estar millor a h8 que a 

g7, ja hem vist quina tècnica podien 
utilitzar les blanques si estava a g7. 
Magnífic, Averbaj!]
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Aliments i begudes durant els dies més calurosos

Tot i que sembla que l’estiu se’ns aca-
ba, encara queden uns dies amb calor 
per tant és interessant tenir en compte 
alguns CONSELLS PER MANTE-
NIR-NOS MÉS FRESCOS quan les 
temperatures son més altes, com per 
exemple:

•  EVITAR aliments i/o salses 
picants, salats o amb molt de 
sucre, ja que el cos utilitzarà l’aigua 
per rebaixar la concentració d’aquests 
2 elements últims en sang provocant 
l’efecte de la deshidratació.

•  EVITAR l’alcohol, els refres-
cos o productes amb cafeïna 
ja que encara que pensem que ens 
hidraten, fan l’efecte contrari: ens 
deshidraten.

•  VESTIR-SE amb roba de cotó, 
ja que es molt més fresca que la sin-
tètica.

•  REFRESCAR-SE la cara amb es-
prais refrescants de cara o brumes.

Segurament durant aquests dies de 
calor hem estat preparant amanides,  

gaspatxos o cremes o purés freds i hem 
consumit força fruita de temporada 
com el meló i la síndria, i evidentment 
aquests aliments i aquestes prepara-
cions culinàries han fet una mica més 
portadora la calor. Tot i així, també 
existeixen altres aliments que ens 
poden ajudar a combatre la 
calor, com per exemple:

•  Les mores i els gerds, contenen 
un component anomenat antocia-
nines, les quals tenen efecte antiinfla-
matori i a més a més fan disminuir la 
pressió, per tant ens ajuden a dismi-
nuir la temperatura corporal a través 
de la circulació.

•  La menta també té un efecte refres-
cant i el podem incorporar a l’aigua, 
als gaspatxos, amanides i/o purés 
o cremes.

• Les maduixes i la papaia.

Les RECOMANACIONS ALHORA 
D’HIDRATAR-MOS son:

Beure uns 10 gots d’aigua (1.5-2L) al 
dia per compensar les pèrdues de la 
suor i l’orina.

Beure altres líquids, a més de l’aigua, 
ja que pot estimular l’apetència de 
consumir líquids.

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



Evitar llargs períodes de temps sense 
consumir líquids, ja sigui en forma d’ai-
gua, infusions, llet o sucs naturals, o en 
forma d’aliments rics en aigua (fruites i 
hortalisses).

Amb temperatures altes (+30ºC) i 
major humitat ambiental la pèrdua 
d’aigua és major, per lo que s’haurà 
d’augmentar la ingesta.

A partir dels 30 minuts d’exercici físic, 
ens hem de rehidratar.

Per un exercici d’intensitat lleu-mode-
rat, es recomana 150-250 cc d’aigua 
cada 20 minuts des del començament.

Per aprofitar al màxim el poder de rehi-
dratació, la temperatura de l’aigua no 
ha de ser inferior a 10-15ºC.

A TENIR EN COMPTE: el consum 
de begudes fredes fa que el cos hagi 
de treballar més per equiparar-les a 
la temperatura corporal (36,5 – 37,5 
ºC), la qual cosa suposa que l’organis-
me ha de fer un esforç que no sempre 
és positiu. A més, la sensació de fres-
cor s’evadeix més ràpidament amb la 
ingesta de begudes molt fredes. Així, 
com més energia necessita l’organis-
me (per equiparar la beguda a la Tª 
corporal) més sensació de calor es 
tindrà després. Per tant, millor con-
sumir begudes a temperatura  
ambient.

I SI NO ENS AGRADA L’AIGUA 
O NO ENS APETEIX?

Aquí cal buscar alternatives per a que 
ens puguem hidratar i que alhora si-
guin saludables, per tant l’alternativa a 
l’aigua o als refrescos comercials (poc 
recomanables) serien els refrescos natu-
rals o aigües saboritzades naturals, les 
quals ens hidrataran i a més a més ens 
refrescaran, alhora que son més salu-
dables. Per aconseguir-ho el que hem 
de fer és:

•  PRIMER  escollir equipament/
estris atractius tipus “vintage” o més 
sofisticats: guerres, palets per brotxe-
tes, culleres infusores, batidores, ca-
nyetes, gots..., això farà més atracti-
va la beguda que anem a preparar.

•  SEGON  escollir un edulcorant 
natural, com podria ser: aigua de 
coco, anís estrellat, cacau en pols, 
canella, coco ratllat, dàtils, orellons i 
panses, llet de coco, pols de nabius, 
vainilla (si infusionem les espècies 
sempre ens donaran més sabor).

•  TERCER  escollim el gust del nos-
tre refresc, incorporant:

AIGUA + FRUITA O HERBES AROMÀ-
TIQUES O VERDURES + GEL (poden 
ser de sabors: suc de llimona, menta, 
maduixa, herbabona...)

EL CONSELL: No hem d’esperar 
a tenir set per començar a beure. La 
sensació de set apareix quan ja tenim 
una pèrdua hídrica de l’1%, el que pot 
afectar al nostre estat d’hidratació, així 
com al rendiment físic i a les capacitats 
cognitives.
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La 
Marinada

volta
el Món

Gemma i Juani al Japó.

Carmelo, Paqui, Leonor i Secundino de creuer pels Emirats Àrabs.



Fotos de la col·lecció fotogràfica "Imatges d'un temps 1950-1970 d'Andreu Capera"
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La Regidoria de Turisme reinventa la  
Nit Màgica tradicional i la transforma  
amb la Nit Màgica en desconfinament

Redacció

Aquest any, arran de les circumstàn-
cies provocades per la pandèmia de 
la Covid-19, des de la Regidoria de 
Turisme es va creure convenient dis-
senyar una Nit Màgica diferent, una 
Nit Màgica dividida en fases.

A través d’aquesta idea, es van dis-
tribuir els espectacles per setmanes, 
tres dels quals van ser itinerants i l’al-
tre, que era un espectacle d’ombres 
xineses, va tenir lloc al port pesquer. 
“Aquest format ha afavorit poder res-
pectar les normes sanitàries bàsiques 
per tal de frenar el contagi del virus, 
ja que les actuacions es podien veu-
re des de les terrasses, bars, restau-
rants, balcons o finestres. En el cas 
del port pesquer, l’espai és molt gran 
i també es va controlar en tot mo-
ment l’aforament”, explica Meritxell 
Faiges, regidora de Turisme.

Aquests espectacles es van dur a ter-
me els dies 4, 18 i 25 de juliol i l’1 
d’agost per diferents carrers de l’Am-
polla, amb l’objectiu d’evitar que 

els veïns, les veïnes, els visitants i 
els turistes formessin aglomeracions. 
“A més a més, un equip de segure-
tat anava al costat de l’espectacle 



recordant a tothom que s’aturava 
al carrer per gaudir de la música 
i la festa que l’ús de la mascareta 
era obligatòria, i que no es podia 
concentrar molta gent al voltant de 

l’espectacle”, recorda la regidora 
de Turisme.

“Des de la Regidoria de Turisme va-
lorarem molt positivament el format, 

ja que ha complit les expectatives 
sanitàries i ha fet possible que el pú-
blic respectés les limitacions marca-
des per la situació que estem vivint”, 
argumenta Meritxell Faiges.
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Suspesa la XVI edició de l’IRONCAT 
de l’Ampolla

Redacció

La XVI edició de l’IRONCAT de l’Ampolla, que 
en un principi estava prevista que se celebrés 
el 16 de maig de 2020 i que va ser ajornada 
fins al 3 d’octubre de 2020 a causa de la 
pandèmia de la Covid-19, ha quedat definiti-
vament suspesa.

L’organització ha pres aquesta difícil decisió 
per la incertesa que encara actualment condi-
ciona el dia a dia de la societat i, conseqüent-
ment, la realització d’esdeveniments esportius.

Fins al darrer moment, s’ha intentat mantenir 
viva la XVI edició, esperant que amb la dismi-
nució de la incidència del virus i l’adaptació 
organitzativa a les noves condicions es podria 
dur a terme un IRONCAT diferent.

Les condicions, a finals del mes de juliol de 
2020, data en què es va prendre la decisió, 
lluny de millorar, empitjoraven. Aquest fet, 
a part del primordial principi de prudència 
sanitària, impossibilita la preparació i orga-
nització amb la calma i certesa necessàries 
perquè un esdeveniment esportiu de la mag-
nitud de l’IRONCAT pugui tenir els resultats 
esperats.

“Aquest any, tot ha jugat en contra. Dema-
nem disculpes a tots aquells que heu diposi-
tat la vostra confiança en nosaltres després 
del canvi de data, de traçat i ara amb la 
suspensió definitiva de la competició. Com 
no podria ser d’altra manera, es tornarà el 
cost de la inscripció a tots els participants”, 
explica l’organització de l’IRONCAT de 
l’Ampolla.

L’equip que organitza la competició ja ha 
començat a treballar en l’edició de 2021, 
que se celebrarà el 22 de maig de l’any que 
ve pels circuits tradicionals.

“És la nostra intenció fer un IRONCAT de 
llarga distància, però a causa de la in-
certesa imperant, i el fet que ens haurem 
d’adaptar als nous protocols, més endavant 
concretarem quin tipus de prova farem”, es-
pecifica l’organització. “Sense cap dubte 
serà una edició diferent. Adaptada a les 
noves mesures de prevenció i amb un afora-
ment limitat”.
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