BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA
Març
Abril 2021

N. 167

Hem assaborit el gran èxit del GastroMar l’Ampolla i ara cal encaminar els nostres esforços
per afrontar una temporada turística que es preveu exitosa.
La nova realitat ens empeny a endinsar-nos en un model de vida sostenible, en el qual el
producte de proximitat i el bon reciclatge han de ser els pilars per a poder seguir endavant.
Hem de gaudir de la nostra terra, cuidar la natura que ens envolta. Som un poble acollidor, en
un entorn privilegiat i hem de fer arribar aquest sentiment a tots els qui ens visitin.
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L Arenal , el nostre Delta
Encara ningú parlava de canvi climàtic i al nostre poble
ja sabíem de la força del mar, encara no se’ns reconeixia
com a poble i ja es va haver de consolidar amb un mur
la platja de l’Arquitecte. Un dels primers problemes que
va tenir que solucionar l’Ajuntament de l’Ampolla va ser
la forta regressió de l’Arenal que va comportar la desaparició d’un tram de la carretera a la corbà de Fava.
Hem viscut la desaparició de la platja de l’Arenal. Hem
conegut el deteriorant de la qualitat de l’aigua a la badia
. A la badia sempre ha desembocat l’aigua dels canals
( sempre la mateixa concessió, ni mes ni menys ). Però
essent la mateixa quantitat, no tenia la mateixa qualitat.
La Bassa de les Olles s’anava col matant i no feia la
seva funció de filtro biològic, l’aigua del mar, amb menys
aportació del riu, no es renova amb la suficient celeritat
per garantir la seva oxigenació.
Es va redactar , aprovar i es va arribar a licitar un projecte
de dragat i filtre biològic que permetia recuperar la Bassa i amb els sediments recuperar l’Arenal. Gestió de sediments i qualitat de l’aigua. També va existir un projecte de
protecció del Delta (CPIDE), era massa “agressiu”, poc
ecològic , van dir. Requeria negociar, renunciar i donar
part del que tenim per salvar el que estimem , el Delta ; al
mode com s’havia fet a altres llocs , com al Delta del Po.
Van venir temps de manifestacions , de professionals de
la protesta que encara avui viuen de les subvencions per

vídeos, cançons i consignes. Es va cridar “Abans la sang
que l’aigua”, no volien ni ciment ni barreres, van fer
creure que si es parava el PHN es salvava el Delta. Es va
guanyar aquella batalla i així va ser, al final ni sang ni
aigua, ni salvació del Delta.
Avui la Taula de Consens segueix discutint amb la mateixa
manca de solucions. Hi haurà consens per salvar el Trabucador i la Marquersa? Pot ser però si aquests consens no
salva la primera línia urbana, ni l’Arenal, ni la Bassa de
les Olles , ni la vida a la Badia, no serà vàlid. Sabem
que si deixem fer a la natura ( que es lo mes coherent amb
una visió purament ecològica ) desapareixerà el Delta.
Mentre discutim quin tipus de mesures , mentre criden consignes una par del nostre litoral ja no es recuperarà. Soc
pessimista, vam deixar passar la nostra oportunitat. No
es tracta de mesures toves o dures, es tracta de decisió,
mesures “efectives” i “concretes.
Qualsevol consens que no recuperi i regeneri l’Arenal,
la Bassa de les Olles i la badia del Fangar, qualsevol
consens que no inclogui l’Ampolla a mi no m’inclou. “La
sang abans que l’Aigua”?? Rectifiquem no perdem la
nostra sang , comencem salvant l’Arenal i poder salvarem
el Delta.
Francesc Sancho

Foto: Albert Iniesta
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Ple de l’Ajuntament 30 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.- APROVACIO, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE
LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DELS DIES
9-9-2020 i 8-10-2020.
Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions
dels dies 9-9-2020 i 8-10-2020, 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 seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 0:00 al
06:12 .
Se sotmeten a votació els esborranys de les actes de les
sessions de 9-9-2020 i 8-10-2020, que s’aproven per 8
vots a favors dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3
en contra del grup municipal d’ERC.
2.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE
L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dona compte de la proposta de verificació del
Text Refós de la modificació puntual del Pla Especial urbanístic
del port de l’Ampolla, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 06:13 al 12:42.
Se sotmet a votació la proposta de verificació del Text Refós
de la modificació puntual del Pla Especial urbanístic del Port
de L’Ampolla, més amunt transcrita, que s’aprova amb 7 vots a
favor del grup municipal de Junts per L’Ampolla, 3 en contra del
grup municipal d’ERC i 1 abstenció del grup municipal de C’s.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
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MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
DEL SERVEI 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 de modificació del
contracte de concessió de servei de la concessió demanial per la
instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega de
vehicles elèctrics al municipi de l’Ampolla, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 12:43 al 14:16.
Se sotmet a votació la proposta de modificació del contracte 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 per 8 vots a favor
dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C´s i 3 abstencions del
grup municipal d’ERC.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient, de modificació de l’ordenança fiscal número 5, reguladora
de la taxa per l’expedició de documents.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 14:17 al 26.
Se sotmet a votació la proposta de la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius, més amunt transcrita, que s’aprova per 7 vots a
favor del grup municipal de Junts per L’Ampolla, 3 en contra del
grup municipal d’ERC i 1 abstenció del grup municipal de C´s.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE COS
DE LA POLICIA LOCAL DE L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dona compte de la proposta de la creació del cos
de la Policia Local de L’Ampolla, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 26:28 al 34:05.
Se sotmet a votació la proposta de creació del cos de la Policia Local de l’Ampolla, més amunt transcrita, que s’aprova per
unanimitat dels assistents.
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL
DE L’AMPOLLA.
La Sra. Geno Cabrera dóna compte de la proposta de l’aprovació definitiva del Reglament del servei de Cementiri Municipal
de l’Ampolla, obrant a l’expedient.

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 34:06 al 49:32.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació definitiva del Reglament del servei municipal de cementeri de L’Ampolla, 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 .
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DEL
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE i XARXA
DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació de
l’expedient de contractació, mitjançant concessió, del servei
d’abastament d’aigua potable i xarxa de clavegueram del
municipi de l’Ampolla, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 40:33 al 48:28.
Se sotmet a votació la proposta, més amunt transcrita, d’aprovació definitiva de l’expedient de contractació de la concessió
del servei d’abastament d’aigua potable i xarxa de sanejament
del municipi de L’Ampolla, mitjançant procediment obert, que
s’aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla
i C’s, i 3 vots en contra del grup municipal d’ERC .
8.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019.
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la proposta d’aprovació
del compte general corresponent a l’exercici 2019, obrant a
l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 48:29 al 01:03:34.
Se sotmet a votació la proposta de la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius, obrant , més amunt transcrita, que s’aprova amb
8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s, i 3
en contra d’ERC.
9.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES RESOLUCIONS
DE L’ALCALDIA NÚMS. 214/2020 i 219/2020
REFERENTS A LES AL·LEGACIONS AL “ESQUEMA
PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN DE PLANES
HIDROLÓGICOS”.
El Sr. alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia, núms.
214/2020 i 219/2020, obrants a l’expedient.

Plan Hidrológico del Ebro en trámite de aprobación.
Segundo.- Que siendo estudiadas y tenidas en cuenta nuestras
alegaciones, se dé una respuesta fundamentada a todas ellas,
corroborando y contrastando de oficio la veracidad de nuestras afirmaciones mediante los estudios técnicos y científicos
disponibles.
Tercero.- Que en relación a la resiliencia del Delta del Ebro,
sea incluidas en el proyecto del PHCE las siguientes medidas
y actuaciones:
-Restaurar una anchura de playa suficiente en los lugares donde
sea necesario para minimizar los daños de los temporales (renaturalizar la franja costera) (habrá que estudiar cuál es la mejor
solución técnica para conseguirlo y para su mantenimiento en
el tiempo).
-Restaurar el flujo de agua y sedimento en el río Ebro siguiendo
directrices científicas y técnicas avaladas por estudios existentes y
por nuevos estudios, y también de acuerdo con las conclusiones
de la “Taula de Consens del Delta”, previa ejecución de una o
más pruebas piloto en Riba-roja para evaluar el mejor sistema
de trasvase de sedimentos (más adelante habrá que pensar en
hacer permeables al transporte de sedimentos río abajo a otros
embalses situados aguas arriba para disponer de suficiente
material de calidad a largo plazo).
-Aumentar los caudales ecológicos para garantizar la supervivencia del Delta del Ebro y el buen estado ecológico del río y
de los ambientes de transición, considerando la propuesta de
la Agencia Catalana del Agua. La propuesta de “caudales ambientales” contemplada en el EpTI 09 ya ha sido descalificada
por diversos informes y estudios (ver Ibáñez et al., 2020) y por
la propia UE en octubre de 2003. Los estudios técnicos para
los Planes de Cuenca del Ebro han sido poco transparentes y
no se basan en estudios científicos avalados por su publicación
en revistas científicas.
Cuarto.- Ratificar la presente resolución en la próxima sesión
plenaria.
Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 01:03:35 al 01:06:26.
Se sotmet a votació la proposta de ratificació de les al·legacions
presentades a l’ “Esquema provisional de temas importantes”,
corresponents al procés de revisió de plans hidrològics, que
s’aprova per unanimita dels assistents.

Ple de l’Ajuntament 17 de
desembre 2020.

Por todo ello, HE RESUELTO:

SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual

Primero.- Que se tenga por presentado este escrito, sea admitido y
en consecuencia se tengan en cuenta las alegaciones interpuestas
en relación la ficha 09 sobre la resiliencia del Delta del Ebro,
del Esquema Provisional de Temas Importantes, del proyecto de

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
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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
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Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la modificació de
l’article 4 dels estatuts de l’Associació “Taula de Consens pel Delta”,
més amunt transcrita, que s’aprova per unanimitats dels assistents.
5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8 DEL PRESSUPOST 2020.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 7:02 al 16:44.

Capítol 6

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9
TOTAL

Prasam

Capítol 9
505.000,00 €
Pressupost
d’ingressos

TOTAL

505.000,00 €

Prasam

Pressupost de
despeses

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

Capítol 1

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 2

5.945,00 €

Capítol 3

Capítol 3

130,00 €

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 0:00 al 03:04.

6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
DE RESUM DEL CONTROL INTERN.

Capítol 5

6.075,00 €

Capítol 5

Capítol 6

89.327,85 €

Capítol 6

Se sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió de 24-112020, que s’aprova per unanimitats dels assistents.

El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de l’Informe resum de control
intern, elaborat per la Intervenció municipal, obrant a l’expedient.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRETS DE L’ALCALDIA DEL
NÚMERO 2020/1 AL 2020/245

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 16:45 al 28:03.

El Sr. alcalde dóna compte de la relació de decrets de l’any
2020, des del mes de gener fins a la data del ple, d’acord amb
el compromís adquirit al seu dia.

El plenari en queda assabentat.

Jordi Monrós Garate
1.- APROVACIO, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DEL PLE DEL DIA 24-11-2020.

El plenari en queda assabentat.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC DE NATURALESA NO TRIBUTÀRIA
DEL SERVEI D’AIGUA DE L’AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació definitiva
de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial, de caràcter
públic de naturalesa no tributària, del servei d’aigua de L’Ampolla,
obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 3:50 al 5:52.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació definitiva de l’ordenança, més amunt transcrita, que s’aprova per 8 vots a favor dels
GG.MM. de Junts per L’Ampolla i C’s i 3 vots en contra del grup
municipal d’ERC.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EL DEL PATRONAT DE
TURISME i EL DE LA PRASAM, AIXÍ COM, DE LES
BASES D’EXECUCIÓ i LA PLANTILLA ORGÀNICA DE
PERSONAL DEL 2021.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inicial del
pressupost general de l’Ajuntament de L’Ampolla per a l’exercici
2021, obrant a l’expedient.
Ajuntament

Pressupost
d’ingressos

Ajuntament

Pressupost de
despeses

Capítol 1

2.726.619,77 €

Capítol 1

1.574.066,50 €

Capítol 2

40.000,00 €

Capítol 2

2.514.639,16 €

Capítol 3

1.615.773,28 €

Capítol 3

6.000,00 €

Capítol 4

1.076.166,68 €

Capítol 4

1.053.988,19 €

Capítol 5

68.100,00 €

Capítol 5

Capítol 6
Capítol 7

557.963,25 €

Capítol 8

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L’ARTICLE 4 DELS
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “TAULA DE CONSENS
PEL DELTA”.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació de la
modificació de l’article 4 dels estatuts de l’Associació “Taula de
Consens pel Delta”, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 5:53 al 7:01.

Capítol 6

879.291,48 €

Capítol 7

56.637,65 €

Capítol 4

Capítol 7

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

TOTAL

95.402,85 €

TOTAL

0,00 €

Capítol 9

0,00 €

TOTAL

6.084.622,98 €

TOTAL

6.084.622,98 €

P M TURISME

Pressupost
d’ingressos

PM
TURISME

Pressupost de
despeses

89.327,85 €

95.402,85 €

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 28:05 al 1:29:09.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament de L’Ampolla per a l’exercici 2021, més
amunt transcrita, que s’aprova per 7 vots a favor del grup municipal
de Junts per L’Ampolla i 4 vots en contra dels GG.MM. d’ERC i C’s.
8.- PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
Intervencions dels diversos GG.MM. en el punt de precs, preguntes i mocions, d’acord amb l’enregistrament del minut 1:29:11
al 1:57:00 .
El Sr. alcalde dóna la paraula al portaveu del grup municipal de
Ciutadans en relació amb la moció presentada per impulsar un Pla
de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms, empreses
i sectors associatius, culturals i esportius de l’Ampolla davant la
crisi del segon rebrot de la pandèmia COVID-19.
No s’aprova la moció presentada pel grup de Ciutadans, per 10
vots en contra dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i d’Esquerra
Republicana de L’Ampolla i 1 vot a favor del grup municipal de
Ciutadans de L’Ampolla.

Capítol 1

82.105,73

Capítol 1
Capítol 2

Capítol 2

422.094,27 €

Capítol 3

83.000,00 €

Capítol 3

800,00 €

Capítol 4

422.000,00 €

Capítol 4
Capítol 5

Ple de l’Ajuntament 21 de
gener 2021.
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 5

Capítol 4

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

ÚNIC.- DECLARACIÓ EN FAVOR DEL DELTA DE L’EBRE
AMB MOTIU DE L’ANIVERSARI DEL TEMPORAL GLÒRIA.
El Sr. alcalde explica els motius de la convocatòria. Diu que els
alcaldes estan decebuts per la situació, la manca d’entesa i de
coordinació entre els respectius governs de l’Estat i de la Generalitat. Les reunions mantingudes han estat tenses (la darrera amb
el vicepresident Aragonès i consellers) van sortir-ne enfadats. El
dilluns van fer una videoconferència amb la Subdelegada i també
va ser tensa. Amb motiu de l’aniversari del temporal volien fer
una protesta. Segueixen treballant en dues línies, una d’impuls i
seguiment de l’anomenat “plan estratégico del Delta” i, l’altra, fent
reunions amb diversos responsables polítics.
La Sra. Meritxell Faiges llegeix la declaració.
El Sr. alcalde comenta que l’entitat “Taula del Delta” ja ha estat
registrada en el registre oficial d’entitats i associacions de la
Generalitat de Catalunya i que el Sr. Javi Curto ha estat nomenat
portaveu i que els alcaldes de Sant Jaume d’Enveja, Amposta i
L’Ampolla, respectivament, han estat elegits com a de president,
secretari i tresorer de l’entitat.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de la declaració en
favor del Delta de l’Ebre amb motiu de l’aniversari del temporal
“Glòria”, més amunt transcrita, que s’aprova per unimitat dels
assistents.

Junta de Govern 25 de Gener
2021
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 99/2020. Núria A.G. i Antoni M.M. Concedida
Expt. 7/2021. Julio M.B. Concedida
Expt. 8/2021. Alain E.M.Concedida
Expt. 9/2021. Carlos B.H. Concedida
Expt. 10/2021. Alberto G.M.Concedida
Expt. 14/2021. Josep Enric F.B.Concedida
Expt. 15/2021. Christian P.P. Denegada
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Expt. 16/2021. José Carlos P.C. Concedida
Expt. 17/2021. Meritxell J.L. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMIC
G99/2021. Acord contracte obres: reparació tub
de formigó desguàs camí Furoné.
La Junta de Govern Acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de reparació
del tub de formigó desguàs camí Furoné, 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 395,00- € i 82,95,- € d’IVA.
ALTRES
G73/2021. Contractació les obres del Projecte urbanització d’un tram del carrer Lliri de Mar”.
La Junta de Govern Acorda:
Aprovar l’expedient de contractació de de les obres del Projecte
d’urbanització d’un tram del carrer Lliri de mar mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació
de 73.679,38 €, i 15.472,67 € en concepte d’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte
de 2 mesos.
G129/2021 Sol·licitud d’ajut del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca per la mesura d’operacions
pel desenvolupament local participatiu
Congrés Gastromar Ampolla 2021
La Junta de Govern Acorda:
Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació una subvenció per l’organització del Congrés
Gastromar 2021 L’Ampolla per import de 49.674,24 €

Junta de Govern 1 de
Febrer 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G104/2021. Hans U.W.
Assumpte: Gual.
La Junta de Govern Acorda:
Autoritzar a Hans U.W. per a la col·locació d’un gual permanent
per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer
Tramuntana, núm. 1, de L‘Ampolla.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 18/2021. Solar Profit Energy Services SL.
Concedida
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Expt. 19/2021. José Maria M.C. Concedida
Expt. 20/2021. Lluís M.B. Concedida
Expt. 21/2021. Immo MD S.A. Concedida
Expt. 22/2021. Marinus D. Concedida
Expt. 23/2021. Manuel S.M. Concedida
Expt. 24/2021. Manuel V.H. Concedida
ALTRES
G1879/2020. Autoritzacions de les Terrasses ocupació del domini públic maritimoterrestre i, en el seu
cas, en zona de servitud de protecció per a terrasses
sobre Passeig Marítim vinculades a establiments de
restauració
La Junta de Govern Acorda:
AUTORITZAR les instal·lacions de les terrasses en zona de domini
públic marítimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de
protecció, següents:
- La instal·lació de la terrassa TE-1 de 23,00 m2 en zona de domini
públic marítimoterrestre, durant el període de l’1 de juny de 2021
al 12 de setembre de 2021, al Passeig Marítim de la platja de
les Avellanes a Gelats Germans Coloma Soler S.L. (La Iogurteria).
- La instal·lació de la terrassa TE-2 de 30,00 m2 en zona de
domini públic marítimoterrestre, durant el període de l’1 de febrer
de 2021 al 12 de desembre de 2021, al Passeig Marítim de la
platja de les Avellanes a Amanda V.M. (Bar Massa).
- La instal·lació de la terrassa TE-3 de 58,00 m2 en zona de
domini públic marítimoterrestre, durant el període de l’1 de febrer
de 2021 al 31 de desembre de 2021, al Passeig Marítim de la
platja de les Avellanes a Teresa S.C. (Pub Comodoro).
- La instal·lació de la terrassa TE-4 de 20,00 m2 en zona de domini
públic marítimoterrestre, durant el període de l’1 de febrer de 2021
al 31 de desembre de 2021, al Passeig Marítim de la platja de
les Avellanes a CHRISTIAN I GUILLERMO S.L. (Restaurant Azara).
- La instal·lació de la terrassa TE-5 de 70,00 m2 en zona de domini
públic marítimoterrestre, durant el període del 27 de març de
2021 al 31 d’octubre de 2021, al Passeig Marítim de la platgeta
de Sant Pere a NOVA DEVIMAR S.L. (ja que és una ocupació
vinculada a la concessió administrativa CON2011-00683-E
per tant és d’aplicació l’article 69.2 del reglament de costes que
permet únicament per establiments fixes 70 m2 d’ocupació oberta
i desmuntable).
- La instal·lació de la terrassa TE-6 de 42,00 m2 en zona de
domini públic marítimoterrestre, durant el període del 27 de
març de 2021 al 31 d’octubre de 2021, al Passeig Marítim de
l’Arenal (és una ocupació vinculada a la concessió administrativa

CON2010-02517-E) a Mª Luisa R.R.

La Junta de Govern Acorda:

- La instal·lació de la terrassa TE-7 de 39,00 m2 en zona de servitud de protecció, de l’1 de febrer de 2021 al 31 de desembre
de 2021, al carrer Banys, núm. 45, enfront de la platja de les
Avellanes, de l’Ampolla a Teresa S.C.

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Institut
Escola d’hoteleria i turisme de Cambrils i l’Ajuntament de l’Ampolla
per a la realització de pràctiques d’activitats de guies d’informació
i assistència turística.

- La instal·lació de la terrassa TE-8 de 29,00 m2 en zona de servitud de protecció, de l’1 de febrer de 2021 al 31 de desembre
de 2021, al carrer Banys, núm. 43, enfront de la platja de les
Avellanes, de l’Ampolla a CHRISTIAN I GUILLERMO S.L.

G207/2021. Aprovació, si escau, de les bases per
atorgar ajuts per atendre situacions d’urgència
puntual i necessitats bàsiques de subsistència per
a l’any 2021 i següents.

G155/2021. Aprovació, si escau, del conveni de
col·laboració entre l’Institut Montsià i l’Ajuntament
de l’Ampolla per a la realització de pràctiques d’activitats de de guies d’informació i assistència turística

La Junta de Govern Acorda:

La Junta de Govern Acorda:
Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’IES
Montsià i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de pràctiques
d’activitats de guies d’informació i assistència turística
G162/2021. Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i la Cambra Oficial de Comerç
Indústria i Navegació de Tortosa per a la dinamització
empresarial del municipi.

Aprovar inicialment la modificació de les bases per l’atorgament
d’ajuts per atendre situacions d’urgència puntual i necessitats
bàsiques de subsistència per a l’any 2021 i següents, i la seva
convocatòria simultània.

Junta de Govern 15 de
Febrer 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G223/2021. Francisco M.P.

La Junta de Govern Acorda:

La Junta de Govern Acorda:

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i la Cambra Oficial de Comerç Indústria
i Navegació de Tortosa per a la dinamització empresarial del
municipi per al 2021.

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

Junta de Govern 8 de
Febrer 2021

G224/2021. Mohamed Sadiki
La Junta de Govern Acorda:

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

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

Expt. 11/2021. Jordi P.C. Concedida

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 26/2021. Tomàs José H.G. Concedida

Expt. 103/2020. Albert A.B. Concedida

Expt. 27/2021. Comunitat de Propietaris edifici pl.
González Isla 5.Concedida

Expt. 28/2021. EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.
Concedida

Expt. 29/2021. Jordi P.C. Concedida
Expt. 30/2021. Comunitat de propietaris edifici La
Torre.Concedida

ASSUMPTES ECONÒMIC

ALTRES
G190/2021. Aprovació, si escau, del conveni de col·
laboració entre l’Institut Escola d’hoteleria i turisme
i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de
pràctiques d’activitats de de guies d’informació i
assistència turística

G231/2021. Aprovació, si escau, del Padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent
a l’exercici de 2021.
La Junta de Govern Acorda:
Aprovar el Padró.
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Junta de Govern 2 de
Febrer 2021
Síndic de Greuges.
Comunica la finalització de les seves actuacions arrel de l’informe
emès per l’Ajuntament pel que fa a la reclamació de la Comunitat
de Propietaris Av. L’Ampolla 40-42 de l’Ampolla per la seva disconformitat amb la regularització que havia fet la companyia Gestagua.
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G256/2021. Albert O.M. i Berta L.A.
Expedient: Ajut “xec nadó”.
La Junta de Govern Acorda:
Concedir a Albert O.M. i Berta L.A. l’ajut únic de 150,00 € en
concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Ada.
G257/2021. Salvador P.B.
La Junta de Govern Acorda:
Concedir al Sr. Salvador P.B. la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució en la modalitat de titular conductor de vehicle. Fer-li
constar que la targeta és personal i intransferible i és en caràcter
provisional fins a 12/2022.
G258/2021. Hamid C.
La Junta de Govern Acorda:
Desestimar la petició del Sr. Hamid C. ja que les places del mercat
estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves.
G245/2021. Javier C.M.
La Junta de Govern Acorda:
Autoritzar a Javier C.M. per a la col·locació d’un gual permanent
per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer La
Tancada, núm. 5, de L‘Ampolla.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 31/2021. Francisco B.A. Concedida
Exp. 32/2021. 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 7,25 x 0,4 metres quadrats.
Emplaçament: Carrer Platja, núm. 3.
Expt. 33/2021. Ferran Vicenç R.C. Concedida
Expt. 34/2021. Anna V.C. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMIC
G240/2021. Acord contracte obres: reparació de
pals, xarxes i tanca camp de futbol.
La Junta de Govern Acorda:
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Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de reparació
de pals, xarxes i tanca camp de futbol, 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 3.775,00- € i 792,75,- € d’IVA.

Expt. 182/2017. Francisco C.P. i Maria Teresa R.A.
Concedida

que li correspondran a l’Ajuntament de l’Ampolla com a membre
adherit a l’Associació Taula de Consens pel Delta:

Expt.38/2021. Mª Pilar A.Z. Concedida

Junta de Govern 1 de Març
2021

Expt. 40/2021. Mª Teresa V.R. Concedida

Primer trimestre: 2.045,85 €
Segon trimestre: 2.045,85 €
Tercer trimestre: 2.242,89 €
Quart trimestre: 2.242,89 €

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 186/2018. Javier R.M. i Montserrat S.F.Concedida
Expt. 27/2020. Francisco M.B. Concedida
Exp. 12/2021. Telefónica de España SA. Concedida
Obres: Instal·lacions telefòniques
Emplaçament: Av, Sant Joan i carrer Ventura Gassol
Expt. 35/2021. Antonio C.N. Concedida
Expt. 36/2021. José M. M.C. Concedida
Expt. 37/2021. Ferdinand J. N. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMIC
G335/2021. Associació Esportiva Lo Fangar.
Assumpte: Subvenció.
La Junta de Govern Acorda:
Concedir a l’Associació Esportiva Lo Fangar una subvenció de
1840. € per a la prova Trobada de Muletes i participació en activitats nàutiques amb altres entitats de les Terres de l’Ebre, d’acord
amb el pressupost d’ingressos i despeses previst per a l’activitat.
ALTRES
G317/2021. Aprovació inicial, si escau, del “Projecte
millora vialitat”.
Durant el mes de desembre de 2020 s’ha fet lliurament del document tècnic amb un pressupost de contracta de 278.303,69 €,
La Junta de Govern Acorda:
Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte millora vialitat” 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.

Junta de Govern 1 de Març
2021
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt.39/2021. Alvaro B.O. Concedida

Expt. 43/2021. Clàudia M.R. Concedida

Junta de Govern 15 de
Març 2021

Expt. 44/2021. Lluís R.P. i Emma M.M. Concedida

INSTÀNCIES I PETICIONS.

ASSUMPTES ECONÒMIC

G374/2021. Joan C.S.

G329/2021. Acord contracte obres: arranjament i
pavimentació camí del Ratonero del TM L’Ampolla

La Junta de Govern Acorda:
Autoritzar a Joan C.S. per a la col·locació d’un gual permanent
per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat a la plaça
Països Catalans, núm. 9 de l’Ampolla.

Expt. 42/2021. Michel G.G. Concedida

La Junta de Govern Acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs d’arranjament
i pavimentació del camí del Ratonero del TM de l’Ampolla, amb
Obre vent i sol 2010 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 5.387,69,- € i 1.131,41,- € d’IVA.
G370/2021. Sol·licitud ajut per atendre situacions
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021.
La Junta de Govern Acorda:
Concedir al beneficiari *780A la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge (equipament
bàsic de primera necessitat) amb un import de 287,00 €.
G371/2021. Sol·licitud ajut per atendre situacions
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021.
La Junta de Govern Acorda:
Concedir al beneficiari *780A la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge (lloguer)
amb un import de 300,00 €.
G372/2021. Sol·licitud ajut per atendre situacions
d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021.
La Junta de Govern Acorda:
Concedir al beneficiari *171B la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia de subministrament (llum)
amb un import de 300,00 €.
Quotes per l’adhesió a l’Associació Taula de Consens
pel Delta.
Es dona compte a la Junta de les quotes trimestrals per al 2021

G403/2021. Beatriu S.B.
La Junta de Govern Acorda:
Agrair la col·laboració que ens ha ofert al Sra. Beatriu S.B. i
comunicar-li que l’Ajuntament durant el termini de consulta a organismes per la viabilitat de l’emplaçament i ampliació de l’estudi
d’impacte ambiental del Parc eòlic ja ha presentat les al·legacions
corresponents davant del Departament de Territori i sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
G472/2021 Cristóbal C.G., en representació del
Cibercafè Bar Estació.
La Junta de Govern Acorda:
Desestimar la petició al Sr. Cristóbal C.G. per posar un stand amb
productes alimentaris al carrer perquè, d’una banda, la venda de
productes d’alimentació no és una activitat no emparada per la
llicència concedida al seu dia.
Autoritzar a Cristóbal C.G. per fer música a la terrassa del seu
establiment “Cibercafè Bar Estació” establiment els dies 2, 3, 4
i 5 d’abril de 2021, de les 11:30 h fins a les 14:00 h.
ALTRES
Expedient: G281/2021.
Procediment: Ordre d’execució neteja solars
La Guàrdia Municipal, durant aquest mes de març de 2021, ha
realitzat una inspecció dels terrenys del terme municipal de l’Ampolla, i ha realitzat informe d’aquells solars que es troben en mal
estat de conservació i no reuneixen les condicions de seguretat,
salubritat o ornat legalment exigits, a 25 propietaris.
La Junta de Govern Acorda:
Iniciar l’expedient per exigir als propietaris dels solars, amunt
ressenyat, que consta el compliment de les obres de conservació.
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La Guàrdia Municipal de l’Ampolla presenta la
memòria d’actuacions i incidències policials al
municipi de l’any 2020
Redacció
La Guàrdia Municipal de l’Ampolla
ha elaborat la memòria d’actuacions
i incidències policials al municipi de
l’any 2020. El document, que va ser
presentat al ple municipal celebrat el
dijous 11 de març, recull les actuacions
executades pel cos policial, informes
municipals, el tipus d’atenció realitzada
a les incidències i requeriments en els
diferents torns de servei i els mesos de
l’any que es van cometre més infraccions, amb l’objectiu de buscar millores
circulatòries i estudis de viabilitat.
El document posa especial atenció

en les actuacions sobre el control i la
vigilància del trànsit, ja que és una
de les màximes competències del cos
policial de l’Ampolla. A més a més, es
fa una diagnosi dels carrers que tenen
un índex d’infraccions més alt.
De la mateixa manera, la memòria inclou les actuacions policials realitzades
conjuntament amb el cos de Mossos
d’Esquadra i presenta els diferents
controls policials i de caràcter social
realitzats per la Guàrdia Municipal
durant els mesos d’estat d’alarma per
la Covid-19.

L’informe posa de manifest que el 2020
ha destacat per la seva complexitat
respecte a la demanda de serveis
policials. “El primer incident rellevant
de l’any va ser la rebentada de la
canonada del Consorci d’Aigües de
Tarragona, unes setmanes després va
tenir lloc el temporal Glòria i al mes
de març la pandèmia de la Covid-19
que ha anat lligada a diferents confinaments, els quals han requerit una gran
presència de la Guàrdia Municipal i
la coordinació amb la resta de cossos
policials”, explica Francesc Panisello,
cap de la Policia Local de l’Ampolla.

Incidències en el torn de
servei
Pel que fa a les incidències ocorregudes durant el torn de servei, en el
document es divideixen en set tipus
de serveis: serveis realitzats a les platges, furts, robatoris en zones rústiques,
assistència a habitatges on salten les
alarmes, incidències a la via pública,
robatoris ocorreguts al nucli de la població o urbanitzacions, on s’observa
una davallada important de casos, i
requeriments derivats des del servei
d’emergències 112.
L’informe mostra que l’època de l’any
durant la qual van ocórrer bona part
dels requeriments va ser l’estiu, concretament en els mesos de juny, juliol,
agost i setembre. Respecte al tipus
d’incidència, es posa de manifest que
les més habituals són els serveis derivats
del Centre d’Emergències.

Tipologia de serveis
La memòria també analitza el tipus de
serveis que la Guàrdia Municipal de
l’Ampolla va realitzar durant el 2020,
els quals es classifiquen entre: robatoris
a l’interior de vehicles, queixes de veïns, suport al servei SEM, detencions,
controls realitzats conjuntament amb
els Mossos d’Esquadra i actuacions
relacionades amb els serveis socials.
La majoria dels requeriments que es van
atendre van ser els derivats de queixes
de veïns i veïnes. “Moltes vegades a
causa de sorolls produïts per obres
fora de l’horari permès a l’estiu, per
l’alt volum de reproductors de música
o televisors i per la celebració de festes
particulars”, especifica el cap de la
Policia Local de l’Ampolla. En aquest
cas, els mesos compresos entre juny
i setembre tornen a ser els que més
incidències van presentar.
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Desmantellada una plantació de marihuana
d’un domicili a l’Ampolla
Redacció
Agents de la Policia Local de l’Ampolla
conjuntament amb agents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de
la comissaria del Baix Ebre van detenir el
divendres 26 de març tres homes, un de
nacionalitat irlandesa i els altres dos de
nacionalitat anglesa, com a presumptes
autors d’un delicte contra la salut pública
per tràfic de drogues.
Als voltants del migdia, agents de la Policia Local de l’Ampolla van desplaçar-se
amb agents de la Unitat Regional de
Policia Administrativa de la Regió Policial
Terres de l’Ebre a una finca ubicada al
terme municipal de l’Ampolla, la qual
s’anunciava a diversos portals web de
lloguer turístic, per realitzar una inspecció.
En arribar al lloc, van veure un vehicle i
un individu que sortia de l’interior. Quan

es van identificar com a policies, aquest
va intentar marxar cap a la casa, però
va ser interceptat. En aquest domicili, els
agents van localitzar dos homes més i
mentre feien comprovacions van notar
una forta olor a marihuana procedent
d’unes bosses de plàstic que hi havia
al jardí.
Donat aquest fet, es va demanar la presència de la unitat d’investigació que
es va fer càrrec de les gestions i es va
localitzar en un magatzem de grans dimensions, situat darrere del domicili, una
plantació de marihuana amb el sistema
de ventilació funcionant.
En total, es van intervenir prop de 170
plantes amb un pes de 140 quilograms.
A més a més, es va recollir una bossa
amb 2 quilograms de cabdells i també

diversos sobres per enviar per correu
postal la substància embassada al buit.
Després de declarar a comissaria, els
detinguts van quedar en llibertat amb
el compromís de presentar-se davant
l’autoritat judicial quan siguin requerits.

L’Ajuntament promou una campanya de
seguretat viària a través de la Policia Local a
l’escola Mediterrani
Redacció
L’Ajuntament ha promogut una campanya de seguretat viària per a l’alumnat
de l’escola Mediterrani amb l’objectiu
de sensibilitzar els nens i nenes sobre
que les infraccions i distraccions tenen
conseqüències negatives i greus, així
com reduir l’accidentalitat a les vies
urbanes del municipi.
Les sessions estan conduïdes per un
agent de la Policia Local degudament
format com a monitor de Seguretat
Viària a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya i consisteixen en diferents
activitats formatives adequades a l’edat
de cada un dels grups. Està previst
que s’imparteixin fins a finals del mes
de maig i estan adreçades a tots els
alumnes de l’escola, des de P3 fins a
6è de primària.

La campanya formativa, emmarcada
en el Pla de Seguretat Viària que ha
posat en marxa el consistori, ha estat
presentada al centre escolar per l’alcalde Francesc Arasa, i pel director de
l’escola, Joan Carles Ferrer.

Programa de seguretat
viària
Aquesta campanya forma part del
conjunt d’activitats programades per
l’Ajuntament i la Policia Local del municipi per a promoure una mobilitat
més sostenible i segura. La intenció
és que aquestes sessions formin part
de manera continuada del sistema
formatiu de l’escola Mediterrani.
Aquest és un dels blocs principals
d’intervenció del Pla de Seguretat
Viària de l’Ajuntament, el qual tracta
sobre els sistemes de retenció infantil
al vehicle, la utilització dels sistemes
de seguretat passiva i la mobilitat
dels vianants a la via pública per a
un entorn segur.
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8 de març cada dia!
Assemblea de la Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre

Per tot això, des de Terres de l’Ebre,
diem amb més fermesa que mai que
encara ens queden motius per continuar organitzades i combatives. Ens
queden motius per inundar els carrers
i cridar que un altre món és possible. Perquè el feminisme, com no ens
cansem d’explicar, és la lluita contra
totes les opressions i que busca, combatent-les, la igualtat real entre totes
les persones.

Encara queden motius: feministes de
l’Ebre alçades i en lluita, amb aquest
lema l’assemblea de la vaga feminista de les Terres de l’Ebre engegàvem
les reivindicacions del 8 de març,
aquest 8 de març de pandèmia.
Des de l’assemblea s’organitzen actes arreu de les Terres de l’Ebre, i
enguany, més descentralitzades que
mai. Les membres de l’assemblea de
l’Ampolla vam organitzar la passejada feminista, una caminada des de
la plaça Gonzàlez Isla fins a la platja
de l’Arenal per reivindicar i reclamar
el dret a caminar tranquil·les, tant de
dia com de nit, i rebutjar les violències i intimidacions masclistes. Aquesta
marxa s’adaptava perfectament a la
situació sanitària i ens va permetre
visibilitzar-nos, semiconfinades, però
no callades.
La passejada, que es va fer diumenge 7 de març, va aplegar una trentena de persones que van anar cridant
durant el recorregut consignes feministes: “visca, visca, visca la lluita
feminista”, entre d’altres.
Dilluns

8 de
març es

xisme, el racisme, la xenofòbia i la
LGTB-fòbia, perquè l’odi no té cabuda en el nostre projecte polític.

va fer una concentració estàtica a
la plaça Gonzàlez Isla, malgrat la
pluja, es va fer una lectura coral del
manifest. Les reivindicacions del Dia
Internacional de les Dones Treballadores comencen per la convocatòria
d’una vaga general i interpel·lar totes les dones de les Terres de l’Ebre
perquè ens organitzem i omplim els
carrers.
Vam afrontar una jornada reivindicativa en plena pandèmia mundial, una
pandèmia que no ha fet més que posar en relleu tot allò que el moviment
feminista fa dècades que assenyala:
que el sistema capitalista, patriarcal i racista és incapaç de garantir
el més bàsic i necessari per sostenir
la vida enmig de la crisi social
i econòmica derivada de la
Covid-19. S’ha tornat a demostrar que és la classe treballadora qui en pateix més
les conseqüències, amb un
augment de la precarització,
les desigualtats i la pobresa.
Les dones estem més exposades al virus com a cuidadores,
treballadores de la llar i sanitàries (un sector altament feminitzat).
Això està tenint un greu impacte en
la nostra salut física i emocional que

acaba comportant una pèrdua en la
qualitat de vida.
El confinament també ha impactat de
forma terrible en les dones que pateixen violència masclista i les seves
filles i fills, que s’han trobat aïllades i
convivint forçadament de forma continuada amb el seu agressor. L’ofensiva patriarcal no s’atura i algunes,
moltes, ho acabem pagant amb les
nostres vides.
És evident que d’aquesta crisi les
dones en sortirem més empobrides i
amb menys drets laborals i socials.
Des del moviment feminista, però
també des de la resta de moviments
socials com la defensa per l’habitatge, l’antiracisme, l’antifeixisme i
l’ecologisme, lluites que creixen dia
a dia, hem de ser capaces de teixir
una aliança contra aquest sistema
depredador i criminal que condemna
cada cop més gent a la precarietat.
I com en totes les crisis, veiem com
l’extrema dreta, ara present al nostre Parlament, intenta capitalitzar el
malestar que tot això comporta, criminalitzant les qui es troben en una
situació de desigualtat. El moviment
feminista tenim clar que som i serem
el bastió contra el masclisme, el fei-
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Diferència entre animals de carrer i
animals de casa:
Els primers ho tenen molt més difícil
Cristina Sanz Anguera

Presidenta de Progat l’Ampolla.

Benvolguts tots.
Fa temps que no ens passegem per
aquestes pàgines, però ja era el moment
de tornar-ho a fer.
Molts ens coneixeu. Ens diem Progat
l’Ampolla i som una associació de gent
VOLUNTÀRIA que ens encarreguem, sobretot, de cuidar els gats del carrer que
formen colònies per zones, i dels que se’n
carreguen alimentadors/es. Fem esterilitzacions amb donatius privats i amb la generosa subvenció anual de l’Ajuntament
de l’Ampolla. Rescatem gats del carrer,
i algun gos que hem pogut. Els animals
que podem els donem en adopció o en
acollida de llarga duració (si el gat està
malalt el cuiden fins el final i nosaltres els
acompanyem en el procés), portem els
gats malalts de les colònies al veterinari, controlem que estiguin en un entorn el
més segur i net possible.
Estem funcionant des de 2016 i portem
més de 180 animals donats en adopció
i 420 esterilitzats.
Però sobretot ens preocupem pel seu
benestar, en la mesura que les nostres vides particulars
poden actuar.
Durant aquests
anys ens hem
trobat
amb
persones

amoroses, treballadores, empàtiques,
sensibles... que ens han ajudat a tirar tota
aquesta feina endavant amb molt d’orgull: adopcions increïbles, cases d’acollida fantàstiques, alimentadors incansables, persones que no han mirat a un altre
costat i han ajudat.
I ens hem trobat persones que han demostrat una falta de valors, consciència o empatia molt grans: abandonaments de gats
casolans, de cadells, enverinaments, balinades, hem trobat gats morts per cops,
atropellaments intencionats... i ara l’últim
cas, el de Bombón.

Bombón és un gat gran, d’aquests que la
gent coneix de tota la vida, que ha voltat pel centre del poble, que no molesta
a ningú perquè el que més li agrada és
menjar i prendre el sol sobre la gespa o
a les terrasses dels bars on es sent a gust.
També una mica territorial, sobretot abans
d’esterilitzar. A Bombón el vam
poder agafar i esterilitzar l’any
passat, sent un gat gran. Per
tant la seva mida ja era grossa. Però no és agressiu, no fa
res, només passeja.
La inconsciència que es crea
quan s’és jove i creus que
el que es fa en grup, en
colla, és divertit, que tot
s’ho val, que tens més dret
a passar-t’ho bé que els
altres a viure tranquils, va
fer que a finals de febrer
una colla de nois anessin a “córrer el gat”.

No a fer-lo córrer, sinó a corre’l: o sigui a
perseguir-lo, pegar-li, tirar pedres, trossos
de fusta, el que tinguin a mà. Aquesta
colla va ser avisada per diversos vianants
que veien les seves accions, que els demanaven que deixessin tranquils els animals,... però això no els feia entrar en
cap vergonya ni reflexió. Anaven a una
altra colònia i seguien amb els seus jocs
de maltracte. Ens van donar avís, vam
intentar buscar la colla, saber qui eren.
Però abans de trobar-los, es van creuar
amb Bombó, gitat al pipi can de la Plaça
Mossèn Francisco, tranquil, prenent el sol.
I se’ls va ocórrer tirar una pedra a sobre
amb tanta força i tan mala idea que li van
trencar el fèmur. I el gat va desaparèixer
envoltat d’un núvol de dolor i por.
Als nois els vam trobar més tard. Són menors d’edat. Els vam parlar, explicar que
els gats tenen el seu dret de viure on han
nascut. Que estan cuidats. Que no molesten a ningú. Que la seva vida és tan digna, necessària i, sobretot SEVA com la de
qualsevol de nosaltres o qualsevol animal
que tinguin ells a casa. No tenim nosaltres més dret que ells a estar al carrer, que
no són la nostra distracció, ni diana de
ràbies , avorriments o tonteries. Que els
animals senten i se’ls ha de protegir i cuidar. Que el maltractament de TOTS els
animals (gats, gossos,... fins i tot gallines)
està penat per les lleis de Catalunya (Reial Decret 2/2008 del 15 d’abril).
Però necessitem l’esforç de tota la societat en conjunt i les famílies en particular
per canviar aquests comportaments que
esperem que encara s’estigui a temps de
canviar.
I de Bombón, que podem explicar... que
ens va costar prop de 20 dies trobar-lo
i després rescatar-lo. Que ara, tot i que
no és un gat que li agradi que el toquin,
l’estem cuidant i es porta molt bé. El vam
tindre que operar per posar-li uns claus
i que l’os pogués tornar a soldar-se. I li
espera 40 dies de recuperació. Durant
aquest temps està en acollida, el cuidem

i mimem. Després, ja es veurà què fem.
El que sí sabem és que aquesta mala trobada amb qui va tirar la pedra li ha canviat la vida. Què serà ara d’ell? Podrà
fer vida normal a la seva colònia? Serà
més vulnerable per la fractura encara
que estigui soldada? Haurà de viure en
una habitació per sempre si no pot tornar
al carrer? Es pot aconseguir acollida o
adopció per un gat de les seves característiques? ... Moltes incògnites que ens fa
tenir, a molts, el cor escongit pensant en
el dolor i angoixa que ha tingut que patir
i la incertesa de què serà d’ell.
A l’Ajuntament de l’Ampolla i la Policia
Local els volem agrair el suport en aquest
cas. L’Ajuntament se n’ha fet càrrec de les
despeses veterinàries, que no són petites
(prop de 1.000€).
A la població en general volem demanar
consciència i empatia cap als que estan
més desvalguts, no desaprofitem cap
oportunitat per reeducar les persones que
no tenen problemes per fer mal els animals. Però també volem demanar que si
veuen algun maltractament o situació que
posi en risc un animal, avisi a la policia
local (Tfn de la policia local de l’Ampolla:
616448446).
I a les persones que en algun moment els
han fet mal demanar que facin una reflexió profunda, que entenguin que aquests
animals pateixen dolor, por, angoixa,
mort... i si això no són capaços d’entendre-ho perquè són incapaços d’empatitzar, que sàpiguen com a mínim que
aquest comportament té conseqüències
penals i legals, que qualsevol denúncia
pot derivar en multes quantioses i, fins i
tot, presó.
Per qualsevol dubte poden contactar amb
Progat l’Ampolla per Facebook, Messenger, Instagram, o al correu progatlampolla@gmail.com o amb l’Ajuntament de
l’Ampolla.
Treballem per aconseguir un entorn més
respectuós i amable per a tots.
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Formació i Treball recull 7.914 quilos de
roba usada a l’Ampolla durant el 2020
Redacció
Formació i Treball ha recollit 7.914 quilos de roba usada a
l’Ampolla durant el 2020. Malgrat l’esclat de la pandèmia i les
restriccions, la recollida s’ha mantingut com a servei essencial
als dos contenidors del municipi per garantir la salubritat dels
espais públics. Cal destacar que la majoria dels consistoris amb
contenidors a la via pública van demanar continuar recollint
aquesta fracció. Així, a Catalunya, Formació i Treball ha gestionat 16.000.000 quilos de roba i complements a les seves
plantes durant el passat any.

La divisió tèxtil de la Fundació Formació i Treball està vinculada
als projectes Moda Re- de Càritas i Roba Amiga. En concret a
Catalunya, canalitza la línia tèxtil mitjançant més de 1.050 contenidors ubicats a més de 240 municipis. Un 63 % del tèxtil recollit es prepara per a la reutilització a Espanya i d’altres països;
un 33 % es prepara per al reciclatge en noves fibres i fils; i un 4
% per a cogeneració elèctrica i calorífica. Pel que fa a l’impacte
mediambiental, aquesta producció responsable, emmarcada en
els ODS de l’Agenda 2030, ha implicat un estalvi d’emissions
de CO2 de més de 59 milions de tones.
Mantenir la inserció laboral en temps de pandèmia
En un moment de reconstrucció social i de lluita per mantenir
els llocs de feina, les entitats han fet el possible per suportar la
situació malgrat que també s’han vist afectades per la greu conjuntura econòmica. Formació i Treball, a més de seguir treballant
per la sostenibilitat mediambiental, s’ha mantingut compromesa
amb la continuïtat dels llocs de feina, ja que la majoria de persones que desenvolupen aquesta activitat són persones en risc
d’exclusió social que estan contractades a través d’un itinerari
d’inserció sociolaboral a les empreses d’inserció del grup.
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Voluntaris i voluntàries recullen més de 500
quilograms de residus a la platja de l’Arenal
Redacció
El diumenge 11 d’abril, l’empresa Cepromar amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla ADELA
va organitzar una recollida
de residus a la platja de l’Arenal. A la neteja van assistir-hi
una cinquantena de voluntaris
i voluntàries que van recollir
més de 500 quilograms de
residus, sobretot plàstics, ampolles i llaunes. També es van
retirar objectes de grans dimensions com caixes de peix,
possiblement portades a la
costa pel temporal Glòria, o
tubs de PVC.

Des de l’organització agraeixen
la implicació dels col·laboradors: Distribucions Colomines,
restaurant Lo Goleró, l’empresa Surf Rider de Barcelona, el Parc Natural
del Delta de l’Ebre
i l’Ajuntament de
l’Ampolla.
La Regidoria de
Medi Ambient
demana
que
no es tirin deixalles a la natura i
recorda la importància de dipositar els residus als
contenidors de
reciclatge corresponents.
Ajuda’ns a conversar el Delta!
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Les vuit boies que eliminen microplàstics
instal·lades a l’Ampolla constaten que la
majoria de residus que hi ha a la costa del
municipi provenen de bosses de plàstic
Redacció
La Regidoria de Medi Ambient el passat estiu va instal·lar vuit boies, quatre
a la platja de les Avellanes i quatre a
la platja de Cap-Roig, que engolien els
microplàstics imitant el mecanisme que
fan servir els peixos per filtrar el plàncton que els serveix d’aliment.

plàstics recollits, és d’1,77 mil·límetres.
Respecte a la procedència dels residus, un gran percentatge de la mostra
prové de bosses de plàstic o productes
de característiques similars, segons dedueixen els experts per la morfologia
dels microplàstics.

Al setembre es va procedir a retirar
les boies SB Buoy per tal de treure’n
les conclusions d’aquest projecte pioner a la costa del Delta de l’Ebre. Els
principals resultats obtinguts posen de
manifest que les mostres més freqüents
corresponen a microplàstics entre els
0-0,5 i 1,1-1,5 mil·límetres, que en
global representen més de la meitat de
la mostra obtinguda (58,33 %).

“Cal insistir que la finalitat d’aquest
projecte no és acabar amb aquestes
partícules, ja que és impossible aconseguir-ho, sinó conscienciar la ciutadania d’aquest problema. Des de l’Ajuntament volem mostrar que tota deixalla
que arriba al mar, encara que no es
vegi, suposa un perill per a l’ecosistema que ens envolta i que és fonamental cuidar el medi ambient i la natura”,
assegura Meritxell Faiges, regidora de
Medi Ambient.

Pel que fa al diàmetre de tots els micro-

Els residus antropogènics, és a dir, els
produïts per l’activitat humana, s’han
convertit en un problema global a la
superfície oceànica, les platges i el
fons marí durant les darreres dècades,
però la situació encara és més greu
al mar Mediterrani. Segons apunten
els científics, és una de les zones més
afectades del món.
Per tot això, la regidora de Medi Ambient afegeix que “volem demostrar la
necessitat que hi hagi un canvi d’hàbits
de consum i en la producció de plàstics. Per fer-ho, és essencial que la societat civil i els principals actors socials
siguin conscients de la importància i la
magnitud del problema que significa la
creixent presència de microplàstics en
els nostres mars”.

El projecte
El projecte, que té com a objectiu conèixer la realitat de la problemàtica dels
microplàstics presents a l’aigua de la
costa mediterrània, ha anat a càrrec de
l’empresa GPASEABOTS, filial marítima
de GPAINNOVA, una empresa amb seu
a Barcelona que desenvolupa diverses
tecnologies relacionades amb el medi
marí.

Consulta l’informe sobre la presència de microplàstics a la costa de l’Ampolla.

GastroMar l’Ampolla 2021 converteix
el nostre municipi en referent culinari i
sostenible del territori
Redacció
La primera edició del GastroMar l’Ampolla, les jornades professionals de cuina i ciència, va comptar amb la presència de
reconeguts xefs com Hermanos Torres**, del restaurant Cocina
Hermanos Torres; Mateu Casañas, dels restaurants Compartir
(Cadaquès) i Disfrutar** (Barcelona); Vicent Guimerà*, del restaurant L’Antic Molí; Quim Casellas*, del restaurant Casamar;
Albert Raurich*, del restaurant Dos Palillos; i Ada Parellada, del
restaurant Semproniana, entre d’altres, que van crear en directe
plats i receptes marineres tant de cuina clàssica i tradicional
com de fusió mediterrània-oriental, així com de cuina d’autor
contemporània, moderna i conceptual.
D’altra banda, des del vessant acadèmic i científic, coordinat
per la Fundació Alícia, experts de referència van intervenir a
cada sessió per parlar de com es pot continuar gaudint de tot
allò que el mar ofereix i, al mateix temps, afavorir la seva ecologia, l’economia local, la vida dels pescadors, la restauració, el
turisme sostenible, la salut de la ciutadania, la cultura i el plaer
gastronòmic.
Entre els experts es va comptar amb Montse Marquès, investigadora del Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental Tecnox de
la Universitat Rovira i Virgili; Lourdes Reig, biòleg i doctora en
Ciències del Mar, professora titular de la Universitat Politècnica

de Catalunya i directora de la Xarxa d’I+D+I Marítima de Catalunya; Joan Baptista Company, investigador científic de l’Institut
de Ciències del mar del CSIC (ICM-CSIC) de l’ICATMAR; i Jordi
Tresserras, director del Laboratori en Patrimoni i Turisme Cultural
de la Universitat de Barcelona.
Aquestes jornades professionals de cuina i ciència, emeses per
streaming des de l’hotel Flamingo i impulsades per l’Ajuntament,
van tractar temes relacionats amb la cuina marinera tradicional
i contemporània, “la cuina d’abord”. Del 21 al 23 de març, es
van exposar temes d’investigació, ciència, salut i sostenibilitat,
realçant espècies de peix i productes mariners poc habituals als
mercats i a les cartes dels restaurants.
GastroMar l’Ampolla “neix com un esdeveniment per donar
a conèixer els productes del mar de les Terres de l’Ebre, com
cuinar-los de manera sostenible i consolidar l’Ampolla com un
referent culinari i sostenible del territori”, explica Meritxell Faiges,
regidora de Turisme. De fet, des de l’organització “pretenem
establir aquest acte com un congrés anual on es puguin obtenir
unes conclusions sobre el consum de peix senzill i aconseguir
que els restauradors, com a màxims prescriptors gastronòmics,
s’impliquin amb aquest objectiu principal”.

26 | Gastronomia

Conclusions GastroMar l’Ampolla 2021
Com a conclusions principals, compartides per Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, es va exposar
que és fonamental impulsar una economia blava basada en el diàleg de totes les parts implicades, científics, administracions i pescadors, i en la sostenibilitat econòmica, ecològica i territorial.
A més a més, es va concloure que és necessari fomentar una pesca més selectiva, donar a conèixer a la societat
l’extens ventall de peixos que hi ha al litoral Mediterrani i com es poden aprofitar totes les seves parts, per exemple
l’espina o la pell. De la mateixa manera, es va realçar l’oportunitat d’utilitzar espècies invasores com el cranc blau
perquè esdevinguin una font d’ingressos per als pescadors del Delta de l’Ebre i al mateix temps que la pesca ajudi a
controlar la seva presència.
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Concurs
“L’Ampolla,
cuina de l’ostra”
En el marc d’aquest congrés culinari, el diumenge 21 de març es va celebrar la 7a edició del
concurs L’Ampolla, cuina de l’ostra, on restauradors de la localitat van presentar un plat d’ostra
cuinada.
El jurat, format per Quim Casellas*, del restaurant
Casamar Llafranc; Iolanda Bustos, del restaurant
Baix Empordà; i Toni Massanés, director general
de la Fundació Alícia, va decidir que la proposta més saborosa va ser la de Sergio Màrquez,
del restaurant del Mar Flamingo, amb el Ceviche
d’Ostra del Delta; seguida per la de Teima Caballé, del restaurant Sol, amb Pedres d’Ostres; i
en tercera posició es va situar Mari Carmen Montero, del restaurant Club Nàutic-Casa Montero,
amb el plat d’Ostra del Delta a la garnatxa amb
gel de fruits vermells.

Recupera totes
les sessions del
GastroMar l’Ampolla
2021.

Primer premi:
Ceviche d’Ostra del Delta, de
Sergio Màrquez (restaurant
del Mar Flamingo).
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Segon premi:
Pedres d’Ostres, de Teima Caballé
(restaurant Sol).



Tercer premi:
Ostra del Delta a la garnatxa
amb gel de fruits vermells, de
Mari Carmen Montero (restaurant
Club Nàutic-Casa Montero).
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ADELA s’incorpora a l’Associació
d’Empresaris d’Hostaleria de la
Província de Tarragona
Redacció
L’Associació d’Empresaris de l’Ampolla ADELA es va incorporar
el passat mes de març a l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria
de la Província de Tarragona. L’acte d’adhesió va tenir lloc al
Club Nàutic del nostre municipi.
La presidenta d’ADELA, Juani Piñana, va presentar al costat del
president de l’AEHT, Francesc Pintado, i de l’alcalde Francesc
Arasa l’acord de vinculació de dues entitats unides per primer
cop amb l’objectiu d’enfortir i representar el sector hostaler a
l’Ampolla sota el paraigua de l’AEHT, sense perdre la identitat i
la trajectòria aconseguida per ADELA fins al moment.

La nova associació està formada per una junta que aglutina a
alguns dels establiments més destacats de l’Ampolla.
Durant la presentació, Francesc Pintado, en nom de la junta, va
agrair el suport a l’alcalde de l’Ampolla posant-li la “jaqueta de
cuina” de l’AEHT. Un present que, des de la constitució de la
nova junta de l’AEHT el maig de 2018, s’ha fet a diverses personalitats públiques i referents del sector gastronòmic que han
mostrat el seu suport a aquesta associació.

L’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja
i Camarles s’uneixen per impulsar un
projecte comú de comunicació local sota la
marca de la plataforma Delta.Cat
Redacció
L’Ampolla s’ha unit amb Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Camarles per impulsar un projecte comú de comunicació local sota la
marca de la plataforma Delta.cat. L’Illa de Gràcia, ubicada al
bell mig del riu Ebre, va ser l’emplaçament escollit, el dissabte
6 de març, per a la presentació del conveni per a la creació
d’aquest mitjà de comunicació públic del Delta.
Amb aquesta iniciativa, els ajuntaments compartiran la programació de les seves respectives ràdios locals, tot i que podran
mantenir la seva graella quan així ho desitgin, un web de con-

sulta de notícies i hemeroteca, i un canal en streaming per visualitzar l’actualitat i programació emesa en antena. Més endavant
es concretaran els continguts i instruments que donaran forma a
aquesta plataforma.
Aquest projecte neix de la mà d’aquests quatre ajuntaments,
tanmateix obren la porta a la incorporació, encara que sigui en
qüestions puntuals, de la resta d’ajuntaments de Delta de l’Ebre
que vulguin formar part d’aquest mitjà de comunicació públic i
local.
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L’Ampolla recull 450 al·legacions al Pla de
Protecció del Delta de l’Ebre
Redacció
L’Ampolla s’ha mobilitzat contra el Pla
de Protecció del Delta de l’Ebre proposat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).
L’Ajuntament de l’Ampolla va posar a
disposició diferents models d’al·legacions que es podien trobar al web del
consistori, a diferents locals municipals
com la Biblioteca o l’Oficina de Turisme, així com a la majoria d’establiments del municipi.
Segons els diferents models d’al·legacions que es podien entregar, 345 al·
legacions van ser lliurades per la ciutadania, 97 per propietaris afectats, 4
per titulars d’una explotació agrícola,
2 per sectors productius i entitats/associacions i una per part del grup muni-

cipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). L’Ajuntament de l’Ampolla
també va presentar una al·legació que
va ser aprovada per unanimitat pel ple
extraordinari celebrat el passat dia 29
de març.
L’alcalde Francesc Arasa explica que
“des de l’Ajuntament estem molt satisfets amb la resposta dels veïns i veïnes
del municipi. Aquest gran nombre d’al·
legacions que hem presentat mostra el
rebuig al Pla i reitera que és fonamental repensar l’estratègia del Ministeri.
Com hem estat demanant des del primer moment, el territori ha de participar i definir l’estratègia de protecció
per salvaguardar el Delta de l’Ebre.
Esperem que amb aquest lliurament

massiu d’al·legacions, el Ministeri ens
escolti i modifiqui el Pla”.

“El nivell
gastronòmic que
hi ha al municipi
és molt alt gràcies
a donar valor a
la proximitat, ara
mateix menjarse el paisatge de
l’Ampolla és un
privilegi”

Mireia Curto Perelló - Periodista
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Toni Massanés Sánchez és director general de la Fundació Alícia,
el laboratori del menjar responsable, que té com a objectiu que
tothom mengi millor. Aquest centre pioner de recerca en cuina amb
rigor científic ha estat guardonat amb diferents distincions per la
seva tasca, entre elles destaquen els Premis PAAS de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, els Premis Estratègia NAOS de
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, el Premi
Nacional de Gastronomia Saludable de la Reial Acadèmia de
Gastronomia, el Premi Nacional de Recerca de la Fundació Catalana per la Recerca i el Premi de la cultura d’oli de la Fira de l’oli
de les Garrigues.
Diplomat en Cuina a Barcelona i Tolosa de Llenguadoc, ha voltat
pel món per conèixer in situ, de la mà de pageses, pescadors, experts, cuineres casolanes i professionals de restaurants, les millors
tradicions gastronòmiques. L’any 1991 va ser membre fundador
del col·lectiu Joves Amants de la Cuina.
S’ha dedicat a la docència, l’escriptura, el periodisme i la recerca
i és investigador de l’Observatori de l’Alimentació de la Universitat
de Barcelona (Odela). A més d’elaborar estudis i receptaris de
diverses comarques, ha dissenyat el mètode i dirigit l’equip de
recerca que s’ha encarregat d’inventariar i catalogar el Corpus
Culinari Tradicional Català. També ha escrit, dirigit i participat en
desenes de llibres, treballs, webs i guies sobre productes, restaurants, cultura alimentària, cuina històrica i alta cuina.
Massanés ha participat en sèries de programes televisius, documentals i pel·lícules com Collita Pròpia, Sota terra, Al vostre gust,
30 minuts, Encontro dos Sabores no Rio Negro o Snacks, bocados de una revolución, entre d’altres, i col·labora amb diferents
mitjans de comunicació. Presideix el jurat dels premis ÉcoTrophélia
España, organitzats per la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes, i fomenta la innovació a la universitat pel que
fa a la indústria agroalimentària.
D’altra banda, ha comissariat exposicions nacionals i internacionals de cuina, cultura de l’alimentació i sostenibilitat com Bcn-Cat
Real Food for real people, a la Expo in Città de Milà, o El Celler
de Can Roca, de la terra a la lluna, al Palau Robert de Barcelona.
A títol personal, ha rebut el Premi Ignasi Domènech, el guardó
Berguedans al món, la Medalla al Mèrit Gastronòmic dels Premis
Nadal de Gastronomia, el Premio Juan Mari Arzak de Gastronomía y Medios de Comunicación i el Premi Ciutat de Barcelona
de Gastronomia 2016. El setembre de 2020 va ser escollit com
un dels 35 millors comunicadors gastronòmics d’Espanya en un
rànquing efectuat pels mateixos professionals.
Amb l’Ampolla l’uneix un fort vincle provinent dels anys que fa que
hi passa les vacances d’estiu. Això l’ha portat a tenir una gran
coneixença sobre la gastronomia local i els fogons dels restaurants
de la nostra població. En els darrers anys, ha format part del jurat
del concurs L’Ampolla, cuina de l’ostra, que se celebra en el marc
de la Diada de l’Ostra del Delta de l’Ebre que organitza anualment el nostre municipi. Fa unes setmanes, va ser l’encarregat de
coordinar el vessant acadèmic i científic del GastroMar l’Ampolla
2021, les jornades professionals de cuina i ciència que van convertir l’Ampolla en referent culinari i sostenible del territori.
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Quina és la missió de la Fundació
Alícia?
La Fundació Alícia és un centre que investiga
productes i processos culinaris, que innova i
treballa per millorar l’alimentació de les persones, amb especial atenció a les restriccions
alimentàries i a altres problemes de salut, que
fomenta la millora dels hàbits alimentaris i que
realça el patrimoni alimentari i gastronòmic
dels territoris. Ara bé, el més important de tot
és que fem recerca aplicada a la vida real.
Tenim cuiners creatius provinents d’El Bulli i d’altres grans restaurants que treballen amb científics pluridisciplinaris. D’aquesta mescla en surt
la fórmula perfecta: creativitat culinària + rigor
científic + eines pròpies del desing thinking. La
suma dona com a resultat el disseny de productes i serveis usables i fàcils de reproduir
perquè puguin ser utilitzats als restaurants, a les
cases o als hospitals, entre altres àmbits.
Com va néixer la Fundació?
La Fundació va néixer en el marc de la rehabilitació del monestir del Món Sant Benet. En
aquest context, es va veure la necessitat d’arrodonir el complex amb la creació d’un laboratori on ciència i cuina creativa poguessin treballar juntes. La Fundació Alícia segueix situada
al mateix complex, al municipi de Sant Fruitós
de Bages.
La seu està ubicada en un edifici singular en
forma de A, d’una única planta i amb un plantejament obert a múltiples funcionalitats i activitats. És aquí on científics, cuiners i experts
en cultura de l’alimentació creen coneixement
que traslladem a la societat per ajudar que la
gent mengi millor. Dit en altres paraules, en el
cas de l’Ampolla, el nostre equip fomenta el
consum d’ostres i musclos de proximitat, olis,
arròs o vins. El nostre objectiu és donar més
valor als productors locals o de la zona i respectar l’entorn.
Vam ser els primers del món que vam treballar
sistemàticament des del coneixement culinari
per promoure una alimentació saludable, sostenible, saborosa, acceptada en funció de les
cultures i les tradicions i adaptada a qualsevol
situació de vida en què es trobin les persones.
El nostre projecte va ser un referent mundial i
ho seguim sent, sempre de la mà dels millors
especialistes.
Per què la vàreu batejar com Alícia?
És la fusió d’ali-mentació i cièn-cia. A més a

més, té un joc màgic perquè Alícia al país de les meravelles
és el llibre no científic més citat en la literatura científica. Alícia significa les meravelles del menjar amb el compromís del
territori i els aliments.
Actualment, en quins projectes esteu treballant?
Sempre estem involucrats en molts projectes. Podríem destacar els que treballem amb diferents hospitals com l’Hospital
Clínic, Can Ruti, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) o centres
internacionals de recerca. D’altra banda, també ajudem a
les empreses a desenvolupar solucions aplicades a la indústria alimentària per millorar l’oferta que es destina a la població des dels vessants saludable i gastronòmic. A més a més,
treballem amb petits productors i empreses agroalimentàries
de diferents zones, alguns d’ells de les Terres de l’Ebre, per
realçar i dinamitzar el patrimoni alimentari i gastronòmic dels
territoris.
Vas començar a estudiar Física i vas acabar diplomant-te en Cuina. A què es va deure aquest
canvi?
Soc d’una ciutat petita, Berga, i quan em vaig instal·lar a
Barcelona, al pis d’estudiants vaig descobrir que m’agrada-

va molt cuinar. En aquell moment, no estava gens de moda la
cuina, però justament havien acabat d’obrir l’Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona i vaig acabar anant-hi.
Allí vaig coincidir amb molts nois que després esdevindrien
famosos de la gastronomia com José Andrés, Albert Raurich
o Sergi Arola, entre d’altres. Llavors, compartíem una afició
que ara s’ha convertit en la nostra professió. Ningú pensava
que la gastronomia al nostre país arribaria fins a on ha arribat. Així que podríem dir que ens vam trobar al començament d’aquesta aventura.
Què suposa ser el director de la Fundació?
Quan vaig descobrir la meva passió per la gastronomia,
vaig decidir viatjar per diferents països per comprendre com
funcionava. Observar tants tipus de cuina va fer que m’enamorés de la cuina tradicional catalana. Això em va fer descobrir que a Catalunya et mous 10 o 20 quilòmetres i tens
varietats de productes diferents i receptes noves i, en canvi, a
molts països això no passa. Hi ha territoris que per detectar
un canvi des del punt de vista culinari has de viatjar molts i
molts quilòmetres. Aquest bagatge va fer que em dediqués
a investigar i escriure sobre gastronomia, participant en diferents mitjans de comunicació com a crític.

L’Entrevista | 38

El Perfil | 39

“Les matemàtiques i la física permeten
estudiar sistemes molt diferents
utilitzant els mateixos principis: les
equacions que descriuen el moviment
de les abelles són semblants a les dels
corrents oceànics, atmosfèrics o a les
de l’evolució de la Covid-19”
Finalment, tota aquesta trajectòria em va dur a participar juntament amb companys de viatge de luxe en la creació i disseny de la Fundació Alícia. Al principi, moltes vegades se’m
feia difícil explicar el projecte de manera que s’entengués, ja
que és complicat transmetre una idea que és pionera i de la
qual no existeixen exemples, però val a dir que obrir camins
és un privilegi.
Quines característiques destaquen de la gastronomia de l’Ampolla?
L’Ampolla és un lloc fantàstic, que visito molt sovint i on passo
uns dies a l’estiu. Això m’ha deixat descobrir la seva cuina i
els seus productes. El nivell gastronòmic que hi ha al municipi
és molt alt, i s’ha de dir que ha anat millorant, sobretot en el
fet de donar valor a la proximitat. Ara mateix, menjar-se el
paisatge de l’Ampolla és un privilegi.
Està ben explotada la gastronomia de l’Ampolla
o encara té algunes debilitats?
Crec que la població de l’Ampolla s’hauria de promoure
com a punt de referència de la gastronomia. Potenciar-lo
com un destí on tots els gurmets de Catalunya han d’anar-hi
com a mínim un cop a l’any per gaudir d’aquest privilegi de
turisme sostenible, tranquil·litat i entorn que es gaudeix a la
Porta del Delta.
Tot i que cada vegada la qualitat dels productes autòctons
s’està donant a conèixer més, encara no és suficientment
coneguda, sobretot la de les ostres. Molts cuiners de renom
del país encara no són prou conscients de l’excel·lent qualitat
de les ostres que es cultiven a la costa del Delta de l’Ebre, i
això no pot ser.
Com sintetitzaries la primera edició del GastroMar l’Ampolla?
Des de l’organització, vam treballar perquè fos un congrés
culinari equilibrat. En el programa, hi havia participants de
renom del món gastronòmic de tot el país, però al mateix

temps també hi estaven ben representats els grans valors de
l’Ampolla i del Delta de l’Ebre.
Pel que fa als científics que hi van participar, tots ells investigadors de referència, van fer una tasca de divulgació molt
important, perquè van saber transmetre als espectadors el seu
discurs d’una manera molt propera i allunyada de tecnicisme.
Al cap i a la fi, aquests esdeveniments s’organitzen amb l’objectiu d’arribar a la gent i crear interès, i amb el GastroMar
l’Ampolla 2021 ho vam aconseguir.
De tots els ensenyaments dels tres dies de congrés vam obtenir unes conclusions resumides en 12 punts que crec fermament que haurien de ser un referent per a la gastronomia
blava i l’economia blava local i del territori.
Cal afegir que les jornades es va fer en un context limitat per
les mesures de contenció de la Covid-19, però m’imagino
repetir-les amb un format obert a la gent, on els espectadors i
espectadores puguin interactuar amb els científics i els cuiners
i que olorin els plats que es preparen en directe amb productes frescos i de proximitat.
GastroMar l’Ampolla ha nascut amb l’objectiu de convertir-se en un congrés anual. Quins
creus que seran els temes que es tractaran l’any
vinent?
Quan estàvem treballant el programa del GastroMar l’Ampolla 2021 teníem sobre la taula noms de científics i cuiners
que finalment no els vam poder encabir en els tres dies de
congrés i en aquell moment vam pensar que els convidaríem
l’any vinent. De la mateixa manera que van sorgir molts altres
temes interessants de tractar com la sostenibilitat en el peix
blau o en el peix menut.
Després de veure l’èxit del congrés d’aquest any, soc conscient que la segona edició suposarà un repte i una responsabilitat. Ara bé, estic convençut que si la situació ho permet,
celebrar una segona edició que sigui experiencial, on l’aprenentatge es pugui flairar, encara deixarà el llistó molt més alt.

Mireia Curto Perelló - Periodista
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PAU CAPERA ARAGONÈS
és estudiant de doctorat en
Matemàtiques a la Universitat de
Columbia Britànica del Canadà.
Actualment, està vivint a St. John’s,
però la seva trajectòria professional
també l’ha portat a residir a
Barcelona, Bayreuth (Alemanya) i
Kelowna (Canadà).

L’ampollero, amb 26 anys, ja és
graduat en Física per la Universitat
de Barcelona i posseeix un màster
universitari en la mateixa disciplina
per la Universitat de Bayreuth
d’Alemanya. Una de les seves
principals aficions és la responsable
que estigui vivint al Canadà i és que
li agrada molt viatjar per descobrir
nous estils de vida i indrets diferents.

Què et va portar a estudiar Física?
Des de petit sempre m’havia sentit atret per les ciències. Al
principi, probablement influenciat per la natura del Delta de
l’Ebre, volia estudiar ecologia. Ara bé, quan vaig acabar el
batxillerat i havia de triar el grau, em vaig decantar per la
física, ja que em permetia entendre tot el que ens envolta des
dels principis més fonamentals.
El grau en Física em va agradar i vaig continuar amb un màster també en aquesta mateixa disciplina. Al moment de triar
el doctorat, vaig trobar una posició que em permetia combinar els coneixements en ecologia que havia adquirit de petit
amb la formació professional que havia rebut a la universitat.
I així és com gairebé sense voler vaig passar d’estudiar física
a estudiar matemàtiques aplicades a l’ecologia.
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En què es basa la recerca del doctorat que estàs
realitzant a la Universitat de Columbia Britànica?
Estem investigant com augmentar la producció dels camps
de nabius blaus mitjançant l’adhesió de flors silvestres al
voltant d’aquests camps de cultiu. Per donar fruit, els nabius blaus necessiten insectes pol·linitzadors i l’adhesió de
flors silvestres al voltant dels camps atreu i genera habitat
a moltes espècies d’aquests insectes. Això, a més de traduir-se en un augment de la pol·linització de nabius blaus,
també ajuda a la conservació de pol·linitzadors, ja que
segons indiquen molts estudis aquest tipus d’insectes estan
disminuint perillosament en l’àmbit mundial.
Tanmateix, tenim oberta una línia d’investigació perquè
podria ser que les flors silvestres esdevinguessin un competidor per als camps de nabius en comptes d’un element
d’ajuda. Per què? Perquè existeix la possibilitat que els
insectes pol·linitzadors es quedessin només a les flors silvestres i això suposaria una reducció de la pol·linització
del camp de cultiu. Així doncs, ara mateix l’estratègia que
han de seguir els agricultors no és gaire clara i és necessari fer-ne un estudi més exhaustiu.
En aquest sentit, nosaltres fem models matemàtics per simular el moviment de les abelles, que són el principal insecte pol·linitzador, i quantificar els beneficis o perjudicis
d’afegir flors silvestres al voltant dels camps de cultiu. Els
nostres models permeten als agricultors saber on és millor
col·locar les flors silvestres, amb quina quantitat i quin tipus és el més efectiu.
Que és el que més t’agrada de la teva feina?
El que més m’agrada de les matemàtiques o la física és
que són ciències molt fonamentals que et permeten estudiar sistemes molt diferents utilitzant els mateixos principis.
Per exemple, les equacions que descriuen el moviment
de les abelles són semblants a les dels corrents oceànics
o atmosfèrics, o també a les que descriuen l’evolució de
la Covid-19. Aquestes similituds permeten al matemàtic o
físic poder estar treballant al mateix temps amb biòlegs
experts en abelles, en canvi climàtic o metges especialitzats en malalties infeccioses. Podria ser que al meu pròxim
projecte no continuï fent models matemàtics sobre el moviment de les abelles, però segur que estaré aplicant tot el
que he après fins ara.
Des de quan estàs fent recerca al Canadà?
Vaig arribar al Canadà a mitjans de l’any 2018. L’any
vinent, el 2022, podria acabar el projecte en el qual
estic treballant actualment, a partir d’aquí posaré sobre la
taula les diferents opcions que tingui en aquell moment i
escolliré la que sigui més interessant per a la meva trajectòria professional. Ara per ara, encara no tinc clar quines
possibles eleccions tindré, per això el millor és viure el dia
a dia i centrar-me en el projecte actual.

Explica’ns com és el teu dia a dia...

Europa o Catalunya?

La meva feina té lloc bàsicament davant l’ordinador, i en
aquests temps de pandèmia treballo gairebé sempre des
de casa. El que faig consisteix bàsicament a construir el
model matemàtic, solucionar-lo mitjançant simulacions a
l’ordinador i analitzar els resultats.

Probablement hi ha feines semblants a Catalunya, i segur
que també n’hi ha moltes a Europa. Ara bé, marxar al Canadà m’oferia la possibilitat d’aprendre alguna cosa més
que una professió, ja que l’experiència de viure a un altre
continent també és molt enriquidora personalment. Si fos
americà potser hauria decidit fer un doctorat a Catalunya
o Europa per aquest mateix motiu.

Els models matemàtics en els quals treballo, i pràcticament tots els models en ecologia, no es poden solucionar
amb un paper i un bolígraf, sinó que requereixen programar les equacions i solucionar-les amb l’ajuda d’un
ordinador.
De vegades, tinc reunions amb agricultors i/o biòlegs
que ens aporten realisme als nostres models. Prop de
la Universitat de Columbia Britànica, hi ha els camps
de nabius blaus més grans de tot el Canadà i estem
en contacte constant amb els agricultors que hi treballen
perquè la nostra feina estigui basada en casos reals i serveixi per solucionar problemàtiques que hi hagi. Sembla
que ho estem aconseguint, perquè els agricultors fins ara
sempre s’han mostrat predisposats a aplicar les nostres
recomanacions.
Que t’ofereix Canadà que no puguis trobar a

Quan finalitzis el doctorat cap a on t’agradaria encaminar la teva carrera professional?
M’agrada molt la recerca, és una feina on sents que no
pares d’aprendre i que constantment estàs millorant. Així
que tinc previst seguir fent investigació, potser en un futur
em cansarà i decidiré canviar d’àmbit, però encara no ha
arribat aquest moment.
Tens pensat fer un post doctorat?
I tant. La idea és continuar la meva trajectòria professional
amb un post doctorat. Sincerament, no sé on aniré quan
acabi el projecte que estic realitzant a la Universitat de
Columbia Britànica, però espero que sigui a un lloc que
em motivi tant professionalment com personalment.
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Coses Nostres

l’envelliment, les persones grans han de rebre
suport i atenció per garantir-los una vida digna. Aquest suport i aquesta atenció es realitzaran en funció de la persona. El sistema de
cobertura social ha de garantir un adequat
tractament a la persona, d’acord amb les seves
condicions de salut, principalment. L’accessibilitat (també als aliments), la seguretat (també
en els espais públics), la mobilitat, etc. són
altres aspectes a tractar. La societat i l’entorn
han de facilitar que les persones grans gaudeixin d’una bona qualitat de vida el major temps
possible

Lluís Bultó i Antolin - ciutadà de l’Ampolla
A principis d’any un grup de persones pertanyent a Persones Grans, varem realitzar un estudi acurat de les necessitats d’aquest col·lectiu.

amb personalitat, no sempre reconeguda, que
ha de disposar d’espais per a poder impulsar
la seva participació en la societat.

Eix estudi no el vaig publicar a la passada Marinada, per estar al voltant de les eleccions i no ser acusat
d’oportunista.

a) Àmbit personal: el de canvi social i de
relació i el de canvi macro-social
b) Àmbit de les Administracions Públiques:
participació, compromís i implicació
que les capaciti també per formar part
d’òrgans de govern locals o estatals.
Sense discriminació per edat o sexe.

Ara ja en temps mes o menys normal, us en faig sabedors per si us pot interessar.

INTRODUCCIÓ

c) Apoderament i visibilitat en la presa de
decisions: La participació continuada
de les persones grans en la societat pot
mantenir el seu sentiment d’autoestima
i evitar riscos d’aïllament i pèrdua de
confiança. S’ha de combatre la invisibilitat de les persones grans en la societat actual.

L’increment de l’esperança de vida fa que cada vegada
es visqui més anys. El pes de les persones grans és significatiu i aquesta és una qüestió important quant a recursos (personals o econòmics) i estratègies. El creixement
demogràfic de les persones grans exigeix un canvi de
mirada en el sector social, públic i privat, pel que fa a
l’atenció no únicament assistencial i que ha de comptar
amb la necessària implicació de polítiques públiques.
L’augment de l’esperança de vida repercuteix també en
l’elevat percentatge de persones grans que viuen en soledat, no sempre volguda.

d) Formació: Actualment va emergint un
perfil de persones que arriben a la jubilació amb més coneixements tecnològics. Amb una autoavaluació de la
capacitat individual de participació,
cal que s’incorporin més persones
grans al coneixement i ús de les noves
tecnologies, per reduir l’escletxa digital
i poder estar més fàcilment integrats en
la societat, evitant la marginació degut
a la gran velocitat en els avenços tecnològics. Això és vàlid tan per als homes com per a les dones. En aquestes
últimes, més acusada per les funcions
tradicionals -ancestrals diríem- d’algunes dones a la llar.

Hem d’anar cap a un reconeixement a les persones
grans, com un recurs indispensable per a la societat,
que ha de ser una societat per a totes les edats. Les
persones grans necessiten un missatge clar en el que se
sentin representades i un espai propi.
Les persones grans són un col·lectiu en moviment vinculat
a les seves expectatives i interessos: Autonomia, participació, dignitat, assistència, socialització-interacció
amb l’entorn (amb dinamització dels espais de desenvolupament), bon tracte, solidaritat intra i intergeneracional (amb xarxes de suport recíproques), vulnerabilitat,
fragilitat... La salut i els hàbits saludables en el centre
de tot. També pel que fa a mobilitat, seguretat o tècniques digitals. Són conceptes necessaris per tractar, tot i
que no amb la mateixa intensitat o presència en relació
als diferents receptors. L’anomenat quasi impròpiament
col·lectiu no forma part d’una homogeneïtat, sinó d’una
diversitat de projectes de vida.

3.

Vida activa: Les persones grans poden ser actives ja que estan en permanent contacte i interacció amb persones del seu entorn (viatges,
clubs socials, activitats culturals, de lleure...),
intercanviant informació i opinions. Es a dir,
poden actuar com un observatori en el conjunt del territori. Però cal tenir en compte que
aquesta situació ha canviat amb la irrupció de
la pandèmia. Es una situació que s’ha de resoldre i que pot afectar la salut emocional, física
i mental de les persones grans. Per tot això
també les persones grans han d’estar formades
políticament i culturalment per tal que puguin
defensar els seus drets.

4.

Atenció centrada en la persona: A l’etapa de

Pensem que cal tenir presents els aspectes següents:
1.

Autonomia personal: Les persones grans han
de poder envellir amb la possibilitat de desenvolupar al màxim la seva autonomia, comptant
amb la disponibilitat de recursos adaptats a la
seva situació.

2.

Participació: Les persones grans són un grup

5.

6.

Caldrà innovar amb experiències avaluables (estratègies
i projectes), per continuar treballant en la millora de les
condicions de vida de les persones grans. Com a resultat
de les nostres reflexions exposem dues temàtiques que
considerem prioritàries:
I.

a) Pisos amb serveis: tutelats, compartits,... Resoldre
deficiències com poden ser el trasllat obligat del
barri de tota la vida a un barri on es perdran relacions.
b) Residències: una situació molt greu que necessita
solucions urgents per assolir un sistema socio-sanitari complet i actualitzat. La pandèmia ha posat al
descobert les gravíssimes mancances de l’estructura residencial.

Solitud no volguda: És un problema social que
s’ha vist agreujat per la pandèmia, que ha incidit especialment sobre grups vulnerables, com
ho poden ser determinades persones grans.
No es únicament estar sol o sola, també ho
és sentir-se sol o sola. Calen estratègies per a
resoldre aquestes situacions.
El bon tracte: Situat a l’altre extrem del maltractament, ha de ser primordial en persones
vulnerables i/o fràgils, sigui quina sigui la seva
edat. L’aïllament rebaixa expectatives i augmenta la solitud. Calen recursos i, per tot això
exposem algunes de les nostres prioritats:

Prioritats econòmiques
Les persones grans tenim davant d’aquesta situació una
sèrie de prioritats econòmiques amb algunes de les quals
volem tancar la nostra proposta. En el benentès que ens
adrecem a qui o quins tinguin responsabilitat en el tema.

ASSISTÈNCIA SOCIO-SANITÀRIA:

c) Pensions: Pacte de Toledo-2, manteniment poder
adquisitiu, pensions de viduïtat i altres. Eliminació
de l’impost de l’IRPF.
d) Llei de Dependència.
II.

ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE:
a) Recuperació gradual de les activitats de socialització de les persones grans mitjançant programes
que, respectant directrius sanitàries, s’adaptin per
ajudar al seu manteniment de la salut i de la qualitat de vida.
b) Donar opcions a les persones grans per adquirir
una formació adequada a les seves capacitats.

Foto: Paco Cabrera

Cultura | 44

Últimes novetats a la Biblioteca Municipal. Us
estan esperant!
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OCA EGIPCIA – GANSO DEL NILO
(Alopochen aegyptiaca)
Paco Cabrera Curto
Procedència i distribució: L’Oca Egípcia es una espècie
anseriforme de la família dels anàtids nativa de l’Àfrica. Degut al
seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les
espècies autòctones, els habitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha sigut inclosa al catàleg de la Península Iberica con espècie
exòtica invasora, està prohibit la introducció al medi natural, la
possessió el transport i el comerç. Actualment se’n poden trobar a
Israel, Anglaterra, Holanda, Bèlgica, Alemanya i França. Realitzen desplaçaments en funció de la disponibilitat d’aigua i menjar.
A la península Ibèrica la primera que es va veure va ser en 1963
que està sense homologar, la primera homologació es va fer en
1993 i a les hores han augmentat en molta rapides, fins al 2004
es tenen homologades 43 exemplars, desembre i gener son els
mesos més probables per veure’ls.
Morfologia: Te una longitud de 63/73 cm. del bec a la cua,
una envergadura d’ales de 1’4-1’50 m. es de grandària intermèdia de una oca i un ànec, el color es marró, els adults presenten
unes taques de color castany fosc a les voltes dels ulls i a la part
baixa del pit. El coll i les potes son llargs. El cos es voluminós,
el pes de les femelles pot arribar a 1’50 kg. I 2’30 kg. el dels
mascles, el bec i les potes son de color rosat.
Comportament: Aquest tipo d’aus no tenen dimorfisme sexual, per tant no es pot diferenciar un mascle d’una femella a
simple vista. Les poques característiques per les quals se poden
diferenciar son per la grandària i pel cant, la femella emet un
cloqueig mentre que el mascle emet un xiulet. Tenen un comportament tranquil durant tota la seva vida, excepte quan es temporada d’aparellament, durant la qual el mascle intenta destacar la
seva presencia davant la femella a traves d’exhibicions. Pel fet de
ser una au colonitzadora fa que la seva població augmenti allunyant-la d’estar en perill extinció, declarada com un au estable,
pot arribar a viure fins a 14 anys.
Alimentació: Degut a que aquesta au es considerada com a
colonitzadora normalment habita en zones a les quals mai havia
estat la seva espècie, per tant la seva dieta varia segons l’entorn
que es troba, encara que busca els aliments als quals està acostumada, el nou ambient li farà buscar aliments nous que puguin
satisfer la seves necessitats, sempre dieta vegetariana.
Reproducció: A l’Àfrica ocupa zones humides d’aigua dolça (
rius, llacs, etc.,) Situa el niu al terra damunt d’acumulacions d’herba o senill amagats entre la vegetació espessa, també l’instal·la
en forats d’arbres o penya-segats, en aquest últim cas utilitza nius
vells d’altres espècies. La posta habitual es de 8-9 ous, que després de 21 dies, neixen els petits.
Curiositats: En una de les meves sortides fotogràfiques pel Delta de L’Ebre, vaig tenir la sort d’obtenir varies fotos d’aquesta au.
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Tal com podeu
observar, els darrers tipus 20:4 i
23:1 son dejunis
extrems i que suposen la privació d’aliments durant quasi tot un
dia sencer. Però hi ha persones que encara ho porten més al límit i
poden estar fins a 2 dies a la setmana
sense menjar i els altres 5 dies menjant
de forma normal.

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

EL DEJUNI
INTERMITENT
12:12
En els últims mesos, hem sentit parlar sobre el dejuni intermitent,
una “moda” cada dia més habitual. Aquesta “dieta” si la podem
anomenar així consisteix en estar un període més o menys llarg,
sense ingerir aliments, amb l’objectiu principal de baixar de pes.
No deixaria de ser una “dieta miracle” en la qual es volen aconseguir resultats ràpids en poc temps. Sabem però, quins efectes a la
salut té deixar de menjar durant unes hores?

12 hores sense
menjar i 12
menjant

16:8
16 hores sense
menjar i
8 menjant

Segons aquesta “dieta” el dejuni pot ser diferent en cada
persona i hi ha diferents mètodes:

20:4
20 hores sense
menjar i
4 menjant

cara així no aconsegueix una pèrdua
desitjada, caldria consultar a un dietista-nutricionista. Seguir unes bones pautes personalitzades del professional de
la dietètica i la nutrició ens pot ajudar.

Alhora d’iniciar aquestes pràctiques de
dejuni intermitent cal tenir clar l’alimentació que realitzem i analitzar que estem fent malament per no aconseguir la
pèrdua de pes o de greix desitjat.

Com a dietista-nutricionista, l’únic avantatge que podríem obtenir amb el dejuni intermitent seria un millor control d’horaris i una major organització, quan
evidentment aquest control no existeix,
generant alguns hàbits saludables, però
que caldria personalitzar al màxim i no
seguint els extrems anteriors de 12:12,
16:8, 20:4, 23:1. Tot i així, cal recordar que el dejuni intermitent és una
estratègia nutricional per perdre pes només en algunes persones.

Si una persona ja segueix
una alimentació equilibrada, variada i
evita certs aliments
sobretot processats i
ultraprocessats, i en-

Amb el dejuni, el cos consumeix glucògen per desenvolupar les tasques
diàries com per exemple moure’ns i fer
exercici. A l’esgotar-se aquest glucògen
el cos agafarà energia del greix i per
tant ens ajudarà a perdre aquest greix.

Sabent això sembla que sigui una bona
opció, però compte, cal personalitzar
i estudiar cada cas i cada persona, ja
que per exemple si fem una activitat física intensa i practiquem el dejuni podríem posar en risc la nostra salut.
A més a més quan realitzem un dejuni, poden aparèixer:


Marejos,



Baixada de rendiment



Problemes musculars o en
altres òrgans



Pics d’insulina, ja que estar
moltes hores sense menjar
ens pot fer que baixi la
insulina i si després mengem
aliments amb molta quantitat
de sucre, ens augmenti
la insulina de cop. I com
tot, els extrems no son
“saludables”.

Evidentment al deixar de menjar, podrem tenir una pèrdua de pes ràpida, però heu
de tenir en compte que aquesta perduda de pes, majoritàriament és deguda a la
pèrdua d’aigua. Per tant la persona que practica el dejuni estarà satisfeta perquè
ha perdut pes però quan torna a menjar normal, l’aigua es recupera ràpidament i
en conseqüència el pes. A més a més aquesta “dieta” no es pot seguir sempre ni la
podem perllongar. La importància de la pèrdua de pes està en millorar els hàbits i que
aquests els puguem mantenir al llarg de la nostra vida, cosa que no passaria amb el
dejuni intermitent.
D’altra banda, cal saber que els dejunis de 24 hores o més poden desencadenar
conductes que poden acabar amb Transtorns de la Conducta Alimentària (TCA) degut
a atracons, vòmits, culpabilitat...i COMPTE... perquè en la situació actual de pandèmia, aquests TCA van en augment.

23:1
23 hores sense
menjar i
1 menjant

RECORD

EU

Tots mé
s o men
ys, ja fe
dejuni,
m un
que ser
ia del s
fins l’es
o
p
mor zar
ar
, tot i q
sol ser
ue no
de tant
es hore
s.

NT
IMPORTA
oc a
de pes a p

aixar
rni a
Hem de b
e aquest to
u
q
r
a
it
v
e
poc i
r.
augmenta

Escacs | 48

Retalls delElPoble|
Perfil| 49

La partida de Llàtzer Bru

Ramon Escriva, Joan Cabrera, Joan Faiges, Paco

Casas, Paco Cabrera, Miguel Margalef, Felipe Andre

s, Ximo Comi i Josep Maria Piñana

Juguen negres i guanyen.

Curto i Juani Caballe.
Montse Roch, Maribel Chulvi, Juani

Fotos de la col·lecció fotogràfica “Imatges d’un temps 1950-1970 d’Andreu Capera”
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Els restaurants de l’Ampolla participants
en les VIII Jornades Gastronòmiques de la
Galera de les Terres de l’Ebre serveixen més
de 2.000 menús
Redacció
Un total d’onze restaurats de l’Ampolla van participar en les VIII Jornades
Gastronòmiques de la Galera de les
Terres de l’Ebre, que van tenir lloc
del 5 al 28 de març. En total, els
restauradors del nostre municipi van
servir 2.198 menús, un 12,14 %
més que en l’edició del 2020, quan
en van preparar 1.960.
Tot i les restriccions que hi va haver
per contenir els contagis de Covid-19, els restauradors van voler
mantenir aquestes jornades gastronòmiques manifestant el seu compromís amb la cuina de proximitat i el
producte local.
Els restaurants participants van oferir
menús gastronòmics on la galera va
ser la protagonista i es van maridar
amb vins de la DO Terra Alta i altres
productes locals i de qualitat com
l’arròs, la carxofa o l’oli d’oliva verge.
Com cada any, l’Ampolla i la resta
de viles marineres, Alcanar, l’Ametlla
de Mar i Sant Carles de la Ràpita,
amb la coordinació del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre, van promocionar el consum d’aquest crustaci.
De la mateixa que en anys anteriors,
es va convocar un concurs fotogràfic
a través de la xarxa social Instagram,
en el qual hi havia un guanyador
per cada municipi. Per participar-hi,
s’havia de publicar una fotografia
del plat escollit d’algun dels menús
dels restaurants adherits a les jornades, etiquetar el restaurant i posar
els hashtags #JornadesGalera i #TerresdelEbre, la millor foto guanyava
un dinar per a dues persones. La
fotografia guanyadora de l’Ampolla
va ser realitzada per Jaume Curto (@
jaumefrasquita). Enhorabona!

