BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA
Novembre
Desembre 2020

L’Ampolla es consolida com a espai gastronòmic del Delta, acollint la tercera
edició del GastroEbre. L’alta cuina i el producte de proximitat han estat els
protagonistes d’aquestes jornades de gastronomia.
L’esdeveniment va comptar amb cuiners estrella i una àmplia representació de
restauradors i productes locals.
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Parlem del Nadal
Parlar del Nadal amb les circumstàncies en les que ens
trobem abocats tots plegats, no és tasca senzilla. Però potser més que mai, necessitem reubicar el Nadal i cercar-lo
en aquelles petites coses que són realment importants en
el nostre dia a dia i no en la felicitat materialista puntual
a la que ens veiem abocats en aquests dies de bogeria
consumista. I és que no hi ha un Nadal, n’hi ha tants
com persones. Cada un de nosaltres tenim el nostre propi
Nadal que ens aboca records, sentiments i vivències inoblidables; de vegades han estat bones, i d’altres, per què
no dir-ho, fins i tot nefastes.

noves maneres de desenvolupar-nos per tal d’aconseguir
un millor futur per a les nostres famílies. Més que mai som
interdependents i ens veiem abocats a sumar entre tots
per tal de poder donar una sortida optimista a la nostra
societat i a les futures generacions que vindran.

Però potser en aquests nous temps, amb la situació que
ens ha tocat viure amb la pandèmia de la COVID-19,
ens demanen obrir-nos una mica més i deixar de banda
aquesta visió androcèntrica en la qual l’home ha de ser
el centre de tot, on la ruptura de la nostra relació amb la
natura arriba fins al trencament dels vincles socials, i anar
més enllà cap a una visió més cosmocèntrica que ens permeti entendre què és el que està passant al nostre entorn
amb tot allò ens envolta: la natura i els diferents fenòmens
que s’hi donen en ella.

Per acabar, comparteixo amb vosaltres un petit fragment
del poema la “Nadala” de Miquel Martí i Pol :

Cal reconèixer la universalitat de la nostra vulnerabilitat que parteix de la suma de cada un de nosaltres, ja
que som nosaltres els qui patim malalties o gana. I és
en aquest sentit que cal cercar noves maneres d’afrontar
el present (mal anomenat ”la nova normalitat”) i assolir

Que tingueu tots, un Bon Nadal i un millor 2021!!

Sigui com sigui, passi el que passi, gaudiu cada instant
d’aquest Nadal amb les vostres famílies i les persones que
us estimen, cada un a la seva manera. Tal com hem pogut
comprovar aquest 2020, les coses no són per sempre i la
vida et pot canviar d’un dia per l’altre.

I en la nit del misteri hem cantat
les antigues cançons
de la mula i el bou i l’infant i els tres reis i l’estrella.

Ernest Plans i Colomé
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Ple de l’Ajuntament 8 de
Juny 2020.
Ple de l’Ajuntament 8 de Juny 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.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA “SOCIETAT DE
CAÇADORS DE SANT JOAN DE L’AMPOLLA” PER LA
QUAL SOL·LICITEN UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR SUPORT A LA CAÇA i L’ACTIVITAT
OCELLAIRE.
El Sr. alcalde dona compte de la proposta d’aprovació de
la moció presentada per la “Societat de caçadors de Sant
Joan de L’Ampolla”.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 02:39
al 04:21.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció, més
amunt transcrita, que s’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
DE CIUTADANS PER A LA NETEJA DE SOLARS AL
NOSTRE MUNICIPI.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 04:22
al 09:32.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció,
més amunt transcrita, que s’aprova per 8 vots a favor dels
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 en contra del grup
municipal d’ERC.
3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ
DE TREBALL i SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ EN EL
NOSTRE MUNICIPI DE LA CRISI OCASIONADA PER
LA COVID-19.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit

del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 09:34
al 11:28.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció,
més amunt transcrita, que no s’aprova per 7 vots en contra del
grup municipal de Junts per L’Ampolla, 1 vot a favor del grup
municipal de C’s i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
DE CIUTADANS PER MODIFICAR EL SISTEMA DE
COBRAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit
del seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 11:31
al 21:09.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció,
més amunt transcrita, que no s’aprova per 10 vots en contra
dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i ERC i 1 vot a favor
del grup municipal de C’s.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC DE
LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
DE L’AMPOLLA REFERIDA A L’1 DE GENER DE 2020.

Ple de l’Ajuntament 9 de
Setembre 2020.
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
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
NO HI ASSISTEIXEN:
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez, que excusa l’assistència.
SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS D’11-52020, 21-5-2020, 28-5-2020 i 11-6-2020.
1.1. Es dóna compte dels esborranys de les actes de les
sessions dels dies 11-5-2020, 21-5-2020, 28-5-2020 i 116-2020, obrants a l’expedient, i trameses als Srs. Regidors,
juntament amb la convocatòria del ple.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
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seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 0:00 al 08:14.
Se sotmeten a votació l’aprovació dels esborranys de les actes
de les sessions, més amunt esmentats, amb el resultat següent:
- Esborrany de l’acta del dia 11-5-2020, s’aprova per set
vots a favor dels GG.MM. de Junta per l’Ampolla i C’s i tres
vots en contra del grup municipal d’ERC.
- Esborrany de l’acta del dia 21-5-2020, s’aprova per set
vots a favor dels GG.MM. de Junts per l’Ampolla i C’s i tres
vots en contra del grup municipal d’ERC.
- Esborrany de l’acta del dia 28-5-2020, s’aprova per set
vots a favor dels GG.MM. de Junts per l’Ampolla i C’s i tres
vots en contra del grup municipal d’ERC.
2.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
NÚM. 122/2020 REFERENT A L’APROVACIÓ DE
LES FESTES LOCALS PER AL 2021.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CLASSIFICACIÓ
DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT i EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS
DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dona compte de la proposta, obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple:
Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades
en l’expedient de contractació de la concessió demanial per
a la instal·lació, manteniment i explotació de 2 estacions de
recàrrega, una semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles
i una ràpida DC 44 KW i AC de 50KW per a dos vehicles
en el municipi de l’Ampolla i l’espai d’aparcament associat:
CÀNON MÉS ALT

El Sr. alcalde dona compte de la resolució de l’Alcaldia, núm.
122-2020 obrant a l’expedient i que es transcriu tot seguit:
Fixar les dues festes locals de l’Ampolla per al 2021:
16 de juliol i 15 de novembre

10%

AUGMENT DE
PRESTACIO DE
RECÀRREGA SEMI
RÀPIDA

EMPRESA

CÁNON (%)

No n’hi ha intervencions.
Se sotmet a votació la ratificació de les festes locals per al
2021, més amunt transcrita, que s’aprova per unanimitat
dels assistents.
3.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
NÚM. 140/2020 REFERENT A LA MOCIÓ PER A
LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.
HE RESOLT:
Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Ampolla a l’acord
signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost,
“per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i
suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups
parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels
ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el
crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social
de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut
de 5.000M€.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 9:24 al 16:24 .
Se sotmet a votació la ratificació de la resolució de l’Alcaldia
de refús de l’Ajuntament de L’Ampolla a l’acord signat per la
FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir
des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible,
l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura2
, que s’aprova per unanimitat dels assistents

%
CARGACOCHES S.L.
NORDIAN CPO S.L.

PUNTUACIÓ
MAX.

80 PUNTS

PUNTUACIÓ

20 PUNTS

AUGMENT DE
PRESTACIO DE
RECÀRREGA
SEMI RÀPIDA

PUNTUACIÓ
TOTAL

PUNTS

PUNTS

80

20,00

100,00

40,08

20,00

60,08

10,00
5,01

Millor oferta: Cargacohes Sl

100,00

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 16:29 al 17:56.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la relació
classificada de les empreses presentades en el procediment
de la concessió demanial per la instal·lació, manteniment i
explotació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al
municipi de l’Ampolla, més amunt transcrita, que s’aprova
amb 7 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i
C’s i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ
DE COMPATIBILITAT AMB L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA DEL SR. LLUÍS
RODRÍGUEZ PUEYO.
El Sr. alcalde dona compte de la proposta, obrant a l’expedient.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Reconèixer a Lluís Rodríquez Pueyo la compatibilitat amb
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l’exercici de l’activitat d’arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació en l’àmbit privat, per entendre que no li afecta cap
de les circumstàncies que fan incompatible l’exercici d’activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Se sotmet a votació la proposta de reconèixer a Lluís Rodríquez Pueyo la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat
d’arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació en l’àmbit privat,
més amunt transcrita, que s’aprova amb 7 vots a favor dels
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 abstencions del
grup municipal d’ERC.

Resum de les respostes i les intervencions dels diversos
GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 0:01 al
1:00:07.
El Sr. alcalde inicia la sessió i respon les preguntes formulades
en el ple del dia nou de setembre del 2020.
2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 165/2020 D’APROVACIÓ DE LES
LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021.
El Sr. alcalde dóna compte de la resolució de l’Alcaldia, núm.
165/2020 obrant a l’expedient.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE REGLAMENT
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 1:00:08:24 al 1:05:25.

El Sr. alcalde dona compte de la proposta d’aprovació inicial
del reglament del cementeri municipal.

El plenari en queda assabentat.

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 18:44 al 28:15.

3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 178/2020 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 DE L’AJUNTAMENT.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial del reglament del cementeri municipal, que s’aprova per unanimitats
dels assistents.

El Sr. alcalde dóna compte de la resolució de l’Alcaldia, núm.
178/2020 obrant a l’expedient.

7.- PRECS i PREGUNTES.

Crèdits a augmentar:

Resum dels precs i preguntes dels regidors, d’acord amb
l’enregistrament del minut 28:17 al 48:55.

Ple de l’Ajuntament 8
d’Octubre 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.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES EN
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 9-9-2020.

Àrea de despesa

Partida pressupostària

1

134 22104

EPIs personal
corporació

5.000,00 €

1

170 22799

Serveis
Veterinaris
i recollida
d’animals

5.000,00 €

SUMA

Augment

10.000,00 €

Àrea de despesa
3

Partida pressupostària
311 22799

Plans prevenció
promoció
turística
saludable

SUMA

Augment
19.000,00 €

19.000,00 €

Crèdits a reduir:
Àrea de
despesa

Partida
pressupostària

1

1531
20300

Lloguer
maquinària i
utillatge

160
63901

Canvi
escomesa
Clav. c/ J
Miro i c/
Vista Alegre

1

SUMA

Crèdit
definitiu

20.000,00 €

25.263,46 €

Disminució

5.600,00 €

4,400,00 €

10.000,00 €
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Àrea de
despesa

Partida
pressupostària

3

337
22609

340
22799

3

Crèdit
definitiu

Disminució

Activitats
diverses
entitats

15.000,00 €

12.000,00 €

Serveis
monitoratge
piscina
municipal

7.000,00 €

SUMA

7.000,00 €

19.000,00 €

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 1:05:26 al 1:12:90.
El plenari en queda assabentat.
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inicial
de modificació de crèdits, núm. 6, del pressupost municipal.

PART DISPOSITIVA
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost
del present exercici, per import de 865.221,69 €, d’acord
amb el document Annex.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 1:12:10 al 1:20:22.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit, més amunt transcrita, que
s’aprova per unanimitat dels assistents.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE
LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ,
MANTENIMENT i EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI
DE L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació de
l’adjudicació de la concessió demanial per a la instal.lació,
manteniment i explotació d’estacions de recàrrega de vehicles
elèctrics.

durada cadascun, amb un cànon anual per l’import de 10
% de la facturació, i d’acord en les condicions que figuren
en la seva oferta i les dels plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques de procediment licitatori.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de l’adjudicació
de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment
i explotació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al
municipi de l’Ampolla, més amunt transcrita, que s’aprova
amb 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i
C’s i 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
6.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
NÚM. 193/2020 REFERENT A L’APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT PER A L’ASSUMPCIÓ
DE LA FACULTAT DE DENÚNCIA i SANCIÓ PER
INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN
VIES URBANES.
El Sr. alcalde dóna compte de la resolució de l’Alcaldia,
núm. 193/2020 obrant a l’expedient.
RESOLC:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català
de Trànsit i l’Ajuntament de L’Ampolla, sobre l’assumpció de
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 1:23:11 al 1:27:17.
Se sotmet a votació la ratificació del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
L’Ampolla, sobre l’assumpció de les facultats de denúncia
i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes, més amunt transcrita, que s’aprova per unanimitat
dels assistents.

Junta de Govern 28 de
Setembre 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1682/2020. L·Aldea Projecte gat.

Es proposa al Ple:

La Junta de Govern, acorda:

Adjudicar la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de 2 estacions de recàrrega, una semi
ràpida AC de 22kW per a dos vehicles i una ràpida DC
44 KW i AC de 50KW per a dos vehicles en el municipi
de l’Ampolla i l’espai d’aparcament associat a la mercantil
CARGACOCHES S.L., amb CIF B87797361, per un termini de 10 d’anys, prorrogables per 5 períodes d’un any de

Autoritzar a L’Aldea Projecte gat per a posar una parada a
la zona del centre de l’esmentada plaça González el dia
10 d’octubre de 2020 de les 10:00 h a les 14:00 h per
tal de fer difusió i recollir donatius per a l’Associació. Significant-li que caldrà que el dia abans es posi en contacte
amb la Brigada municipal per coordinar la instal·lació de
les taules i la carpa.
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G1688/2020. Associació Teatral de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a l’Associació Teatral de l’Ampolla a fer ús de
les instal·lacions del Casal d’Avis de l’Ampolla per portar a
terme els assaigs de l’obra de teatre, amb el condicionant
que s’hauran de responsabilitzar i complir amb les mesures
de seguretat que ens venen implantades per la pandèmia
COVID-19.
G1690/2020. Associació Escola de música Enharmonia de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Comunicar a l’Associació Escola de música Enharmonia de
l’Ampolla que per part dels serveis tècnics municipals es farà
una inspecció i posterior informe de l’estat de les instal·lacions
i dels treballs que en aquest moment l’Ajuntament pot assumir.
Pel que respecta, al suport econòmic a l’igual que la resta
d’entitats hauran d’emplenar els formularis corresponents
(sol·licitud, acceptació, relació d’ingressos i despeses, etc) .
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Exp. 120/2020. Nedgia Catalunya S.A. Concedida
Obres: Rasa sobre vorera i calçada de 0 X 0,4 metres
quadrats. 1 escomesa sobre vorera i calçada de 1,8 x 0,4
metres quadrats.
Emplaçament: Carrer Girona 13 (obres per carrer Tarragona).

de 2020 en endavant, Sharoz Comestibles S.L., consta
com a nou titular de l’activitat de supermercat de productes
alimentaris i varis sense peixateria ubicat a l’Av. Barceloneta,
núm. 13 baixos de l’Ampolla, classificada amb codi 471
Comerç al detall establiments no especialitzats amb una
superfície superior a 120m2 i inferiors a 750m2 l.
EXPEDIENT: 138/2020
Sol·licitant: Anisoara D.
Activitat: Centre d’estètica.
Emplaçament: Passeig del Centre 36.
La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentat que amb efectes de 28 de
setembre de 2020 en endavant, Anisoara D., consta com a
nou titular de l’activitat de centre d’estètica al carrer Passeig
del Centre, núm. 36 de l’Ampolla, classificada amb codi
964 Perruqueria i altres tractaments de bellesa en superfície
inferior a 120m2 .
G1541/2020. 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 núm33
2na planta del pàrquing municipal del Barranc de Cervera
a Brigit P.F.

Expt. 132/2020. SAREB SA. Concedida

Junta de Govern 5 D’Octubre 2020

Expt. 133/2020. Antonio V.C. Concedida

INSTÀNCIES I PETICIONS.

ALTRES.

Procediment Sancionador per Infraccions de la Llei 50/1999,
de 23 de Desembre i Llei Catalana 10/1999 de 30 de
juliol sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos:

EXPEDIENT: 34/2020
Sol·licitant: Hilari B.P.
Activitat: Local destinat a bar restaurant
Emplaçament: Carrer Tarragona núm. 1 baixos
La Junta de Govern, acorda:

Expedient núm.: 95/2020
Expedient núm.: 1227/2020
Expedient núm.: 1476/2020

Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla
es dona per assabentada que amb efectes de 28 de setembre
de 2020 en endavant, Hilari B.P consta com a nou titular
del Bar-Restaurant ubicat al carrer Tarragona, núm. 1 baixos.

G1747/2020 Natàlia G.F.- Targeta d’aparcament
per a persones amb discapacitat

EXPEDIENT: 36/2020
Sol·licitant: Sharoz Comestibles S.L.
Activitat: Supermercat de productes alimentaris i varis sense
peixateria
Emplaçament: Avda Barceloneta, 13 baixos

Concedir a la Sra. Natàlia G.F. 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.

La Junta de Govern, acorda:

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla
es dona per assabentat que amb efectes de 28 de setembre

Expt. 138/2020. EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales
S.L. Concedida

La Junta de Govern, acorda:
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Expt. 136/2020. Francisca S.L. Concedida
Expt. 137/2020. Rosa Maria M.A. Concedida
Expt. 140/2020. José Mª P.C. Concedida
Expt. 141/2020. Joan Carles E.P. Concedida
Expt.143/2020. Joan T.D. Concedida
Expt.145/2020. Núria A.G. Concedida
Expt. 146/2020. Alain E. Concedida
Expt. 147/2020. Bejliu C. Concedida
Expt. 148/2020. Miquel M.Ch. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS
G656/2020.
2na convocatòria de la concessió de subvencions
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:
Obrir una segona convocatòria de les bases reguladores per
a la concessió de subvencions 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,
amb el límit pressupostari de 28.400 €. Un cop exhaurit
aquest les peticions no podran ser admeses
Establir com a termini de presentació de sol·licituds des de
la data de la seva publicació fins al 31 d’octubre de 2020.
ALTRES

selectives per la constitució d’una borsa de treball per a la
provisió de possibles baixes del cos de Vigilants Municipals
de la plantilla de personal de l’Ajuntament de l’Ampolla, pel
procediment de concurs oposició per torn lliure.
Tercer.- Publicar un extracte de la convocatòria al DOGC.
G1046/2020. Sol·licitud subvenció exclosa de
concurrència pública per l’organització del Gastroebre 2020.
La Junta de Govern, acorda:
Sol·licitar al Departament d’empresa i coneixement una subvenció exclosa de concurrència pública per l’organització
del Gastroebre 2020.
G1786/2020. Aprovació, si escau, de la convocatòria i les bases que han de regir el procés
selectiu, per cobrir, amb caràcter interí, la plaça
de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de
l’Ampolla i de constitució de borsa.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la convocatòria i les Bases reguladores del procés
de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb
caràcter interí, la plaça de secretaria intervenció de l’ajuntament de l’Ampolla i de constitució de borsa.
G1808/2020. Aprovació, si escau, d’iniciar l’expedient de contractació del servei de neteja viària
del municipi de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Iniciar l’expedient de contractació del Servei de neteja viària
del municipi de l’Ampolla.

G1686/2020. Llicència ús privatiu de plaça de
pàrking al Barranc de Cervera.

Junta de Govern 19 d’Octubre 2020

La Junta de Govern, acorda:

DESPATX OFICIAL.

Concedir Llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça núm.
14 1r planta del pàrquing municipal, del Barranc de Cervera
a Emil T.

Direcció General de comerç
Assumpte: Sol·licitud de pròrroga de qualificació de l’Ampolla com a turística a efectes d’horaris comercials.

G1769/2020. Aprovació, si escau, de la convocatòria i les bases que han de regir el procés
selectiu, per la constitució d’una borsa de treball
per a la provisió possibles baixes del cos de vigilants municipals de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de l’Ampolla, pel procediment de
concurs oposició per torn lliure.

La Junta de Govern, acorda:

La Junta de Govern, acorda:

INSTÀNCIES I PETICIONS.

Aprovar la convocatòria i les Bases reguladores de les proves

G1834/2020 Salvador P.M..- Targeta d’aparca-

Sol·licitar a la Direcció General de Comerç la pròrroga, per
un període de 4 anys, de qualificació de l’Ampolla com a
turística a efectes d’horaris comercials, per període comprès
entre l’1 de març i el 31 d’octubre, atès que continuen vigents
els requisits que van determinar aquesta qualificació.
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ment per a persones amb discapacitat

ALTRES

La Junta de Govern, acorda:

G660/2019
Activitats: Refugi i residència privada d’animals
Emplaçament: Polígon 126 - Parcel.la 7
TRAMITACIÓ: ANNEX III, REGIM DE COMUNICACIÓ
AMBIENTAL

Concedir al Sr. Salvador P.M. 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.
G1540/2020. Humbert C.M. i Meritxell J.Ll. Expedient: Ajut “xec nadó”.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Humbert C.M. i Meritxell J.Ll. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

La Junta de Govern, acorda:
Donar per complimentat el règim de comunicació ambiental
instat per Encarnación L.G. per a l’inici de les activitats de
refugi d’animals (anomenada “Coll de la Casa”) i de residència
privada d’animals (anomenada “Can Nene”), emplaçades
al polígon 126 parcel·la 7, subjectes al control ex-post per
part de l’Ajuntament.

Expt. 135/2020. Baltasar C.C. Concedida

G1808/2020. Aprovació, si escau, de l’expedient
de contractació del servei de neteja viària del
municipi de l’Ampolla.

Expt. 144/2020. Joan J.A. Concedida

La Junta de Govern, acorda:

Expt. 149/2020. Eric G.C. Concedida

Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja viària
del municipi de l’Ampolla, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb pressupost base de licitació de 264.000.00
€, i 26.400,00 € en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) al tipus del 10%, i una durada del contracte de
3 anys prorrogables 2 anys més.

Expt. 151/2010. Miquel B.A. Concedida
Expt. 152/2020. Frederic L. Concedida
Expt. 153/2020. Philip C.Concedida

Expt. 155/2020. Víctor C.A. Concedida

Junta de govern 26 d’Octubre 2020

Expt.156/2020. Jaume C.B. Concedida

DESPATX OFICIAL.

Expt.157/2020. Lluís R.P. Concedida

Consorci d’Aigües de Tarragona.

Expt.158/2020. Jorge M.C. Concedida
Expt.163/2020. Andrés P.F. Concedida

Comuniquem que en breu termini començaran els “Treballs de
reparació i asfalt del camí de servei a l’ETAP de L’Ampolla del
CAT. Tram: ETAP – L’Ampolla (sentit Nord)” TM de L’Ampolla.

Expt. 160/2020. Mª Carmen V.B. Concedida

INSTÀNCIES I PETICIONS.

Expt.161/2020. Thomas M. Concedida

Silverio C.T.

Expt.162/2020. Alberto J.C. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS

Com a titular de la llicència de taxa núm. 2 adscrita al vehicle matrícula 1665 JGD, comunica que per avaria, i per
tal de continuar donant el servei, el substitueix temporalment
fins que estigui reparat pel vehicle amb matrícula 9311JPB.

Expt. 154/2010. Agripina M.C. Concedida

G1789/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de
subsistència per a l’any 2020 i següents.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

La Junta de Govern, acorda:

Expt. 134/2020. Peio B. de la R. i Núria C.B.
Concedida

Concedir al beneficiari Francisco C.C. la subvenció per
acollir-se a l’esmentada convocatòria en la tipologia de
subministrament de llum amb un import de 300,00 €.

ALTRES
Expedient: 39/2020 (1741/2020-E-RE-575)
Titular: Rafael E.C.
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Activitat: Masoveria amb capacitat maxima de
20 places
La Junta de Govern, acorda:
Donar per complimentat el RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPPONSABLE presentat per Rafael E.C. per a l’exercici de
l’activitat innòcua de masoveria amb una capacitat màxima
de 20 places a la parcel·la 22 del polígon 85 dins del terme
municipal de l’Ampolla, autoritzant-ne el seu funcionament,
d’acord amb la documentació tècnica presentada i salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Junta de Govern 2 de Novembre 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1934/2020. Ruben C.S. . Expedient: Ajut “xec
nadó”.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Ruben C.S. l’ajut únic de 150,00 € en concepte
de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 165/2020. Gemma R.P. Concedida
Expt. 166/2020. Lo Típic del Mediterrani S.L.
Concedida
Expt. 167/2020. Christina T. Concedida
Expt. 163/2020. Balada Juan S.L. Denegada
ALTRES
G1933/2020. Aprovació, si escau, del pla de
desplegament de xarxa de fibra òptica presentat
per l’operadora Hola Fibra Telecom sl.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica
(FTTH) presentat per la operadora Hola Fibra Telecom S.L.,
amb independència del dret de propietat i sense perjudici
de tercers.

Junta de Govern 9 de Novembre 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G1980/2020. Dani S.C. i Estefania Ll.F. Expedient:

Ajut “xec nadó”.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir als Srs. Dani S.C. i Estefania L.F. l’ajut únic de
150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 139/2020. Melchor P.R. i Vanessa M.F.
Concedida
ASSUMPTES ECONÒMICS
G1981/2020. CARITAS L’Ampolla.-Ajut social.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Càritas L’Ampolla l’ajut econòmic de 2.000,00
€ que han sol·licitat per atendre necessitats socials bàsiques
de caràcter urgent.
2na convocatòria de sol·licituds de subvencions
presentades 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
conseqüència de la situació generada per la COVID-19, als
5 sol·licitants que compleixen amb les bases reguladores.
Liquidació cànon concessió.
Es dona compte a la Junta de la liquidació corresponent a
la concessió de l’ús privatiu de la finca propietat municipal
per a exercir-hi l’activitat de serveis funeraris a Tanatorios y
Servicios S.L. per l’exercici 2020, per import de 1.378,04 €
ALTRES
Expedient: 96/2017 (1443/2017-2020-E-RC-2370)
Titular: CATALAN WAYS, C.B.
Activitat: Agència immobiliaria i bugaderia no
industrial
Emplaçament: Avinguda Barceloneta 17 baixos 4
La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentada que amb efectes de 9 de
novembre de 2020, CATALAN WAYS C.B., ha modificat
l’activitat innòcua i ha començat a exercir legítimament l’activitat de bugaderia no industrial amb una superfície inferior
a 120m2, al local situat a l’avinguda Barceloneta 17 baixos
4 de l’Ampolla.
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G1983/2020. Llicència ús privatiu de plaça de
pàrking al Barranc de Cervera.

Junta de Govern 16 de
Novembre 2020

G2002/2020. Acord contracte obres: Actuació
Barranc Baconé, compactació i estabilització de
talussos
Expedient

Ressenya

Empresa

G2002/2020

Obres: Actuació Barranc Baconé,
compactació i estabilització de
talussos

Obres Vent i
Sol S.L.

INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2008/2020. Andreu C.F.. Expedient: Ajut “xec
nadó”.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Andreu C.F. l’ajut únic de 150 € en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 168/2020. Albert O.G. Concedida
Expt. 169/2020. Daniel D. Concedida
Expt. 170/2020. Guillermo A.C. Concedida
Expt. 171/2020. Philippe C. Ajornada
Expt. 172/2020. Netania M.G. Ajornada
Expt. 173/2020. Hans U.Wi. Concedida
Expt. 174/2020. Mª José F.P. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMIC
G1999/2020. Acord contracte obres: Arranjament
i pavimentació 1r tram del carrer Garidells des
del camí de la Bassa de Fornós.
La Junta de Govern, acorda:
Expedient

Ressenya

Empresa

G1999/2020

Obres: Arranjament i pavimentació
1r tram del carrer Garidells des del
camí de la Bassa de Fornós

Obres Vent i
Sol S.L.

Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres
d’arranjament i pavimentació 1r tram del carrer Garidells
des del camí de la Bassa de Fornós, amb OBRES VENT I
SOL S.L.
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo
El preu del contracte es fixa en 4.397,60,- € i 923,50,- €
d’IVA.

La Junta de Govern, acorda:
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo
El preu del contracte es fixa en 2.200,00,- € i 462,00,- €
d’IVA.
ALTRES
G2028/2020. Aprovació, si escau, de les bases
reguladores de subvencions per al foment del
comerç del municipi de l’Ampolla durant la setmana del comerç local.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar les bases reguladores de subvencions per al foment
del comerç del municipi de l’Ampolla durant la Setmana del
Comerç Local.
Tipus d’ajuts
1.- Opció A: Xec regal de 30,00 €, per cada un dels 27
comerços del municipi adherits a la setmana del comerç
local, segons relació facilitada per la Regidoria de comerç.
Aquest xec serà bescanviable exclusivament als comerços
adherits a la campanya i fins al 20 de desembre de 2020.
Cap comerç podrà bescanviar un xec del seu establiment.
2.- Opció B: 6.000 targetes amb diferents tipus de premis,
per un import total 4.050,00 €, que es faran entrega als
comerços adherits a la setmana del comerç local, per a que les
reparteixin entre els seus clients. Els premis seran bescanviables
exclusivament als comerços adherits a la campanya i fins al
20 de desembre de 2020. Cap comerç podrà bescanviar
cap targeta de regal entregada al seu establiment.
L’import total de la subvenció a repartir entre els comerços
en les opcions A i B ascendeix a 4.860,00 €, o sigui
180,00 € per cada establiment participant, i serà en càrrec
a la partida 311 47900 del pressupost de l’exercici 2020.
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Els carrers i les places de l’Ampolla llueixen
l’enllumenat de Nadal
Redacció
Des de la passada nit del 4 de desembre, l’Ampolla llueix l’enllumenat de Nadal, que donarà llum als carrers, places,
comerços, bars i restaurants i, per descomptat, a tots els ampolleros i les ampolleres durant les dates nadalenques.
Seran unes festes atípiques, però intentarem donar-los-hi color perquè no perdin la màgia.
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La Llar d’infants Marinada segueix els protocols
de seguretat sanitària per preservar la salut del
seu l’alumnat
Redacció
Les monitores de la Llar d’infants Marinada estan compromeses en la seguretat dels nens i de les nenes del nostre
municipi i, des de l’inici de curs, treballen en uns protocols
per a minimitzar el risc de la Covid-19 al centre.
Entre les mesures a seguir, a més a més de la utilització de
gel hidroalcohòlic, mascaretes i guants per a les monitores, tant l’alumnat com les professionals abans d’accedir
al centre es canvien les sabates, es pren la temperatura
als nens i nenes, es renten les mans amb aigua i sabó, i
se segueix la divisió d’espais i grups que es van acordar
a l’inici de curs.
A tot això s’afegeix la responsabilitat dels pares i de les
mares de no portar els petits si presenten algun símptoma.
Des de la Regidoria de Cohesió Social, es vol agrair
l’esforç que ha permès iniciar el curs 2020/2021 amb
relativa normalitat i que fa possible que els nens i nenes
puguin iniciar el procés de socialització, fonamental en
una societat madura.
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L’Ajuntament de l’Ampolla acaba l’any amb
endeutament zero
Redacció

A PRINCIPIS DE 2020, L’ENDEUTAMENT MUNICIPAL ERA D’1.038.715,43, I L’ANY FINALITZARÀ
AMB EL DEUTE AMORTITZAT.
L’Ajuntament ha amortitzat la totalitat del deute municipal que
té actualment. En altres paraules, ha situat la ràtio d’endeutament del consistori en el 0 %.

d’1.038.715,43 euros i el finalitzarà amb el deute amortitzat, això “realça la tasca d’haver sanejat completament els
comptes durant aquest any”, especifica l’alcalde.

“Un dels objectius del mandat del Govern municipal actual
sempre ha estat reduir l’endeutament. Haver assolit el 0 %
d’endeutament referma el compromís de l’equip de Govern
amb la gestió responsable dels recursos municipals”, explica
l’alcalde Francesc Arasa.

En aquesta línia, també cal remarcar que el consistori mai
ha necessitat l’autorització del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, ja que el seu deute
no ha estat mai superior al 75 %. El límit d’endeutament d’un
ajuntament se situa en el 110% dels recursos ordinaris, quan
el percentatge del deute és superior al 75 %, és necessari
que aquesta conselleria doni el seu vistiplau.

L’Ajuntament va iniciar l’any 2020 amb un deute
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L’Ajuntament millora la infraestructura exterior
del CAP per a resguardar la ciutadania de les
inclemències meteorològiques
Redacció

L’Ajuntament ha invertit 5.000 euros en la millora de la infraestructura externa del
CAP l’Ampolla. Amb aquesta reforma es pretén que els usuaris i les usuàries que
estan esperant a l’exterior del consultori per a ser atesos estiguin resguardats de les
inclemències meteorològiques.
La pandèmia de la Covid-19 ha comportat canvis en les dinàmiques de tots els
Centres d’Atenció Primària del país i, per tant, també al CAP l’Ampolla. Una de les
modificacions és la d’evitar que es reuneixin moltes persones a l’interior del consultori.
Segons l’alcalde Francesc Arasa, “per tal d’intentar que aquesta situació afecti el
menys possible als veïns i a les veïnes, sobretot tenint en compte que estem a les
portes de l’hivern, des de l’Ajuntament hem cregut que el més convenient era instal·lar
un sostre i unes lones laterals per a salvaguardar les persones que estan esperant
ser ateses. Aquesta és una mesura provisional, ja que s’intentarà que l’activitat del
CAP torni a ser la mateixa que la d’abans de la pandèmia tan aviat com es pugui”.
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La solidaritat, ara, més que mai.

La solidaritat compta molt. Ara, més que mai. La gent que
d’alguna manera col·laborem en algun voluntariat fa temps
que ho tenim clar: conscienciar la nostra societat en els valors
solidaris ha estat sempre una tasca, un repte a assumir. I ara,
és hora d’ajudar més que mai i de sentir-nos solidaris amb
els més desfavorits de la nostra casa comuna que és la Terra.
Mentre pren forma aquest escrit, a tot l’estat, moren més de
dues-centes persones al dia, per aquest nou rebrot del virus
Covid. Quan ho llegiu, no sé si haurem aconseguit, amb la
nostra solidaritat, aplanar la corba i començar a rebaixar els
seus efectes. Reflexionem uns segons: és com si descarrilés
un tren ple de gent, com si caigués un avió, o s’estimbés
un autocar, cada dia......Per tant, siguem responsables,
pensem en els altres i complim les normes. Es tracta d’un
acte cívic, res més.
Això passa aquí casa nostra, però què passa a la resta del
món? Ara que la nostra societat capitalista ja té el punt de
mira posat en el planeta Mart , com viuen els més de 800
milions de persones que passen fam al món?
En el continent africà, on la gent conviu amb virus i bacteris
tota la seva vida: malària, xarampió, tifus, èbola, etc., han
d’afrontar aquesta pandèmia amb totes les mancances
sanitàries, de menjar, de mobilitat..., que suposa la situació
de pobresa en que viuen.
Des de Mans Unides, malgrat que no hem pogut fer el tradicional “sopar de germanor”, acudim, igualment, al nostre
Ajuntament, que fa molts anys que col·labora en els projectes
d’ajuda que fa aquesta ONG en els països subdesenvolupats.
El projecte en el qual col·laborarà aquest any el nostre ajuntament és de “Millora de l’educació primària i higiene de
les nenes i nens de dos districtes rurals de Lugazi. Uganda.”

Sobretot es centrarà en millorar el sanejament , i abastir d’aigua a
potable a 4 escoles de primària de petites poblacions rurals. Per tant
s’està millorant la sanitat de 928 nenes, 857 nens, i 136 persones
entre mestres i personal de cuina. I també és una forma de lluitar
contra el nou virus, ja que la neteja és fonamental.
En nom de totes aquestes persones que se’n beneficiaran volem donar
les gràcies al nostre Ajuntament. Sempre que hem picat la seva porta
per un projecte solidari , l’hem torbat oberta. És un gran exemple de
solidaritat per a tot el poble. I ara, més que mai, ens cal ser solidaris.
MOLTES GRÀCIES!
E.F. EQUIP
QUE LA TEVA SOLIDARITAT NO S’ATURI A LES NOSTRES
FRONTERES. Ajudar els més vulnerables està a les
teves mans.

L’escola |

Junts fem pinya
Raquel Maria Mauri Aragonès
Coordinadora LIC de l’Escola Mediterrani

Les relacions socials dels infants aquest
any han estat molt tocades degut al
confinament. Mentre érem a casa, els
nostres alumnes ens traslladaven la
necessitat de relacionar-se que tenien.
Enyoraven poder veure els seus amics i
amigues, jugar i compartir el dia a dia.
Vam constatar la gran importància de l’escola com a agent
socialitzador.
Des de l’escola Mediterrani de l’Ampolla estem engegant un projecte
d’innovació pedagògica sobre
la convivència. Aquest projecte té
una durada de tres anys i consisteix en
una formació a mestres i membres de la
comunitat educativa, el disseny d’unes
estratègies i actuacions a l’escola i la

implantació d’aquestes.Aquest projecte
tracta sobre l’amistat, el respecte entre iguals, el treball de
l’educació emocional i la resolució de conflictes, l’empatia i
l’assertivitat.
L’activitat que hem encetat aquest trimestre, amb tot l’alumnat de l’escola,
ha estat mirar un vídeo de dibuixos animats (The bridge) on a partir d’un petit
conflicte entre els personatges, sorgeix
la necessitat de reflexionar sobre com
s’ha d’actuar davant d’un problema
entre companys/es: s’ha de pensar
sempre abans d’actuar, ens hem de
posar en el lloc de l’altre per saber
com se sent, podem demanar l’ajuda
d’un company/a mediador en el cas

de no arribar tot sols a trobar una solució i, sobretot, aprendre a escollir la
millor manera de resoldre les situacions
expressant els nostres sentiments. Després s’ha realitzat un dibuix posant en
valor l’amistat, el saber parlar,
el respecte,...i amb tots els dibuixos
s’ha confeccionat un mural al hall de
l’escola en forma de pinya per simbolitzar la unió entre l’alumnat de la nostra
escola.
Aquest ha estat el primer esglaó d’un
nou projecte pedagògic,el qual engeguem amb molta il·lusió,per a la formació integral dels nostres alumnes.
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L’Ajuntament inverteix 5.000 euros en la
Setmana del Comerç per dinamitzar les vendes
dels establiments locals i incentivar el consum
Redacció

L’Ajuntament ha invertit 5.000 euros en la vuitena Setmana
del Comerç, que portava per lema Ara, més que mai, amb el
nostre comerç. Arran de les circumstàncies del moment, només
es va poder dur a terme la campanya Compra, rasca i guanya,
a través de la qual cada establiment adscrit va donar premis
per valor de 150 euros repartits en deu premis de 5 euros, sis
premis de 10 euros i dos premis de 20 euros.
Els comerciants dels establiments participants en la iniciativa
donaven un rasca a qualsevol persona que fes alguna compra
perquè pogués aconseguir un premi. Les persones amb un rasca
premiat podien anar a comprar a qualsevol establiment adscrit
a la Setmana del Comerç de l’Ampolla fins al 18 de desembre
i tenien un descompte pel valor del premi aconseguit.
“A més a més, tots els comerços participants van rebre, com a
obsequi, dos xecs per valor de 15 euros cadascun que podien
bescanviar en forma de descompte a qualsevol dels establiments
adherits, és a dir, quan feien la compra, se’ls hi descomptaven
els 15 euros del xec-regal”, explica Geno Cabrera, regidora
de Comerç. “Des de la Regidoria de Comerç hem buscat
dinamitzar les vendes dels establiments locals, incentivar el
consum, fidelitzar i captar nous clients, així com sensibilitzar
els consumidors de la importància de mantenir el comerç local
de l’Ampolla”, afegeix la regidora de Comerç.
Tanmateix, fins al passat 22 de novembre, els diferents establiments adherits a la vuitena edició de la Setmana del Comerç
de l’Ampolla van oferir als seus locals una exposició de dibuixos
realitzats pels alumnes de l’Escola Mediterrani.
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L’Ampolla acull el GastroEbre 2020, les jornades
de gastronomia i cuina de les Terres de l’Ebre
Redacció
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La localitat protagonista de l’edició del
GastroEbre 2020, les jornades de gastronomia i cuina de les Terres de l’Ebre,
va ser l’Ampolla. L’alcalde Francesc
Arasa va inaugurar l’edició d’enguany,
que va celebrar-se els dies 9 i 10 de
novembre.
Donades les circumstàncies del moment, el congrés no va poder comptar
amb públic, però les sessions de cuina i
les presentacions de productes del territori es van poder seguir en directe a través del canal de YouTube GastroEvents
Online. L’emissió de totes les intervencions es va portar a terme des de l’hotel
Flamingo.
L’esdeveniment online va comptar amb
sessions de cuina en directe de la mà
de reconeguts cuiners com Nandu Jubany de Can Jubany (Calldetenes); Fina
Puigdevall i Martina Puigvert de Les
Cols (Olot); Eduard Xatruch de Disfrutar
(Barcelona) i Compartir (Cadaqués),
entre molts d’altres.
A més a més, hi va haver sessions de
cuina d’alguns dels restauradors del
nostre poble: Hèctor Roda del restaurant
Rodamar i Teima Caballé del restaurant
Sol, el tast de destil·lats d’arròs de les
Terres de l’Ebre a càrrec d’Humbert
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Conti de Sake Kensho, la sessió
de cuina dolça i pastisseria de la
mà de Sergio Márquez, professor
de l’Institut Dertosa, i la demostració de cuina marinera tradicional
amb ranxos i plats d’abord elaborats per Eliseu Garcin, en representació dels pescadors de la Confraria de Pescadors de l’Ampolla.
L’objectiu de GastroEbre 2020
era esdevenir un punt de trobada
presencial i virtual entre els sectors
gastronòmics i agroalimentaris,
per promocionar els serveis professionals, així com els productes
agroalimentaris i el turisme.
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L’ADELA, una de les cinc associacions comercials
que formen part de la nova Associació de
Comerç i Turisme de les Terres de l’Ebre
Redacció

Aquest desembre ha nascut l’ACITTE, l’Associació de Comerç i Turisme de les Terres de l’Ebre, a partir de cinc associacions
comercials, entre elles l’ADELA, que ja compten amb alguns projectes que ara pretenen que s’unifiquin.
Concretament, l’Associació neix de les agrupacions que comparteixen el projecte de marketplace amb la intenció d’aglutinar-les en una de sola. D’aquesta manera, es busca que hi hagi una millor representació de tota l’oferta del comerç de
proximitat de les Terres de l’Ebre.
La resta d’associacions comercials que conformen l’Associació de Comerç i Turisme de les Terres de l’Ebre són les de La
Ràpita, La Sénia, Amposta i Deltebre, però l’objectiu és poder incrementar-ne el nombre i treballar junts pel territori.
Així, l’ACITTE, a part de representar tota l’oferta de productes de proximitat de les Terres de l’Ebre, també treballarà per
impulsar el turisme del territori mitjançant campanyes conjuntes.
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Tres empresaris donen, a través de
l’Ajuntament, 22 tauletes digitals a l’Escola
Mediterrani
Redacció

Els empresaris Thierry Meunier,
director de l’empresa de tractament biològic d’aigües residuals
i contaminants Idrabel España
amb seu a El Perelló, Martí Queral de l’empresa constructora
Martí Queral SL, i Josep Sabater
Tomàs de l’empresa de jardineria
Sabater SL van donar el passat
mes de novembre, a través de
l’Ajuntament, 22 tauletes digitals
a l’Escola Mediterrani.
Els aparells s’han destinat, principalment, a què els alumnes puguin utilitzar la plataforma digital
Innovamat. A través d’aquesta
aplicació, que es caracteritza
per oferir un aprenentatge adaptatiu al nivell de cada infant,
poden fer amb més facilitat unes
matemàtiques gamificades que
ajuden a potenciar la motivació
i les ganes de resoldre reptes de
l’alumnat.
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Les minideixalleries urbanes instal·lades per la
Regidoria de Medi Ambient recullen 172 quilos
de residus en tres mesos
Redacció

Les quatre minideixalleries urbanes instal·lades per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament el passat mes
de juny han recollit un total de 172 quilograms de residus en tres mesos. Les dades fan referència al període de
temps comprés entre el 3 de juny i el 19 de setembre.
Els principals residus recollits són bombetes de baix consum, CDs
i DVDs, cartutxos d’impressora, residus d’aparells elèctrics i electrònics i piles i bateries de dispositius mòbils.
Aquestes minideixalleries, instal·lades en el marc del pla de compromís adquirit per la Regidoria per cuidar el medi ambient del
municipi, serveixen per reciclar petits objectes que no es poden
llençar als contenidors de recollida selectiva i que, per a un correcte reciclatge, s’haurien de dipositar a la deixalleria municipal.
“Amb aquestes dades comprovem la bona acollida que han tingut aquestes instal·lacions per part de la ciutadania, qui n’ha fet
un ús excepcional durant els primers mesos que han estat en funcionament”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Meritxell
Faiges.
Aquests contenidors estèticament adaptats a l’entorn urbà es troben a quatre punts estratègics del municipi per donar la cobertura
més gran possible a tota la població. Aquests llocs són: la plaça
dels Països Catalans, la plaça Hort de la Florit, la urbanització de
Cap-Roig i la urbanització d’Ampolla Mar.
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“Els professionals hem fet d’infermers,
metges, auxiliars, portalliteres, però també
d’acompanyament i suport dels pacients de
Covid-19 davant la impossibilitat d’estar amb
els familiars”
Mireia Curto Perelló - Periodista
el va portar, ara fa uns 10 mesos, a
atendre el primer pacient infectat per
Covid-19 de Catalunya i de l’Estat espanyol.
Com molts altres companys de professió, durant aquesta crisi sanitària ha
estat treballant de manera intensa en
la lluita contra la pandèmia de Coronavirus SARS-CoV-2. Durant el seu
temps lliure en aquesta “nova normalitat”, explica que li agrada llegir i veure pel·lícules i sèries.
Com et va sorgir la vocació
per la infermeria?

Enric Tomàs Franch és fill de l’Ampolla, però des que va decidir estudiar el
grau d’Infermeria a la Universitat de
Barcelona (UB) que viu a la capital
catalana. Un cop finalitzada la carrera, va cursar el Màster Malalt Crític
i Emergències. A més a més, ha realitzat diferents cursos com Técnicas
de Depuración Extracorpórea, Humanitzant les cures intensives, Suport vital bàsic i l’avançat, Onimmunology;
immunoteràpia i càncer, Metodologia
de la recerca, qualitat i seguretat dels

pacients, i Multiprofessional critical
care review.
Des de fa més de tres anys que treballa a l’Hospital Clínic de Barcelona,
centre que ocupa la posició número
21 de tot el món i la primera de tota
Espanya, segons el rànquing World’s
Best Hospitals 2020, el qual valora
els millors hospitals de 21 països diferents. Des de fa un any que és infermer
intensivista per les diferents UCI de
l’Hospital Clínic de Barcelona. Això

Des de ben petit que sempre m’havia
agradat la docència i volia ser mestre, però quan vaig acabar l’ESO vaig
sentir un neguit per a ampliar els meus
coneixements sobre el món sanitari,
no sabria dir per què. Després d’un
temps, vaig entrar a formar part de la
Creu Roja de l’Ampolla, realitzant serveis amb l’ambulància i també socorrisme, aquesta experiència va resultar
ser molt gratificant professionalment i
es podria dir que va ser el motiu pel
qual vaig decidir estudiar el grau d’Infermeria. En el darrer curs de la carrera, havia d’escollir on volia realitzar
les pràctiques, des que em va començar a interessar el sector de la salut
que per a mi l’Hospital Clínic era el
centre de referència, on sempre m’havia fet il·lusió treballar. Això em va portar a escollir-lo per a fer les pràctiques.
Quan vaig acabar-les, em van oferir
l’oportunitat de seguir treballant-hi i allí
segueixo fins al dia d’avui.
El primer cas de Covid-19 de
Catalunya i de l’Estat espanyol es va atendre a la Unitat de Malalties Infeccioses de
l’Hospital Clínic de Barcelona,
unitat on estaves destinat en
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aquell moment. Com el vau
rebre?
Va ser a finals del passat mes de febrer,
en aquell moment la infecció estava
concentrada a Wuhan, la regió de la
Xina on van aparèixer els primers casos de contagi, i també a Itàlia, però
en aquell moment a Catalunya no hi
havia detectat cap cas. Durant aquella
època estava treballant a la Unitat de
Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic de Barcelona, la unitat funcionava
amb normalitat.
Aquesta unitat té dues habitacions
d’alt aïllament que consisteixen en un
conjunt de mesures de seguretat com
ara la pressió negativa, és a dir, quan
obres la porta s’evita que l’aire i les
partícules de dins l’habitació surtin
fora d’ella, una avantcambra i una
habitació on el professional quan surt
de l’habitació es pot treure l’equip de
protecció individual (EPI) i, fins i tot,
realitzar-se una dutxa descontaminant.
Aquestes sales estan preparades per
a poder atendre pacients amb un risc
d’infecció biològica de III o IV -el màxim és el IV, que equivaldria a malal-

ties com el virus de l’Ebola-. Aquestes
dues habitacions quan es va començar a expandir la Covid-19 ja es
van preparar per si arribava el virus
a Catalunya, ja que és l’hospital de
referència d’aquesta regió. Una tarda
vam rebre una trucada del Cap de la
Guàrdia avisant que teníem el primer
possible cas de Covid-19, tot l’equip
ens vam quedar sorpresos, sabíem
que en algun moment arribaria, però
no ens esperàvem que fos tan ràpid.
Seguint el protocol, un dels infermers
de la unitat va anar a atendre el possible cas a uns boxes especials ubicats
a un altre lloc de l’hospital, mentre el
personal que ens vam quedar a la
unitat vam començar a preparar tot
el circuit, els EPI, els monitors, material i dispositius..., per si realment es
confirmava i requeria ingrés hospitalari. Evidentment, va donar positiu per
la Covid-19 i va ingressar, i per tant,
es podia dir que era el primer pacient
infectat de Catalunya i també de l’Estat espanyol. Recordo que es va viure
amb nerviosisme, incertesa i por, ja
que no teníem coneixement del virus,
ni tampoc expertesa en l’atenció de

pacients amb un nivell infecciós IV, el
més alt de l’escala, fins en aquell moment només estàvem habituats a tractar malalts amb nivell de risc biològic I
i II, que són els més baixos.
En aquell moment, l’equip mèdic que vau atendre aquest
cas éreu conscients de fins on
podia arribar la situació?
No teníem ni la més mínima idea que
la situació arribaria fins a on ha arribat. Només teníem destinades dues
habitacions d’alt aïllament d’hospitalització i un llit d’UCI amb les mateixes
característiques, però en qüestió d’una
setmana després de detectar el primer
cas, tota la sala de malalties infeccioses es va convertir en la primera sala
Covid de l’hospital i també tota una
UCI.
A mitjans del mes de març, tot l’Hospital Clínic, tant sales d’hospitalització
com UCI, en l’excepció d’algunes sales com per exemple les d’Oncologia i
Hematologia, van passar a ser unitats
Covid. Literalment va ser com un tsunami, una carrera de fons per a preparar
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a tots els professionals per a fer front
a aquests malalts infectats per la Covid-19, per a convertir totes les UCI
especialitzades en UCI Covid, i per a
“crear” llits UCI en llocs de l’hospital
destinats a altres activitats. Va ser tot
plegat una bogeria que ningú s’esperava, era impensable que en 2-3 setmanes l’única atenció principal passés
a ser atendre pacients amb Covid-19.
Durant tots aquests mesos de
pandèmia, has estat a l’UCI
destinada a malalts amb Covid-19. Com ha estat aquesta
experiència?
Des de l’inici de la pandèmia que estic
a la Unitat de Cures Intensives (UCI)
tractant malalts amb Covid-19. Aquesta experiència m’ha fet viure totes les
emocions que es poden experimentar,
o quasi totes, i a vegades en un mateix
torn.
Recordo que l’inici va ser molt difícil,
ja que no sabies a què t’enfrontaves,
no sabies la dinàmica de la infecció.
Per exemple, tenies un malalt que l’ingressaves a l’UCI amb requeriments

baixos d’aportació d’oxigen, que
mantenia una conversa amb l’equip
mèdic sense cap problema, i passades unes hores l’havies d’intubar per
un ràpid deteriorament. El que voldria
explicar amb això és que en condicions normals a l’UCI l’avantatge és
que el pacient està monitorat en tots
els sentits i això permet que es pugui
planificar el cas, preveure’n les possibles complicacions i actuar abans que
es manifestin. Durant la primera onada
de la Covid-19, era difícil poder fer
previsions, llavors el què es feia davant un deteriorament era la intubació,
actualment ja no és així.
Una de les coses que més angoixa em
produeix és que si el malalt, sigui pel
motiu que sigui, es complica no pots
entrar al box ràpidament per a solucionar el problema, abans t’has de posar
l’EPI. Al principi, trigaves més temps a
poder entrar, ja que no estàvem acostumats a posar-nos-el, i evidentment ho
has de fer seguint uns passos ordenats.
Imagina’t la situació per a un professional que té el pacient que s’està
deteriorant o té un episodi greu que
requereix una actuació immediata, i

que hagués d’estar pensant si primer
s’havia de posar els guants interns, la
gorra, la mascareta FFP3..., tot plegat
un estrès constant.
Un altre fet al qual em va costar molt
adaptar-me va ser que no pots estar
entrant i sortint del box les vegades
que voldries. Per què? Per diversos
motius, un és perquè s’ha de minimitzar al màxim possible l’exposició dels
professionals i el temps, l’altre perquè
al principi de la pandèmia no hi havia
material suficient. Això m’ha permès
aprendre molt bé l’organització de
la feina i de les cures específiques de
cada pacient per tal que, per exemple, en tres entrades programades per
torn i per pacient has de fer-ho tot. A
més a més, una vegada dins del box
no pots sortir, això comporta que ens
hàgim d’organitzar entre el personal
perquè sempre hi hagi algú lliure que
faci d’enllaç amb el professional que
està dintre del box per si necessita material o ajuda d’algun tipus.
Una de les coses que recordo també
és que entre nosaltres ens comunicàvem amb walkie talkie, hi havia mo-
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ments divertits perquè el professional
que estava fora rebia les comunicacions de tothom i a vegades no sabia a
quin box li havien demanat la perfusió, a quin l’analítica o a quin quanta
insulina li tocava al pacient. Ara que
ho veig des d’una tercera persona em
fa gràcia, però des de primera persona era una situació molt complicada.
De les coses que més em van impactar és la soledat dels pacients perquè
no podien estar acompanyats dels
seus familiars, no estaven autoritzades
les visites i si, desgraciadament, un pacient moria, no es podien acomiadar,
sols podia venir un familiar i veure’l a
través de la finestra del box. Aquesta situació ens ha portat al fet que els
professionals hàgim fet d’infermers,
metges, auxiliars, portalliteres, però
també donant-los acompanyament i
suport davant aquesta soledat. L’Hospital Clínic va impulsar un programa
per a fer videotrucades amb els familiars, quan els pacients despertaven
de la intubació i podien parlar amb la
família eren moments molt satisfactoris.
Tanmateix, cal dir que els companys
de feina han estat un pilar molt fort,
entre nosaltres ens ajudàvem un 200
% perquè tots estàvem vivint la mateixa
situació. Era molt sorprenent el moment
quan sense demanar ajuda, s’aproximava un company i et posava bé l’EPI
si veia que no estava ben posat; si
portaves molta estona dintre del box,
t’oferien sortir i entrar ells a seguir; i
així en molts més aspectes. Sense un
treball en equip no hauria sortit igual
de bé, vull aprofitar l’ocasió per a
agrair aquest tracte solidari i professional entre nosaltres.
Els equips sanitaris de Catalunya han estat preparats per
a fer front la segona onada
d’aquesta pandèmia?
En aquesta segona onada hem tingut
un gran avantatge respecte a la primera, aquest ha estat l’experiència i
un major coneixement de com actua
el virus, les complicacions potencials
i poder actuar per a prevenir-les. Això
és el factor clau o l’avantatge que hem
tingut en aquesta segona onada.
Hem après, també, dels errors o fac-

tors a millorar de la darrera onada, en
aquesta s’han planificat els recursos
materials, incloent-hi infraestructures al
mateix hospital, amb més antelació,
disposició de més ventiladors i suports
de contingència. Ara bé, tenim un problema més greu que no teníem a la
primera onada: la falta d’infermers.
Davant d’això en preguntem de què
serveix tenir, per exemple, 50 ventiladors més i 20 llits d’UCI extra, si no
hi ha infermers? Que cadascú tregui
les seves pròpies conclusions. Està clar
que estem molt més preparats, però
amb un personal esgotat, escàs i desbordat.
Creus que la població pot disminuir el risc de rebrot?
De la mateixa manera que el personal sanitari donem el 200 %, també
demanem que la població respecti les
recomanacions sanitàries, com mantenir la distància social, l’ús adequat
de mascareta -no serveix de res portar
mascareta si no està ben posada, tapant la boca i el nas, i no tocar la part
externa de la mascareta amb les mans, evitar aglomeracions de persones
en espais tancats i sense ventilació,
i l’adequada higiene de mans: si es
realitza amb solució alcohòlica, s’han
de dedicar uns 20 segons o fins que
el producte s’eixugui de les mans, i si
és amb aigua i sabó uns 30 segons.
Si la població respecta totes les recomanacions i a això se li suma tot el
progrés en tractar la Covid per part
dels sanitaris, podrem controlar la
pandèmia, si una de les dues parts
no compleix de forma adequada les
seves responsabilitats, persistirà el col·
lapse sanitari, l’augment de despeses i
el confinament extrem.
El personal sanitari ha estat a
primera línia des del primer
moment, què penses sobre el
risc de contagi dels professionals sanitaris?
Quan decideixes treballar a un centre
sanitari saps que t’exposes a tractar
pacients amb alguna malaltia infecciosa i el consegüent risc que et puguis contagiar. En condicions normals,
l’hospital facilita els EPI per a minimitzar al màxim aquesta exposició. El

problema que ens vam trobar, sobretot
en la primera onada, va ser el dèficit
d’EPI.
Al llarg de la pandèmia s’han contagiat molts companys, la gran majoria
sense símptomes, però d’altres amb
símptomes que han requerit ingrés hospitalari. A nosaltres ens feien la prova
PCR cada setmana, i l’endemà de la
prova ens informaven del resultat, en
cas de resultat positiu havies de fer el
confinament al domicili.
Està clar que pot passar, tot i que penso que s’haguessin pogut evitar molts
contagis, però reconec que va ser una
situació molt dinàmica i complicada,
és a dir, que els protocols, els materials, els EPI i l’adequat maneig no van
ser els mateixos a l’inici de la primera
onada que al final.
Creus que hi ha un reconeixement especial de la professió
mèdica i sanitària per part de
la societat?
Personalment, no crec que hi hagi un
reconeixement per a la professió sanitària. A causa de la pandèmia, la
societat ha pogut valorar el servei que
oferim a la població, però és el mateix
que hem estat donant sempre, l’únic
que ara se’ns ha triplicat la feina i la
forma de treballar, ja que, malauradament, afecta a tothom.
I de l’Administració Pública?
Per part de l’Administració Pública encara menys, haurien d’invertir en sanitat i en educació per a millorar aquests
serveis essencials per a la societat. Les
institucions i els sanitaris estem al límit
i, a més a més, estem patint encara
les retallades de l’any 2010, crec que
ja va sent hora que s’inverteixi en la
millora de la sanitat, una de les millors
del món i que s’està degradant.
El teu Treball de Final de Màster el vas dedicar a investigar
l’acompanyament als familiars de casos de mort encefàlica. Fes-nos cinc cèntims de les
principals conclusions que vas
extreure…
El Projecte Final de Màster va ser so-
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bre com informar els familiars davant
la mort encefàlica. Vaig escollir aquest
tema, el de donar males notícies a la
família, perquè ni a la universitat ni
fora d’ella t’ensenyen en com informar.
A la meva professió, malauradament,
gran part dels dies has d’informar d’alguna mala notícia, i la forma en com
l’exposes depèn una mica de la teva
experiència i de la situació o magnitud
de la notícia.
Vaig fer recerca per a tenir eines en
el moment de comunicar una mala
notícia. No hi ha molta recerca al
respecte, però a grans trets un dels
factors principals és mostrar empatia a
la família, proximitat, fer-los sentir que
estàs per ells, és també molt important
respectar i gestionar les emocions,
deixar-los parlar i expressar-se, donar
la informació a poc a poc perquè tot
el que diguis ho puguin assimilar i no
pas dir-ho tot a la vegada i que no ho
puguin gestionar o entendre.
Penses que d’alguna manera et va servir per a ajudar

a l’entorn familiar de tots els
pacients que no han pogut superar la Covid-19?
En part sí, però per culpa de la Covid-19 les visites dels familiars estaven
restringides, llavors tota la informació
era via telefònica i aquest factor feia
que la comunicació de la informació
diferís bastant. Era i segueix sent molt
complicat, ja que estàs parlant amb
moltes persones que són familiars dels
teus pacients sense veure’ls, sense saber res d’ells i els estàs informant sobre
l’estat de salut, greu, que pateix el seu
ésser estimat; totes aquestes coses feien que fos un procés de comunicació
molt complicat perquè tampoc tenies
gaire temps per a estar al telèfon a
causa dels requeriments dels malalts.
A més a més, sempre hi ha situacions
puntuals que te les emportes al teu
terreny personal, la gran majoria de
vegades saps separar la teva vida
professional de la personal, però en
aquesta situació cada dia t’emportaves la situació crítica dels malalts i
també les reaccions de desconsol dels

familiars, al final tenies a càrrec teu el
doble de responsabilitat.
Una de les situacions més difícils que
m’he trobat ha estat en pacients que ingressaven a l’UCI parlant però clínicament malament, i els hi havies de dir que
sentint-ho molt els havies d’intubar. Recordo que a vegades em deien: tinc por, tot
anirà bé? I la meva família? Em tornaré
a despertar? Abans de la intubació alguns d’ells feien una trucada a la família
i tu eres qui estaves al seu costat fent de
suport emocional a les dues parts. I jo,
què els hi havia de dir en aquell moment
si ningú coneixia la Covid-19? Sabies
que una part dels pacients, desafortunadament, acabaven morint, d’altres, per
sort, al cap d’unes setmanes, els despertaves i marxaven d’alta a la sala.
A mitjà termini, com t’agradaria veure’t professionalment?
Espero seguir aprenent i millorant la
meva pràctica professional dia a dia per
a donar una adequada qualitat assistencial als malalts.
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COSES NOSTRES
Lluís Bultó i Antolin -ciutadà de l’Ampolla

Es l’Ampolla un Poble net ?. Els gestors municipals, fan lo
suficient perquè o sia ?. Els ciutadans i col·laborem ?. Els
visitants i contribueixen ?.
Aprofitant les meves llargs passejades, per totes les contrades del Poble en les meves estones de lleure, em faig
les anteriors preguntes i crec es bo emprar la Marinada,
per publicitar les meves resolucions, si al final tot serveix
per millorar-ne el seu aspecte.
La regidoria de Governació de l’època d’en Joan Juan, va
publicar un fulletó amb el títol de “Ordenança Municipal
de Bon Govern” ( per cert, quants vilatans es van molestar ha llegir-lo), en el que comprovem que, el percentatge
mes alt del seu contingut, està dedicat precisament a la
neteja, tant la que afecta a deixalles domèstiques, com
la de la via pública o tanmateix, les conseqüents a obres,
reparacions i altres activitats relacionades amb el benestar dels ciutadans. Desprès de llegir-lo varies vegades,
crec que ben poca cosa i podríem afegir. Any darrer any,
es millora el contracte amb l’empresa concessionària de
la neteja de la via pública ampliant el radi d’actuació
i amb la implantació de nova maquinària. Gaudim de
molts equips de recollida selectiva d’escombraries subterranis i es recullen particularment les dels comerços.
També cal remarcar el treball particular de la regidora
Geno Cabrera, repassant contenidors o fent recollir les
deixalles abandonades als costats dels mateixos.
Els ciutadans i col·laborem ?, després de repassar el fulletó, qui mes qui menys i generalitzant, si som sincers, crec
que no. Ens molestem a recollir les deposicions dels ani-

mals, o els deixem que pasturin al seu gust, veritablement
es eix, un dels principals motius de descontentament dels
que han de sofrir la pudor i la mala visió prop de les seves llars. Fem el reciclatge de les deixalles i les dipositem
dins dels respectius contenidors. No tan sols els papers
u objectes diversos no els arrepleguem, si mes no, veiem
per exemple com els xiquets llencen els embolcalls de
llepolies o d’altres estris de menjar i els adults, els paquets
buits de les cigarretes i les burilles, o com a novetat els
mocadors de paper i les mascaretes.
I els visitants, aquí podríem també a mes de lo tractat
amb anterioritat, afegir-hi el veritable flagell de la nostra
costa, els pescadors de canya; envasos de begudes, restes dels menjars, paquets buits de cigarretes, les capsetes
dels cucs i fins i tot les bosses de plàstics dels establiments
on han realitzat les compres (per cert moltes, fora vila),
tirats tant pel camí de ronda, com pels indrets rocosos.
Resumint i tornant al principi, es l’Ampolla un Poble
net...?, dissortadament, crec que no, potser tampoc es
dels mes bruts, ja que els problemes i son arreu, això
però, no es un bon consol.
Els ciutadans, hem d’estar mes a l’aguait i si estimem el
Poble, no embrutar i col·laborar a la neteja, cadascú la
seva part i els Gestors Municipals, han de fer complir la
Ordenança Municipal al peu de la lletra i no els ha de
tremolar la mà de sancionar a qui sia i com sigui, ciutadans, industrials o visitants, altrament seria eixa, només
una publicació per adornar un prestatge.
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ÀNEC CANYELLA - TARRO CANELO
( Tadorna ferruginea)
Paco Cabrera Curto
Procedència i Distribució: l’Ànec canyella va ser descrit científicament pel zoòleg alemany Peter Simon Pallas durant l’any 1764 amb el
nom de Anas ferruginosa, que en llatí significa “pato herrumbros”, en
referencia al color del seu plomatge. Posteriorment va ser traslladat al
gènere Tadorna , creat per Heinrich Boie durant l’any 1822. Es una
espècie monotípica.
Es un ànec migratori que cria a latituds temperades d’Àsia, Europa oriental i el nord d’Àfrica i migra al sud d’Àsia i a la vall del Nil per passar
l’hivern, encara que existeixen poblacions sedentàries al nord d’Àfrica,
Orient pròxim, Àsia central i Etiòpia Temps enrere era hivernant regular
als aiguamolls del sud de la Península Ibèrica però en l’actualitat únicament apareixen algun individus divagants.
Morfologia: l’Ànec canyella es un anàtid amb una conducta entre
pato i oca. Mesura entre 58 – 70 cm. de llarg i te una envergadura
ales de 110 – 135 cm. El plomatge es principalment de color castany
ataronjat, mes clar pel cap i el coll. Les plomes de les ales son blanques
i les plomes de vol son negres, el bec i les potes son negres. Ambdós
sexes son similars es diferencien perquè el mascle te una ratlla negre a
mode de collar, mes prominent en l’època de cria estival i les femelles
tinent una taca blanca al rostre. El mascle pot arribar a pesà 1’400 g.
I la femella 1.200 g.
Alimentació: l’Ànec Canyella es un au omnívor. Vol dir que es poden alimentar d’una gran varietat d’aliments tant d’origen vegetal com
animal, així i tot, a pesa d’aquest gest, en la seva alimentació abunda
el menjar vegetal, que varia en l’estació i el lloc on es troba. Entre els
aliments que menja estan les branques i brots d’alfals, així com llavors
d’altres fruits; però també es pot arribar a menjar insectes i cucs. Un gest
característic del seu comportament, es reunir-se amb altres membres de
la seva espècie a l’hora de menjar.
Habitat: Sol trobar-se en llacunes, rius, pantans, platges solitàries poc
profundes i totes aquelles amb vegetació aquàtica alta i densa. En
època de cria sol trobar-se amb parelles disperses, mentre que fora de
l’època de reproducció forma petits estols. També habiten aiguamolls
artificials. Este es un aspecte força interessant en la seva migració, ja
que un dels llocs de parada obligatòria es la península Iberica. Aquest
octubre passat quatre individus van fer parada
Reproducció: El cicle complet de la reproducció es de 85 dies aproximadament. Es reprodueixin durant el mesos de l’abril a l’agost, durant aquesta període incuben els ous durant 30 dies i els dies restants
els dediquen a cuidar els polls, encara que son capaços de menjar
sols al sortir del l’ou, la posta consta de 8-9 ous. El niu el solen fer en
forats dels talussos de terra argilosa o també arenosa, al niu d’un altre
animal, en escletxes de soques d’ arbres i roques.
Curiositats: Aquestes fotos que acompanyen al present escrit estan
fetes per mi mateix, gracies a l’avístament i en presencia de Manolo Sanchez Blanch que va ser el primer de veure’ls. Es una espècie
d’ànec que es la primera vegada que s’observa al Delta de l’Ebre.
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HÀBITS ALIMENTARIS
DURANT LES FESTES
Dies d’excessos, però, sense oblidar que una alimentació
saludable o adaptada al tractament dietètic ha de ser
sempre la base de la nostra dieta diària. Precisament
perquè es tracta d’un període en què augmenta el
consum d’aliments rics en sucres i greixos és important
planificar els aliments que estarán en la nostra taula per
als tradicionals àpats.
Aquest any tot serà diferent, sí, però s’intentarà portar de
la manera més tradicional possible a les cases. Com ho
hem de fer, doncs, per portar-ho de la millor manera,
sense perjudicar la nostra salut i el nostre pes?

Planificant un calendari amb els esdeveniments (viatges,
celebracions, menjars fora de casa…)
Organitzant la resta de menú setmanal
incloure abundant verdura a dinar i sopar
prioritzar la ingesta de llegums, ou i peixos

utilitzar tècniques culinàries senzilles: planxa o
brasa, sopes, cremes, papillot, vapor, bullit o
forn
Cuinant o servint el plat amb sentit comú, tenint
en compte la quantitat de menjar segons el nombre de
comensals
Congelar les sobres per consumir en altres ocasions
especials
Menjar de forma conscient, disfrutant i tenint en
compte les nostres senyals de societat
Moure’ns: caminar o passejar a diari, o fer algún
tipus d’activitat física.

Tanmateix aquests dies,
mengem més del compte i això
fa que alhora del proper àpat no
consumim cap aliment. Tot i que no ens apeteixi
menjar, caldria fer un petit àpat, per evitar que
a l’endemà ens llevem amb més gana i això
dugui a fer una ingesta excesiva que no caldria.
Per tant alhora de sopar, quan hem fet un dinar
abundant optariem per consumir almenys fruita o
làctic per exemple o bé una amanida.
No et saltis àpats!

SALUT i MOLT BON ANY 2021
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La partida de Llàtzer Bru
Paul Heuacker, 1930.

JUGUEN BLANQUES I GUANYEN
MITJANÇANT UNA COMBINACIÓ.
Aquest exercici va ser dissenyat pel compositor
de problemes Paul Heuacker (1899-1969). És
un dels més famosos dels finals d’escacs. Les
blanques amb una brillant combinació, que inclou una jugada molt subtil, aconsegueixen coronar el peó de torre i guanyar la partida.
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El programa ‘A Place in the Sun’ de la cadena
televisiva del Regne Unit Channel 4 grava part
d’un dels seus episodis a l’Ampolla
Redacció

Un equip del programa de televisió A
Place in the Sun, que s’emet per la cadena televisiva del Regne Unit Channel
4, es va desplaçar el passat mes d’octubre a l’Ampolla per gravar part d’un
dels seus episodis al nostre municipi.
El programa fa 21 anys que està en antena al Regne Unit, Bèlgica i Austràlia i

compta amb una audiència de 5,4 milions d’espectadors per programa.

concretament els municipis de l’Aldea,
Tortosa, Ventalles i l’Ampolla.

Cada episodi tracta d’una família britànica que vol comprar una casa al seu
lloc preferit d’Europa. En el cas del rodatge que es va realitzar a les Terres
de l’Ebre, els compradors van escollir
la zona del Baix Ebre i del Montsià,

Durant el programa, es mostraran imatges de carrers, places, platges i indrets
d’interès turístic d’aquestes poblacions,
esdevenint així una oportunitat per a la
projecció turística internacional de la
zona.
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L’Ampolla serà protagonista d’un dels episodis
del programa de TV3 ‘Aire Lliure’, presentat
per Judit Mascó
Redacció

L’Ampolla serà protagonista d’un dels episodis de la tercera temporada del programa de TV3 Aire Lliure, presentat per Judit
Mascó.
L’equip del programa juntament amb la seva presentadora van visitar el passat mes d’octubre el nostre poble. Durant la seva
estada, es van allotjar a l’hotel Flamingo i van anar a Mirador Badia per enregistrar imatges de com es cultiva el marisc al
bell mig de la Badia del Fangar.
El programa que s’emet per Televisió de Catalunya realitza un recorregut per diferents indrets de Catalunya presentant aspectes destacats de cada territori. Una de les zones que apareixerà en la nova temporada serà el Delta de l’Ebre.
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L’ampollera Laia Ballesté, a la final de la Copa
de la Reina que es disputarà el 12 de febrer
Redacció

L’ampollera Laia Ballesté, que actualment juga a l’E.D.F. Logroño
Femenino, ha aconseguit una
de les fites més importants per al
món del futbol femení, el passi a
la final de la Copa de la Reina,
que es disputarà el pròxim 12 de
febrer de 2021 entre l’equip logronyès i el CF Barcelona.
“La fita aconseguida de passar a
la final de la Copa de la Reina
és històrica tant per al club com
per a mi. Mai m’hauria arribat a
imaginar que podria arribar en
aquest punt d’aquesta competició”, explica l’ampollera. “Va
ser molt emocionant, amb nervis
al principi, però que després es
van canalitzar en energia i força”. El partit de semifinals el van
disputar contra l’Athletic Club de
Bilbao i va acabar en un empat
sense gols, això va fer que des-
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prés de la pròrroga s’hagués de decidir
el passi a la final a la tanda de penals.
“Durant la celebració, em van sorgir
moltes emocions. Vaig recordar tot el
camí que he hagut de recórrer, vaig
tenir molt present a tots els qui m’han
ajudat a ser millor, el sacrifici d’estar
lluny de casa i de la família, però em
vaig adonar que tot això, a poc a poc,
va donant els seus fruits. Vull agrair a totes les persones que han aportat el seu
granet de sorra en aquest creixement
constant, a la meva família pel suport
incondicional, i a l’entrenador i al club
per brindar-me aquestes oportunitats”,
afegeix.
Laia Ballesté va debutar a la categoria
Primera Iberdrola, la Primera Divisió Femenina d’Espanya, la mateixa setmana
que van aconseguir classificar-se per a
la final de la Copa de la Reina: “només
el treball sumat al talent i la constància
fan que puguis aconseguir tot allò que
et proposis”.
Ballesté, que compagina la seva carrera futbolística amb el grau de Logopèdia que cursa a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), va arribar a Logronyo al gener de la temporada passada,
després de ser fitxada al mercat d’hivern. Abans, jugava amb el Deportivo
Alavés, equip de la ciutat de Vitòria.

