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Es comença a veure una petita llum d’esperança, és el moment de sortir enfortits d’aquest
temps incert que ens acompanya des de fa ja un any. Volem donar el tret de sortida a la nova
temporada turística, i quina millor manera que consolidant l’Ampolla com a espai gastronòmic
del Delta de l’Ebre. Aquest mes de març, podrem gaudir del primer congrés culinari Gastro
Mar, on l’alta cuina i el producte de proximitat es fusionaran més enllà dels fogons.
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No sé si la Candelera plora o riu
Després d’una tardor estranya, no només per la pandèmia
que, tot i no haver-nos-hi acostumat, ja fa un any que ens
embarga, sinó sobretot per les conseqüències econòmiques, socials i de salut, física i psíquica, el deler d’una
època de bonança també econòmica, social i de salut,
física o psíquica, és insuperable. S’esperen, es desitgen
millors temps que els que ens ha tocat viure últimament.
Una bona primavera es fa necessària. La Candelera no
sé si plora o riu, però estic segur que desitja que siguem
a l’estiu.
A les zones turístiques com l’Ampolla, dependents pràcticament totes d’una mobilitat necessària, li costa molt veure senyals lluminosos a l’infinit d’un túnel fosc enroscat en
una espiral maligna que es fa difícil de combatre. Mentre
escric aquest article encara sonen les veus d’unes eleccions al Parlament de Catalunya, enverinades pels dubtes,
no només dels seus resultats, sinó també per la seva organització sobre la qual tothom abocava a sobre i, a la fi,
han estat, si no fos per la baixa participació, d’allò més
normals. Encara no ho hem paït, ni s’ha format el Parlament ni el nou Govern i tenim, solapant-ho tot, els carrers
de les capitals cul per amunt per defensar la llibertat de
cantants, injustament empresonats, que diuen coses que
a la majoria ens fereix les oïdes, unes per ser massa veritats i altres per ser massa grolleres, gota d’aigua que fa
sobreeixir el got i guspira prou oportuna perquè la gent
jove esclati, cansada de tantes contradiccions que condicionen el seu futur.

Les discrepàncies, les inseguretats i també les incapacitats
i les mediocritats dels nostres mandataris, en general, alimenten tertúlies espesses i enverinades que confonen a la
ciutadania i especialment al jovent amb un futur enfosquit,
incert i tremolós. Quan hi ha una carència de clares directius polítiques, es fomenten divisions, es desvien intencions
i s’afavoreix que posicions extremes s’atansen al poder.
El cansament d’un llarg any de pandèmia, amb molts
malalts i moltes pèrdues de vides humanes és una ferida oberta que no deixa ningú indiferent. Dies i més dies
sense veure ni poder abraçar els éssers estimats, és una
sensació de dol que es perllonga de forma extrema, però
si al damunt la situació econòmica, allò que ens toca de
ple a la butxaca, cada vegada és més precària i s’augura
que ho sigui per molt de temps, enterboleix la ment dels
més optimistes. La pobresa augmenta, malgrat que entre
tots l’amaguem d’alguna manera, i es necessita una gestió
política molt acurada per poder pal·liar una situació tan
greu que va en augment i no sé, tinc molts dubtes, si la
classe dirigent n’està a l’altura. Tinc la sensació que la
Candelera plora més que riu, però tots tenim ganes que
arribi un bon estiu.

Joaquim Vilagrassa

Foto: Paco Cabrera
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Ple de l’Ajuntament 24 de
novembre 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.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA
SESSIÓ.
El Sr. alcalde explica els motius que han donat lloc a la
convocatòria d’aquest ple i que són la necessitat de donar
resposta immediata a la proposta d’aprovació, per part del
Ministeri, del pla de recuperació del delta de l’Ebre, i demana
la ratificació del caràcter urgent de la sessió, d’acord amb
el que disposa la lletra b) de l’article 98 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 46
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM. d’acord
amb l’enregistrament del minut 00:20 al 06:09.
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 es ratifica el caràcter
urgent de la convocatòria de Ple extraordinari.
2.- MOCIÓ DE LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA
PER REBUTJAR “L’ESTRATÈGIA DELTA” DEL GOVERN
ESPANYOL.
La Sra. Meritxell Faiges llegeix el text de la moció, que es
transcriu íntegrament a continuació:
“MOCIÓ DE LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA PER REBUTJAR
“L’ESTRATÈGIA DELTA” DEL GOVERN ESPANYOL
El temporal Glòria del mes de gener de l’any 2020 va posar
encara més de relleu la necessitat d’actuar urgentment al Delta
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de l’Ebre per pal·liar els efectes de la regressió. La inacció
històrica per part de les administracions competents ha causat
que durant tots aquests anys la línia de costa del Delta de
l’Ebre hagi anat retrocedint davant la mirada impotent de les
persones que estimem aquest territori.
Fruit de les reivindicacions constants i de la cerca de punts de
trobada entre les administracions locals afectades va néixer la
Taula de Consens pel Delta, i amb la taula, mesos més tard,
i pocs dies després del Temporal Glòria, es va presentar el
Pla Delta, el primer full de ruta consensuat entre els agents
implicats per salvaguardar el Delta de l’Ebre.
Durant tots aquestes mesos, la Taula de Consens s’ha reunit
amb les administracions competents, com també amb agents
socials i polítics, per reivindicar la necessitat de realitzar
actuacions urgents i començar a implementar les actuacions
proposades al Pla Delta. Finalment, el passat 18 de novembre
de 2020, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic del govern de l’Estat Espanyol va presentar a la
Taula de Consens, i també a altres agents del territori, les
línies base de l’anomenada Estratègia Delta.
Els plantejaments presentats durant el transcurs de la reunió no han
complert amb les expectatives, ben al contrari. L’Estratègia Delta
ha estat una autèntica decepció ja que no només no s’incorporen
les propostes consensuades al Pla Delta, sinó que a més a més
van en contra de les seves premisses fonamentals en el cas, per
exemple, del manteniment de la morfologia.
En trobem davant, per tant, d’un document que s’ha redactat
sense tenir en compte la sensibilitat i les demandes del territori, i
que torna a posar novament de manifest la manca de voluntat i
d’una aposta decidida per donar resposta a les problemàtiques
que actualment té el Delta de l’Ebre i la seva gent a causa de la
inexistent acció pública per part de les administracions competents.
De fet, en aquesta línia cal recordar que, en l’àmbit de les
seves plenes competències, el Govern de l’Estat té l’obligació
d’assegurar la integritat i l’adequada protecció del Domini Públic
Marítim Terrestre (DPMT) i tots els béns naturals que l’integren. I,
l’únic que ha quedat clar amb la presentació, és que després de
dècades d’inacció per part de l’Estat, aquest DPMT s’ha deixat
perdre i ara es troba sota les aigües.
Els plantejaments de l’Estratègia Delta presentada ens condemnen
a seguir perdent metres de la línia de costa, ens condemnen a
seguir veient com any rere any la mar s’engoleix el nostre territori.
En concret, la proposta defineix un nou espai públic retrocedint
500 metres a la platja de la Marquesa o 450 metres a la Platja
de l’Alfacada. Això és totalment inacceptable i, tal com hem
esmentat anteriorment, va totalment en contra de la contenció
de la morfologia proposada al Pla Delta.
La proposta presentada també posa en relleu la presentació de
treballs científics que detallen que la inundació prevista a llarg
termini per al Delta acabi convertint en hàbitats d’interès natural
el que a dia d’avui són camps d’arròs. Des de la Taula sempre
defensarem que les activitats i sectors econòmics del Delta han de
ser protegits com un exemple mundial de la seva bona integració

amb els sistemes naturals, tal com és reconegut internacionalment
per la figura de Reserva de la Biosfera.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel
Govern de l’Estat a l’octubre de 2020 pretén convertir Espanya
en un referent en la protecció i conservació de la riquesa dels
seus béns naturals, com a actiu de sostenibilitat per als territoris
i element fonamental per fer front als desafiaments climàtics.
La pròpia vicepresidenta del govern de l’Estat, Teresa Ribera,
va parlar específicament de la situació del Delta de l’Ebre i va
esmentar que el seu objectiu era actuar en almenys 200 quilòmetres de litoral amb accions de preservació i recuperació de
platges, sistemes dunars, aiguamolls costaners i altres fórmules
d’intervenció consolidades cada any
Sorprèn, però, que dels més de 17.000 milions d’euros destinats
fins l’any 2023 per a la protecció de l’espai litoral i la conservació i restauració d’ecosistemes, en l’Estratègia Delta presentada
només es contemplen inversions per valor de 3,9 milions d’euros.
El major risc d’aquests fons extraordinaris europeus és precisament
la disponibilitat de projectes per a ser executats. Seria del tot
imperdonable, per a totes les administracions i actors del territori,
que la manca de capacitat per dissenyar aquests projectes ens
tornés a relegar a veure com passa el tren de les oportunitats.
No deixa tampoc de sorprendre que en aquesta Estratègia Delta
hagin desaparegut inversions previstes al nostre territori des de
fa anys, com és el cas dels camins de guarda. Es tracta d’unes
inversions que el mateix Ministeri ha començat, en el cas del
camí d’Alfacs, i que poden servir per evitar que el mar es pugui
endinsar fins a 3 quilòmetres a l’interior del Delta, tal com va
passar amb el temporal Glòria.
En tot cas, des de la Taula de Consens pel Delta seguirem amatents al desenvolupament de la redacció definitiva d’aquesta
Estratègia Delta, i seguirem treballant per fer entendre que davant
l’extrema fragilitat del Delta les amenaces de futur per al nostre
territori, només existeix un camí: el consens entre les diferents
administracions implicades i els agents del nostre territori. I des
del territori tenim clar que el Pla Delta és el full de ruta a seguir
per aconseguir donar resposta als reptes de present i de futur
del Delta de l’Ebre.
En conseqüència, i com a integrants de la Taula de Consens
del Delta, es proposa al plenari de l’Ajuntament de l’Ampolla
l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de l’Ampolla a les
línies presentades de l’Estratègia del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el repte demogràfic, i prenguin com a base el Pla
Delta consensuat des del territori.
Segon.- Traslladar l’aprovació d’aquesta moció a la Taula de
Consens, a efectes que també ho comuniqui a les entitats adherides per a que en el termini d’una setmana prenguin també
aquest acord i el facin públic.
Tercer.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Ministeri per
a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, a la presidència del
govern de l’estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat,

així com als respectius grups parlamentaris, al departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya i als respectius grups parlamentaris.”
Se sotmet a votació la moció de la taula de consens pel delta
per rebutjar “l’estratègia delta” del govern espanyol, més amunt
transcrita, que s’aprova per unanimitat dels assistents.

Junta de Govern 24 de Novembre 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2002/2020. Rosa F.R. Expedient: Ajut “xec
nadó”.
La Junta de Govern, acorda:
Desestimar la petició de la Sra. Rosa F.R. per no complir els
requisits establerts en les bases de concessió de la subvenció.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 168/2020. Clàudia M.R. Concedida
Expt. 176/2020. Albert P.M. Concedida
Expt. 177/2020. Antonio R.A. Concedida
Expt. 178/2020. Alberto M.M. Concedida
Expt. 179/2020. Pere O.G. Concedida
Expt. 180/2020. Comunitat Propietaris Vista
Alegre / Carrer Banys 2. Concedida
Expt. 181/2020. José Juan M.C. Concedida
Expt. 182/2020. Arturo G.F. Concedida
Expt. 183/2020. Michel N. Concedida
Expt. 184/2020. Serge F. Concedida
Expt. 185/2020. Noemí E.V. Concedida
Expt. 186/2020. Toni G.M. Concedida
Expt. 187/2020. Dominion Industry & Infrastructures, S.L,. Concedida
Expt. 188/2020. Profit Energy Services SL,. Concedida
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ASSUMPTES ECONÒMIC
G2084/2020. Associació d’Empresaris de l’Ampolla.
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Assumpte: Parada Mercat setmanal
La Junta de Govern, acorda:

Assumpte: Subvenció.

Desestimar la petició del Sr. Pablo F.R. ja que les places del
mercat estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment
de col·locar-ne de noves.

La Junta de Govern, acorda:

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Primer.- Acceptar la renúncia presentada per ADELA de la subvenció concedida de 1.725,00 €.

Expt. 150/2020. Ernest A.C. Denegada

Segon.- Concedir la subvenció sol·licitada per import de 3.950,00
€, a ADELA per cobrir les despeses de l’Associació per les activitats portades a terme per garantir la seguretat als establiments
davant la COVID, compensant en el pagament la bestreta que
se’ls hi havia atorgat de 862,50 € per la subvenció a la que
renuncien, indicant-los que caldrà que aportin:
G2101/2020. Associació Duchenne Somriures
Valents.
L’Associació Duchenne Somriures Valents que té com a objectiu la
recaptació de fons per a la investigació de les distròfies musculars
de Duchenne i Becker que s’està duent a terme a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona, sol·liciten una aportació econòmica,
s’acorda:
Col·laborar amb l’Associació Duchenne Somriures amb una
aportació econòmica de 100 €.

Junta de Govern 7 de
Desembre 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2148/2020. Francisco B.A., en representació del
Club d’escacs de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al Club d’escacs de l’Ampolla a portar a termes les
seves classes a la biblioteca municipal els dimarts a la tarda
d’acord amb totes les condicions establertes en la seva petició,
mentre el despatx assignat al club del Centre d’Entitats estigui
ocupat pel CAP de l’Ampolla.

Expt. 164/2020. Jean F.N. i François M. Concedida
Expt. 171/2020. Philippe C. Concedida
Expt. 172/2020. Netania M.G. Concedida
Expt. 189/2020. Joaquim E.H. Concedida
Expt. 190/2020. Juan José N.N. Concedida
Expt. 191/2020. Anna C.C.Concedida
Expt. 192/2020. Salvador M.R. Concedida
Expt. 193/2020. Thomas M. Concedida
Expt. 194/2020. Manuel H.L. Concedida
Expt. 195/2020. Comunitat de Propietaris Santisteban. Concedida
Expt. 196/2020. Glòria L.A. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMIC
G2093/2020. Acord contracte obres: Treballs de
reparació esvorancs al carrer Baix Ebre i tapar
parterres del carrer Montsià.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres de Treballs
de reparació esvorancs al carrer Baix Ebre i tapar parterres del
carrer Montsià, amb Construccions Manuel J. Sánchez Blanch,
l’execució del qual, es farà d’acord amb les següents condicions:

d’escocells amb adoquí en l’accés peatonal al carrer Mar roig
48, amb Construccions Félix Franch Masià, l’execució del qual,
es farà d’acord amb les següents condicions:

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo

ASSUMPTES ECONÒMIC

El preu del contracte es fixa en 2.003,00,- € i 420,63,- € d’IVA.
G2137/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de
subsistència per a l’any 2020 i següents.
La Junta de Govern, acorda:
-Desestimar la petició de l’interessat *817S ja que no acredita
la despesa.
-Concedir al beneficiari *140R la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’atenció sanitària amb
un import de 300,00 €.
-Concedir al beneficiari *455B la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’atenció sanitària amb
un import de 300,00 €.
-Concedir al beneficiari *929F la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia de lloguer amb un
import de 300,00 €.
-Concedir al beneficiari *098X la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’atenció sanitària amb
un import de 300,00 €.
ALTRES
Expedient: 42/2020 (1990/2020-E-RC-2660)
Titular: Can Marques S.C.P.
Activitat: Local destinat a bar restaurant
Emplaçament: Carrer Tarragona núm. 1 baixos
La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla
es dona per assabentada que amb efectes de 7 de desembre
de 2020 en endavant, CAN MARQUES SCP consta com a
nou titular del BAR-RESTAURANT ubicat al carrer Tarragona,
núm. 1 baixos.

Expt. 193/2020 bis Thomas M. Concedida

G2162/2020. Acord contracte obres: Arranjament
de diversos camins del terme municipal.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres d’arranjament de diversos camins al terme municipal de l’Ampolla, amb
OBRES VENT I SOL S.L., l’execució del qual, es farà d’acord
amb les següents condicions:
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo
El preu del contracte es fixa en 24.448,65,- € i 5.134,22,- €
d’IVA.
Subvenció llibres escolars curs 2020-2021.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’import de 18.327,92 € en concepte de la subvenció
dels llibres escolars per al curs 2020-21.

Junta de Govern 22 de
Desembre 2020
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G2214/2020. Carnisseria Càtering Elisenda.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Carnisseria Càtering Elisenda per a què els dies
24 i 31 de desembre de 2020 reservi 2 places d’aparcament
al davant del seu establiment per poder facilitar als seus clients
la recollida d’encàrrecs amb motiu de l la festa de nadal i de
cap d’any.

Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo

G2119/2020. Conveni
Aprovació Conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla per
garantir el transport d’alumnes d’ensenyament
post obligatori per al curs escolar 2020/2021.

G2087/2020. Gerard P.L.
Assumpte: Parada Mercat setmanal

El preu del contracte es fixa en 3.772,36,- € i 792,20,- € d’IVA.

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a la Sra. Danelys T.S. l’ajut únic de 150 € en concepte
de “xec nadó” pel naixement del seu fill.

La Junta de Govern, acorda:

G2098/2020. Acord contracte obres: Reposició
d’escocells amb adoquí en l’accés peatonal al
carrer Mar roig, 48.

Aprovar el conveni, segons el model que consta a l’expedient,
essent la previsió màxima del cost que ha de pagar l’ajuntament
de 3.696,00 €.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

La Junta de Govern, acorda:

Junta de Govern 14 de
Desembre 2020

Desestimar la petició del Sr. Gerard P.L. ja que les places del
mercat estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment
de col·locar-ne de noves.
G2150/2020. Pablo F.R.

Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres Reposició

G2216/2020. Danelys T.S. Expedient: Ajut “xec
nadó”.
La Junta de Govern, acorda:

Expt. 202/2020. José Manuel T.T. Concedida
Expt. 203/2020. Tony D. Concedida
Expt. 204/2020. Joaquim C.L.Concedida
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Expt. 205/2020. Rosa L.C. Concedida

La Junta de Govern, acorda:

DESPATX OFICIAL.

Expt. 206/2020. Martin E. Concedida

Aprovar inicialment el projecte tècnic “Urbanització d’un tram
del carrer Lliri de Mar”, i obrir un termini d’informació pública
de trenta dies, mitjançant anunci inserit al BOP i al web de
l’Ajuntament, durant els quals, es pot examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.

Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte
demogràfic.

ASSUMPTES ECONÒMIC
G2212/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de
subsistència per a l’any 2020 i següents.
La Junta de Govern, acorda:
-Concedir al beneficiari *524F la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament
de llum amb un import de 300,00 €.
-Concedir al beneficiari *708A la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge amb un
import de 185,00 €.

Junta de Govern 28 de
Desembre 2020
DESPATX OFICIAL.
Departament de Territori i sostenibilitat.

ALTRES
G31/2021. Aprovació, si escau, de l’annex 2021
al Conveni marc per a la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l’Ajuntament de l’Ampolla per a la prestació dels
serveis socials bàsics
Serveis bàsics d’atenció social primària (ubasp)
Servei ajuda a domicili (sad)
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants
i adolescents (sis)
Servei banc d’ajudes tècniques (bat)
Servei d’informació i atenció a les dones (siad)

Aportació
UBASP

Aportació
SAD

Aportació
SIS

Aportació
BAT

Aportació
SIAD

24.521,78 €

8.741,53 €

10.710,38 €

441,72 €

1.521,91 €

La Junta de Govern, acorda:

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Aprovar l’annex 2021 al Conveni marc per a la cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la prestació dels serveis socials bàsics

Expt. 208/2020. Juana C.M. Concedida

Junta de Govern 11 de
Gener 2021
DESPATX OFICIAL.
Direcció General de Turisme.
Trameten el llistat de l’assignació del fons corresponent al 4rt
trimestre del 2019 i primer, segon i tercer trimestre del 2020
referent a les estades en establiments turístics, per un import de
20.964,50 €.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 201/2020. Josep Maria O.T. Concedida
G40/2021. Aprovació inicial, si escau, del projecte tècnic d’urbanització d’un tram de carrer
Lliri de Mar”.

Oficina canvi climàtic.
Comuniquen que en relació amb el Procés participatiu de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic ja disposen
de les dates definitives tant dels seminaris amb experts com d
eles sessions deliberatives.
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G93/2021. Maria B.P. i José Jaime D.C. Expedient:
Ajut “xec nadó”.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Maria B.P i José Jaime D.C. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill Lluc.
G94/2021. Escola Mediterrani de l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:

Comuniquen que mitjançant resolució de data 21-12-2020,
s’ha donat la conformitat del text refós de la modificació del Pla
Especial del Port de l’Ampolla.

Expt. 207/2020. Maria Pilar A.Z. Concedida

Trameten agraïment per la participació en el procés de consulta
pública de l’Esquema provisional de temes importants del pla
hidrològic de la demarcació de l’Ebre.

G32/2021. Aprovació, si escau, del Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització del programa treball i formació adreçat
a persones inscrites al servei públic d’ocupació
de Catalunya com a demandants d’ocupació no
ocupades (dono) a partir del 16 de març de 2020
(inclòs) i, persones en risc de caure en situació
d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el Consell
Comarcal del Baix Ebre per a la realització del programa treball
i formació adreçat a persones inscrites al servei públic d’ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades
(dono) a partir del 16 de març de 2020 (inclòs) i, persones en
risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores
de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

Junta de Govern 21 de
Gener 2021

Col·laborar amb l’Escola Mediterrani de l’Ampolla en l’organització de la setmana cultural del 2021 i en l’edició de la Revista
Gavina, havent de posar-vos en contacte el regidor d’ensenyament
per coordinar-ho.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 210/2020. Lázaro C.C. Concedida
Expt. 209/2020. Miquel C.C. Concedida

amb allò que s’ha fixat en els Plecs de Clàusules Administratives
i prescripcions tècniques que regeixen el contracte.
G64/2021. Acord contracte obres: treballs de
reparació de la vorera del carrer Tarragona
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de reparació
de la vorera del carrer Tarragona, amb Construccions Sentis S.L.,
l’execució del qual, es farà d’acord amb les següents condicions:
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.
El preu del contracte es fixa en 410,00- € i 86,10,- € d’IVA.
ALTRES
G1808/2020. Adjudicació.
Contracte: Servei de neteja viària municipal
La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte del servei de neteja viària del municipi
de l’Ampolla, a URBASER S.A., amb NIF A-79524054, per un
preu de 284.650,08, € , IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 258.772,80 €, pressupost net, i 25.877,28 € en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 10%, a
partir del febrer de 2021, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques aprovats, per un període
de 3 anys, prorrogable anualment per 2 anys més,
G2151/2020
Expedient: 44/2020 (2151/2020-E-RE765)
Titular: PINDEC CREATIU S.L..
Activitat: Comerç al detall mobles i decoració
Emplaçament: Carrer Banys nº 16
La Junta de Govern, acorda:

ASSUMPTES ECONÒMIC

Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es
dona per assabentada que amb efectes de 21-01-2021, PINDEC
CREATIU S.L., ha començat a exercir legítimament l’activitat de
comerç al detall de mobles i decoració queda classificada amb
codi 4759 , Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació
i d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats amb
una superfície construïda inferior a 120m2, al local situat al
carrer Banys, núm. 16 de l’Ampolla.

G105/2019. Pròrroga contracte del servei d’impressió, maquetació i muntatge de la revista
municipal de l’Ajuntament de l’Ampolla

G141/2021. Aprovació, si escau, de la convocatòria per al 2021 de les subvencions atorgades
per l’Ajuntament de l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la 2na i última pròrroga del contracte del servei d’impressió, maquetació i muntatge de la revista municipal de l’Ajuntament
de l’Ampolla, amb Producciones MIC S.L., per un termini d’1
any comptat a partir del mes d’abril del 2021, de conformitat

Aprovar la convocatòria de subvencions per al 2021 de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de l’Ampolla, d’acord
amb les bases reguladores, i amb càrrec a la partida pressupostària 925 489 03.

Expt. 1/2021. Immaculada A.E. Concedida
Expt. 2/2021. Esther G.L. Concedida
Expt.3/2021. SAREB S.A. Concedida
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Coneixes les mesures que han de complir les
explotacions avícoles davant la situació de
risc d’introducció de la Influença Aviar d’Alta
Patogenicitat (IAAP)?
Redacció
Totes les explotacions avícoles ubicades a Catalunya, per tal de prevenir la
introducció de la Influença Aviar d’Alta
Patogenicitat (IAAP) al nostre territori,
han de complir les següents mesures
de bioseguretat:
•E
 s prohibeix la cria conjunta d’ànecs
i oques amb altres espècies d’aus
de corral. Es considera cria conjunta
aquells animals ubicats en un mateix
local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen
la mateixa cubicació d’aire.
•E
 s prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant
això, es podrà autoritzar la col·locació
de teles ocelleres o qualsevol
altre dispositiu
que impedeixi
l’entrada d’aus
salvatges
sempre que l’aliment i
l’aigua destinada a
beure de les aus de
corral es trobin a l’interior de les instal·lacions
o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb
les aus salvatges.
•E
s prohibeix donar aigua
procedent de dipòsits d’aigua
on puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta
per tal de garantir la inactivació
de possibles virus de la influença
aviària.
•E
 ls dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per a determinades aus
de corral, han d’estar protegits de
manera que no hi puguin accedir
aus salvatges.

És obligatori notificar immediatament a
l’Oficina Comarcal del DARP corresponent la detecció d’algun dels següents
signes a l’explotació:
•D
 isminució del consum de pinso i aigua superior al 20 %.
•D
 isminució en la posta superior al
5 % durant més de dos dies
consecutius, sense causa justificada.

•Mortalitat superior al 3 % durant una
setmana, sense causa justificada.
•Q
 ualsevol signe clínic o lesió post
mortem que és sospitosa d’influença
aviar.

La Comissió de la Policia de Catalunya aprova la
creació de la Policia Local de l’Ampolla
Redacció
El conseller d’Interior, Miquel Sàmper,
va presidir el passat 21 de desembre
la Comissió de la Policia de Catalunya,
durant la qual es va aprovar la creació
de la policia local de l’Ampolla. La reunió també va comptar amb la participació del director general d’Administració
de Seguretat, Jordi Jardí; el director
general de la Policia, Pere Ferrer, i la
subdirectora general de Coordinació
de la Policia de Catalunya, Begoña
Curto, entre d’altres.
En el nomenament es va comptar amb
l’assessorament de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de
Catalunya, tant per a la creació del
cos de la policia local com per a la
seva consolidació.
Fins ara, el nostre municipi comptava
amb un servei de vigilants. El pas a policia local representa un pas endavant

pel que fa al nivell professional i funcional que es tradueix en la prestació
d’un millor servei a la ciutadania des de la proactivitat i el coneixement del
territori. L’evolució per a l’any 2023 de la plantilla definitiva de la policia
local de l’Ampolla és de tretze efectius.
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L’Ampolla aporta 1.366 euros
a La Marató de TV3
Redacció
L’Ampolla va aportar a La Marató de TV3 un total de 1.366
euros. Enguany, a causa de la
situació que estem vivint, les
activitats que s’organitzaven al
municipi per recaptar fons per
a aquesta causa es van haver
de reinventar, adaptant-se a la
nova realitat. Així, el passat
20 de desembre va tenir lloc
una xocolatada solidària a tres
punts diferents de la població:
la plaça de l’Estació, la plaça
Catalunya i la plaça dels Països Catalans. Amb aquesta
activitat, es van recollir 568
euros, i l’Ajuntament va aportar
la mateixa quantitat. D’aquesta
manera, la recaptació total va
ser de 1.136 euros.

Si reps una trucada oferint-te la vacuna contra la
Covid-19, desconfia

D’altra banda, el consistori ampollero va impulsar la iniciativa
Em moc per La Marató, a la
qual van participar un total de
23 persones, que van recórrer
2 quilòmetres dintre del terme
municipal de l’Ampolla. Aquesta activitat es va poder realitzar
del 20 al 27 de desembre.
L’Ajuntament va donar a la Fundació de La Marató de TV3
10 euros per cada recorregut
completat, per tant, la donació
va ser de 230 euros.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra han detectat una nova estafa relacionada
amb la vacuna enfront de la Covid-19. Els estafadors es posen
en contacte amb la víctima amb una trucada telefònica a través de la qual li ofereixen la vacuna contra la Covid-19.

Els i les participants van ser:
1. Laura Molina Cabrera
2. Michel Prades Curto
3. Josep Castellà Gallimó
4. Lourdes Cabrera Piñana
5. Gemma Castellà Gallimó
6. Mercedes Castellà Gallimó
7. Adrià Curto Ibañez
8. Mayan Juan
9. Laura Prades Molina
10. Mar Galve Colomines
11. Miriam Montero
12. Ariadna Navarro

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Clàudia Serral
Meritxell Faiges
Jaume Curto Balagué
Jordi Montero Aura
Isabel Arasa Cabrera
Àlvar Casanova
Enric Tomàs Franch
Mireia Curto Perelló
Lourdes Casas
Carlos Belles Aparicio
Leticia Hunault

Per tant, si reps una trucada d’aquestes característiques, desconfia perquè segurament serà una estafa. Recorda que la vacuna és gratuïta i no s’ha
de pagar per ella.
En cas de dubte, et recomanem que
et posis en contacte amb el teu
CAP.
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L’Ajuntament repara els béns municipals i els
desperfectes en carrers i carreteres ocasionats
pel temporal Glòria
Redacció

Així mateix, a la rotonda situada prop
de la zona lúdic-esportiva municipal i
a l’avinguda Barranc de la Cervera es
van reposar els llambordins, les voreres i l’empedrat interior de la rotonda,
aquests elements estaven deteriorats o
eren inexistents a causa d’aquell episodi meteorològic.
D’altra banda, la baixada de les aigües
del temporal Glòria per sota del pont
d’accés a la urbanització de Meligó

Redacció
L’Ajuntament va arranjar el passat mes de gener diversos camins i carreteres municipals que
es trobaven en mal estat degut
al trànsit rodat, al tipus de ferm
asfàltic existent i, sobretot, als
aiguats del darrer any. Amb
aquestes actuacions, que es
realitzen periòdicament, es pretén mantenir la xarxa de camins
municipals en bon estat.

va provocar danys en aquest punt, per
solucionar-ho es va reforçar el talús que
hi ha en aquest lloc de la carretera. En
aquest mateix indret, es va arranjar el
tram inicial d’entrada a la urbanització
amb doble tractament asfàltic.

L’Ajuntament va reparar el passat mes
de gener els béns municipals i els desperfectes en carrers, rotondes i carreteres que va ocasionar el temporal Glòria. Les actuacions es van realitzar a
diferents punts del municipi; una d’elles
va ser la reconstrucció amb formigó
del talús que hi ha a la carretera de
Cap-Roig en el seu pas pel barranc del
Baconé, el qual havia estat malmès per
la baixada d’una gran quantitat d’aigua pel barranc.

L’Ajuntament arranja diversos camins i
carreteres municipals

També es van reposar les zones enjardinades i el mobiliari urbà afectat pel temporal. En concret, al passeig de l’Arenal
es va retirar un arbre que havia caigut,
es van reposar les vorades de jardinera,
diversos llistons del terra del passeig, es
va plantar nou arbrat, es va substituir el
banc solar que va quedar malmès i no
funcionava, i es va reposar part del cablejat d’acer de la barana del mirador
on hi ha l’escultura del Papa Adrià VI.
A la urbanització de Cap-Roig, es van
podar alguns pins i d’altres que havien
caigut es van extreure. Al carrer Vista
Alegre, es va retirar un arbre caigut, es
van reposar les vorades de jardinera, es
va plantar nou arbrat i es va pavimentar
la vorera afectada per la caiguda de
l’arbre.
L’import de totes aquestes actuacions va
ser de 49.902,64 euros, subvencionat
majoritàriament per la Diputació de Tarragona.

Les millores es van efectuar als
camins de la Bóveda, de la
Bassa de les Clotes, del Lligallo
del Cementeri i de la Descàrrega i a les carreteres de l’Estació
de les Olles i del Mas de Mas,
i van consistir, principalment, en
l’eliminació de tots els sots que
hi havia en aquests trams i en
l’arranjament del ferm asfàltic
existent.
L’import d’aquestes millores va
ser de 29.582,86 euros. El 95
% del total va estar subvencionat per la Diputació de Tarragona i la resta de la inversió va
anar a càrrec del consistori.
Les altres actuacions que es van
dur a terme i que van estar subvencionades íntegrament per
l’Ajuntament van ser l’arranjament del ferm asfàltic de tota la
urbanització de Meligó, el qual
es trobava en mal estat, així
com la pavimentació amb doble reg asfàltic des de Meligó
fins a l’N-340, dotant d’aquesta manera la urbanització d’un
nou punt d’accés i de sortida.
Aquestes accions van suposar
una inversió de 18.851,80
euros. A més, es va condicionar el camí del Ratonero, que
també es trobava en un estat
força precari amb la presència
de diversos sots al llarg de tot
el tram. L’import d’aquesta actuació va ser de 12.708,63
euros.
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L’Ampolla s’uneix a la declaració de la Taula de
Consens per obrir la porta a iniciar la defensa
legal per salvar el Delta de l’Ebre
Redacció

L’Ampolla es va unir el passat 21 de
gener juntament amb la resta dels ajuntaments que formen part de la Taula de
Consens pel Delta (Deltebre, Amposta,
Sant Carles de La Ràpita, l’Aldea, Sant
Jaume d’Enveja i Camarles) i les dues
comunitats de regants a la declaració
de la Taula de Consens que sorgeix un
any després del temporal Glòria a causa de la manca d’acció per part de les
administracions competents i la manca
d’ajudes rebudes. Aquesta moció va
ser presentada en un ple monogràfic
que va tenir lloc als set ajuntaments de
manera simultània.
En primer lloc, tots els municipis implicats van anunciar que la Taula de Consens continuarà treballant amb totes les
entitats del territori i les administracions
competents per dur a terme la implementació de les mesures necessàries
per salvar el Delta, així com les greus
conseqüències de la inacció.
En aquest sentit, la declaració denuncia
la descoordinació i la manca d’actuacions per part de les administracions en
la implementació d’accions de recuperació efectiva i de prevenció de nous
escenaris catastròfics, i reclama de manera immediata una nova declaració

d’emergència davant dels efectes del nou temporal i la corresponent actuació coordinada entre l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya.
De la mateixa manera, el document obre la porta a iniciar la defensa legal del Delta de l’Ebre si segueix la inacció per part de
les administracions competents, com també enceta les gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment d’infracció
comunitària contra l’administració espanyola i catalana per no adoptar les mesures necessàries per evitar el deteriorament
del Delta de l’Ebre.
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El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC-EdC) inicia el projecte
mediambiental LIBERA per recuperar la
zona del Goleró
Redacció
tes procedents de Tamarix (Tamarius) de
la mateixa zona, amb la col·laboració de
l’Escola Agrària d’Amposta i el seu alumnat. Aquestes estaques estan custodiades
i cuidades a les instal·lacions de l’Escola,
i preparades per poder fer la replantació
durant els mesos de febrer i març.
Aquesta acció i totes les que hi ha programades en el marc del projecte LIBERA es realitzen amb la col·laboració i el
suport de l’Associació Cultural Sant Jordi,
que ajuda en l’aportació de voluntariat i
difusió, i també de l’Ajuntament, que col·
labora amb la gestió dels residus.

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) va iniciar
el passat mes de desembre de 2020 el
projecte mediambiental LIBERA a la zona
del Goleró. La iniciativa, finançada per
SEO/BirdLife i Ecoembes, ajudarà a
combatre els efectes del temporal Glòria i
l’ocupació d’espècies invasores.
Les mesures del projecte LIBERA per millorar l’espai són molt diverses i inclouen
l’organització de jornades de neteja
d’escombraries, la conservació de dunes
amb la flora associada, l’extracció de
flora exòtica invasora, la sensibilització
de la ciutadania amb la celebració de
sessions explicatives en format telemàtic i
la implicació dels grups escolars de l’Ampolla en la seva conservació. Tot això servirà per donar a conèixer i sensibilitzar la
població dels valors de l’espai natural, la
seva problemàtica i la importància de la
seva conservació.
El passat 10 de desembre ja es van iniciar
les tasques amb la preparació d’estaque-

Per a les accions de neteja i extracció de
plantes invasores, el GEPEC-EdC compta
amb la participació d’alumnes de l’Escola
Mediterrani, a més d’una jornada oberta
a la ciutadania dins el projecte 1m². Les
accions es realitzaran fins al mes de juny i
es donarà a conèixer el procés i els resultats a través de dues conferències en format digital obertes a tothom. La primera
d’aquestes xerrades va tenir lloc el passat
5 de febrer a través d’un Instagram Live
de la mà dels tècnics del Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) Laura Queral i Marc Torrents,
qui van explicar com ajudarà aquesta
iniciativa a recuperar la zona del Goleró i en què consistiran les accions que es
portaran a terme.
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La neu tenyeix de blanc les cotes més altes
de l’Ampolla
Redacció
La feble neu que va portar el temporal Filomena a l’Ampolla va arribar a les cotes més altes del municipi: la zona de la bassa de
les Clotes i els Garidells. Els primers flocs es van veure a aquests punts del terme municipal la matinada del dia 9 de gener.

La Regidoria de Comerç i la Cambra de
Comerç de Tortosa signen un conveni per fer
una diagnosi del sector i implementar les
mesures necessàries per impulsar-lo
Redacció
La Regidoria de Comerç i la Cambra
de Comerç de Tortosa van signar el
passat 27 de gener un conveni per
reforçar el teixit comercial del municipi.
El projecte està previst que es porti
a terme en dues etapes. La primera,
que es va iniciar a principis del mes
de febrer, consisteix en la visita d’un
equip tècnic per fer una diagnosi de
cada comerç i estudiar quin pla és el
més adient per a cada tipus de negoci. El dia i l’hora de la visita s’acordarà prèviament amb el propietari de
l’establiment.
En la segona fase, que començarà
un cop s’hagi fet tota la ronda informativa, s’implementaran les accions
acordades amb el teixit empresarial
amb el suport dels tècnics de la Cambra de Comerç de Tortosa, posant en
pràctica totes les millores tècniques i
digitals adients a cada comerç.
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L’Ampolla viu la màgia del Nadal
Redacció
Aquest any, s’ha viscut un Nadal estrany i atípic, però des de
l’Ajuntament es van organitzar
activitats amb les quals la ciutadania va poder sentir l’esperit
d’aquests dies tan especials.
El dissabte 19 de desembre,
els ajudants del Pare Noel van
recórrer la població per recollir
les cartes amb tots els desitjos
que els petits i les petites demanaven a Santa Claus. El dissabte 2 de gener, els patges reials
també van passar pels carrers i
places de l’Ampolla per fer-los
arribar a Ses Majestats les cartes que havien escrit els nens i
les nenes amb totes les seves
peticions.
La nit més màgica de l’any, malgrat la pandèmia i seguint les
restriccions establertes pel Procicat per evitar la propagació
de la Covid-19, els Reis Mags
d’Orient van desplaçar-se fins a
l’Ampolla per saludar els ampolleros i les ampolleres.
Des de l’Ajuntament volem reconèixer l’esforç dels veïns i les
veïnes a l’hora de complir les
mesures de seguretat, de cuidar-nos entre tots i totes i d’haver mantingut encesa la flama
del Nadal.
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“És un moment important per saber fins
a quin punt estem acompanyats per les
administracions en aquest gran repte de
salvar el Delta de l’Ebre”
Mireia Curto Perelló - Periodista
l’àmbit econòmic, científic i social.

Rafael Sánchez Navarro és Enginyer Tècnic Forestal, Enginyer
Superior de Forest i Doctor en Hidrologia i Ecologia d’ecosistemes
aquàtics. Durant la seva trajectòria
professional, ha estat investigador
i consultor internacional de governs, organitzacions i empreses.

Quin pes té la societat civil en
aquest òrgan?
En el moment de crear la Taula de Consens pel Delta es va plantejar com i qui
havia de formar part d’ella. Un problema en aquell moment era que ja existien
estructures territorials que no eren operatives. A partir d’aquí, es va optar per
un model simple que funcionés. Per això
es va crear el nucli central de la Taula
de Consens. No obstant això, des del
primer dia que es va comptar amb les
entitats per conèixer els seus punts de vista, enriquir les nostres propostes i enfortir
la nostra representativitat territorial. Per a
nosaltres la societat civil té una gran importància.

Actualment, és director tècnic de
la Taula de Consens pel Delta, la
qual té com a principal objectiu
lluitar contra la regressió del Delta
de l’Ebre, ser la interlocutora del
territori davant les administracions
públiques i en l’espai de debat per
confrontar solucions. A més, és coordinador científic d’Espanya del
Grup d’Examen Científic i Tècnic
de la Convenció de Ramsar, un
acord internacional que promou
la conservació i l’ús racional dels
aiguamolls i que és l’únic tractat
mundial que se centra en un únic
ecosistema.
Quan li preguntes per les seves
aficions, explica que li apassiona
la bicicleta, navegar a vela i perdre’s fent llargues passejades per
la muntanya.
Per què era necessari crear la Taula de Consens pel
Delta?
El Delta de l’Ebre des de fa diverses dècades es trobava en una
situació de degradació permanent
per la inacció de les administracions. Tampoc les iniciatives de
defensa pel Delta des del territori
ens estaven portant solucions als
problemes imminents que teníem.
La imatge de més de la meitat d’un
Delta inundat pel mar i la manca
de solucions va fer saltar la veu
d’alarma. Això va portar a seure
els ajuntaments i les comunitats de

Amb quina freqüència es reuneix la Taula de Consens pel
Delta?
regants i parlar sobre la imperiosa necessitat de construir un consens territorial,
marcar el camí per aconseguir el Delta
que volem i “forçar” les administracions
públiques a complir amb les seves responsabilitats. Així, va néixer la Taula de
Consens pel Delta.
Qui la conforma?
El nucli central de la Taula de Consens
pel Delta, és a dir, on es prenen totes
les decisions, està format pels set ajuntaments dels municipis que hi ha al Delta
de l’Ebre: Amposta, Camarles, Deltebre,
l’Aldea, l’Ampolla, La Ràpita i Sant Jaume d’Enveja, i les dues comunitats de regants, la Comunitat General de Regants
del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de
l’Ebre. Ara bé, també hi ha un conjunt
de més de 30 entitats adherides que ens
donen suport, entitats molt diverses de

Els primers mesos després de la seva creació, vam plantejar unes reunions periòdiques mensuals, però aviat vam veure
que la realitat es manifestava amb més
força i vivesa. Actualment, no tenim data
regular per a aquestes reunions. Estem
en contacte permanent i fem les reunions
quan és necessari. Tampoc importa l’hora ni el dia de la setmana, perfectament
pot ser un diumenge a la nit, com ha passat alguna vegada.
En quin punt ens trobem en
aquest moment?
Ja fa més d’un any que va tenir lloc el temporal Glòria. Les dues administracions, la
catalana i l’espanyola, ens van demanar
col·laboració i paciència. Després de mesos treballant amb la Generalitat i l’Estat
espanyol ha arribat el moment que mostrin el seu veritable interès i compromís. És
un moment important per saber fins a quin
punt estem acompanyats en aquest gran

repte de salvar el Delta de l’Ebre. Aquest
2021 també és molt important perquè les
mesures estructurals que proposem des
del territori han de ser integrades en els
plans europeus, tant el Pla Hidrològic de
l’Ebre com el Pla de Riscos d’Inundacions.
A més, s’està elaborant el Plan de Protección del Delta del Ebro per part del
Ministeri per a la Transició Ecològica i
el Repte Demogràfic (Miteco) que hauria
de recollir gran part de les propostes de
la Taula de Consens. En aquest mateix
context, s’hauria d’actualitzar el Pla de
Gestió Xarxa Natura 2000 d’aquest espai. Tampoc hem d’oblidar que hi ha una
oportunitat d’accedir a fons europeus si
caminem desperts. En resum, estem en un
moment molt transcendent.
Quina valoració fas sobre el que
s’ha aconseguit fins ara?
Tenim un regust agredolç. De les bones
paraules després del temporal Glòria
hem passat a una certa indignació per la
impossibilitat de les dues administracions
per treballar de manera coordinada i col·
laborativa. Per part de l’Estat espanyol,
la bestreta dels plans que es faran aquest
any no ens ha agradat. La Generalitat de
Catalunya no ha trobat la fórmula d’inver-

tir al Delta de l’Ebre recursos propis. No
obstant això, hi ha hagut aspectes positius. Seguim ampliant el nostre consens al
territori, les nostres propostes d’actuació
van sent recolzades per tots i hem avançat en un major compromís d’acció per
part de les dues administracions. Ara bé,
no hem d’abaixar la guàrdia i hem de
seguir treballant intensament.
Està el Delta de l’Ebre preparat
per a un nou temporal de magnituds similars al Glòria?
Definitivament no. El Delta venia patint un
procés de degradació del nostre sistema
de defensa davant les tempestes marines:
unes àmplies platges de sorra. Aquest
sistema eficaç que havia funcionat durant
segles va quedar molt afectat després de
la tempesta Glòria. De fet, el temporal
Filomena, que va tenir lloc fa unes setmanes, no va ser tan intens i a la barra del
Trabucador va generar un dels danys més
greus que havia patit aquesta zona en les
darreres dècades, després dels ocasionats pel Glòria. Això demostra que el nostre territori està més vulnerable que mai.
Què necessitem per salvar el
Delta de l’Ebre?

Tots sabem que hi ha unes causes de
fons que hem de treballar. La retenció
de sediments pels embassaments és en
gran part la causant de la regressió de
Delta, per tant hem de lluitar de manera decidida i eficaç perquè aquests
sediments arribin al Delta. Ara bé,
inevitablement passarà un temps fins
que això sigui una realitat. Per aquest
motiu, hem de prendre altres mesures
perquè el Delta pugui sobreviure.
En aquest punt no hi ha moltes alternatives, però sí que existeixen solucions.
La gestió de sorres litorals i marines és
una solució que estan duent a terme
amb èxit a altres països del món. El
Delta és un espai ric en sorres, llavors
ens preguntem per què no fer-ho aquí?
En aquest sentit, la gestió de sorres
al Delta no ha fet més que començar
mentre que en altres països fa dècades
que ho apliquen, amb la qual cosa
han guanyat en coneixement i eficàcia. El més favorable per a nosaltres
és que tot això ja ho hem consensuat
amb el territori a través del Pla Delta de
la Taula de Consens, un document estratègic que ara estem desenvolupant
tècnicament emmarcat en el Pla Delta.
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lar una conversa per videotrucada que
es projectava. Montero assegura que
va ser tot un repte aquesta interpretació, ja que havia de saber tot el seu
text i el de l’altra companya amb qui
compartia escena per aconseguir reaccions i respostes que concordessin
amb tot el discurs.
A més, durant els darrers mesos ha
aparegut com a actriu en tres curtmetratges, una sèrie web, producció creada per ser distribuïda a través d’internet; un photofilm sobre Halloween,
gènere que es basa en la creació i
narració d’una història a través d’un
seguit de fotografies; i un fashionfilm,
un curt de cinema on les grans marques llancen un producte sota un concepte innovador.
El passat mes d’agost de 2020, va
rebre un accèssit a la 4a edició del
Festival de Cinema de la Terra Alta,
In-FCTA, amb el curtmetratge Aquí i
allí. Aquest va ser el primer cop que
es va presentar a un festival havent realitzat ella sola tot el procés complet
-guió, interpretació i edició-.
L’ampollera confessa que l’apassiona
anar al teatre, al cinema, al museu i la
fotografia, en definitiva, tot allò que siguin continguts artístics i audiovisuals.
Ara bé, per damunt de tot, el que més
li agrada és gaudir dels petits moments
que regala la vida, tan apreciats i trobats a faltar en els darrers mesos.
Què et va portar a estudiar
Comunicació Audiovisual?

“Quan la situació pandèmica ho permeti, vull
seguir descobrint el món de la interpretació
participant en una gran varietat de projectes i
interpretant personatges molt diversos”
Mireia Curto Perelló - Periodista
Fotografia titulada Bloody tears.
Correspon al photofilm de l’especial de Halloween on ha participat recentment Miriam Montero.
Foto cedida per: Alex Loro.

L’AMPOLLERA MIRIAM MONTERO GRAU ACTUALMENT
RESIDEIX A MADRID, ON CURSA EL DARRER ANY DEL GRAU DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE
DE MADRID. PARAL·LELAMENT, ESTÀ APRENENT TEATRE AMB EL
RECONEGUT DIRECTOR, ACTOR, DRAMATURG I GUIONISTA
ANTONIO DOMÍNGUEZ.
La pandèmia ha influït en la realització
de projectes, però això no ha impedit
que l’ampollera continués treballant.
De fet, ha participat en diversos projectes, entre ells, una obra de teatre

que porta per títol Toilette, la qual
va suposar la seva primera aparició
en aquest art escènic. Per a aquesta
obra de teatre va rodar un monòleg
de 10 minuts, creant espais per simu-

No vaig saber què estudiar fins quan
estava acabant el Batxillerat, molt poc
temps abans de presentar-me a la Selectivitat. En aquell moment, destinava
moltes hores del meu dia a YouTube i
a veure series i em vaig adonar que realment m’interessava moltíssim aquest
món. En un principi, pensava que el
que més m’agradava era la realització
de vídeos i tots els processos corresponents a l’edició d’imatge i la direcció
cinematogràfica. Després d’un parell
d’anys observant les funcions de cada
departament, vaig percebre que el
que m’agrada de veritat és estar a l’altre costat de la càmera.
Què t’ofereix acadèmicament
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Encara no és segur que aquest any em
torni a presentar al Festival de Cinema
de la Terra Alta. Estic finalitzant una
de les etapes més enriquidores de la
meva vida, acabant el grau, escrivint
el Treball de Final de Grau (TFG) i, a
més a més, he d’escollir què faré el
curs vinent. És per això que la indeterminació del futur no em permet confirmar si m’hi tornaré a presentar o no,
tot i que em faria molta il·lusió, ja que
guardo molt bon record de l’edició
passada.

ho he deixat mai més de costat.
Enguany, no s’ha pogut celebrar el
festival a causa de la pandèmia, però
el darrer any vam presentar un curt
que portava per títol Home gràcies al
qual vam guanyar dos premis i vam
estar nominats a dues categories, una
d’aquestes nominacions va ser com a
millor actriu pel meu treball.
El Festival de Cinema de la Terra Alta va ser el primer on vas
presentar-te de manera individual, però abans havies participat en altres festivals?

A cinc anys vista, on t’agradaria veure’t professionalment?

Abans de ser actiu vaig realitzar altres
curtmetratges formant part de diferents
departaments de l’àmbit del cinema,
com la direcció de fotografia, d’art i la
producció, entre d’altres. Entre aquests
treballs, algun curt s’ha presentat a festivals universitaris i de la comunitat de
Madrid.
De tots els treballs que has realitzat des del vessant de comunicadora audiovisual, amb
quin et quedaries?

Moment del darrer fashionfilm on ha participat.

i professionalment Madrid?
Madrid és una ciutat on hi ha una
gran quantitat de produccions i empreses productores. Tanmateix, crec
que no es diferencia gaire de Barcelona en termes de quantitat o qualitat
de projectes. Ara bé, el fet d’haver
començat a estudiar a Madrid m’ha
portat a tenir contactes que es mouen
majoritàriament en l’àmbit madrileny i
això sempre es tradueix en oportunitats
professionals. Tot i això, les produccions es realitzen per tot l’Estat espanyol
i també en l’àmbit internacional.
Com vas descobrir la interpretació?
Una tarda quan cursava el primer curs
del grau una companya em va comentar que hi havia un concurs de curtmetratges convocat per Kaiku Caffè Latte,
consistia a realitzar un curt per a històries de la xarxa social Instagram. La

meva amiga em va utilitzar com a protagonista i, tot i que el guió i l’actuació
van ser completament improvisats, va
ser una experiència única.
A més, a la meva facultat els estudiants
organitzen a través d’una associació
un festival que s’anomena Enfocando
48 horas. El repte és escriure, rodar,
editar i enviar un curtmetratge en dos
dies. El que ho fa interessant és que
cada grup treu tres paperetes per
sorteig: el gènere, el tipus de plànol
i l’objecte, i a partir d’aquí toca fer
volar la imaginació per aconseguir ser
guanyadors.
El primer cop que hi vaig participar va
ser a segon de carrera, on vam rodar
un curtmetratge titulat R.E.M. Aquesta
ocasió va ser la meva primera interacció amb el món de la interpretació des
del punt de vista de rodar amb més
persones i tenir un guió base. Em va
agradar tant que em va enganxar i no

Crec que el fet d’haver-me iniciat des
d’aquest vessant em facilita moltíssim
la comprensió de l’equip tècnic quan
estic rodant. Puc entendre què necessita cada departament, ja que ho he
viscut des de dintre i això m’ofereix un
altre punt de vista. Tot i estar agraïda
d’haver treballat al món del cinema
com a equip tècnic, el resultat més
satisfactori que m’enduc com a comunicadora audiovisual són les meves
fotografies. Encara que no les publico,
una de les meves aficions és capturar
petits moments. Soc molt conscient que
no la deixaré mai de costat, ja que
m’ajuda a recordar i m’omple molt tant
professionalment com personalment.

I si haguessis d’escollir un dels
treballs on has participat des
de l’àmbit de la interpretació,
quin seria?
Fins ara, he estat i encara estic constantment aprenent. Els patrons entre
rodatges no es repeteixen, cada un
és únic. Dit en altres paraules, com

En uns cinc anys m’agradaria ser
una persona que ha sabut amortitzar
el temps invertit en la formació, és a
dir, que el que conec ara mateix i les
percepcions meves de la vida estiguin
reduïdes a una mínima part del que
sabré. Els meus objectius són créixer
com a persona i viure experiències
que m’aportin diferents punts de vista.
Moment del darrer fashionfilm on ha participat.
Foto cedida per: Marta Sota.

Quins projectes de futur tens
entre mans?

que encara estic aprenent i evolucionant professionalment, no crec que
em pugui quedar amb un únic moment
perquè de cada projecte que realitzo
m’enduc lliçons diferents. A més, estic
provant diferents formats de projectes
com series, curts, fashionfilms, photo-

Seguir formant-me com a actiu, sobretot. Un cop la situació pandèmica
estigui més relaxada, poder seguir
descobrint el món de la interpretació
participant en una gran varietat de
projectes i interpretant personatges
molt diversos.

films i teatre, que reafirmen que és impossible escollir un sol projecte.
Has començat a treballar el
curtmetratge que presentaràs
al Festival de Cinema de la
Terra Alta d’aquest any?
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El fenomen de l’okupació
Gemma Caballé Fabra | Universitat Rovira i Virgili

VOLTOR COMÚ
BUITRE LEONADO – GYPS FULVUS
Paco Cabrera Curto

Davant de l’okupació il·legal d’un habitatge ens trobem
amb una sèrie de drets que entren en conflicte entre si:
el dret a la propietat, a accedir a un habitatge digne i
adequat, a la inviolabilitat del domicili, a la vida privada
i familiar, etc. Una de les complexitats a tenir en compte
per resoldre aquest fenomen il·legal recau precisament en
la ponderació de tots aquests drets.
Cal tenir clar que, l’okupació no és una alterativa legal
per accedir a un habitatge, de manera que les polítiques
haurien d’anar dirigides a eradicar aquesta pràctica i a
oferir alternatives d’accés als habitatges legals i efectives.
No obstant, mesures com per exemple la que s’ha adoptat recentment d’àmbit estatal prevista en el Real Decret
Llei 1/2021, de 19 de gener, pot tenir com a risc que
generi un “efecte crida” a favor de l’okupació, ja que
preveu la prohibició de desallotjar persones que han ocupat il·legalment un habitatge, mentre duri l’estat d’alarma
provocat per la Covid-19, que tinguin la consideració
de persones econòmicament vulnerables, sense alternativa habitacional i inclús que estiguin immersos en causes
penals.
Quant a les causes d’aquest fenomen, no hi ha un únic
motiu, sinó que són diverses les raons que el justifiquen:
polítiques d’habitatge inefectives, la precarietat laboral,
les mancances en el procés d’acolliment d’immigrants, la
falta d’un parc sòlid d’habitatge social, etc.
La major part dels propietaris afectats per les okupacions
són persones jurídiques, és a dir bancs i grans tenedors

d’habitatges i en una menor mesura, les persones particulars. Quant al perfil de l’“okupa”, en general, solen ser
famílies o persones en situació de necessitat.
Què pot fer un propietari particular si se li ha okupat el
seu habitatge? té a disposició dues vies legals: la via
penal i la civil. La via penal és a través delicte de violació del domicili (quan es tracta de la primera o segona
residencia) o delicte d’usurpació (quan no és el domicili).
Quant a la via civil, són diversos els instruments jurídics
que es poden utilitzar, com ara la demanda de desnonament per precari, desnonament per falta de pagament de
les rendes, etc.
Un dels temes que més preocupen als propietaris a l’hora
de recuperar el seu immoble, és la demora que es produeix en els processos judicials, malgrat que la normativa
garanteix que el propietari legítim acabarà recuperant
l’immoble. En aquest sentit, preocupa l’existència de màfies que es dediquen a desocupar els habitatges i també
màfies que okupen els habitatges il·legalment per després
llogar-los.
No hi ha una única solució per fer front al problema de
l’okupació, sinó que de la mateixa manera que hi ha
molts drets implicats tal com s’ha mencionat a l’inici i
que són diversos els motius que justifiquen aquest fenomen, també són diverses les solucions o mesures que s’ha
d’adoptar en matèria laboral, d’immigració i d’habitatge
conformant un entramat on les diferents àrees implicades
estiguin permanentment vinculades i amb un mateix full
de ruta.

Procedència i Distribució: Junt al Voltor Negre, el Trencalòs,
i l’Aufrany, és una de les espècies de voltors que podem veure per
Europa. Se la pot trobar per la Península Ibérica, zones aïllades
de França, Itàlia i bona part dels Balcans. La resta de la seva
distribució abasta varies parts d’Africa i d’Àsia, des de Turquia,
Aràbia i el Càucas fins les estivacions del Himàlaia i el nord-est
de l’Índia.
Morfologia: Voltor Gyps del grec i Fulvus del llatí pot arribar
als 10 kg. de pes, i una envergadura alar que supera els 2.50
/2.60 m. Les plomes són de color ocre o canyella en la major
part del cos, el dors, la zona ventral i la meitat anterior de les ales.
La base del coll està rodejada de filoplomes (plomes molt fines),
les quals són blanques a efectes de gorguera, sent aquest el motiu
del perquè de l’anomena “lleonat”.
Les plomes de les rectrius de la cua i extrems de les remitges són
de color negre. El bec és ganxut, típic dels rapinyaires, especial
per esgarrar carn i teixits. És de color gris a la base, pàl·lid als
costats i grogós a la resta. Els tarsos i els dits són grisosos i grossos, encara que molt més dèbils que dels altres grans rapinyaires,
ja que tenen les ungles curtes i rodones. Aquesta circumstància, a
més el gran pes que te aquest ocell, fa que sigui impossible que
pugui caçar altres animals, com ho fan la resta de rapinyaires. És
per això que són ocells carronyaires.
Comportament: És un au planejadora més que voladora, ja
que a penes mou les ales a l’aire. Quan planeja per les corrents
ascendents durant les hores de més calor del dia, pot planejar
entre 1.800 i 3.500 m. sobre el nivell de la mar, encara que en
dies amb condicions ideals poden planejar fins a 6.000 m. Pot
arribar a recórrer entre 50 i 300 km. a la cerca d’animals morts,
especialment mamífers de grans dimensions.
Alimentació: Està especialment adaptat per alimentar-se de
carronya: la seva potent vista li permet localitzar qualsevol cadàver. Sempre estan vigilant per si algun altre exemplar baixa
perquè ha vist un cadàver. Poc a poc van arribant i s’aglomeren
al voltant de l’animal mort; es barallen, ja que entre ells existeix
un ordre jeràrquic on els adults mengen primer. Degut al gran
nombre de grans ungulats (ovelles, cabres, etc.) que moren per
la caça furtiva, es sofreix una escassetat de carronya lliure de
malaltia, la qual és deixada a l’aire lliure pels pastors.
Reproducció: Els voltors entren en cel durant el mesos de desembre fins l’abril. En aquest moment formen parelles estables i
passen 58 dies incubant un únic ou, en torns d’entre un dia i dos
cada un. Posteriorment, i un cop el poll ha sortit del ou, es van
tornant amb la mateixa freqüència per donar de menjar al poll.
La cria creix a un ritme molt lent, depenent del menjar que troba
la parella. Si no rep la quantitat suficient d’aliment mor d’inanició.
La cria empren el primer vol al mes de juliol, però segueix mantenint-se prop del niu fins que creu que ha arribat el moment de
independitzar-se. Als 5 anys d’edat s’aparella per primer cop.
Curiositats: Encara que no es considera una espècie amenaçada, el voltor es un au protegida a diversos països. En altres
temps els ramaders perseguien i mataven per considerar-los aus
de mal “agüero”, que amenaçaven al ramat pròxim a parir.
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Tenint en compte les necessitats
anteriors és interessant conèixer quins
son els aliments que ens aporten calci:

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

LÀCTICS: llet, iogurt, kèfir, formatges,
mantega o begudes vegetals enriquides
PEIXOS AMB ESPINA: sardines en llauna,
boquerons, mollets, o peixet amb espina
MOLUSCOS I MARISCOS: cloïsses, musclos,
llangostins, gambes

EL CALCI

LLAVORS I FRUITA DESSECADA: tahini, llavors de
sèsam, chia o lli, pipes de girasol, figues seques i orellanes
LLEGUMS I FRUITS SECS: cigrons, mongeta blanca,
soja, postre de soja, ametlles, avellanes, cacahuets
CRUCÍFERES I VEGETALS DE FULLA VERDA:
coliflor, bròquil, cols de Brusel·les, col rissada,
kale, bledes, espinacs.

El calci és un mineral esencial per l’oganisme; un 99%
es troba als ossos i dents desenvolupant una funció
estructural. L’1% restant del calci present a l’organisme
actúa com missatger en les cèl·lules i teixits.
De la infància a l’adolescència, el calci esdevé un
mineral encara més important i és que és necessari
per a la mineralització esquelètica:

•A
 ixí, durant el primer any de vida podem
adquirir un 8% del contingut mineral
ossi,entre l’any i els 8 anys hi ha un
increment del 20% (per tant fins als 8
anys podem arribar a un 28%).

ATENCIÓ: hi ha una sèrie d’aliments o components d’aliments que milloren l’absorció del calci, però
d’altres que dificulten l’absorció, anem doncs a coneixe’ls:

• P erò entre els 9 i els 18 anys és el
període crític (i el més importat, per
tant cal controlar la ingesta de calci
i evitar dèficits) i és tant important
aquesta franja d’edat perquè aquí
podem arribar a augmentar en un 60%
el contingut mineral ossi, posant-nos doncs
amb fins un 88% del contingut mineral ossi
(8%+20%+60%) als 18 anys.
•A
 ls 25 i 30 anys, arribem al pic de massa
òssia, i és on podríem arribar al 100%,
aquest pic de massa òssia és important
perquè te una relació amb la osteoporosi
en edats avançades, ja que a partir dels
40-45 anys en dones menopàusiques pot
produir-se una pèrdua d’aquest contingut
mineral ossi i en conseqüència l’aparició
d’osteoporosis.
Tot i que tota aquesta mineralització
esquelética dependrà també de factors
genètics, l’exercici físic, la dieta i la vitamina
D poden ajudar a arribar al 100% de
contingut mineral ossi.
En conseqüencia, el calci és imprescindible
per al creixement sostingut de la massa
esquelètica i un adequat o màxim nivell del
contingut mineral ossi.

Ens DIFICULTARÀ l’absorció del calci els següents aliments:


Coneixent tot el que hem comentat, és important per
tant saber quines son les necessitats de calci diàries en
diferents edats:
EDAT

MG/DIA

0 a 6 mesos

200

7 a 12 mesos

280

1 – 3 anys

450

4 – 10 anys

800

11 – 17 anys

1150

18– 24 anys

1000

Més de 25 anys
Embaràs i lactància

950
950 -1000



afè, té i xocolata (hem d’evitar consumir-los junt amb productes
C
que contenen calci perquè dificulten l’absorció i per tant el nostre
organisme no utiliza tot el calci que ingerim). Per exemple: quan fem
un cafè amb llet hem de tenir en compte que no absorvim tot el calci
que podríem absorvir, per tant per abosrvir més calci seria millor
prendre el got de llet sense el cafè.
xalats: els quals estan presents als espinacs, fulles de remolatxa,
O
escarola o vegetals de fulles verdes també dificulten l’absorció,
però si eliminem l’aigua de cocció reduirem els oxalats i millorarem
l’absorció del calci.



F
itats, presents a: les llegums, cereals integrals, fruits secs (per
millorar l’absorció podem remullar-los, torrar-los o germinar-los).



egudes amb gas: ens dificulten l’absorció pels fosfats que
B
contenen.



xcés de sal a la dieta, sobretot presents en els
E
ultraprocesats, els brous concentrats, les salses i els embotits.



Excés de greix, sucre o proteína animal a la dieta.



Consum d’alcohol.



Estrés i sedentarisme.

Per contra ens MILLORARÀ
l’absorció del calci:


L
a vitamina D, present en
peixos blaus, formatges i
rovell d’ou, també la podem
sintetitzar a través del sol.



L
a lactosa, present a la llet i
derivats.



L
a ingesta de làctics, perquè
son rics en vitamina D.
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La partida de Llàtzer Bru
Jimenez Ruano,Adrian - Bru Rullo, Llatzer [B48]
Benidorm 2018
1.e4?! [El meu rival sempre havia sortit
en peó de dama. Crec que no va encertar amb aquest canvi. Es van donar
estructures que jo dominava i coneixia
més.] 1...c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cc6 [Siciliana Variant Taimanov. He jugat moltes partides amb negres
amb aquesta obertura. En canvi, el meu
rival casi mai havia jugat això.] 5.Cc3
Dc7 6.Ae3 a6 7.a3!? [Era la seva
idea de preparació. És interessant, busca
un f4 i evita Ab4 però també té contres,
per exemple a l’obertura no és molt bona
idea fer jugades d’aquest tipus. Ara està
de moda.] [7.Dd2 És una de les principals. 7...Cf6 8.0–0–0 Ab4 9.f3 b5
En molt de joc pels dos colors.; 7.Ae2
Cf6 8.0–0 Ae7 9.f4 d6] 7...Ae7 [És
important aquesta subtilesa. Abans de fer
b5.] [Si 7...b5 8.Cxc6 Dxc6 9.Dd4 Les
blanques tenen bona posició. (9.Ae2)
] 8.f4 b5 9.Ae2 [9.Cxc6 dxc6 Ara
amb peó i la posició és complicada pels
dos colors.]9...Ab7 10.0–0 Ac5 [Comencen les complicacions. La jugada no
és la ideal possiblement, però s’ha d’anar
en compte ja.] 11.Rh1 Db6?! [Aquesta jugada seria bona si no fos per la jugada de màquina Cdxb5 que evidentment
el meu rival no va veure.] 12.Cxc6 [La
jugada humana.] [12.Cdxb5!! axb5
13.Axc5 Dxc5 14.Cxb5 I les blanques
tot i tenir peça de menys, tenen dos peons de més i moltíssima compensació.
Molta avantatge.] 12...Axe3 [Ara les
caselles negres són totes per l’alfil de les
negres. Comença el festival.] 13.Ce5
Cf6 14.Ad3 h5! [Típic pla de la Siciliana per explotar les forces dels alfils i
debilitar el rei enemic.] 15.De2 Ad4?!
[No entenc per què vaig fer aquesta. Era
molt millor h4.]
[15...h4 16.Tf3 Ad4] 16.a4 b4
17.Cc4 Dc7 18.Cd1 h4 [La posició
de les blanques ja és molt díficil.]
19.De1 [És fluixa. Les blanques estan perdudes.] [19.h3 Ch5–+; 19.e5 h3 I l’atac
és imparable.] 19...h3 20.Dxb4
hxg2+ 21.Rxg2 Cxe4 22.Ca5
Dxa5!! [Sacrifici de dama! El meu rival
el va rebutjar. Però no escapa del mate.]

Posició després de 22. Ca5 Juguen negres i guanyen.

23.Dxb7 [Si 23.Dxa5 Ve mate. 23...Cf2+ 24.Rg1 (24.Rg3 Th3#) 24...Ch3#]
23...Txh2+!! [Sacrifici de torre que torna a rebutjar.] 24.Rf3 [Si 24.Rxh2 Dh5+
25.Rg2 Dg4+ 26.Rh2 Dg3+ 27.Rh1 Dh3#] 24...Cd2+! [La clau de la variant.]
25.Rg3 Dh5! [Sacrifici de l’altra torre i amb escac, però el mat és imparable. El meu
rival va abandonar. Si:] 26.Dxa8+ Re7 [Seguit de Dh4 mate.] 0-1

u Capera”
atges d’un temps 1950-1970 d’Andre
Fotos de la col·lecció fotogràfica “Im
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L’ampollera Laia Ballesté i l’EDF Logroño,
subcampions de la Copa de la Reina 2020
Redacció

L’ampollera Laia Ballesté va
disputar amb l’equip EDF Logroño, el club on actualment
juga, la final de la Copa de
la Reina 2020 contra el FC
Barcelona femení.
El partit va tenir lloc el dissabte 13 de febrer i el club
blaugrana es va adjudicar el
títol amb una victòria de 3-0.
Tot i això, l’equip de La Rioja
arribava a aquesta final de
Màlaga amb la satisfacció
d’haver aconseguit un gran
èxit: aspiraven al seu primer
títol de copa.

