
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

La blogger Paula Gonzalvo @allende.losmares juntament amb l’instagramer Jonathan Rius @
pinapli, així com representants de Nautal, onaagency i dflyvision han visitat recentment l’Ampo-
lla en el marc de dos famtrips per tal de donar a conèixer el nostre port, les rutes de natura, la 
riquesa de la nostra gastronomia i els productes del nostre municipi. Van visitar la bassa de les 
Olles, els vivers de marisc degustant els fruits de la badia, van conèixer el sake ecològic i van 
gaudir de l’art dels nostres restauradors. Ja hem començat a treballar per a la campanya 2021!
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La tardor, com la primavera, sempre l’he considerat una 
estació esperançadora que ens allibera dels estius calents, 
sufocants i enganxosos i ens prepara per a l’hivern que, en 
la nostra zona, no és massa sever. Temps de collita d’arròs, 
de garrofes, de raïm, de castanyes i bolets. Recollir és arre-
plegar els fruits d’allò que hem sembrat. En el cas de l’arròs, 
les garrofes i el raïm tinc la sensació que anirà bé, l’orat-
ge ha acompanyat, però en les castanyes i els bolets hem 
fracassat. Les castanyes perquè ja no tenen aquella utilitat 
escalfadora, ja no fa fred com abans, i pel que fa als bolets 
us he de dir que no sé què ha passat. El canvi climàtic, 
suposo. Los boscos només ens compensen amb paisatges 
lluminosos i colorits d’ensomni i d’un benestar, passejant-hi 
i gaudint d’aquell silenci només trencat i ben acompanyat 
pel cant angelical dels moixons que encara hi habiten. La 
falta de bolets, que és el que més enyoro en aquesta tardor 
pandèmica, no fa que m’escapi de la preocupació de la 
situació en la qual la Covid-19 ens ha sotmès, especialment 
en el moment que ens han tornat a restringir les relacions 
socials i també laborals que encara no havíem recuperat de 
la primera onada. Veig poc i de lluny els amics i la família 
i ens hem convertit en robots que ens relacionem telemàtica-
ment, però això no seria tan dolent si el món continués fun-
cionant i produint. Encara bé que, pel que fa a la salut, el 
món científic i el sanitari, des dels serveis de neteja fins als 
estaments especialistes més elevats, estan donant-t’ho tot, 
fins i tot la mateixa vida, perquè estaríem ben apanyats si 
haguéssim de dependre només de les nefastes decisions del 

Ombres i colors de la tardor
món polític, que usen sense escrúpols morts i malalts com a 
arma llancívola per als seus interessos partidistes/electorals. 

És curiós, sense entrar en detalls, lo cas de l’Ampolla, per 
no posar milers d’exemples més llunyans, on hem vist, sim-
plement passejant pels carrers, caps de setmana abarrotats 
de gent i, de sobte, altres consecutius buits completament, 
víctimes de decisions polítiques sobtades, imprevistes fins a 
l’extrem d’haver de tancar portes, de cop, amb les neveres 
i les cambres frigorífiques plenes. No tinc cap dubte que les 
últimes mesures són necessàries, i així ho confirma el món 
sanitari que és qui n’entén de veritat i del qui realment ens 
en podem refiar, però les pèrdues econòmiques i el desastre 
laboral que representa sí que és qüestió de responsabilitat 
política que ja hauria d’estar previst. No pot ser que es dei-
xen abarrotar les grans superfícies comercials, que salvem 
bancs, que condonen los deutes als polítics i totes les seues 
martingales i condemnem els petits empresaris i els autò-
noms a la ruïna total sense cap altra consideració. En èpo-
ques de dificultats es veu la talla dels dirigents i, en aquesta, 
no hem tingut sort: estan despullats, i nosaltres, fotuts. Lo mal 
no és no trobar bolets... lo mal és la salut física, mental, 
econòmica i laboral. Malgrat tot, no deixem de contemplar 
els paisatges colorits de la tardor. Ens distraurà d’aquelles 
ombres i ens enriquirà, alimentant aquella esperança que la 
pandèmia i els dirigents polítics ja ens han negat.  

Joaquim Vilagrassa 
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Ple de l’Ajuntament 11 de 
Maig de 2020.

SR. ALCALDE-PRESIDENT  
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto  
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- INFORMAR SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A 
TERME EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE L’AMPOLLA PER FER FRONT A LA PANDÈMIA 
COVID-19.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., d’acord 
amb l’enregistrament del minut 3:41 al 36:58 del CD.

El Sr. alcalde dóna les gràcies al cos de vigilants, la briga-
da d’obres, Càritas, personal de l’Ajuntament, Creu Roja, 
Protecció Civil, a tot l’equip de govern, a tot l’equip sanitari 
del poble i del país en general per la feina duta a terme 
en relació amb les circumstàncies que s’estan vivint. També 
agraeix l’interès mostrat pel Sr. Castañeda.

2.- INFORMAR SOBRE EL PLA DE RELLANÇAMENT 
SOCIOECONÒMIC I DE PREVENCIÓ CONTRA EL 
COVID-19 PREVIST PER L’AJUNTAMENT DE L’AM-
POLLA.

Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., d’acord 
amb l’enregistrament del minut 37:00 al 1:25:00 del CD.

El Sr. alcalde explica que, respecte a la part econòmic de 
prevenció d’aquest rellançament socioeconòmic, ja s’han 
acordat de fer algunes accions, tot i que, en un proper ple, 
s’aprovaran altres mesures.

Ple de l’Ajuntament 21 de 
maig de 2020.
SR. ALCALDE-PRESIDENT  
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:

Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto  
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- APROVACIO, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
L’ACTA DEL  PLE DE LA SESSIÓ DE 12-3-2020.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit 
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 02:00 
al 05:08.

Se sotmet a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta de 
la sessió, que s’aprova per unanimitat dels assistents.

2.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES 
EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 12-3-2020.

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregis-
trament del minut 05:10 al 10:17.

3.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE LA MO-
DIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT.

El Sr. alcalde dóna compte de la modificació de crèdits 
número 2, obrant a l’expedient.

Crèdits a augmentar:

Àrea de despesa Partida pressupostària Augment

1 134 22104 EPIs personal 
corporació 10.000,00 €

1 1532 21006
Reparacions 
infraestructures 
temporal Gloria

15.000,00 €

SUMA 25.000,00 €

Àrea de 
despesa

Partida 
pressupostària

Crèdit 
definitiu Disminució

1 1621 
22700

Recollida 
escombraries 
i altres altres 
empreses

90.000,00 € 10.000,00 €

1 1531 
21500

Manteniment 
mobiliari urbà 34.000,00 € 15.000,00 €

SUMA 25.000,00 €

Crèdits a reduir:
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Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, enregistrament del minut 10:18 al 13:08 .

El Plenari en queda assabentat.

4.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE LA MO-
DIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT.

El Sr. alcalde dóna compte de la modificació de crèdits 
número 3.

Crèdits a augmentar:

a partir de la partida de la incorporació de les multes urba-
nístiques, inversions no associades a les infraestructures d’ús 
general. En aquest cas serien els 250.000,- € que es destinen 
del romanent que hi ha, per a crear una nova partida per als 
microcrèdits, i es crea una altra partida per a les subvencions 
per a establiments, comerços i autònoms de per un import de 
60.000,- €, que vénen directament del Patronat Municipal 
de Turisme, per la cancel·lació de la festa de l’ostra i de les 
festes majors. A més es crea una partida d’inversió, de la 
qual, han rebut per part del Parc Natural, una subvenció per 
un import de 29.931,48,- € per a fer un projecte, que puja 
49.759,25,- €, per la qual cosa, l’Ajuntament aportaria un 
import de 12.827,77,- €. 

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de la 
modificació de crèdit número 4, més amunt transcrita, que 
s’aprova per 7 vots a favor del Grup municipal de Junts per 
L’Ampolla i 4 vots en contra dels GG.MM. d’ERC i C’s.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL·LACIÓ, 
MANTENIMENT i EXPLOTACIÓ DE DUES ESTACI-
ONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL 
MUNICIPI DE L’AMPOLLA. 

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació de 
l’expedient de concessió demanial per a la instal.lació, 
manteniment i explotació de dues estacions de recàrrega de 
vehicles elèctrics, obrant a l’expedient.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, enregistrament del minut 30:59 al 35:53.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de l’expedient 
de concessió demanial per a la instal.lació, manteniment i 
explotació de dues estacions de recàrrega de vehicles elèc-
trics, més amunt transcrit, que s’aprova per 8 vots a favor dels 
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 vots en contra del 
Grup municipal d’ERC.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAU-
LES, CADIRES i ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT 
LUCRATIVA.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de modificació de 
l’ordenança fiscal número 18, obrant a l’expedient.

“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal 
amb efectes de data 11-03-2020 i fins a la data de 31-12-
2020, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el 
termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats 
tributaris de la mateixa”.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, enregistrament del minut 35:55 al 40:50.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de 

Àrea de despesa Partida pressupostària Augment

3 311 22799

Plans de 
prevenció per 
la promoció 
turística 
saludable

12.000,00 €

SUMA 12.000,00 €

Àrea de 
despesa

Partida 
pressupostària

Crèdit 
definitiu Disminució

3 338 
22609

Festa Tres 
Tombs 12.000.00 € 12.000,00  €

SUMA 12.000,00 €

Crèdits a reduir:

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit 
del seu vot, enregistrament del minut 13:09 al 13:47.

El Sr. alcalde explica que, en aquesta modificació de crèdit 
número 3, s’habilita una partida nova per a la creació del pla 
de prevenció per a la promoció turística saludable i per un import 
de 12.000,- €. Aquesta xifra s’obté de la cancel·lació de la 
festa dels tres tombs que aquest any 2020 no es pot celebrar 
per les circumstàncies de la Covid-19.

El plenari en queda assabentat

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODI-
FICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

El Sr. alcalde dóna compte de la modificació de crèdits 
número 4.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit 
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 13:48 
al 30:58.

El Sr. alcalde explica que en aquesta modificació s’ha creat 
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la modificació de l’ordenança fiscal número 18, més amunt 
transcrit, que s’aprova per unanimitat dels assistents.

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 39 REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ ME-
CÀNICA A LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES 
ZONES I AL PÀRKING MUNICIPAL DEL BARRANC 
DE CERVERA.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de modificació de 
l’ordenança fiscal número 39, obrant a l’expedient.

La proposta inclou la modificació de l’article 3r “Àmbits i 
quanties” pel que fa a l’apartat.3.3 que regula el cost  de 
l’enganxina  que poden adquirir els propietaris de vehicles 
que paguin l’Impost de Vehicles a l’Ampolla, rebaixant  el 
cost  a la meitat 5 €

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, enregistrament del minut 40:51 al 42:35.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de 
la modificació de l’ordenança fiscal número 39, més amunt 
transcrit, que s’aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. de 
Junts per L’Ampolla i C’s i 3 vots en contra del Grup municipal 
d’ERC.

9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVEN-
CIONS PER AL MANTENIMENT i REPRESA DE LES 
ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE L’AM-
POLLA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ 
GENERADA PER LA COVID-19, I CONVOCATÒRIA 
SIMULTÀNIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inicial 
de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, 
obrant a l’expedient.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, enregistrament del minut 42:37 al 54:20.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions, que 
s’aprova per unanimitat dels assistents.

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN 
FORMA DE MICROCRÈDITS DESTINATS A LA PETITA 
i MITJANA EMPRESA DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA 
AFECTADA PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA 
PEL CORONAVIRUS COVID-19.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inicial 
de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, 
obrant a l’expedient.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 

seu vot, enregistrament del minut 54:21 al 59:45.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions,  que 
s’aprova per unanimitat dels assistents.

Ple de l’Ajuntament 28 de 
Maig de 2020.
SR. ALCALDE-PRESIDENT  
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto  
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBA-
NÍSTIC DEL PORT DE L’AMPOLLA.

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació pro-
visional de la modificació puntual del Pla Especial urbanístic 
del port de l’Ampolla, obrant a l’expedient.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 0:40 al 12:57.

El Sr. alcalde explica que el Pla Urbanístic del Port, en la 
seva aprovació inicial, va estar en exposició al públic, sense 
haver-se registrat cap al·legació al respecte. Han estat rebudes 
per part de totes les Administracions les seves aportacions, 
les quals, el Sr. Arasa diu que són molt positives, ja que es 
redueix considerablement l’afectació que es feia a la platja. 
No obstant això, el Ministerio de Transición ecológica, va 
demanar de fer algunes modificacions al Pla, respecte a la 
línia de la ribera, i la justificació a l’ampliació de les instal·la-
cions. Un cop fetes les incorporacions requerides per part del 
redactor del pla, que és Ports de la Generalitat, se’n procedeix 
a l’aprovació provisional i, posteriorment, al trasllat a la CUT, 
per a l’aprovació definitiva.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la modificació 
puntual del pla especial del port de l’Ampolla, més amunt 
transcrita, que s’aprova amb 8 vots a favor dels GG.MM. de 
Junts per L’Ampolla i C’s i 3 en contra del grup municipal d’ERC.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 
D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA A 
L’ASSOCIACIÓ TAULA DE CONSENS PEL DELTA i 
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D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS

El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’adhesió a l’As-
sociació “Taula de Consens pel Delta” i aprovació dels seus 
estatuts, obrant a l’expedient:

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 12:59 al 28:40.
El Sr. alcalde explica que, tal com consta en la documentació, 
els diferents Ajuntaments han creat una taula de consens, la 
qual, ja funcionava de manera informal des de fa uns anys, 
i ara, a causa dels danys ocasionats pel temporal Glòria, 
s’ha acordat crear-ne els estatuts i  donar-hi una forma més 
institucional ja que, d’aquesta manera, es podran rebre apor-
tacions per part d’empreses privades i associacions per a la 
reconstrucció del Delta.

Se sotmet a votació la proposta d’adhesió a la Taula de 
Consens pel Delta, que s’aprova per unanimitat dels assistents.

JUNTA DE GOVERN 23 DE 
JULIOL DE 2020
DESPATX OFICIAL.

Agència Catalana de l’Aigua.
Informen que han convocat una línia d’ajuts per finançar 
actuacions de manteniment i conservació de lleres en trams 
fluvial urbans els anys 2020 i 2021.
 
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

Exp. 1267/2020. Sr. Jordi S.R., Llicència per la 
Tinença d’animals potencialment perillosos

S’acorda per unanimitat:

Concedir al Sr. Jordi S.R. llicència administrativa per la tinença 
d’un  gos potencialment perillós  de la  raça Pit Bull , de nom  
Darko, codi microxip 941000021397619

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar-los per aterrar en els malacons de tubs i desaigües 
amb la finalitat de carregar d’aigua l’aeronau, dins dels dies 
i hores que tinguin autoritzats per Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya  
i segons el pla d’aplicació aèria.

G1290/2020. Associació Progat l’Ampolla

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada a la 
zona del centre de l’esmentada plaça González Isla el dia 1 
d’agost de 2020 de les 17:00 h a les 21:00 h  per tal de 
fer difusió i recollir donatius per a l’Associació. Significant-li 
que caldrà que es posi en contacte amb la Brigada municipal 
per coordinar la seva instal·lació.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 101/2020. Proaksa 2019 S.L. Concedida
Expt. 102/2020. Jamal E. El F. Concedida
Expt. 103/2020. Albert A.B. Concedida
Expt. 104/2020. Raül F.M. Concedida
Expt. 105/2020. Eleanor O’M. Concedida
Expt. 106/2020. Mª Elena M.B. Concedida
Expt. 107/2020. Manola V.A. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMICS

G1259/2020. Acord contracte obres: treballs 
asfaltat de rasa al municipi de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs asfaltat 
de rasa al municipi de l’Ampolla, amb Tecnologia de firmes 
S.A.., l’execució del qual, es farà d’acord amb les següents 
condicions:

1 Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.
 
2 El preu del contracte es fixa en 509,03- € i 106,90,- € d’IVA.

5è llistat de sol·licituds de subvencions presenta-
des per al manteniment i represa de les activitats 
comercials del municipi de l’Ampolla com a conse-
qüència de la situació generada per la COVID-19.

Concedir la subvenció 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, al sol·licitant que 
compleix amb les bases reguladores. 

ALTRES.

G1300/2020. Aprovació inicial, si escau, de la 
Memòria valorada “Arranjament de camins mu-
nicipals” (camí Bassa de les Clotes, camí de la 
Bòveda, camí Lligallo del Cementiri, camí de la 
Descàrrega, crtra de l’estació de les Olles, ctra 
del Mas de Mas)
La Junta de Govern, acorda:

Aprovar Memòria valorada “Arranjament de camins munici-
pals” (camí Bassa de les Clotes, camí de la Bòveda, camí 
Lligallo del Cementiri, camí de la Descàrrega, crtra de l’estació 
de les Olles, ctra del Mas de Mas), amb un pressupost de 
contracta de 29.584,20 €, i sotmetre l’acord a informació 
pública pel termini de trenta dies als efectes de reclamacions 
i/o al·legacions, transcorregut el qual si no se’n presenta cap 
l’acord serà definitiu.

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

La Guàrdia Municipal, durant el mes de juny, va realitzar una 
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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.

La Junta de Govern, acorda:

Ordenar l’execució  de les següents obres de conservació als 
propietaris dels solars en mal estat: 

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.

Concedir un termini de 10 dies per al compliment de l’ordre 
d’execució, a comptar des de l’endemà de la notificació 
del present acord.

G1350/2020. Aprovació inicial, si escau, de la 
Memòria valorada “Reparació de béns munici-
pals afectats pel temporal Glòria”.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar Memòria valorada “Reparació de béns municipals 
afectat pel temporal Glòria”, amb un pressupost de contracta 
de 49.902,64 €, i sotmetre l’acord a informació pública 
pel termini de trenta dies als efectes de reclamacions i/o 
al·legacions, transcorregut el qual si no se’n presenta cap 
l’acord serà definitiu.

G1252/2020 i G1349/2020. Subvenció Diputa-
ció de Tarragona  per restablir els béns i serveis 
municipals afectats per fenòmens meteorològics 
i altres situacions excepcionals 2020

La Junta de Govern, acorda:

Primer.- Sol·licitar la inclusió de la Memòria reparació  de 
béns municipals afectats pel temporal Glòria en la línia 
d’actuacions  per reparar els danys produïts per alteracions 
climatològiques i/o catàstrofes naturals.

Segon.- Sol·licitar la inclusió de la Memòria d’arranjament 
de camins en la línia d’actuacions   per reparar els danys 
produïts per altres causes excepcionals, urgents i necessàries 
per restablir els serveis i béns afectats.
 

JUNTA DE GOVERN 6 
D’AGOST DE 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G677/2020. Dani E.C.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir l’ampliació provisional de superfície de la terrassa 
de l’establiment PIZZERIA IGLÚ ubicada al Passeig del Centre 

tots els dies des del 6 d’agost fins al 30 d’agost del 2020, 
ambdós inclosos.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 108/2020. Agripina A.M. Concedida

Expt. 110/2020. Paco O.C. Concedida

Expt. 112/2020. José Luis L.B. Concedida
ALTRES.

Expedient: 28/2020 (1061/2020-E-RC-1180)
Sol·licitant: Thomas M.
Activitat: Local destinat a bar restaurant
Emplaçament: Av. Maritima Ramon Pous s/n 
Club Nàutic local 3 i 4

La Junta de Govern, acorda:

Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla 
es dona per assabentada que amb efectes de 6 d’agost de 
2020  en endavant, Thomas M. consta com a nou titular 
del Bar-restaurant ubicat  a l’Av. Marítima Ramon Pous, s/n 
Club Nàutic local 3 i 4, subrogant-se com a nou titular en els 
drets i les obligacions derivats de la llicència o autorització, 
en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia 
davant aquesta corporació local.

JUNTA DE GOVERN 10 
D’AGOST DE 2020
DESPATX OFICIAL.

Departament d’Empresa i Coneixement.

Comuniquem que en relació a la nostra sol·licitud d’ajut 
econòmic per a l’organització de l’esdeveniment Gastroebre 
2020, el Departament d’Empresa i Coneixement tramitarà 
una subvenció directa per import de 25.000 €.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 
G1336/2020. Manel C.F. i Irina B.M. Expedient: 
Ajut “xec nadó”.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Manel C.F. i Irina B.M. l’ajut únic de 150,00 € 
en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

G1165/2018. Albert C.Z. 

La Junta de Govern, acorda:

Atorgar un termini excepcional d’1 dia, el 12 d’agost de 
2020, per poder abocar amb cuba de formigó i tallar 
manises al carrer Gregal parcel·la 1.3. c de Cap roig de 
l’Ampolla, havent però de respectar l’horari establert per a 
l’estiu i intentar fer el mínim soroll possible. 
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G148/2019. Dani M.G., en representació del 
Sr. Jean J.P.

La Junta de Govern, acorda:

Atorgar un termini excepcional de 2 dies, dels dies 13 i 
14 d’agost de 2020, per poder fer finalitzar els esmentats 
treballs a l’Av. Perales parcel·la 12 de l’Ampolla, havent 
però de respectar l’horari establert per a l’estiu i intentar fer 
el mínim soroll possible. 

ASSUMPTES ECONÒMICS

6è 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 
2 sol·licitants que compleixen amb les bases reguladores. 

G1203/2020. Sol·licitud ajut per atendre situa-
cions d’urgència puntual i necessitats bàsiques 
de subsistència per a l’any 2020 i següents.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al beneficiari Astrid M.M. la subvenció per aco-
llir-se a l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge 
(lloguer), amb un import de 300,00 €.

ALTRES.

G1333/2020. 
Assumpte: Expedient de contractació
Contracte: Servei de recollida de gossos abando-
nats i/o perduts al terme municipal de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida 
de gossos abandonats i/o perduts al terme municipal de 
l’Ampolla, mitjançant procediment obert simplificat sumari, 
amb pressupost base de licitació de 6.400,00 €, i 1.344,00  
€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 
21%, i una durada del contracte de 2 anys, prorrogables 
2 anys més.

JUNTA DE GOVERN  17 
D’AGOST DE 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1425/2020.  Associació Progat

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada a la 
zona del centre de l’esmentada plaça González Isla els dies 
19 i 26 d’agost de 2020 de les 09:00 h a les 13:30 h   
per tal de fer difusió i recollir donatius per a l’Associació. 
Significant-li que caldrà que es posi en contacte amb la 
Brigada municipal per coordinar la seva instal·lació. 

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
 
Expt. 31/2020. Caballé Llambrich S.L. Concedida
Expt. 113/2020. Fàtima G.B. Concedida
Expt. 114/2020.  Eva C.C. Concedida
Expt. 115/2020. Javier A.S. Concedida
Expt. 116/2020. Sharoz C. Concedida
Expt. 117/2020. Mª Carmen E.S. Concedida
Expt. 118/2020. José Mª B.R. Concedida
Expt. 119/2020. Manuel P.R. Concedida

ALTRES.

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

La Junta de Govern, acorda:

Iniciar l’expedient per exigir als propietaris de les parcel·les 
afectades, el compliment dels treballs de la poda de les 
branques que envaeixen la vorera i que dificulten el pas als 
vianants.

JUNTA DE GOVERN 24 
D’AGOST DE 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1471/2020. Laura C.C,. Expedient: Ajut “xec 
nadó”. 

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Laura C.C. l’ajut únic de 150,00 € en concepte 
de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

G1473/2020 Sílvia G.G.- Targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a la Sra. Sílvia G.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. 100/2020. Maria Mercedes R.F. i José P.R. 
Concedida

ALTRES.

G1333/2020. 
Contracte: Servei de recollida de gossos abando-
nats i/o perduts al terme municipal de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

Declarar deserta la licitació del contracte del servei de reco-
llida de gossos abandonats i/o perduts al terme municipal 
de l’Ampolla per no presentar-se cap oferta o proposició dins 
del termini de licitació pública. 

JUNTA DE GOVERN 31 
D’AGOST DE 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1483/2020. Roser C.C. i Juan José C.P. Expe-
dient: Ajut “xec nadó”. 

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Roser C.C. i Juan José C.P. l’ajut únic de 150,00 
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
 
Expt. 100/2020. Andrea R.B. Concedida
ALTRES.
G1477/2020. Aprovació Conveni subscrit entre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
l’Ampolla per la prestació del servei de menjador 
escolar a l’Escola Mediterrani de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

APROVAR el conveni, segons el model que consta a l’expedient.

JUNTA DE 7 DE SETEMBRE 
DE 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1540/2020. Àlex E.H. i Ileana G.P. Expedient: 
Ajut “xec nadó”. 

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Àlex E.H. i Ileana G.P. l’ajut únic de 150,00 € 
en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

La Junta de Govern, acorda:

Atorgar un termini excepcional d’1 dia per realitzar una rassa 
per fer la connexió entre el sanejament de l’habitatge i el nou 
punt de connexió que va habilitar Gestagua a lAv. Cap Roig, 
núm. 30-32 de l’Ampolla, havent però de respectar l’horari 
establert per a l’estiu i intentar fer el mínim soroll possible. 

La Junta de Govern, acorda:

Atorgar un termini excepcional d’1 dia, el 10 de setembre 
de 2020, de les 10:00 fins les 14:00 h.  per poder fer dos 
forats per a la plantació d’arbres a l’exterior a la zona on anirà 
el formigó imprès al carrer Gregal parcel·la 1.3. c de Cap 
roig de l’Ampolla, havent però de respectar l’horari establert 
per a l’estiu i intentar fer el mínim soroll possible. 

G1544/2020. Joaquin I.M.- Targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al Sr.  Joaquin I.M. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular conductor 
de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intrans-
ferible i que caduca als 10 anys des de la seva concessió.

G1545/2020. Consuelo L.C.- Targeta d’aparca-
ment per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a la Sra. Consuelo L.C. la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució en la modalitat de titular no 
conductor de vehicle. Fer-li constar que la targeta és perso-
nal i intransferible i que caduca als 10 anys des de la seva 
concessió.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

G1423/2020. Anne S.D. Ajornada

Expt. 121/2020. Bernd F.F. Ajornada
Expt. 122/2020. Henri F. Concedida
Expt. 124/2020. Carmen M.E. Concedida
Expt. 125/2020. Sandra B. Concedida
Expt. 126/2020. Pol N.R. Concedida
Expt. 127/2020. Comunitat Propietaris edifici el 
Cranc. Concedida

ALTRES.

G1547/2020. Sol·licitar  a la Diputació de Tarra-
gona participar en la convocatòria de subvencions 
destinades als municipis en matèria de Protecció 
de la Salut Pública amb motiu de la COVID19.

La Junta de Govern, acorda:

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, la subvenció destinada 
als municipis, amb matèria de protecció de la salut pública 
amb motiu de la COVID19.  
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G1549/2020. Sol·licitar  a la Diputació de Tarra-
gona participar en la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’accions que fomentin la 
reactivació econòmica amb motiu de la COVID19.

La Junta de Govern, acorda:

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, la subvenció per a la 
realització d’accions que fomentin la reactivació econòmica 
amb motiu de la COVID19.

G1559/2020. Sol·licitar  a la Diputació de Tarra-
gona participar en la convocatòria de subvencions 
per a activitats culturals, esportives i educatives i 
per impacte i despeses ja derivades dels efectes 
de la COVID19.

La Junta de Govern, acorda:

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, la subvenció per 
a activitats culturals, esportives i educatives i per impacte i 
despeses ja derivades dels efectes de la COVID19.

G1212/2020. 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 
22 2n planta del pàrquing municipal del Barranc de Cervera 
a Daniel E.C.
Expedient: G909/2020.
Ordre d’execució neteja solars

La Guàrdia Municipal, durant el mes de juny, va realitzar 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.

La Junta de Govern, acorda:

Ordenar l’execució  de les següents obres de conservació als 
propietaris dels solars, afectats. 

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.

JUNTA DE GOVERN 14  DE 
SETEMBRE DE 2020
EXP. 1476/2020. . Salvador B.C. Inici procediment 
sancionador tinença de gossos potencialment 
perillosos.
La Junta de Govern, acorda:

PRIMER. Incoar expedient sancionador per infracció admi-
nistrativa en matèria d’animals potencialment perillosos per 

la realització dels fets exposats, dels quals es presumeix 
responsables a les següents persones: 
Sr. Salvador B.C. Nif: 47858960P, podent-li correspondre 
una sanció entre  1.502,53 a 30.050,61 euros, de confor-
mitat amb l’article 11.1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

Donades les circumstàncies dels fets, provisionalment, i en tot 
cas, i sens perjudici del que resulti de la instrucció, s’imposa 
una sanció de 1.502,53  €

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
 
Expt. 128/2020. Comunitat de Propietaris Passeig 
del Centre 15. Concedida

Expt. 129/2020. Carme P.L. Ajornada

Expt. 130/2020. Francisco R.A. Concedida

ALTRES.

G1574/2020.  Aprovació de convocatòria i bases 
de selecció per la creació d’una borsa de treball 
per a cobrir una plaça de conserge de les instal-
lacions esportives.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la convo-
catòria per a la constitució d’una borsa de treball per selec-
cionar el personal per a cobrir una plaça de conserge de les 
instal·lacions esportives, en règim laboral temporal, a jornada 
complerta, amb modalitat contractual de contracte d’obra o 
servei determinat mentre duri el servei.

G1333/2020. 
Servei de recollida de gossos abandonats i/o 
perduts al terme municipal de l’Ampolla.
Adjudicació

ANTECEDENTS

La Junta de Govern, acorda:

Adjudicar el contracte   del servei de recollida de gossos 
abandonats i/o perduts al terme municipal de l’Ampolla, a 
Serproanimal S.L., amb NIF B12902102, per un període de 
2 anys, podent prorrogar-se per 2 períodes d’un de durada 
cadascun, i amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
i tècniques aprovats, i l’oferta presentada, pel preu 6.240 
euros i 1.310,40 euros d’IVA.

G1280/2020. 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 
11 1ra planta del pàrquing municipal del Barranc de Cervera 
a Araceli B.C.
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 Què he de fer si rebo un paquet de llavors que 
no he sol·licitat al meu domicili?

Redacció

Recentment , 
s’ha detectat 
un nou frau del 
comerç online, 
que consisteix 
en l’enviament 
de paquets pe-
tits amb objec-
tes de poc valor, 
no comprats, a 
través de diver-
ses plataformes 
de comercialit-
zació online per 
augmentar el po-
sicionament de 
les empreses en aquestes plataformes de venda. Aquesta tècnica 
es coneix com a Brushing.
La Comissió Europea ha alertat que en alguns casos el que 
s’està enviant són llavors foranies per a sembrar, amb els greus 
perills que això pot comportar, entre els quals cal destacar 
la possible introducció d’espècies de males herbes o plantes 
invasores, posant en risc la conservació de la biodiversitat dels 
nostres ecosistemes i l’entrada de llavors contaminades amb 

nous patògens (bacteris, fongs o virus) que podrien afectar 
la sanitat dels nostres cultius.
En cas que rebis un paquet no sol·licitat al teu domicili, has 
de comunicar-ho a l’Ajuntament trucant al telèfon 977 46 
00 18 o bé a les oficines comarcals o als serveis territorials 
més propers del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. Després, s’hauran de portar les llavors 
a les dependències indicades.

NOTA INFORMATIVA
Per poder llegir les actes del Ple municipal

i les juntes de Govern amb tot el seu contigut, 
així com poder escoltar l’àudio del Ple municipal, 

entreu a la página web de l’Ajuntament de l’Ampolla

www.ampolla.cat
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Durant aquesta tempora-
da turística, s’ha intensifi-
cat la vigilància policial 
per tal d’intentar evitar 
els actes que estan tipi-
ficats com a infracció en 
les nostres ordenances, 
com puguin ser aboca-
ments d’aigües, diposi-
tar brossa o voluminosos 
en llocs on no pertoca, 
acampades no perme-
ses...
Aquesta tasca ha donat 
els seus fruits, i com es 
mostra en les següents 
taules, les sancions que 
s’han posat, són moltes 
i diverses.
Recordar que corregir 
aquests actes incívics, 
comporta una gran des-
pesa econòmica per a 
l’Ajuntament; és a dir, 
reubicar les deixalles al 
seu lloc corresponent, 
mantenir paratges natu-
rals fets malbé per acam-
pades no autoritzades, 
netejar abocaments a 
llocs indeguts... tot això 
comporta una despesa 
extra molt elevada.
Sabem que la sanció 
econòmica és l’últim re-
mei per a aquests actes, 
i que seria molt millor 
que entre tots, respec-
téssim les normes i així 
facilitar la convivència, i 
a la vegada, no perjudi-
car el medi ambient.

Sancions per infraccions tipificades a les 
ordenances municipals

Redacció

ACTUACIONS EN L’ÀMBIT SANCIONADOR ESTIU 2020 PER INFRACCIÓ
ORDENANÇA DEL BON GOVERN I POLICIA

Num. Exp / Any DESCRIPCIÓ INFRACCIÓ SANCIÓ

403/2020 Vessament d'aigües brutes a la via pública 150,00 €

1254/2020 Incompliment del horaris d’estiu d’execució d’obres de 
construcció 350,00 €

1276/2020 Dipòsit de contenidor de runa en via publica sense autorit-
zació municipal 200,00 €

1321/2020 Accés amb vehicle i posterior estacionament “i acampada 
en zona de platja pública del municipi de l’Ampolla.” 200,00 €

1383/2020 Deposició de caixes cartró en contenidor de resta vegetal 200,00 €

1405/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

1411/2020 Acampada amb autocaravana en zona de platja 200,00 €

1412/2020 Acampada amb autocaravana en zona de platja 200,00 €

1413/2020 Acampada amb autocaravana en zona de platja 200,00 €

1440/2020 Vessaments aigües brutes a la via publica 150,00 €

1453/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

1467/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

1474/2020 Deposició de caixes cartro en contenidor de resta vegetal 200,00 €

1570/2020 Vessaments aigües brutes a la via publica 150,00 €

1596/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

1597/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

1650/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

1740/2020 Abocament de voluminosos en la illa de contenidors 200,00 €

"ACTUACIONS EN L'ÀMBIT  SANCIONADOR  2020 PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
10/1999 DE TINENÇA DE GOSSOSPOTENCIALMENT PERILLOSOS"

Num. Exp / Any DESCRIPCIÓ INFRACCIÓ SANCIÓ

95/2020
Conduir gos de raça potencialment perillosa sense deslli-
gat i sense morrió i amb l’agravant de  risc per la presen-
cia de menors d’edat al voltant

675,00 €

1227/2020 Conduir gos de raça potencialment perillosa sense morrió 350,00 €

1476/2020 Conduir gos de raça potencialment perillosa sense morrió 
i sense tenir la llicència   preceptiva 1.500,00 €
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Fins al 31 d’octubre es pot sol·licitar la beca per a llibres escolars 
per al curs 2020-2021 que atorga la Regidoria de Cohesió Social.
Aquests ajuts estan destinats a tots els escolars d’Infantil, Primària, 
ESO, Batxillerat i Formació Professional empadronats a l’Ampolla 
i que cursin els seus estudis a qualsevol centre, públic o concertat, 
de la demarcació de Tarragona.
Per a optar a la beca és necessari que es presenti tota la docu-
mentació que s’especifica a les bases i que el/la sol·licitant faci, 
almenys, un any que estigui inscrit al Padró Municipal de l’Ampolla.
Tenint en compte les recomanacions de Salut Pública, és preferible 
que les sol·licituds es facin telemàticament. En cas que no sigui 
possible, es podran realitzar de manera presencial a l’Ajuntament 
de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.

Fins al 31 d’octubre, sol·licita la beca per a llibres 
escolars per al curs 2020-2021

Consulta les bases Formulari de sol.licitud  
de la beca

Redacció
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L’Ajuntament organitza setma-
nalment sessions per dinamitzar 
el Parc Salut que hi ha ubicat a 
l’Arenal, al costat del restaurant 
La Barraca. Les classes, que 
duren una hora i estan impar-
tides per un professional de 
l’activitat física saludable, estan 
adreçades a persones de la 
tercera edat empadronades a 
l’Ampolla. 

L’Ajuntament organitza sessions de dinamització 
del Parc Salut de l’Arenal

Redacció

Les activitats, que inclouen una xerrada i unes 
sessions pràctiques, es realitzen els dimarts 
i els dijous i es divideixen en dos grups, un 
que assisteix de 9 a 10 hores i un altre que 
rep la sessió de 10 a 11 hores.

Els parcs de salut urbans són un espai de 
trobada, equipats amb aparells dissenyats 
per millorar i mantenir la salut i l’estat físic. Per-
meten exercitar, de forma lliure o bé dirigida, 
qualitats físiques com la força, la flexibilitat, 
la resistència, l’equilibri o la coordinació, a 
més de fomentar la participació social i les 
bones relacions humanes.



L’Ajuntament restaura i millora les 
infraestructures de l’entorn natural de la 

bassa de les Olles

Redacció

L’Ajuntament ha restaurat i millorat 
recentment les infraestructures que 
hi ha a l’entorn natural de la bas-
sa de les Olles. En el condiciona-
ment d’aquesta zona s’han invertit 
71.799,25 euros. D’aquest total, 
29.931,48 euros procedien d’una 
subvenció del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya i els 41.867,77 
euros restants han anat a càrrec 
de l’Ajuntament. “Les actuacions 
realitzades eren necessàries per 
poder mantenir en bon estat les in-
fraestructures existents al voltant de 
l’espai natural de la bassa de les 

Olles, una zona que s’ha de cuidar 
especialment pel seu patrimoni na-
tural al formar part del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre”, ha explicat 
l’alcalde Francesc Arasa.

Per una banda, s’han condicionat 
els itineraris al voltant de la bassa, 
incloent desbrossades i reparació 
de les condicions físiques del tra-
çat. Per l’altra, s’han arranjat al-
guns trams de les passarel·les de 
fusta que donen accés a la platja 
del Goleró que es trobaven en mal 
estat o bé els hi mancaven algunes 
travesses. Tanmateix, s’ha pintat el 

cap de totes les estaques que se-
nyalitzen les diferents rutes que es 
poden realitzar per aquesta zona 
amb els colors indicatius de les dife-
rents itineraris, ja que la majoria ha-
vien perdut part d’aquesta pintura.

Durant l’actuació també s’ha con-
dicionat la senyalització informati-
va i de guiatge instal·lada en els 
itineraris al voltant de la bassa. Pel 
que fa als diferents observatoris del 
paisatge i fauna típics del Delta de 
l’Ebre, s’ha reposat el canyís que 
envolta els miradors i s’ha restaurat 
el sostre d’un d’aquests, ja que es-

Obres | 16
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tava fet malbé. A la zona coneguda com 
El Goleró s’han arranjat les zones d’apar-
cament de vehicles i bicicletes que estan 
senyalitzades mitjançant pals de fusta al 
terra en sentit horitzontal i delimitats per 
una altra sèrie de pals verticals units en-
tre ells mitjançant passamà de corda, en 
el cas que fos convenient s’han reposat 
també els pals i els trams de corda que 
feien falta.

D’altra banda, s’ha construït una rampa 
d’accés per a persones de mobilitat reduï-
da i bicicletes al pont que hi ha a prop de 
l’estació de bombeig de les Olles. També 
s’ha reconstruït l’antic pas de formigó ar-
mat que travessa el canal de desguàs del 
Canal Nou. Per últim, s’han instal·lat di-
versos tubs i una comporta de desguàs de 
la bassa de les Olles per afavorir la sorti-
da més directa de les aigües procedents 
de l’estació de bombeig de les Olles al 
canal de sortida al mar, evitant d’aquesta 
manera que es vagin acumulant sediments 
procedents dels cultius de regadiu al fons 
de la bassa i que aquesta cada cop vagi 
reduint les seves dimensions i es vagi tan-
cant progressivament.
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L’Ajuntament posa en marxa tots els 
protocols per a iniciar el curs escolar amb 

la màxima seguretat sanitària 

Redacció

L’Ajuntament de l’Ampolla, en coor-
dinació amb la direcció de l’Escola 
Mediterrani de l’Ampolla, va posar 
en marxa tots els protocols per tal 
d’iniciar el curs escolar amb la mà-
xima seguretat sanitària possible.
L’Ajuntament va dotar el centre de 
tots aquells elements de prevenció 
i seguretat que des del consell es-
colar i la direcció del centre li van 
sol·licitar, amb la finalitat de com-
plementar els facilitats pel Departa-
ment d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
Així doncs, l’Ajuntament va propor-
cionar estores desinfectants per a 
les entrades, dispensadors de gel 
amb sensor per a totes les aules, gel 
hidroalcohòlic, termòmetres frontals 
per tal de controlar la temperatura 
als nens i nenes abans d’accedir 
al centre, desinfectant per a super-
fícies, mascaretes i altres elements 

necessaris perquè tant el personal 
docent com l’alumnat disposi de la 
màxima protecció sanitària.
La Regidoria de Cohesió Social 
també va anunciar que s’han inten-
sificat i s’han reorientat les tasques 
de neteja i desinfecció del centre, 
posant especial atenció als banys 
i als espais on hi ha més afluència 
de nens i nenes.
A més a més, es va posar en marxa 
un pla de mobilitat viària amb l’ob-
jectiu que cada classe pugui entrar 
i sortir per la porta que li correspon, 
incrementant així la seguretat, tant 
dels alumnes com dels acompa-
nyants, que disposen de més espai 
per a poder mantenir les distàncies 
sanitàries recomanades.
Pel que fa al servei de menjador, 
es va dissenyar un pla de menjador 
adient a les necessitats, respectant 
els torns amb els grups bombolla 
establerts pel centre, amb una mo-
nitora més respecte al curs passat, 
i condicionant una aula extra que 
també farà la funció de menjador.
Àlvar Casanova, regidor de Co-
hesió Social: “Des de l’Ajuntament 
hem transmès a la direcció del 
centre i a l’AMPA, la nostra total 

p r e d i s p o s i c i ó 
per a atendre les 
demandes que va-
gin sorgint. En èpoques 
de crisi, és de vital importància la 
col·laboració entre les diferents ad-
ministracions per a prestar el millor 
servei públic possible als nostres 
ciutadans i ciutadanes”.
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L’Ampolla commemora la Diada de Catalunya 
amb diversos actes culturals

L’Ampolla va commemorar la Diada 
de Catalunya amb diversos actes 
culturals i institucionals repartits en 
dos dies. El dijous 10 de setembre, 
va tenir lloc a la plaça Manel Ferrer 
la xerrada L’11 de setembre de l’any 
del Glòria i la Covid-19. On érem 
i on som, a càrrec de Carme Abril 
Ferrer, llicenciada en Filologia Cata-
lana, professora i activista. Al mateix 
lloc, la Cobla Ciutat d’Amposta va 
oferir un concert de música tradicio-
nal i popular. I tot seguit es va hissar 
la Senyera amb el Cant dels Sega-
dors.

El dissabte 12 de setembre va seguir 
la commemoració a la plaça Cata-
lunya amb la presentació del llibre 
El Bres de les Fargues de l’escripto-
ra Conxita Jiménez Abril, acte que 
també va comptar amb la presència 
de l’ampollero Mario Pons, qui va 
interpretar diversos temes del grup 
de música Los Sirgadors i va recitar 
poesia juntament amb Jiménez Abril. 
A les 22.30 hores al port pesquer va 
tenir lloc De part dels bons, un con-
cert per fer memòria històrica amb 
la cançó catalana de la mà d’Arturo 
Gaya.

Redacció
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La Regidoria de Turisme ha organitzat 
aquest estiu dos concursos a través de 
les xarxes socials del Patronat Munici-
pal de Turisme, per tal de promoure el 
turisme de proximitat i familiar i, a la 
vegada, afavorir amb els premis el co-
merç i el teixit empresarial local.

CONCURS FOTOGRÀFIC 
D’INSTAGRAM 
#ESTIULAMPOLLA2020 

La Regidoria de Turisme organitza dos 
concursos per a promoure el turisme de 

proximitat i afavorir el teixit empresarial local

Durant els mesos de juliol i agost, amb 
l’objectiu de reactivar el turisme de pro-
ximitat després d’uns mesos durs a cau-
sa de la pandèmia de la Covid-19 i 
de donar a conèixer el municipi, es va 
realitzar el primer concurs d’Instagram 
al perfil @turismeampolla.

Per participar en el concurs s’havia de 
publicar una fotografia feta a qualsevol 
indret del terme municipal de l’Ampolla i 

s’havia d’etiquetar amb el hashtag #es-
tiulampolla2020. També era necessari, 
segons les bases del concurs, seguir el 
perfil d’Instagram @turismeampolla. En-
tre les fotos que complien aquests requi-
sits, es triava diàriament la que havia 
obtingut més m’agrades, i cada quinze 
dies es realitzava un sorteig aleatori de 
les imatges seleccionades a través de 
l’aplicació AppSorteos per escollir la 
guanyadora.

Redacció
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En el concurs van participar 
un total de 143 persones, 
que han donat a conèixer 
el municipi i la seva activi-
tat a tots els seus seguidors.

Durant els dos mesos, s’han 
lliurat cinc premis valorats 
en 50 euros cadascun i que 
eren bescanviables a qual-
sevol experiència turística o 
establiment de l’Ampolla. 

Els guanyadors i les gua-
nyadores van ser: Joan Buj, 
Clara Simó, Clara Álvarez, 
Carmen Franco i Jolanta 
Sapolaite. 

CONCURS A TRAVÉS 
DEL FACEBOOK

El segon concurs que s’ha 
promogut va ser a través de 
la xarxa social Facebook 
amb l’objectiu d’incentivar 
el turisme familiar.

Els participants havien de 
seguir la pàgina de Face-
book del Patronat Munici-
pal de Turisme (facebook.
com/Turismealampol la), 
posar m’agrada a la publi-
cació que corresponia al 
concurs, i deixar un comen-
tari etiquetant a la persona 
amb qui es compartiria el 
premi. El guanyador rebria 
un val de 250 euros perquè 
juntament amb tres mem-
bres del seu entorn familiar 
poguessin allotjar-se a qual-
sevol establiment hoteler de 
l’Ampolla.

En aquest cas, l’afortunada 
va ser Janet Bertomeu Bo, 
a qui ja se li ha fet entre-
ga del premi, el qual podrà 
gaudir abans que finalitzi 
aquest any.

Des de la Regidoria de 
Turisme, es mostra molta 
satisfacció per l’alta partici-
pació i per la gran acollida 
d’ambdós concursos. 
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L’Ampolla va rebre el passat mes de 
setembre la visita de representants de 
l’empresa d’intermediació de lloguers 
nàutics Nautal i de la bloggera Paula 
Allende los Mares, autora del blog de-
dicat al mar i a la navegació Allende 
los Mares, i del seu equip, qui estaven 
portant a terme un presstrip (viatge de 
premsa) que tenia com a objectiu pro-
mocionar el xàrter nàutic de la marca 
Delta Ebre Port. 

Els representants de l’empresa Nautal 
van visitar l’Ampolla el passat 19 de 
setembre i Paula Allende los Mares i el 
seu equip els dies 21 i 22 del mateix 
mes. Durant les visites al nostre poble, 
organitzades pel Patronat Municipal de 
Turisme de l’Ampolla, ambdós grups 
van enregistrar diferent material audi-
ovisual per crear contingut per tal de 

L’Ampolla acull dos viatges  
de premsa per a donar a conèixer  

els principals atractius de la població

promocionar el litoral de les Terres de 
l’Ebre, així com els principals atractius 
de la nostra població.

VISITA DELS REPRESENTANTS 
DE L’EMPRESA NAUTAL

Després de l’arribada de tot l’equip 
amb veler al port de l’Ampolla, els re-
presentants de l’empresa Nautal van 
realitzar una ruta pel municipi, on van 
poder conèixer els indrets més emble-
màtics del nostre poble com el passeig 
marítim, el port pesquer o el passeig de 
l’Arenal. Tot seguit, van gaudir d’un vi-
atge en vaixell per la costa del nostre 
poble i d’una visita a Mirador Badia, 
on primer se’ls va mostrar com es cultiva 
el marisc i després se’ls hi va oferir una 
degustació i van poder dinar al bell mig 
de la Badia del Fangar.

VISITA DE LA BLOGGERA 
PAULA ALLENDE LOS MARES

Un cop va arribar tot l’equip al port de 
l’Ampolla, el dilluns 21 de setembre van 
sopar al restaurant Can Piñana, on van 
poder gaudir de la gastronomia local. 
L’endemà, van realitzar una ruta en bi-
cicleta durant la qual van visitar Can 
Kensho, on van degustar el sake eco-
lògic que s’elabora en aquest celler, i 
van observar la flora i la fauna que hi 
ha al voltant de la bassa de les Olles. 
A la tarda, van gaudir d’un viatge en 
vaixell per la costa del nostre municipi i 
d’una visita a Mirador Badia, on primer 
van poder observar com es cultiva el 
marisc, després van degustar-lo i final-
ment van dinar envoltats de la Badia del 
Fangar.

Redacció

Turisme| 25



Turisme | 26



Turisme| 27



Gastronomia | 28

Un total d’onze restaurants de l’Ampo-
lla van participar del 26 de setembre 
a l’11 d’octubre en les XXI Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs i van oferir 
diferents menús basats en aquest cereal 
que es conrea al Delta de l’Ebre.

Coincidint amb l’època de la sega de 
l’arròs, un any més restauradors del 
municipi van preparar una proposta de 
menús que combinaven aquest producte 
amb d’altres de proximitat com peix de 
la llotja de l’Ampolla, marisc i vins DO 
Terra Alta.

Tanmateix, la marca d’arròs Nomen va 
col·laborar un any més amb aquestes 
Jornades Gastronòmiques obsequiant 
els restaurants adherits amb arròs per-
què l’utilitzessin als seus menús.

Onze restaurants de l’Ampolla participen en les 
XXI Jornades Gastronòmiques de l’Arròs

Redacció



El barri de Les Corts de Barcelona va ser 
el lloc que va veure néixer l’artista Esteve 
Munné i Andrés. Fa quatre anys, va deci-
dir marxar de la seva ciutat natal per instal-
lar-se a l’Ampolla. Durant la seva trajectòria 
professional, ha estat director d’art de diver-
ses agències de publicitat de Barcelona, 
Mallorca i Eivissa, director de marxandatge 
de l’International Gold Corporation, una or-
ganització dependent de les mines d’or de 
Sud-àfrica, ha creat el seu propi estudi de 
disseny gràfic i interiorisme i durant els dar-
rers anys és director comercial de l’agència 
de viatges Betravel. 

De forma paral·lela a la seva feina, va 
començar a experimentar amb diverses 
tècniques pictòriques i escultòriques, com a 
resultat va arribar la seva primera exposició. 
Com gairebé tots els pintors que s’inicien en 
el món de l’art, es va iniciar en centres cultu-
rals de Barcelona i els seus voltants com al 
Centre Cultural de Santa Eulàlia i al Centre 

 “M’agradaria impulsar un Centre Cultural 
a l’Ampolla, un lloc on poder escoltar 

música en viu, assistir a exposicions de 
pintura, fotografia o qualsevol classe 

d’arts plàstiques”

Cultural de l’Hospitalet de Llobregat, també 
va exhibir les seves obres en llocs públics 
com la ja desapareguda Sala Provisional 
de Barcelona, l’hotel Terramar de Llafranc i 
el Casal Torreblanca de Sant Cugat, entre 
d’altres. 

El 1997 va exposar al Centre Cultural de 
Perpignan, i el 1998, a Okendo Kultur 
Etxea - Centro Cultural de San Sebastián. 
El mateix any, la seva obra va viatjar fins 
als Països Baixos, exposant a la Villa del 
Arte Galleries d’Amsterdam, i el 2000, a 
la Galería Martin Reich de Fuengirola. A les 
Terres de l’Ebre i Tarragona, ha inaugurat 
diverses exposicions: el 2017 al Centre 
Cultural de l’Ampolla, l’any 2018 al Taller 
d’Art de Cinta Dalmau a Tortosa, i també el 
2018 al Col·legi d’Aparelladors de Tarra-
gona. L’estiu de l’any passat, va inaugurar 
la seva pròpia galeria a l’Ampolla, ExpoArt, 
situada al carrer Ronda del Mar, 56, enfront 
de l’hotel Flamingo. 

Entre les seves aficions, destaca el jazz i la-
tin jazz, viatjar, els esports i des que viu a 
l’Ampolla ha descobert la passió pel dòmi-
no. Quan li preguntes quin és el seu artista 
preferit, confessa que més aviat té quadres 
preferits, però destaca Vincent Van Gogh i 
Paul Goguin. La seva obra de referència és 
Home de Vitruvi de Da Vinci.

Què és per a tu una obra d’art?

A parer meu, l’art és un component de la 
cultura i, el que considerem una obra d’art, 
és el resultat d’una activitat amb una finalitat 
estètica i comunicativa. Mitjançant aquest 
producte final es transmeten missatges, emo-
cions, valors, idees i tècnica.

Encara que el concepte obra d’art ha anat 
canviat en funció de les necessitats i dels 
temps en què s’hagi viscut, l’objectiu final 

Mireia Curto Perelló | Periodista

de qualsevol obra ha estat sempre embellir 
i donar personalitat a un entorn determinat.

Com et va sorgir la vocació per 
l’art?

Bàsicament per necessitat. En la meva eta-
pa com a decorador, vaig realitzar molts 
projectes que requerien algun toc perso-
nalitzat en forma de quadre o d’escultura. 
Peces que reunissin uns determinats requisits 
respecte a mides, colors o formes i que di-
fícilment trobava al mercat. Uns per massa 
cars, d’altres per no oferir-me el resultat es-
tètic que jo estava buscant. Així que, amb 
l’ajuda i els consells de diversos artistes 
amics, vaig començar a treballar i a produir 
aquestes peces per mi mateix.

Els principis van ser molt difícils perquè no 
tenia ni la més remota idea de com donar-li 
caràcter i plasmar el meu segell personal a 
les feines que realitzava. Tot em semblava 
“pla” i sense cap nexe d’unió entre el que 
feia i el que li arribava a la gent que con-
templava la meva feina. No hi havia res 
que identifiqués la meva obra, més enllà 
de la signatura, fins i tot això, la signatura, 
va estar subjecta a un estudi per part meva 
per donar-li un segell diferent. A poc a poc, 
vaig anar trobant el meu camí i la meva prò-
pia personalitat. Vaig canviar la pintura a 
l’oli per l’acrílica, els llenços de tela pels su-
ports de fusta, la mida de les meves obres, 
les matèries amb les quals em sentia més 
còmode a l’hora de crear...

Actualment, totes les meves peces tenen un 
mateix criteri estètic. Poden agradar més o 
menys, això és una cosa que ningú pot con-
trolar, però el que si és cert és que la gent 
que veu un quadre meu sempre identifica 
que jo en sóc el seu autor, això vol dir que el 
meu objectiu de crear identitat a les meves 
obres ha estat aconseguit.
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Què podem trobar en una expo-
sició teva? 

Sense voler pecar d’egocèntric, crec que el 
que més m’interessa transmetre és honeste-
dat. No em considero un artista, en el fons, 
segueixo sent un decorador i, com a tal, 
l’únic que pretenc és oferir uns elements més 
que ajudin a embellir i fer més agradable un 
entorn. Sense més pretensions.

Per això, la finalitat de la meva obra consis-
teix, només, a divertir-me molt (m’ho passo 
genial mentre estic treballant) i en oferir a la 
gent un producte que li agradi, que li motivi 
i que desitgi tenir-lo a prop per poder con-
templar-lo sovint. 

Des que visc a l’Ampolla, aquesta tasca 
m’ha resultat molt més fàcil. El Delta de 
l’Ebre, el riu, els Ports, la mar, en definitiva, 
tot el meu entorn, em regala constantment 
la informació necessària per a poder ex-
pressar, a través de la meva obra, la meva 
gratitud a aquest meravellós lloc. Alguns en 
diuen inspiració.

Podríem dir que el canvi de resi-
dència pot venir induït en la recer-

ca de la inspiració artística?

No realment. Va ser més aviat a l’inrevés. 
Vaig arribar a l’Ampolla per pura casualitat, 
i, al poc d’estar aquí, vaig sentir les ganes i 
la necessitat de començar a pintar de nou, 
després que per diversos motius havia dei-
xat de fer-ho durant una llarga temporada.

Llavors, la cerca de la inspiració és 
una mena de llegenda urbana?

Pablo Picasso deia que la inspiració et tro-
ba sempre treballant, i jo, com no podia ser 
d’altra manera, coincideixo plenament amb 
el mestre. La inspiració no és la musa que 
et ve a visitar quan menys t’ho esperes, la 
inspiració neix quan et trobes davant d’un 
llenç i comences a dibuixar unes formes o 
comences a aplicar els elements que seran 
la base del teu treball. Generalment, aquests 
elements són els que t’aniran indicant quins 
colors has d’utilitzar, quines veladures has 
d’aplicar i on ho has de fer. El projecte va 
fluint a poc a poc i la teva sensibilitat és la 
que et dicta el camí. 

M’he trobat moltes vegades que tenia un 
quadre pràcticament acabat i he hagut de 

tornar-lo a pintar completament de blanc 
per començar de nou, perquè no em sen-
tia satisfet amb el resultat obtingut. Sóc molt 
exigent amb el meu treball i mai estic plena-
ment content amb les meves obres, sempre 
crec que puc donar més, i això, de vega-
des, em crea una gran angoixa i fa que 
em desconnecti temporalment de la feina, 
però, afortunadament, sempre hi torno. El 
que si és cert és que el Delta m’ajuda molt 
a tornar-hi.

Què podem trobar de l’Ampolla o 
de les Terres de l’Ebre a les teves 
obres?

Viure en un lloc tan fantàstic com el Delta 
et proporciona permanentment un constant 
degoteig d’imatges i sensacions que con-
tribueixen a imaginar-te un quadre o una 
escultura. De fet, la majoria de les meves 
obres estan inspirades en el Delta en gene-
ral i en l’Ampolla en particular. 

La meva primera exposició a l’Ampolla es 
va titular Homenatge al Delta, així que el 
que podem trobar a les meves obres és un 
profund agraïment per tot el que aquesta 
terra m’ha donat i el bé que m’han acollit 
els ebrencs.

Quines tècniques i quins materi-
als utilitzes per elaborar les te-
ves obres?

Pel que fa a la pintura, les meves obres 
es distingeixen, bàsicament, per la utilitza-
ció de la tècnica mixta, en el meu cas, 



acrílics i collage. En elles podem trobar 
un denominador comú i personal, base 
d’unes textures (terra, cordes, cartó, teles, 
etc.), que li donen el caràcter i el sentit 
que busco en cada peça. Per aconseguir 
un suport que aguanti aquesta barreja de 
matèries i que no es deteriori, general-
ment, treballo sobre bastidors de fusta i, 
si pot ser, sobre elements reciclats i que 
hagin tingut una vida anterior (porticons 
de finestres, taulons, trossos de fusta que 
recupero de la mar o de riu...). M’agrada 
treballar en formats grans, perquè entenc 
que els meus quadres llueixen més i són 
més espectaculars.

En el cas de les escultures, actualment tre-
ballo amb ferro i fusta (olivera, roure, o 
surera), les quals poleixo, cremo, raspallo 
o tornejo, en funció del resultat que de-
sitgi obtenir. Posteriorment, complemento 
aquest primer procés pintant amb pintures 
acríliques algunes de les zones que m’in-
teressa destacar. 

Quina és l’obra més rellevant 
que has creat?

Aquí vull emprar la coneguda pregunta: 
“a qui vols més, al pare o a la mare?”. 
Per a mi, tota la meva obra em mereix la 
mateixa estima i valoració. És evident que 
unes peces m’agraden més que d’altres, 
però això és una opinió molt personal que 
moltes vegades he vist contrastada perquè 
una peça que a mi no m’ha acabat de 
convèncer és la que més ha agradat a un 
determinat públic, o viceversa.

Ara bé, tornant a la pregunta inicial, les 
peces que per a mi em mereixen una ma-
jor valoració són aquelles que tenen una 
càrrega emocional i sentimental especial. 
L’exemple més clar és un quadre que vaig 
realitzar especialment per regalar-li al meu 
pare per un aniversari, per desgràcia poc 
temps després va morir i ara el torno a tenir 
jo a casa meva.

Quina és la galeria on t’agradaria 
exposar algun dia?

Realment no tinc ni grans ambicions, ni deli-
ris de grandesa. A part que no em sento ni 
preparat ni capacitat per exposar a grans 
galeries de París, Nova York o Londres, per 
posar un exemple. A més a més, exposar 
en un lloc “de prestigi” comporta, indefec-
tiblement, desplaçaments, molts nervis, llar-
gues estades, sessions de premsa i fotogra-
fia, festes i una infinitat de coses a les quals 
jo ni estic acostumat, ni desitjo realment.

Veritablement, la meva gran il·lusió seria 
que la meva galeria de l’Ampolla, ExpoArt, 
fos un lloc viu, un lloc on poder rebre amics 
i gent interessada en l’art i poder crear un 
espai de reunió per a amants de la pintura, 
però això és difícil i, actualment, amb la situ-
ació que vivim, encara més.

Tens altres projectes, en un futur 
pròxim?

Sí, és clar que els tinc. Al meu entendre, si 
hi ha una cosa que li falta a l’Ampolla és 
un Centre Cultural. M’agradaria impulsar 
aquest lloc, on es pogués escoltar música 
en viu, assistir a exposicions de pintura, 
fotografia o qualsevol classe d’arts plàsti-
ques. Tanmateix, podria ser un lloc on po-
der reunir-se amb gent amant de l’art i la 
cultura. Un lloc on poder rebre artistes que 
ens donin xerrades i col·loquis sobre temes 
relacionats amb el seu treball i debatre so-
bre ells. Un lloc on poder oferir als nostres 
nens i joves una alternativa d’oci, basat en 
la cultura. 

No hi ha cap poble dels voltants que ofe-
reixi una opció com aquesta. Per què no 
pot ser l’Ampolla? Per què l’Ampolla no pot 
convertir-se en un lloc que es desmarqui del 
seu entorn amb una proposta cultural i no 
només com a centre turístic i gastronòmic?

Una iniciativa com aquesta no té per què 
ser cara, tan sols necessita decisió i passió. 
Segur que hi ha molta gent al poble dis-
posada a col·laborar per poder posar en 
marxa aquesta idea. És només una il·lusió, 
però crec que ni és desgavellada ni és di-
fícil de realitzar. Jo m’ofereixo el primer per 
intentar portar-la a terme. Com a ampolle-
ro, ajudar a posar en marxa aquest ambi-
ciós projecte seria una meravellosa mane-
ra de tornar-li a l’Ampolla tot el que durant 
aquests últims quatre anys m’ha brindat.
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“L’objectiu prioritari és aglutinar i unir 
 l’ADELA i les petites associacions ebrenques 

dintre de l’AEH Terres de l’Ebre,  
perquè és essencial que el territori  

no perdi mai la seva identitat i autenticitat”
Mireia Curto Perelló - Periodista

Juani Piñana Comí va néixer a l’Am-
polla i fa més de 20 anys que ges-
tiona el restaurant i la sala de Can 
Piñana. El 1999 es va diplomar en 
Turisme per la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) i el 2012 va obtenir el títol 
de sommelier després de dos anys 
realitzant el curs a l’Escola de Turis-
me CETT, centre universitari de Turis-
me, Hoteleria i Gastronomia adscrit 
a la Universitat de Barcelona (UB). El 
2018 va quedar en tercera posició al 
concurs de tasts per parelles de Vila 

Viniteca, una de les distribuïdores de 
vins fins més importants d’Europa.

La seva llarga trajectòria professio-
nal l’ha portat a presidir l’Associació 
d’Empresaris de l’Ampolla (ADELA), a 
ser membre del plenari de la Cambra 
de Comerç de Tortosa, presidenta de 
la taula de Turisme i Comerç d’aques-
ta mateixa entitat i, des de fa un any, 
és presidenta de l’Associació d’Hos-
taleria de les Terres de l’Ebre (AEH 
Terres de l’Ebre).

Com vas rebre la notícia del 
teu nomenament com a presi-
denta de l’Associació d’Hos-
taleria de les Terres de l’Ebre?

Fa un any que vaig rebre la notícia. 
Em va trucar el president de l’Associ-
ació d’Hostaleria de la Província de 
Tarragona (AEHT), en Francesc Pinta-
do. En aquell moment jo era membre 
de la junta de les Terres de l’Ebre que 
va formar-se amb l’anterior president, 
Lluís Maldonado, i després de parlar 
amb els dos, vaig decidir continuar 
amb aquest repte, molt significatiu per 
a mi professionalment. A més a més, 
sempre recordaré que el nomenament 
es va fer durant el confinament per la 
Covid-19, per anunciar-ho vam fer 
una roda de premsa telemàtica, va 
ser un nomenament diferent.

Actualment, quants establi-
ments hi ha associats a l’As-
sociació d’Hostaleria de les 
Terres de l’Ebre? I qui forma 
la junta de l’Associació d’Hos-
taleria de la Província de Tar-
ragona?

Actualment, som gairebé 700 socis 
a tota la província de Tarragona, i 
78 a les Terres de l’Ebre. El nostre 
objectiu és augmentar el nombre de 
socis a molt curt termini aglutinant les 
petites associacions del territori per 
reforçar-les i donar múscul al teixit em-
presarial del sector de l’hostaleria.

La junta de l’AEHT actualment està 
formada per Josep Moreno (restaurant 
Cook&Travel i Deliranto), president 
de l’AEH Salou; Xavi Martí (restaurant 
Casa Macarrilla), president de l’AEH 
Cambrils; Xavier Jornet (conseller de 
Key Hotels), president de l’Associació 
d’Hotels de Tarragona; Javier Escriba-
no (restaurant La Morada), president 
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de l’AEH Tarragona Ciutat; i Manel 
Fernández (restaurant El Capitán), 
president de l’AEH Torredembarra.

La presidència ha arribat en 
un moment complicat per al 
sector, quins són els primers 
passos que heu realitzat fins 
ara?

La veritat és que ha estat un temps 
molt complicat a causa de la situació 
que estem vivint  amb la pandèmia, 
tot i això, no hem parat de treballar 
adaptant-nos a la nova normalitat, 
amb vídeo-conferències, informant en 
tot moment als nostres associats de to-
tes les mesures a seguir dins del nostre 
sector. També hem tirat endavant pro-
jectes que són una oportunitat òptima 
per al nostre gremi, com el marketpla-
ce (mercat en línia) del territori.

En aquesta línia, el servei 
d’entrega de menjar a domi-
cili a les grans ciutats és un 
model que funciona molt bé i 
ha tingut molt èxit durant el 
confinament, a les Terres de 
l’Ebre és un servei encara per 

explotar. Com el potenciareu 
des de l’Associació d’Hosta-
leria de les Terres de l’Ebre?

El servei d’entrega de menjar a domi-
cili el tenim contemplat dintre el pro-
jecte de foment del marketplace. Du-
rant el confinament es va incrementar 
el nombre d’establiments que oferien 
aquest servei i els usuaris i les usuàri-
es que se’n beneficiaven. Crec que 
és una opció molt vàlida i que hem 
de continuar treballant per donar for-
ma a tot aquest projecte en general.

Des de la constitució de l’As-
sociació fins al dia d’avui, les 
línies d’acció a treballar són 
les mateixes o han canviat 
per adaptar-se a la nova si-
tuació?

Evidentment que han hagut de can-
viar i les hem hagut d’adaptar a la 
nova situació sorgida de la pandè-
mia. Sobretot, hem donat prioritat a 
informar els nostres associats de tota 
l’actualitat que afecta el gremi, i dels 
canvis que les noves mesures ens han 
ocasionat al treball.

Les línies de treball, però, seguint la 
filosofia de l’AEHT, són estar units per 
tenir la capacitat de millorar el nostre 
sector i així fer créixer els establiments 
que el conformen. La nostra missió 
continua sent defensar els interessos 
dels empresaris i actuar com a porta-
veu. Tanmateix, organitzem esdeveni-
ments i donem suport a les jornades 
gastronòmiques, representem la diver-
sitat  del territori i l’enfortim aglutinant 
el màxim d’associats.

Les Terres de l’Ebre és una 
zona on el turisme té un gran 
pes en l’economia, com s’ha 
adaptat el sector de l’hosta-
leria durant la campanya es-
tival?

Tenim un territori privilegiat, amb una 
riquesa gastronòmica i paisatgística 
molt important. Aquest estiu, adap-
tant-nos a les noves mesures de segu-
retat sanitària i higiene per donar un 
bon servei als clients, hem aconseguit 
una campanya d’estiu satisfactòria, el 
turista ha gaudit de la diversificació 
del nostre territori i des dels nostres es-
tabliments li hem generat confiança.
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Les Terres de l’Ebre han estat un dels 
destins més escollits aquest estiu 
per passar les vacances. Creieu que 
aquesta és una oportunitat per allar-
gar la temporada i desestacionalit-
zar el turisme, un dels punts que es 
porta treballant des de fa bastants 
anys?

Les Terres de l’Ebre sempre ha estat un destí 
rellevant, actualment podem afirmar que és un 
dels destins més atractius i escollits pels turistes 
per realitzar les seves vacances. La part po-
sitiva, per dir-ho d’alguna manera, d’aquesta 
situació ha estat que el nostre territori fos més 
conegut per tots els turistes que aquest estiu 
ens han visitat.

La nostra zona té un valor afegit molt impor-
tant, el nostre clima ens ajuda a crear aquesta 
oportunitat d’allargar la temporada i, fins i tot, 
desestacionalitzar el turisme. Venir al nostre 
territori a passar un cap de setmana sempre és 
un bon pla durant tot l’any, ja que pots gaudir 
del clima i de totes les ofertes diversificades 
que oferim. Tenim la sort de tenir dos parcs na-
turals, amb dos ecosistemes diferents, aquest 
valor ens destaca com a atractiu turístic prin-
cipal.

Quins beneficis creus que pot tenir 
per a l’Ampolla que la presidenta de 
l’Associació d’Hostaleria de les Ter-
res de l’Ebre sigui ampollera?

Sobretot, la visibilitat que ens dona, això sem-
pre és positiu. Per a mi és un orgull arribar a 
un càrrec d’aquest nivell, m’ompli de satisfac-
ció i al mateix temps de responsabilitat.

Quins són els objectius a curt termi-
ni de l’Associació?

L’objectiu prioritari actualment és aglutinar i unir 
l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla i les 

petites associacions d’aquest caire que hi 
ha arreu del territori dintre de l’AEH Terres 
de l’Ebre. Creiem que això és bàsic per 

poder fer una unió ferma i més gran 
amb un pes important al territori, 
per poder treballar conjuntament a 
escala Terres de l’Ebre, amb una 
estructura amb molta potència i 
amb la qualitat que ens defi-

neix i que hem de mantenir. 
És essencial que les Terres de 

l’Ebre no perdin mai la 
seva identitat i auten-
ticitat.
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La nova llei sobre la contenció dels preus 
del lloguer a Catalunya

Gemma Caballé Fabra | Càtedra UNESCO d’habitatge | Universitat Rovira i Virgili

El passat 22 de setembre de 2020 va entrar en vigor la 
Llei 11/2020, de 18 de setembre, sobre la contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. El 
que contempla aquesta norma és la limitació dels preus 
del lloguer d’habitatges destinats a la residència habitual 
a 61 municipis de Catalunya reconeguts com a “àrees 
amb mercat d’habitatge tens”. Els municipis afectats per 
aquesta llei a la demarcació de Tarragona són Tortosa, 
Salou, Reus, Tarragona, Calafell i El Vendrell.

Per una banda, si l’habitatge ubicat a uns d’aquests 
61 municipis ha estat llogat durant els cinc anys ante-
riors a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el preu no 
pot superar la renda pac-
tada a l’anterior contracte. 
D’altra banda, si  l’habi-
tatge no ha estat llogat 
durant aquests  cinc anys 
anteriors, el límit de preu 
vindrà fixat, amb algunes 
excepcions, per l’índex de 
referència de preus de llo-
guer a Catalunya. 

L’índex de referència va 
ser creat el 2017 i és un 
indicador de consulta pú-
blica disponible a la pà-
gina web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 
que permet conèixer una 
estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un 
habitatge ubicat en una zona determinada1. 

Val a dir, però, que aquesta limitació de preus no s’apli-
carà als arrendadors considerats vulnerables (els que in-
gressin menys de 2.000 euros mensuals). També es pre-
veu que el preu del lloguer es pugui augmentar com a 
màxim un 5% més  si l’habitatge té unes característiques 
que la mateixa norma especifica.

Sense entrar a analitzar la constitucionalitat o no d’aquesta 
llei, la limitació dels preus de lloguer no és un tema nou a 
altres països i capitals d’arreu del món.

Ara bé, la seva efectivitat no ha quedat del tot demostrada 
en relació a facilitar l’accés a l’habitatge. Alguns efectes 

col·laterals que pot tenir la imposició d’un límit al preu del 
lloguer són que s’afavoreixi l’aparició del mercat negre de 
lloguer, que els requisits de solvència per part dels arrenda-
dors siguin més exigents o que aquests prefereixin vendre 
l’habitatge  o destinar-lo a ús turístic o temporal si econòmi-
cament els hi és més rendible, reduint doncs, l’oferta d’habi-
tatges en lloguer per ús residencial.

El problema de rerefons dels preus del lloguer està estre-
tament relacionat amb les polítiques de cohesió territorial: 
quan es concentren les oportunitats laborals, les feines 
qualificades o la inversió econòmica en determinats llocs, 

la demanda residencial en 
aquests municipis puja i 
això  es reflecteix en els 
preus dels habitatges. 

En relació a la regulació 
del mercat del lloguer, des 
de la Càtedra UNESCO 
d’habitatge de la URV de-
fensem un sistema voluntari 
de renda referenciada tal 
com es fa a Alemanya des 
dels anys 70 a través del 
Mietspiegel per actualitzar 
el preu del lloguer, a més 
a més d’introduir algunes 
modificacions  estructurals 
i no merament pal·liatives 
a la Llei d’Arrendaments 
Urbans. Per exemple, que hi 

hagi dos models d’arrendament per habitatges: un amb una 
durada més breu que ofereixi més flexibilitat pensat per de-
terminats col·lectius i un altre model d’una durada més llarga 
que ofereixi estabilitat i seguretat tant per l’arrendador com 
per l’arrendatari buscant l’equilibri de drets i obligacions 
entre les dues parts.

Dos dels aspectes que assenyala l’ONU per facilitar l’accés 
als habitatges quant a la seva assequibilitat econòmica són: 
primer, promoure la diversificació dels tipus de tinença dels 
habitatges, és a dir, que hi hagi tantes tinences (propietat 
absoluta, lloguer, propietat compartida, propietat temporal, 
lloguer social...) com situacions o circumstàncies pugui tenir 
una persona. I segon, adoptar polítiques de cohesió territori-
al que distribueixin les oportunitats laborals arreu del territori 
i millorar el transport i les seves infraestructures.

 1. Podeu consultar aquest índex a: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/
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La partida de Llàtzer Bru
Juguen blanques i guanyen mitjançant una combinació.
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BOLETS  SECUNDAR IS  A  LES  COMARQUES  DE  L’ EBRE 

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

EL BON AMIC AMPOSTÍ CINTO GAVALDÀ, JA FA UN TEMPS EM VA FACILITAR UN LLIBRE DEL EMINENT MI-
CÒLEG MANOLO ARRUFAT SALES, DEDICAT ALS BOLETS QUE CREIXEN A LES COMARQUES DE L’EBRE.CREC 
QUE COM EL TEMA ES FORÇA INTERESSANT I, MALGRAT HAVER-HO JA PUBLICAT L’ANY PASSAT, INTENTARÉ 
EN ESTA MARINADA, FER-NE UN EXTRACTE DE LOS MÉS PUNTUAL.

Amb aquest títol, volem descriure 
una sèrie de bolets, que tenim al 
territori i que són desconeguts per a 
la majoria de buscadors. Sense pre-
tendre fer un tractat de micologia, el 
que busquem amb aquest escrit és 
donar informació de com els podem 
identificar, a quina part del territo-
ri es troben i quin valor culinari en 
podem treure i,  amb orientacions 

globals de com cuinar-los. Si som 
capaços d’identificar una dotzena 
d’aquests bolets, difícilment tornarem 
del bosc amb les cistelles buides, al-
hora que ens emportarem grates sor-
preses quan ens asseguem a la tau-
la després de cuinar-los. Si la gent 
s’interessa per altres tipus de bolets 
apart dels rovellons, anirà amb més 
compte pel bosc, no destrossarà els 

que no coneix i possiblement comen-
çarà a estimar-lo. Hi ha bolets inclo-
sos en aquest apartat de secundaris, 
que molta gent els inclouria dins els 
primaris (més buscats, que no sinò-
nim de més bo), i inclourien dins dels 
secundaris alguns que ara no hi po-
sarem, són bolets de la zona consi-
derats de primera i prou coneguts, 
per tant avui no en parlarem d’ells.

CHROOGOMPHUS RUTILUS,  
BITXAC, CAMA DE PERDIU, GOMFIDIO 

VISCOSO.
El bitxac o cama de perdiu, potser sigui un dels 
bolets secundaris més coneguts, encara que no 
tothom el consumeix. És molt habitual per les nos-
tres terres. Té el barret d’un brunenc ataronjat a 
rogenc, en temps humit té la cutícula mugilagi-
nosa, i quan el temps és sec la té lluenta. Les 
làmines són d’un color coure, distants i decurrents. 

Es sol corcar i no es pot guardar molt de 
temps, quan el cuinem agafa un to vio-

laci, que no agrada a la gent, però 
combinat amb altres bolets i amb 

llonganissa, agafa el gust de 
tot plegat i és francament 

bo.

CLYTOCIBE ODORA,  
ANISSAT, ANISSADA.

El seu color, verd blavós i el seu olor penetrant 
a anís, el fa inconfusible en exemplars joves, en  
envellir es torna pàl·lid i aquí si que el podem 
confondre amb altres Clytocibe amb olor a anís i 
que són tòxiques . El barret és relativament petit, 
fa de 3 a 8 cm., umbonat o covex al principi i 
després aplanat Les làmines son una mica més 
pàl·lides que el barret, són denses i una mica 
decurrents.

Tot i ser un bolet comestible, l’hem de mesclar 
amb d’altres bolets, però sense abusar, perquè el 
seu fort olor d’anís ens pot espatllar el plat. 
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CLYTOCIBE  
GEOTROPA VAR. 

MÁXIMA.

Pampa màxima, orella de frare, can-
dela de bruc,  L’orella de frare, és 
un bolet, que quant tel trobes, ja has 
omplert el cistell, perquè, a més de 
ser de grans dimensions (32cm.), surt 
en rengles i molt abundants (de vega-
des 20 individus). Pertany al gènere 
Clytocibe, que té algunes espècies, 
també de color blanc i molt tòxiques, 
però amb la diferencia de que tenen 
el barret més petit, així que hem de 
tenir cura al recollir exemplars de 
menys de 10cm. de barret. El barret 
és d’un color blanquinós-ocreaci, i té 
forma infundibuliforme en el exem-
plars adults. Les làmines són denses 
d’un color ocre-pal·lit i notablement 
decurrents. El peu és claviforme d’una 
alçada considerable, sovint d’uns 15-
20cm. massís i del mateix color que 
el barret. A la nostra zona , se’l troba 
al Port, per la zona de la Mola, i tam-
bé per la part de Mosqueruela. A la 
zona del Perelló, es troba el Clitocibe 
alexandri, semblant al geotropa, però 
te el barret amb unes taques o punts 
concèntrics, i el peu, sempre presenta 
micel·li enganxat amb brossa del ter-
ra, aquest bolet pot presentar toxici-
tats, per tant és millor no collir-lo.

L’orella de frare, és un bolet de bona 
qualitat, és francament un dels millors 
per a rostir.

COPRINUS COMATUS, 
COPRÍ PELUT, BOLET 
DE TINTA, BARBUDA, 

MATACANDIL.   

El bolet de tinta, és un dels bo-
lets que són més fins al paladar, 
però degut al seu aspecte, poca 
gent el consumeix. Sol aparèi-
xer en grups de molts individus, 
en voreres de camins, on s’han 
fet treballs i s’ha remenat la ter-
ra, en carreteres recent asfalta-
des, són capaços de travessar 
l’asfalt, també solen sortir a la 
gespa dels parcs i jardins. El 
barret és blanc, d’una alçada 
considerable, ja que pot arri-
bar als12 cm., presenta unes 
escames blanquinoses , lleuge-
rament brunenques al cap, es-
blanqueint-se conforme baixen 
al peu. Les làmines en principi 
són blanques, després rosades i 
després negres i sucoses (d’aquí 
li ve el nom de bolet de tinta), el 
peu és blanc amb anell. Convé 
treure-li el peu tant aviat com els 
collim, ja que així aturarem mo-
mentàniament la fermentació.

Només collirem els exemplars jo-
ves amb les làmines blanques o 
lleugerament rosades sigui com 
sigui, no és un bolet resistent i 
és millor menjar-se’l el mateix 
dia. Hi ha bastants espècies de 
Coprinus, la majoria indigestes 
o tòxiques sobre tot amb presèn-
cia d’alcohol, però una vegada 
el coneguéssim, ja mai ens con-
fondrem. Es pot fregir arrebossat 
, amb el clàssic ou i pa ratllat 
és excel·lent, és molt bo, per a 
sopes o, simplement fregits amb 
uns grans d’all.

HYGROPHORUS 
RUSSULA, CARLET, 

CARLISTES, ESCARLET, 
ESCARLET VERMELL, 

HIGRÓFORO 
ESCARLATA.

El carlet té un barret convex for-
ça irregular, té la superfície llisa i 
seca, amb taques d’un color rosa 
vinós. Les làmines són adnates es-
paiades i gruixudes, tacades de 
vinós com el barret. El peu és grui-
xut i es diferencia de la resta del 
bolet, per presentar un color rosat 
més blanquinós.

A la zona de la Tinença, és molt 
apreciat, diuen que sobretot el 
de carrasca (Quercus ilex subsp. 
Rotundifolia), (no puc assegurar si 
surt als pins), també i sol aparèi-
xer a les fagedes (Fagus sylvati-
ca). El cert és que als llocs on es 
coneix, es força apreciat. La carn 
és una mica amargant, un factor 
que frena una mica als neòfits. 
Presenta una carn dura i rosada 
que el fa atractiu, tot i que hem 
d’anar amb compte per què es sol 
corcar. Hi ha qui el pela, però la 
majoria se’l menja tal com raja, 
amb un bon estofat o simplement 
saltejat amb alls i julivert.



HYDNUM ALBIDUM, H, REPANDUM, 
LLENGUA BOVINA BLANCA, VAQUETA, 

AGULLETES, GAMUZA BLANCA.
La llengua bovina blanca, te el barret molt irregular, sempre 
aplanat i amb deformacions i molt blanc, tot i que a l’envellir 
es taca de groc, té unes agulletes també blanques que en 
tocar-les sens queden impregnades als dits. El peu és excèn-
tric, curt i robust. És un dels millors dels que anomenem bo-
lets secundaris. Aquest gènere, es compon de tres espècies: 
Hidnum albidum, H. repandum i H. rufescens, el primer H. 
albidum, és el més abundant a les nostres terres, té un color 
blanc immaculat i és molt trencadís i, amés és el que presen-
ta millor sabor dels tres. El segon H.repandum, d.un color 
groguenc pàl·lid, i d’un sabor no tant marcat com el primer, 
també el trobem per aquestes terres tot i que ja no és tant 
abundant. I el tercer o H.rufescens, no en tinc constància que 
s’hi trobi per aquesta zona, tot i que apareixen exemplars a 
la zona de Prades i la Mussara. És d’un color ataronjat fins i 
tot rogenc, aquest té poc valor culinari.

La llengua bovina blaca la trobarem ben entrada la tardor, 
als pinars de pi blanc i de pi roig mesclats amb coscollars 
(Quercus coccifera) i matises o llentiscles (Pistacia lentiscus), 
tot i que darrerament estan apareixent al terrenys de cultiu 
que s’han abandonat i han tornat al seu estat natural. Així els 
podem trobar sota un garrofer (Seratonia siliquia), que s’ha 
quedat encerclat pels pins..

La llengua bobina, es renta i neteja bé, sobre tot el peu que 
sempre porta brossa incrustada. Amb un escorredor sota el 
raig de l’aixeta es desprenen les agulles i ja la podem cuinar 
segons la nostra imaginació, ja que és un del bolets més ver-
sàtils que tenim, es pot assecar, i fregir i congelar. Per si sol 
no és un bolet que destaqui pel seu propi sabor, però s’im-
pregna del sabor d’altres bolets així com dels aliments que 
hi mesclem. És molt agradable al gust, ja que no és llefiscós, 
sinó estructurat i carnós. En estofats és deliciós, s’adapta a 
tots el guisats en especial als de pasta i arrossos, així com 
als escabetxos de bolets.

ARMILLARIA MELLEA, 
CAMA-SEC DE SOCA, BOLET 

DE GARROFER, ALZINOL. 

Bolet, de garrofer i d’ametller a les nostres 
terres, forma flotes a vegades molt grans. 
Té el barret escamós, d’un color de mel i 
de vegades d’un color olivaci. Les làmines 
son lleugerament decurrents, d’un color 
blanc crema. El peu porta anell d’un color 
més groguenc que el barret. Hi ha autors 
que diuen que pot presentar alguna toxici-
tat si se’n mengen molts, altres asseguren 
que no, no en presenten cap de toxicitat, 
el millor és no abusar de menjar-ne massa, 
bullir-los 5 minuts i llençar l’aigua de coc-
ció i després coure’ls almenys 20 minuts, 
el peu és fibrós, pel que s’aconsella con-
sumir els barrets dels exemplars joves, ja 
que els vells es solen corcar.

Pot formar part d’una barreja de bolets, 
també acompanya prou bé els estofats i 
altres guisats així com els plats de pasta.
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�IDENTIFICACIÓ SEGONS LA FORMA 
DE LES LÀMINES:

IDENTIFICACIÓ I GLOSARI DE TERMES MICOLÒGICS

Adnates o adherents, quan arriben al peu 
( rúsules).

Escotades, arriben al peu però tenen com un 
escot a la vora del peu.

Decurrents, quan les làmines o els porus bai-
xen un cert tros per la cama a la qual estan 
adherits (rovellons).

Lliures, quan no arriben al peu (xampinyons)..

Sinuoses, que forma un escot amb una línia 
corba mes pronunciada que a l’escotada .

Tallades pel marge, són adherents, una 
mica decurrénts i tenen un tall poc abans d’ad-
herir-se.

Iguals, quan mantenen el dibuix uniforme del 
principi al fi, a la vegada poden ser distants o 
premudes, segons la distància que les separi.

Desiguals, quant tenen diferents longituds o 
es bifurquen en dues o tres làmines.

�IDENTIFICACIÓ SEGONS LA FORMA DEL 
BARRET

Cònic, quan presenten la forma d’una punta de flet-
xa.(bolet de tinta, adult)

Convex, quan presenta una forma aplano-arrodoni-
da, (tipus els boletus d’adults).

Deprimit, quan aixeca les ales lleugerament cap 
amunt.(rovellons, crueldes).

En embut, quan aixeca les ales en forma d’embut, 
(tipus el camagroc o rossinyolic).

Esfèric, quan formen una esfera quasi sencera, (Xan-
pinyons quan són joves)

Hemisfèric, quan tenen una forma arrodonida ( ti-
pus mitja esfera, llenegues de joves ).

Mamellonat., quan forma una petita protuberància 
en forma de mugró, (bitxacs, morenetes).

Oval, quan presenta una línia oblonga i curvilínia, 
més ample d’un cap que de l’altre (com un ou, ama-
nita en general).

Truncat, quan presenta la forma d’una piràmide 
truncada, (forma cònica tallada pel cap, Clavaria 
truncata-bossa escapçada).

IDENTIFICACIÓ SEGONS LES FORMES 
DEL PEU

Atenuat, de punta afinada : Que s. estreta per la 
part en que es clava a la terra.

Bulbós, que s’eixampla al final formant una mena 
de bulb (apagallums).

Cilíndric, rodó i amb el mateix gruix en tot el seu 
perímetre.

Fusiforme, que va aprimant-se del mig cap als dos 
extrems (tipus les llenegues).

Massís, que té una forma prou regular en tota la 
seva llargada i amés és ple.

Obès, molt gros i ovalat, (tipus aquest que . sempre 
troben a tot arreu., si home, el cep o ciureny).

Prim, no caldria dir res al respecte, perquè el seu 
nom ho diu tot (com els camasecs).

Sinuós, tortuós amb entrants i sortints corbs.
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CORRIOL GROS – CHORLITEJO GRANDE 
(Charadrius hiaticula)

Procedència i Distribució: Cria 
a Euràsia, Groenlàndia, Noreste de 
Canadà, Atlàntic europeu fins Països 
Baixos e Illes Britàniques. Es localitza 
a tota la costa Atlàntica d’Europa i 
nord d’Àfrica, també en part de la 
costa Mediterrània. De les tres espè-
cies de corriol habituals al nostre ter-
ritori, el corriol gros es l’únic que no 
es reprodueix aquí. El corriol petit i 
el corriol de pota negre son els altres 
que en formen part  habitual.

Morfologia: Presenta una longitud 
de 17 - 19 cm. d’envergadura alar  
35 – 41 cm., te un pes aproximat de 
entre 55 – 75 g.,  es un au costanera 
d’aspecte robust el caracteritza el seu 
cap bastant gros respecte a la resta 
del cos, rematat per un bec bastant 
curt de color taronja i la punta negra. 
El mascle adult en plomatge nupcial 
llueix un colla negre i característics 
dibuixos cefàlics en forma d’una mar-
cada cella blanca i una línia negra 
que li solca la cara fins el comença-
ment del bec marcant-li la regió fron-

tal blanca, les potes color taronja. La 
femella i el jove es semblant al mas-
cle però amb els colors mes apagats. 
Es un ocell molt ràpid quant busca 
menjar.    

Alimentació: Menja petits inverte-
brats que captura picotejant l’arena, 
removent el fang amb les potes per a  
que aquests surtin i poder menjar-sals 
abans que s’amaguen un altre cop, 
sota el fang o l’arena.

Habitat: Generalment freqüenta 
costes, platges de sorra i de grava, 
però també o pot fer en aigües inter-
nes com maresmes o aigües salades. 
Es hivernant a quasi tota la península, 
Andalusia, a la costa cantàbrica, Ba-
lears, Canàries i sobre tot a la costa 
de les Terres de l’Ebre  

Reproducció: Cria a les platges, 
entre dunes, maresmes salobres, lo-
calment a l’interior, de la tundra, en 
terrenys arenosos.  Realitza una o dos 
postes  a l’any que solen ser de  4 
ous, son incubats per amb dues mem-

bres, durant un període de temps de 
3 setmanes, en sortir de l’ou i al pocs 
minuts els pollets ja caminen. 

Curiositats: Els ous del corriol gros 
presenten un format mig de entre 32 
- 39 x 23 - 28. Ous  marró clar amb 
taques de diferents formats i colors 
foscos. L’aspecte es similar al corriol 
petit, excepte per l’absència del anell 
ocular .

Paco Cabrera Curto
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AL.LÈRGIA A LA PROTEÏNA  
DE LA LLET DE VACA

Tot i que fa anys que se’n sent parlar sobre l’increment 
de nombroses al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, 
una de les més freqüents és l’al·lèrgia a la proteïna de 
llet de vaca. Cal saber que la llet de vaca conté 40 
proteïnes que son potencials al·lèrgens per als humans 
com son les caseïnes, seroptroteïnes i inmunoglobulines 
bovines. 

L’únic TRACTAMENT, a dia d’avui, per aquesta al·lèrgia 
és evitar el consum d’aquestes proteïnes. Per tant hem 
d’eliminar de la dieta, en cas d’al·lèrgia:
•  la llet de vaca o qualsevol mamífer com cabra o ovella.
•  iogurts, flams, natilles i postres làctics.
•  gelats, excepte els de gel (tot i que pel contingut en 

sucres no son recomanables)
•  formatges, brossat, formatge fresc o batut, quark, “tran-

xetes”...
•  mantega, margarines mixtes, nata, llet evaporada, llet 

en pols, beixamel, salsa carbonara, cubs de brous con-
centrats, sopes preparades, crema de cacau

•  batuts, brioxeria, rebosteria, galetes, xocolates, bom-
bons, pasta precuinada, pizzes precuinades, pans, 
farinetes, sucs amb llet, caramels

•  carns processades tipus salsitxes, embotits, pernil dolç 
o de gall d’indi, mortadel·la, xopet, hamburgueses, 
càrnics salats... I en alguns casos fins i tot s’ha d’evitar 
la vedella.

•  productes congelats: croquetes, empanadilles, barretes 
de lluç, nuggets, calamars arrebossats...

En el cas dels nadons, en l’actualitat, existeixen fórmu-
les preparades aptes com son la fórmula hidrolitzada, 
la de soja o la d’arròs hidrolitzat. Tot i així la més reco-
manable seria la de fórmula hidrolitzada. Tanmateix si 
el nadó s’alimenta de llet materna, la mare també haurà 
d’evitar, en la mesura de lo possible, la ingesta de llet i 
derivats.

És evident però que si eliminem per complet els làctics 
de la dieta poden aparèixer dèficits nutricio-
nals, per tant per tal d’evitar-ho cal assegurar la ingesta 
d’aquests nutrients:

 CALCI, l’obtindrem gràcies al consum de peixos de 
mida petita com sardines, seitons, mollets...) i també dels 
vegetals de fulla verda, llegums, fruits secs i cereals inte-
grals.

 VITAMINA D, l’obtindrem exposant-nos al sol durant 
20-30 minuts al dia a la cara i als braços, també la po-
dem obtenir del consum de rovell d’ou, peixos i carns.

 PROTEÏNES COMPLETES, les obtindrem de carns, 
peixos, mol·luscos, crustacis, ous, llegums i fruits secs prin-
cipalment.

 VITAMINA B12, l’obtindrem del consum de produc-
tes d’origen animal com les carns, els peixos, els mol·lus-
cos, crustacis i ous.

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
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Cal LLEGIR en tot moment LES ETIQUETES, i evitar productes que continguin entre els seus ingredients:

àcid làctic (E-270)

caramel (E-150)

caramel amònic (E-150c)

caramel càustic (E-150b)

caramel de sulfit amònic (E-150d)

caseïna

 caseïnat de calci, de sodi o potàssic (H-4511, 
H-4512,H-4513)

èsters mixtes d’àcid làctic i àcid gras alimentici amb 
glicerol propilenglicol (E-478)

lactat de sodi (E-325)

lactat càlcic (E-327)

lactat ferrós (E-585)

lactat potàssic (E-326)

lactitol

lactoalbúmina, fosfat de lactoalbúmina

lactoferrina

lactosa

lactulosa

nisina (E-234)

sèrum de llet, proteïnes de sèrum de llet, whey 
protein o proteïna whey

A TENIR EN COMPTE: no només els aliments poden contenir aquestes proteïnes de la llet de vaca, sinó que també 
poden estar presents en:

beguda d’arròs, 
civada, quinoa o 

qualsevol altre 
cereal

llet d’ametlles, coco, 
avellanes o d’altres 

fruits secs

A LA CUINA haurem d’utilitzar substituts de la llet en les diferents receptes o elaboracions de salses, aquests substituts 
poden ser per exemple:  

fòrmula
 per a lactants  
sense llet mixta

beguda de soja te d’herbes

beguda de lli, de 
cànem o d’altres 

llavors

champús i gels pasta de dents maquillatge fàrmacscremes i locions 
corporals



La 
Marinada

volta
el Món
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Mercedes, Anna, Eva, Juani, Dolors, Mònica i Patri, a Copenhague. Dinamarca
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Fotos de la col·lecció fotogràfica “Imatges d’un temps 1950-1970 d’Andreu Capera”

Mercedes, Anna, Eva, Juani, Dolors, Mònica i Patri, a Copenhague. Dinamarca



El port pesquer va ser l’escenari aquest 
any de la XXIX edició del Certamen de 
Música Clàssica i Popular Eloi Mestre, que 
es va celebrar les nits del 13, 14 i 15 
d’agost. Com cada any, la Regidoria de 
Cultura va organitzar concerts molt variats 
amb l’objectiu d’oferir unes nits plenes de 
diferents tipus de música.

La primera actuació, que va tenir lloc el 
dijous, va anar a càrrec de la cantautora 
ebrenca Montse Castellà. El divendres hi 
va haver un concert de jazz de la mà de 
Mireia Sánchez, piano i veu, i d’Ivan Sáez, 
saxo baríton. El certamen va posar el punt 
final el dissabte amb el grup Versió Original 
que va oferir un repertori de versions de 
rock de tots els temps.

Des de la Regidoria de Cultura, es vol 
celebrar l’èxit d’assistència durant les tres 
nits i, com cada any, es vol agrair a la 
Família Grau Mestre la seva presència 
i la seva col·laboració en el certamen.

El Certamen de Música Clàssica i Popular Eloi 
Mestre arriba a la XXIX edició 

Redacció

Cultura| 46



L’ampollera Laia Sedó ja fa dos 
anys que viu als Estats Units 
d’Amèrica, on es va instal·lar per 
estudiar Educació a la William 
Carey University (Mississippi) 
i millorar futbolísticament amb 
l’equip universitari.

Laia ocupa la posició de davan-
tera centre i competeix a la lliga 
nacional que s’anomena NAIA. 
Arran de la situació que s’està 
vivint actualment, la lliga s’inici-
arà a la primavera. Actualment, 
compagina les classes de segon 
curs del grau universitari Major 
of Elementary Education amb els 
entrenaments futbolístics.

La temporada passada Laia 
Sedó va finalitzar sent campiona 
de la lliga Season, del Torneig 
de Conference i semifinalista del 
Torneig de Nationals NAIA.

L’ampollera Laia Sedó segueix la seva carrera 
futbolística als Estats Units d’Amèrica

Redacció
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Redacció

L’ampollero Jordi Macià realitza ‘La travessia 
dels Pirineus amb BTT’

L’ampollero Jordi Macià ha realit-
zat aquest estiu la ruta Transpiri-
naica, també coneguda com La 
travessia dels Pirineus amb BTT. 
Aquesta ruta va sorgir a principis 
dels anys 90 de mans de Jordi 
Laparra, Alfons Valls i Jaume Bo-
naventura quan van creuar els Pi-
rineus amb bicicleta de muntanya 
(BTT) i van realitzar una guia so-
bre el recorregut, des de Llançà, 
a l’Alt Empordà, fins a Hondar-
ribia, al País Basc. Aquesta ruta 
també es coneix com la ruta de 
mar a mar i avui dia és una tra-
vessia clàssica per fer amb BTT.

“Personalment, ja feia molts anys 
que em rondava pel cap realit-
zar-la, però veia molt complicat 
poder-ho fer. En primer lloc, per la 
dificultat del trajecte, però també 
per la logística i els dies que has 

d’invertir per fer la travessia, ja 
que ho havia de treballar a l’es-
tiu, que és quan és més recoma-
nable realitzar-la, però en aquest 
període normalment aprofito per 
anar de vacances a l’estranger. 
Ara bé, aquest any a causa de 
la impossibilitat de poder viatjar 
fora del país, vaig pensar que 
potser seria l’any perfecte per fer-
la”, explica l’ampollero.

La travessia va començar el dia 
7 d’agost quan Jordi va agafar el 
tren a l’Ampolla fins a Llançà i va 
finalitzar el dia 21 d’agost quan 
a les 17 hores va arribar un altre 
cop a l’Ampolla, això sí, no va 
arribar sol, darrere seu portava 
gairebé 950 quilòmetres amb un 
total de 23.000 metres de des-
nivell positiu i unes 75 hores de 
pedalades. 



Esports  | 49

Jordi Macià va realitzar La travessia 
dels Pirineus amb BTT en tretze etapes 
i va fer parada a Sant Llorenç de la 
Muga, Camprodon, Planoles, Guardi-
ola de Berguedà, Noves de Segre, 
Arestui, Pont de Suert, Castejón de 
Sos, Fiscal, Aísa, Izaba i Arizkun. 

UNA LLARGA TRAJECTÒRIA

Macià fa aproximadament uns deu 
anys que va regularment amb bicicle-
ta, i uns sis anys que ho fa amb bici-
cleta de muntanya (BTT). L’any 2017 
va realitzar la ruta del Danubi, des de 
Viena, a Àustria, fins a Budapest, a 
Hongria, uns 350 quilòmetres que va 
realitzar en cinc dies juntament amb 
la seva mare, Sefa, i el seu company 
de feina Andre. 

L’any 2018 va pujar un esglaó el ni-
vell de dificultat i juntament amb el 
seu amic Miguel Rubio va realitzar 
en quatre dies la famosa ruta de Pe-
dals de Foc als Pirineus de Lleida, fent 
220 quilòmetres i gairebé 6.000 me-
tres de desnivell positiu.

Així doncs, amb la bona experiència 
de l’any anterior, l’any 2019 i junta-
ment amb Rubio van desplaçar-se fins 
a Andalusia per realitzar la ruta Pe-
dals de Granada, itinerari que dona 
la volta a les muntanyes de Sierra Ne-
vada amb pujada al cim de la Veleta, 
a gairebé 3.400 metres d’altura. 

Arribat el 2020, juntament amb la 
seva mare van decidir continuar la 
ruta del Danubi, en aquest cas van 
realitzar el trajecte que va des de Pas-
sau, a Alemanya, fins a Viena, a Àus-
tria. Una ruta d’aproximadament uns 
350 quilòmetres i que van fer en sis 
dies. “Aquesta va ser la guspira que 
necessitava, i tan aviat vaig arribar a 
casa, vaig començar a preparar la 
Transpirinaica”, confessa Macià, qui 
afegeix que no hagués pogut acabar 
la ruta sense l’ajuda de molta gent. 
“Voldria donar les gràcies especial-
ment a l’Àlex i la Berta, ells van ser els 
primers i únics ciclistes que em vaig 
trobar durant la ruta. Vam coincidir al 
final de la primera etapa i vam anar 
junts fins a la quarta etapa”.

A més a més, també vol agrair el suport “a 
Evelyne de l’allotjament Cal Paleta de No-

ves de Segre, que em va ajudar abans, 
durant i fins a l’últim dia de la travessia, 
als meus pares perquè mai posen cap in-

convenient, i als meus companys de bici 
de l’Ampolla; Jordi Bertomeu, Kiko, Hugo, 
Carlos, Marc, Jesús i David”.
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Redacció

L’Ampolla acull la primera regata puntuable pel 
Campionat de Catalunya de motos aquàtiques 

2020

L’Ampolla va acollir el passat 
27 de setembre la primera rega-
ta puntuable pel Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques 
2020, modalitat de circuit, sota 
l’organització de la Federació 
Catalana de Motonàutica i el su-
port del Patronat de Turisme de 
l’Ampolla, la Creu Roja de l’Am-
polla i el Club Nàutic Ampolla.

Habitualment, l’Ampolla tancava 
el campionat català de motos 
aquàtiques, però les extraordinà-
ries circumstàncies de seguretat 
degudes a la pandèmia han obli-
gat la Federació a ajornar totes 
les regates previstes fins ara, de 
tal manera que la que habitual-
ment era la regata que tancava 
el Campionat ha estat aquest any 
la primera de la temporada.

La regata es va disputar amb 
grans dificultats a causa del 
fort vent que va estar bufant tot 
el cap de setmana i, tot i que 
en principi no va aixecar grans 
onades, sí que va complicar el 
muntatge del circuit i va crear 
una ressaca a la costa que feia 
difícil posar les motos a l’aigua.

A la categoria F4, reservada a 
pilots sense palmarès, es va im-
posar Nil Bonich, davant de Mi-
guel Angel Gargallo, que va ser 
penalitzat a la segona mànega 
per un incorrecte traçat del cir-
cuit. Tercer va ser Jesús Perales, 
pilot de Cantàbria, que partici-
pa habitualment al campionat 
català. El quart lloc el va ocu-
par Lluís Montalà i la cinquena 
posició va ser per al novell Jordi 
Miquel.
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Molt disputada va ser la ca-
tegoria GP3. Joan Sevil va 
guanyar la primera màne-
ga, seguit de Roger Pujol. A 
la segona mànega les posi-
cions es van invertir, de tal 
manera que tot s’havia de 
decidir a la tercera i última 
mànega. Sevil es va situar 
en primera posició i va do-
minar la cursa fins a la mei-
tat de l’última volta, quan 
va caure darrere un tap que 
s’havia format amb pilots 
doblats, la qual cosa va 
aprofitar Pujol per avançar 
i guanyar la mànega i la 
regata. Sevil va ser segon 
de la jornada i tercer ho va 
ser el càntabre Pedro Torre, 
seguit de Sergi Fernández, 
que l’any 2019 va ser sub-
campió a F4.




