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Aquest any hem pogut dur a terme la XVI edició de l'Ironcat, amb molt bona assistència
de participants. L'equip organitzatiu va fer, un cop més, una gran tasca que va rebre el
reconeixement dels triatletes assistents.
Ara, des del Patronat d'Esports, estem treballant per a fer possible la realització de diverses
activitats esportives a la platja; com el vòlei, l'handbol i el futbol.

Informació General | 2

Editorial | 3
Un dia em va vindre a veure un tal Àlvar, avui, regidor de
l'Ajuntament de l'Ampolla. En aquells anys, jo ho era de
Cultura i Joventut (sí, tots tenim un passat) i em va plantejar la possibilitat de la participació de l'Ajuntament en
l'acolliment a l'estiu de xiquets sahrauís amb famílies del
nostre poble. L'Ajuntament es faria càrrec dels bitllets dels
xiquets, i les famílies de les despeses i manteniment dels
mateixos mentre durés la seva estada entre nosaltres. I així
va ser com va començar la meva relació amb la causa
sahrauí, vam organitzar durant uns quants anys l'acolliment d'aquells xiquets que gaudien d'una revisió mèdica
que no podien tindre de cap manera als campaments i es
refeien a casa nostra de totes les mancances nutricionals
que no tenien a casa seva.
Van ser moltes i diferents les famílies acollidores, però el
compromís de fons era polític, de suport a una causa
que venia de lluny, quan el 6 de setembre de 1991 el
Front Polisario i el govern del Marroc van acceptar el Pla
de Pau de les Nacions Unides i van signar un alto al foc
que incloïa la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per al poble sahrauí; com a conseqüència, es va
crear la MINURSO (Missió de les Nacions Unides per al
Referèndum del Sàhara Occidental). El poble sahrauí és
un exemple de lluita i resistència no violenta, des de l'any
1991 amb la signatura de l'alto al foc i fins al trencament
dels acords per part del Marroc aquest passat novembre
del 2020, han estat sempre respectuosos amb l'aturada
pactada, malgrat que el Marroc no ha parat de castigar
a la població sahrauí dels territoris ocupats.
Durant aquells anys vam viatjar al sud d'Algèria als camps

de Tinduf, on malviuen més de 173.000 sahrauís com a
refugiats, sota les condicions hostils de la Hamada algeriana i amb una gran dependència de l'ajuda humanitària.
Allí vam poder gaudir de la seva hospitalitat, costums, i
penúries diàries. Però també vam poder aportar el nostre
gra de sorra donant medicaments a l'improvisat hospital
que tenien allà. Vam copsar les seves necessitats i una
vegada arribats a casa, vam cercar aquells medicaments
que ells mateixos ens havien sol·licitat.
Mentrestant, durant tots aquests anys d'ocupació il·legal,
el Marroc també està duent a terme un espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental: pesca, fosfats, etc.
dels quals es beneficia sense complexos vulnerant les resolucions internacionals que impedeixen l'explotació dels
recursos d'un territori sense el consentiment de la seva població, gràcies a multinacionals que “es passen pel forro”
el dret humanitari i tracten amb la corona alauita, mentre
els països de les mateixes multinacionals, no reconeixen
la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Amb
això, continua la brutal repressió sistemàtica que la policia marroquina efectua contra els i les civils, activistes
i manifestants sahrauís en les diferents ciutats ocupades.
Solament queda recuperar la idea de finalitzar el procés
de descolonització del Sàhara Occidental mitjançant un
referèndum d'autodeterminació, tal com estava previst al
principi, per tal que el poble sahrauí pugui decidir el seu
futur lliurement.
Ernest Plans Colomé

Foto: Nèstor Buera
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Ple de l’Ajuntament 8 de
Març de 2021.
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

nicipal de Turisme, obrant a l’expedient.
Total despesa
computable a l'exercici
(1)

6.251.839,69

Taxa de referència de
creix. del PIB (2)

0,000

Despesa computable
incrementada per la
taxa de referència

6.251.839,69

4.899.008,62

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 04:31 al 20:02.
El Plenari se’n dóna per assabentat.
4. DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT PER GENERACIÓ DE CRÈDITS.

Jordi Monrós Garate

El Sr. alcalde dóna compte del decret de l’Alcaldia d’aprovació
de l’expedient de modificació de crèdits número 1 del pressupost
de l’Ajuntament, obrant a l’expedient.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES
ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DELS DIES 3011-2020, 17-12-2020, 20-01-2021 i 21-01-2021.

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 20:03 al 20:20.

Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions dels
dies 30-11-2020, 17-12-2020, 20-01-2021 i 21-01-2021,
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 03:36.

El plenari en queda assabentat.
5. DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT PER A LA INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE CRÈDIT PROVINENTS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020.

Se sotmeten a votació els esborranys de les actes amb els següents
resultats: les de les sessions dels dies 30-11-2020 i 17-12-2020,
s’aproven per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla
i Ciutadans i 3 vots en contra del grup municipal d’ERC. Les de
les sessions dels dies 20-01-2021 i 21-01-2021, s’aproven per
unanimitat dels assistents.

El Sr. alcalde dóna compte del decret de l’Alcaldia d’aprovació
de l’expedient de modificació de crèdits número 2 del pressupost
de l’Ajuntament, obrant a l’expedient.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRETS DE L’ALCALDIA
DEL 2020 DEL NÚM. 2020/246 AL 2020/263 I DEL
2021 DEL NÚM. 2021/001 AL 2021/034.

El plenari en queda assabentat.

El Sr. alcalde dóna compte de les relacions de decrets del quart
trimestre de 2020 i del mes de gener de 2021.
El plenari en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT i DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE TURISME CORRESPONENT A L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2020.
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia
d’aprovació de la liquidació de l’Ajuntament i del Patronat mu-

Intervencions dels diversos GG.MM., d’acord amb l’enregistrament del minut 20:20 al 24:21.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT.
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de crèdits número 3 del pressupost
de l’Ajuntament, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 24:21 al 46:19.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de l’expedient
de modificació de crèdits número 3 del pressupost de l’Ajuntament, més amunt transcrita, que s’aprova per 8 vots a favor
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dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i Ciutadans de L’Ampolla
i 3 vots en contra del grup municipal d’Esquerra Republicana
de l’Ampolla.
7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI
A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2022-2024.
El Sr. Alcalde dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini, període 2022-2024,
obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 46:20 al 53:51.
El plenari en queda assabentat.
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL “PROJECTE
PAVIMENTACIÓ i SERVEIS A DIVERSOS CARRERS
DE L’AMPOLLA”.
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta d’aprovació inicial
del projecte de pavimentació i serveis de diversos carrers del
municipi, obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 53:51 al 57:37.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial del projecte
tècnic “Projecte de pavimentació i serveis a diversos carrers de
L’Ampolla”, més amunt transcrita, que s’aprova per unanimitat
dels assistents.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·
LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA i
LA CREU ROJA L’AMPOLLA PER A LA CESSIÓ D’UNA
VIVENDA AL CARRER DELS BANYS, 2 ENTRESOL
DE L’AMPOLLA PER UBICAR-HI EL PUNT DE PROXIMITAT DE CREU ROJA EN AQUELLA POBLACIÓ i
D’UN LOCAL-MAGATZEM A LA PARCEL·LA 2.7 AL
POLÍGON 1 DEL PP 12.
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient,
d’aprovació del Conveni de col.laboració amb la Creu Roja per
a la cessió d’un habitatge al C/ Banys i un local magatzem
a la parcel.la 2.7 del polígon 1 del PP12 del municipi per a
ubicar-hi un punt de proximitat.

INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS i
APROVACIÓ DEL NOU D’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS
A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i DEL RESPECTIU CONVENI REGULADOR.
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient,
d’encàrrec de gestió i aprovació del nou conveni de gestió informatitzada del padró d’habitants amb la Diputació de Tarragona.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 1:00:21 al 1:03:07.
Se sotmet a votació la proposta d’encàrrec de gestió i aprovació
del nou conveni de gestió informatitzada del padró d’habitants
amb la Diputació de Tarragona, més amunt transcrita, la qual,
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.
11.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
HORITZONTAL DELS AJUNTAMENTS DE DELTEBRE,
SANT JAUME D’ENVEJA, CAMARLES i L’AMPOLLA
PER A LA REGULACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PRODUCCIÓ DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PER AL SERVEI PÚBLIC DE COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 1:03:08 al 1:08:42.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del conveni de
cooperació per a la regularització de la contractació del servei
de producció de comunicació audiovisual, més amunt transcrita,
la qual, s’aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts
per L’Ampolla i 4 abstencions dels GG.MM. d’ERC i C’s.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DEL
SAIAR PER A L’ANY 2022.
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l’expedient,
d’aprovació del Conveni SAIAR per a l’any 2022.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del conveni del
SAIAR de 2022, més amunt transcrita, la qual, s’aprova per
unanimitat dels assistents.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2021-2024.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 57:40 al 1:00:20.

La Sra. Meritxell Faiges dóna compte de la proposta, obrant a
l’expedient, d’aprovació del Pla local de joventut, 2021-2024.

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del Conveni de col.
laboració amb la Creu Roja per a la cessió d’un habitatge al
C/ Banys i un local magatzem a la parcel.la 2.7 del polígon 1
del PP12 del municipi per a ubicar-hi un punt de proximitat, més
amunt transcrita, la qual, s’aprova per unanimitat dels assistents.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 1:11:11 al 1:23:01.

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ ANTERIOR i DEL CONVENI DE LA GESTIÓ

Se sotmet a votació la proposta d’aprovació del Pla local de
joventut, 2021-2024, més amunt transcrita, la qual, 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.
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14. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
Precs i preguntes dels diversos GG.MM. d’acord amb l’enregistrament del minut 1:23:02 fins al final.

Ple de l’Ajuntament 29 de
Març 2021.
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos
SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate
1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.
El Sr. alcalde explica els motius que han donat lloc a la convocatòria d’aquest ple i demana la ratificació del caràcter urgent de
la sessió, d’acord amb el que disposa la lletra b) de l’article 98
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 02:30 al 08:41.
Per unimitat dels assistents es ratifica el caràcter urgent de la convocatòria de Ple extraordinari.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS
A PRESENTAR AL “PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL
DELTA DEL EBRO”.
El Sr. Francesc Arasa Pascual, alcalde, dona compte de la proposta d’aprovació de les al·legacions a presentat al “Plan para
la protección del Delta del Ebro” obrant a l’expedient.
Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del
seu vot, d’acord amb l’enregistrament del minut 08:42 al 22:24.
Se sotmet a votació l’acord, més amunt transcrit, que s’aprova per
unanimitat dels assistents.

Junta de Govern 29 de Març
2021
DESPATX OFICIAL.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural.
Envien carta informant de la presència en el nostre municipi d’espècies de flora silvestre que formen part del patrimoni natural del
país, i agraeixen que col·laborem en la seva conservació.
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G486/2021. Antonio C.G.
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Antonio C.G. la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor
de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible.
G487/2021. Josep M.A.
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Josep M.A. la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució en la modalitat de titular no conductor de vehicle.
Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible.
G488/2021. Progat l’Ampolla.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada a la zona
del centre de l’esmentada plaça González el dia 2 d’abril de
2021 de les 09:00 h a les 21:00 h per tal de fer difusió i recollir
donatius per a l’Associació.
G501/2021. Frankfurt Tere
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar al Sr. Josep C.H., en representació del Bar Frankfurt
Tere, per instal·lar unes jardineres mòbils paravents, que en cap
cas podran ser fixes, com a elements de seguretat i protecció per
delimitar la terrassa que tenen concedida. Aquestes jardineres
s’hauran d’integrar dins de l’espai concedit d’ocupació i, no
podran afectar al trànsit rodat.
Manos Unidas Comite catolico de la Campaña contra
el hambre en el mundo.
Aporten projecte de justificació de la subvenció atorgada al 2020
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per al projecte “Mejora de la educación primaria e higiene de las
niñas y ninos de dos distritos rurales de Lugazi Uganda”.

G2009/2020. Llicència ús privatiu de plaça de
pàrking al Barranc de Cervera.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

La Junta de Govern, acorda:

Expt. 41/2021. Manuel Víctor V.C. Ajornada

Concedir Llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça núm. 9 del
pàrking del Barranc de Cervera a Alberto M.M.

Expt. 47/2021. Christian F.G. Concedida
Expt. 48/2021. Eva B.T. Concedida

G2215/2020. Llicència ús privatiu de plaça de
pàrking al Barranc de Cervera.

Expt. 49/2021. Mª José B.S. Concedida

La Junta de Govern, acorda:

Expt. 46/2021. Isabel L.C. Ajornada

Concedir Llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça núm. 20
2na planta del pàrking del Barranc de Cervera a Jordi P.P.

Expt. 50/2021. Alain E.M. Denegada
Expt. 51/2021. Leonardo B.M. Concedida

G73/2021. Adjudicació: Obres del projecte “Urbanització d’un tram del carrer Lliri de mar”.

ASSUMPTES ECONÒMIC

Es presenten 12 ofertes, es pren la base imposable sense IVA a
efectes de determinar si alguna de les ofertes està considerada
anormalment baixa d’acord a l’article 17 del Plec De Clàusules
Administratives.

G447/2021. Acord contracte obres: arranjament de
camins sots Meligó
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs d’arranjament de camins sots Meligó, amb Obres 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 7.780,00- € i 1.633,80 € d’IVA.
G471/2021. Acord contracte obres: impermeabilització passadís coberta escola
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs, Obra
d’impermeabilització passadís coberta escola, amb Construccions
Sentis Navarro, 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 1.070,00- € i 1.224,70 € d’IVA.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al beneficiari *967P la subvenció per acollir-se a
l’esmentada convocatòria en la tipologia d’habitatge (lloguer)
amb un import de 300,00 €.
ALTRES

Empresa

Oferta econòmica

Regimovi S.l.

57.450,00 €

Covan Obres Publiques S.l.

57.469,91 €

Canalizaciones Civiles S.a.

62.714,31 €

Obres Vent I Sol 2010 S.l.

64.500,00 €

Contrucciones 3g, S.a

69.000,00 €

Roma Infraestructures I Seveis Sau

69.236,51 €

Catalana D'infraestructures I Associats S.l.

69.398,60 €

Exxaber S.l.

69.884,05 €

Juan Jose Sanchez Lopez Sa

70.375,59 €

Tecnologia De Firmes S.a.

72.880,00 €

Obres Febial, S.l.

72.999,99 €

Nixin Cons, S.l.

73.150,50 €

La Junta de Govern, acorda:
Adjudicar el contracte d’obres del “Projecte d’urbanització d’un tram
del carrer Lliri de Mar”, a REGIMOVI S.L. amb NIF B43454933,
per un preu 69.514,50 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 57.450,00 €, pressupost net, i 12.064,50 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i projecte tècnic.

G498/2021. Aprovació conveni entre l’Ajuntament
de l’Ampolla i JOSEL SLU per a l’autorització de

Acords Municipals | 8
l’ocupació temporal i adequació d’un terreny destinat
a la incorporació d’un carril bici.

G601/2021. Avelina C.G.
Parada de llibres per Sant Jordi.

La Junta de Govern, acorda:

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i JOSEL SLU per
a l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’una franja
del terreny amb referència cadastral 8223638CF0281C0001XO
emplaçat dins el sector “Cala María” del POUM de l’Ampolla amb
l’objecte de destinar-lo a la incorporació d’un carril bici, segons
document que consta a l’expedient.

Autoritzar a Avelina C.G. per a ocupar dos aparcaments a l’Av.
Barceloneta de l’Ampolla tot just a la part confrontant del seu
establiment “Llibreria Avelina” per a instal·lar la parada de llibres
el dia 23 d’abril de 2021 amb motiu de la festivitat de Sant
Jordi, així com la cessió del mobiliari sol·licitat Significant-li que
haurà d’indicar i senyalitzar la prohibició d’aparcament amb la
suficient antelació per tal de prevenir que les places no estiguin
ocupades per vehicles.

G500/2021. Aprovació conveni entre l’Ajuntament
de l’Ampolla i l’Agència Tributària de Catalunya en
matèria tributària.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Agència
Tributària de Catalunya en matèria tributària, segons document
que consta a l’expedient.

Junta de Govern 12 d’Abril
2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G580/2021. Juan Emilio G.P. Targeta d’aparcament
per a persones amb discapacitat.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Juan Emilio G.P. 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.
G581/2021. Pere A.G. Targeta d’aparcament per
a persones amb discapacitat
La Junta de Govern, acorda:
Concedir al Sr. Pere A.G. la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució en la modalitat de titular conductor de vehicle amb
caràcter provisional fins a 02/2023. Fer-li constar que la targeta
és personal i intransferible.
G584/2021. Natascha M.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a la peticionària per a posar una taula al mercat setmanal dels dimecres durant 4 dimecres ( a comptar a partir del
dia 14-04-2021) per tal d’informar als ciutadans del projecte
Parc eòlic Vandellòs I, i s’haurà de posar en contacte amb la
Guàrdia Municipal (telèfon 616448446) que li indicarà el lloc
per a instal·lar-s’hi.

G2195/2020. Mª Pilar A.Z.
Ocupació via pública.
La Junta de Govern, acorda:
Desestimar la petició de la Sr. Mª Pilar A.Z. ja que aquest espai
ja está ocupat per un altre establiment amb el consentiment de
la propietària de l’immoble.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 53/2021. Willian D.W. Concedida
Expt. 55/2021. Albert S.B. Concedida
Expt. 56/2021. Geroni F.F. Concedida
Expt. 57/2021. Joan C.S. Concedida
Expt. 58/2021. Ana Mª V.M Concedida.
Expt. 59/2021. Margarita S.P. Concedida.
Expt. 60/2021. Antonio G.B. Concedida
ASSUMPTES ECONÒMIC
G558/2021. Acord contracte obres: arranjament
dels carrers urbanització Meligó
La Junta de Govern, acorda:
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.
El preu del contracte es fixa en 7.800,00,- € i 1.638,00 € d’IVA.
G560/2021. Acord contracte obres: reposició d’un
tram de carrer rave de mar malmès per temporal
En compliment de la base 30ena d’execució del pressupost al
tractar-se d’una despesa superior a 10.000,00 € s’han sol·licitat
3 pressupostos:
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Empresa

Pressupost base

IVA

Regimovi S.L.

10.988,22 €

2.307,53 €

Obres Vent i sol 2010 S.L.

9.498,20 €

1.994,62 €

L’Ampolla relax S.L.

10.965,85 €

2.302,83 €

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de reposició
d’un tram del carrer Rave de Mar malmès pel temporal marítim, a
Obres 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 9.498,20,- € i 1.994,62€ d’IVA.
ALTRES
G602/2021. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS
PATRONATS I/O ÀREES DE TURISME DELS AJUNTAMENTS DE SALOU, CAMBRILS, MONT-ROIG DEL CAMP,
VANDELLÒS I L’HOSPITALET, L’AMETLLA DE MAR,
L’AMPOLLA I DELTEBRE AMB L’ESTACIÓ NÀUTICA
COSTA DAURADA
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre els Patronats i/o àrees de turisme dels ajuntaments de Salou, Cambrils,
Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet, l’Ametlla de Mar,
l’Ampolla i Deltebre amb l’Estació Nàutica Costa Daurada per al
2021, essent l’aportació municipal de 8.000,00 €.
G609/2021. APROVACIÓ DE BASES REGULADORES
QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS
SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL:
TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES DE LLAR D’INFANTS
DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA I CONVOCATÒRIA
SIMULTÀNIA.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar les bases que ha de regir el concurs-oposició per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques especialistes
de la llar d’infants de règim laboral de caràcter interí, subgrup C1
de titulació, de l´Ajuntament del l’Ampolla
G485/2021
Expedient:
4/2021
Titular: Kathrin S.L.
Activitat: Comerç al detall de begudes i venda de
productes de roba i complements.
Emplaçament:Carrer Banys 26 baixos

La Junta de Govern, acorda:
Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es
dona per assabentada de la comunicació prèvia que Kathrin S.L. ,
ha començat a exercir legítimament l’activitat de comerç al detall de
begudes amb una superfície inferior a 120m2, queda classificada
amb codi 4725, Comerç al detall de begudes en establiments
especialitzats, activitat sotmesa a comunicació amb certificat tècnic
i l’activitat de venda de productes de roba i complements amb una
superfície inferior a 120m2, queda classificada amb codi 4771,
Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats,
activitat sotmesa a comunicació amb certificat tècnic, al local situat
al carrer Banys, núm. 26 de l’Ampolla.
G562/2021. Aprovació, si escau, de l’expedient de
contractació de les obres “Projecte millora vialitat”.
Les actuacions del “Projecte millora vialitat” són:
Tram Camí del Roquer fins Camarles
Tram N340 fins Camí del Roquer
Trams Carrer Barranc St. Pere
Carretera Cap Roig
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte
millora vialitat” mitjançant procediment obert simplificat, amb
pressupost base de licitació de 230.003,05,- € i 48.300,64,- €
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%,
i una durada del contracte de 6 setmanes.

Junta de Govern 22 d’Abril
2021
DESPATX OFICIAL.
Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un mapa turístic
de rutes en moto de les Terres de l’Ebre “Viu l’Ebre en moto”, amb
vuit itineraris.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 46/2021. Isabel L.C. Concedida
Expt. 62/2021 Miquel L.G. Concedida
Expt. 63/2021 Philippe C. Concedida
Expt. 64/2021 Pedro C.B. Concedida
Expt. 66/2021. Jesualdo P.F. Concedida
Expt. 67/2021. Marta B.C. Concedida
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Expt. 68/2021. Maria Candelas C.C. Concedida
Expt. 69/2021. Manuel S.M. Concedida
Expt. 70/2021. Sandra B. Ajornada
Expt. 71/2021. Francesc M.R. Concedida
Expt. 73/2021. Fernando P.S. Concedida

2.114,04 € i 443,95 € IVA (21%) que s’imputarà, dins del
pressupost municipal de l’any 2021.
Exp. G680/2021. Manos Unidas.- Projecte “Millora
de l’educació primària i higiene de les nenes i nens
de dos districtes rurals de Lugazi. Uganda. Fase 3”.
La Junta de Govern, acorda:

Expt. 74/2021. Javier O.C. Concedida

CONCEDIR una subvenció de 2.000,00 € per al projecte indicat
conforme la documentació presentada

Expt. 75/2021. Georgina E.C. Concedida

La Junta de Govern, acorda:

Expt. 77/2021. Carina N.F. Concedida

Aprovar la subscripció del Conveni de conveni de cooperació per
al desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la
Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de l’Ampolla..

Expt. 78/2021. Rosa M.B. Concedida
Expt. 79/2021. Mª Ángeles Murillo F.S. Concedida

Junta de 26 d’Abril 2021

Expt. 80/2021. Comunitat de Propietaris edifici
Minini.Concedida

INSTÀNCIES I PETICIONS.

Expt. 81/2021. Joan S.P. Concedida

G718/2021. Mihaela Coroian.
Sol·licitud per fer música i ocupar carrer.

Expt. 4/2021 Lorena A.M. i Daniel P.S. Ajornada
ASSUMPTES ECONÒMIC
G562/2021. Acord contracte obres: reparació paviment Passeig Marítim per manteniment vies públiques.
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de reparació
de paviment Passeig Marítim per manteniment vies públiques, a
Construccions Sentis Navarro 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 1.444,00,- € i 133,24 € d’IVA.
Expedient 655/2021. Acord de l’òrgan de Contractació de subministrament de columna troncocònica
i projectors 50 w per actuació ordenació ambiental
enllumenat públic
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, S.L.
dels bens i serveis següents:
4 UT. Columna troncocònica 4m ACT 80.76€ 323.04 €
18 UT. Projectors 50w Milan S 99,50 €
1.791,00 €
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de

La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a Mihaela C., titular del Bar Just Àlex, per fer música en
directe durant l’hora del vermut de les 11:00 h fins a les 14:00
h el dia 13 de juny de 2021.
LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 65/2021. Eléctrica del Ebro SA. Concedida
Obres: Nou empalmament amb línia aèria existent
de la xarxa del CT EBRO313 en suport de fusta
existent i es realitzarà la estesa de 15 m.
Bassa de Fornós 76 parcel·la 15 B de l’Ampolla
Expt. 82/2021. Delinternet Telecom S.L. Ajornada

Junta de Govern 3 de Maig
2021
DESPATX OFICIAL.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Trameten informe desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament
projectat del Parc eòlic Vandellòs II als termes municipals de Camarles, L’Ampolla, El Perelló, L’Ametlla de Mar, Tivissa, i Vandellòs
i L’Hospitalet de l’Infant, atès que existeixen elements determinants
de la biodiversitat que, ja d’inici, es consideren insalvables, per
l’afectació a l’àliga cuabarrada, espècie protegida de la fauna
salvatge autòctona.
INSTÀNCIES I PETICIONS.
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G75672021. Delegació Creu Roja L’Ampolla.
Sol·licitud parada i autorització per donar informació
mesures anticovid.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a la Delegació Creu Roja L’Ampolla per posar la parada
sol·licitada el dia 8 de maig, i cedir-los una carpa pel que s’hauran de posar en contacte amb la Brigada Municipal. Tanmateix
donar la nostra conformitat per a què el personal de la Creu Roja
doni informació de mesures anticovid durant caps de setmanal,
dimecres de mercat, Ironcat etc .
G490/2021. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de la Cervera.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir llicència municipal d’ús privatiu de la plaça núm. 27
1ra planta del pàrking del Barranc de Cervera a Antonio B.F.
G725/2021. Comunitat de Propietaris de l’edifici
del carrer Banys, núm. 9
Instal·lació màquina elevadora a la via pública.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer
Banys, núm. 9 de l’Ampolla per ocupar la via pública per pintar
la façana mitjançant la instal·lació d’una màquina elevadora, amb
una sèrie de condicionants.
G727/2021. Bernadette P.
La Junta de Govern, acorda:

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i JOSEL SLU per
a l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’una franja
del terreny amb referència cadastral 8223638CF0281C0001IR
emplaçat dins el sector “Cala María” del POUM de l’Ampolla amb
l’objecte de destinar-lo a la incorporació d’un carril bici, segons
document que consta a l’expedient.

Junta de Govern 13 de Maig
2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.
G835/2021. Comunitat de Propietaris de l’edifici
del carrer Banys / Vista Alegre
Instal·lació màquina elevadora a la via pública.
La Junta de Govern, acorda:
Autoritzar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys
/ Vista Alegre de l’Ampolla per ocupar la via pública per arranjar
la façana mitjançant la instal·lació d’una màquina elevadora, amb
una sèrie de condicionants.
La Junta de Govern, acorda:
Concedir a Constatin B. i Victoria Floretina B. l’ajut únic de 150,00
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement de la seva filla Ada.
G780/2021. Marc F.R.
La Junta de Govern, acorda:

Donar-se per assabentats de què Bernadette P. té 1 cavall i 3
ponys i voldria sol·licitar fins a 5 èquids en total a la finca situada
al polígon 131 parcel.la 36 de l’Ampolla.

Donar-se per assabentats de què Marc F.R. té 4 cavalls a la finca
familiar ubicada al polígon 132 parcel.la 15 de l’Ampolla.

G779/2021. Magnolia TV España SLU.

G532/2021. Patrícia A.V.

La Junta de Govern, acorda:

La Junta de Govern, acorda:

Col·laborar amb la productora Magnolia TV España SLU per a la
producció d’un dels programes de Jocs de cartes, d’acord amb
el detall dalt descrit.

Comunicar a la interessada que tot i no estar obligat a inscriure’s
al registre de nucli zoològic es procedent que comuniqui el numero d’animals al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS
Expt. 4/2021 Lorena A.M. i Daniel P.S. Concedida
ALTRES
G812/2021. Aprovació conveni entre l’Ajuntament
de l’Ampolla i URGRASAN ARAGON SL per a l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’un
terreny destinat a la incorporació d’un carril bici.

G8052021. Kathrin Susann L.S.
G867/2021. Ivan C.P.
Missa primeres comunions.
La Junta de Govern, acorda:
Comunicar al Sr. Ivan C.P. que l’Ajuntament iniciarà les gestions
per a obtenir l’autorització de Ports de la Generalitat.
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LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

ALTRES

Expt. 61/2021. Patrícia A.V. Concedida

G833/2021.Aprovació del conveni de col·laboració
entre el Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la
seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i
emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT).

Expt. 83/2021. Sindi P. Denegada
Expt. 84/2021. Club Nàutic Ampolla. Concedida
Expt. 86/2021. Patrícia A.V. Concedida
Expt. 87/2021. Joana Pérez Franch. Concedida
Expt. 88/2021. Josep Lluís L.C. Concedida
Expt. 89/2021. Mª José C.G. Concedida
Expt. 90/2021. Hans U.W. Concedida
Expt. 91/2021. Begoña F.G. Concedida
Expt. 82/2021. Delinternet Telecom S.L. Ajornada
ASSUMPTES ECONÒMIC
G819/2021. Acord contracte obres: fresat i reposició
paviment asfàltic de diversos carrers de l’Ampolla.
S’ha sol·licitat pressupost a 3 empreses:
Jorga construccions 2008 SLU .................. 14.585,57 € (IVA
inclòs).
Tecnologia de firmes S.A............................ 14.667,84 € (IVA
inclòs)
Redoasfalt S.L............................................. 13.836,,11 €
(IVA inclòs)
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar l’expedient de contractació menor de treballs de fresat
i reposició paviment asfàltic de diversos carrers de l’Ampolla,
a Redoasfalt 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 11.434,80,- € i 2.401,31 € d’IVA.

La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla per a
l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya, segons document que
consta a l’expedient.
G833/2021.Aprovació del Conveni de col·laboració
entre l’Institut Català de la Salut, Gerència Territorial
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla, per a
la posada a disposició dels espais adequats al municipi de l’Ampolla per a l’execució de campanyes
de vacunació en el marc del Sistema públic de salut
Catalunya
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la
Salut, Gerència Territorial Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla,
per a la posada a disposició dels espais adequats al municipi
de l’Ampolla per a l’execució de campanyes de vacunació en
el marc del Sistema públic de salut Catalunya, segons document
que consta a l’expedient.
G792/2021. Aprovació inicial, si escau, del “Projecte
pista multiusos”.
Durant el mes de maig de 2021 s’ha fet lliurament del document
tècnic amb un pressupost de contracta de 71.449,12 €,
La Junta de Govern, acorda:
Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte pista multiusos” a
situar a l’Hort de Salomó ‐ ZN POLLASTRE Sol PERI U.A.5 ‐ PARC.
ADV1 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.
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L'Ajuntament habilita el
portal tributari
Redacció
L'Ajuntament ha fet un pas més en el
seu compromís per convertir el municipi en una ciutat intel·ligent i el passat
mes d'abril va habilitar en el web del
consistori el portal tributari. L’objectiu
de posar en marxa aquest nou servei
és facilitar a la ciutadania el procés
de gestions amb l'administració.
Així doncs, els veïns i veïnes de l’Ampolla ja poden tramitar en temps real

Portal per fer els pagaments
de tributs.

Portal per fer el pagament de
la recaptació executiva.

Portal per pagar les multes.

el pagament de tributs, de multes i la
recaptació executiva des de qualsevol
dispositiu intel·ligent, ordinador, tauleta o telèfon mòbil, i sense haver de
desplaçar-se de manera presencial a
les oficines de les entitats bancàries.
El nou servei ha estat dissenyat perquè
qualsevol de les gestions es realitzin
d'una forma senzilla i no requereixin
un gran coneixement tècnic per part

de la ciutadania. L’alcalde Francesc
Arasa explica que "s'ha treballat per
crear un portal tributari accessible i
intuïtiu on els usuaris només cal que
segueixin els passos que s'indiquen
per fer la gestió”.
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L’Ajuntament renova la pantalla
de la plaça González Isla
Redacció
L’Ajuntament ha renovat recentment la
pantalla de la plaça González Isla.
El nou monitor, a diferència del que hi
havia anteriorment, permet projectar
imatges i vídeos. Entre el contingut
que es projectarà hi haurà informació
d’interès per a la ciutadania i material
audiovisual de promoció de la localitat.
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L’Ajuntament instal·la un nou
dispositiu DEA a la urbanització
de Cap-Roig
Redacció
L'Ajuntament ha finalitzat recentment
les obres de millora del carrer Rave
de Mar, situat al barri del Baconé, que
estava afectat a causa dels temporals
i tempestes que hi va haver l'últim any.
Aquests fenòmens meteorològics van
minvar considerablement l'ample de
la calçada, que va passar de tenir
entre 4 i 5 metres d'amplada a tenir-ne
2 en alguns punts. A més a més, hi
havia diversos sots al llarg de tot el
tram afectat.

Les actuacions que s'han realitzat han
estat, entre d'altres, la demolició del
paviment asfàltic existent per a la posterior pavimentació d'aquest tram de vial
amb formigó amb fibres i la col·locació de pedres d'escullera per evitar el
deteriorament del vial en aquest punt,
la formació de vorera i la realització
d'una cuneta de formigó amb fibres

entre les pedres d'escullera i el vial,
per tal de conduir les aigües pluvials
a un punt més baix i evacuar-les així
de cara al mar.
La inversió en aquesta actuació, que ha
tingut una durada d’una setmana aproximadament, ha estat de 12.032 euros
i ha anat a càrrec de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament finalitza les obres de
millora del carrer Rave de Mar del
barri del Baconé
Redacció
L’Ajuntament ha finalitzat recentment les
obres de millora del carrer Rave de Mar,
situat al barri del Baconé, que estava
afectat a causa de la tempesta Filomena que va haver-hi a principis d’aquest

2021. El temporal va minvar considerablement l’ample de la calçada, que va
passar de tenir entre 4 i 5 metres d’amplada a tenir-ne 2 en alguns punts. A
més a més, hi havia diversos sots al llarg
de tot el tram afectat.
Les actuacions que s’han realitzat han
estat, entre d’altres, la renovació del
paviment asfàltic de la calçada i de la
vorera, la instal·lació de pedres d’escullera a la cuneta que hi ha al costat
del mar amb l’objectiu d'evitar el de-

teriorament del vial en aquest punt, la
col·locació d’una vorada tipus tauló per
delimitar la vorera respecte a la calçada i el formigonat de la cuneta entre
les pedres d’escullera i el vial, per tal
de conduir les aigües pluvials a un punt
més baix i evacuar-les així de cara al
mar.
La inversió en aquesta actuació, que ha
tingut una durada d’una setmana aproximadament, ha estat de 12.032 euros
i ha anat a càrrec de l’Ajuntament.
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La Regidoria de Medi Ambient promou
diversos projectes i activitats per a
fomentar la cura de les platges
Redacció
L'inici de la temporada estival fa més
visible la problemàtica dels residus i
plàstics al mar. En el marc del pla de
compromís adquirit per la Regidoria de
Medi Ambient per cuidar el medi ambient del municipi, aquests mesos d'estiu
es continuaran promovent activitats i
projectes amb l'objectiu de mitigar l'impacte que els residus provoquen a les
platges i protegir l’entorn natural que
envolta l'Ampolla.
Enguany, la Regidoria de Medi Ambient ha instal·lat de nou tres boies SB
Buoy a la platja de les Avellanes i tres
més a la platja de Cap-Roig. Aquest
serà el segon any que la costa del nostre municipi disposarà d'aquests dispositius, els quals filtren microplàstics, per
a recollir informació sobre quins tipus
de plàstics hi ha presents a les aigües
del litoral de la població.
Com a novetat respecte a l'any anterior, l'Ajuntament ha signat un conveni amb l'Institut Català de Recerca de
l’Aigua (ICRA), en el qual també participa l’Ajuntament d'Altafulla i altres
instituts de Barcelona. Aquest conveni,
entre altres aspectes, proporcionarà un
estudi més extens sobre la presència
d'aquests materials gràcies als diversos
punts de mostreig que hi haurà al llarg
de la costa catalana. De la mateixa
manera que l'any passat, "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", explica la regidora de
Medi Ambient, Meritxell Faiges.

regidora. "Les llaunes, fetes d’alumini,
són un dels productes que tenen més
capacitat per a ser reciclats i, malauradament, un percentatge molt petit torna
a la cadena de reutilització", afegeix
Faiges.

Un altre projecte que s'ha impulsat és
la instal·lació de l'escultura El peix que
menja plàstic, la qual està ubicada a
la platja de les Avellanes. La seva funció és la d'un contenidor que està pensat per cridar l'atenció i així promoure
el correcte reciclatge del plàstic en un
dels espais naturals on s’utilitza una
gran quantitat de recipients d’aquest
material. Al mateix temps, també pretén crear consciència sobre que si
aquests residus es tiren al mar, molt
probablement acabaran sent ingerits
per peixos reals.

Per últim, un any més es duran a terme
quatre tallers a la platja de les Avellanes, adreçats a infants i famílies, que
tindran com a objectiu conscienciar
sobre el reciclatge i la cura de l'entorn
natural. "Creiem que una bona educació mediambiental és fonamental per
tal de canviar les coses", declara la
regidora de Medi Ambient, Meritxell
Faiges. Aquests tallers, que porten com
a títol Una mirada al mar, aprofundeixen en les deixalles que es troben en
aquest entorn i quin ús se'ls hi podria
donar abans de ser abocades indegudament, sigui al mar o a altres indrets.

En aquesta mateixa línia, la Regidoria
de Medi Ambient ha posat tres compactadores de llaunes a les platges del
municipi, dos a la platja de Cap-Roig
i una a la de les Avellanes. Aquests
dispositius serveixen per aixafar la
llauna i que aquesta quedi emmagatzemada dins un dipòsit, reduint l'espai
i facilitant el seu trasllat a la planta de
selecció i tractament de residus."Juntament amb el plàstic, la llauna és un
dels residus que més freqüentment acaba dipositat dins del mar", comenta la
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La platja de les Avellanes i la de CapRoig i el Club Nàutic Ampolla renoven
la bandera blava
Redacció
La platja de les Avellanes i la de CapRoig i el Club Nàutic Ampolla han renovat aquest any la bandera blava, la qual
reconeix internacionalment la qualitat de
les platges i els ports esportius. Com cada
any, un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental ha atorgat
aquestes distincions, tal com va anunciar
el dia 11 de maig l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC).
Aquests guardons de prestigi mundial
valoren i premien la gestió ambiental i la
seguretat, les instal·lacions i la prestació
òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les
platges una qualitat de l’aigua excel·lent
i als ports una òptima gestió ambiental.
El jurat internacional Bandera Blava
2021 ha concedit a Catalunya 119 banderes, de les quals onze són per a platges
de les Terres de l’Ebre i dues per a ports
esportius de la costa del Delta de l’Ebre.
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El Projecte LIBERA segueix impulsant
accions per combatre els efectes dels
temporals i l’ocupació d’espècies
invasores a la zona del Goleró
Redacció
En el marc del Projecte LIBERA, els
dies 19 i 20 d’abril es va realitzar
a la zona del Goleró una acció de
plantada de tamarius i neteja de l’espai amb l’objectiu de millorar l’entorn
natural. En l’activitat, organitzada pel
GEPEC-EdC i amb el suport de l’Ajuntament i la col·laboració de l’Associació Cultural Sant Jordi de l’Ampolla,
hi van participar alumnes de l’escola
Mediterrani i estudiants de l’Escola
Agrària d’Amposta.
L’alumnat de l’Escola Agrària d’Amposta va estar custodiant i fent créixer
les estaques de tamariu que es van
preparar el passat mes de desembre de 2020 a la platja de l’Arenal.
Aquest abril, un cop els tamarius van
estar arrelats i va arribar la primavera, van ser plantats entre la bassa de
les Olles i el Goleró, per tal que fixin
la sorra de les dunes quan es facin
grans. Aquesta acció ajudarà a disminuir
els efectes dels
temporals a
la platja i
s’espera que
ajudi a

mantenir la sorra a la duna. Els darrers temporals ja han fet retrocedir la
platja a l’inici de la zona de l’Arenal,
i afegint plantació es busca minimitzar
aquest tipus d’efectes.
Els alumnes de l’escola Mediterrani
van col·laborar en la plantació, van
aprendre què és un tamariu i la importància de les accions que s’estan
realitzant en aquest espai tan especial
i sensible.
Les actuacions també pretenen treure
brossa de l’entorn natural, especialment en zones litorals on l’efecte de
les onades acumula residus i perjudica la fauna i la flora. Amb la recollida de brossa per part de l’alumnat

de l’escola de la nostra població,
l’organització va voler visibilitzar la
problemàtica entre el col·lectiu més
jove del municipi i va aconseguir
conscienciar-lo de la importància
de tenir cura de la natura. Des del
GEPEC-EdC i l’Ajuntament fem una
crida perquè entre tothom sumem esforços!
Aquesta iniciativa, finançada per
Ayudas para el Apadrinamiento de
un Espacio Natural de Seo/Birdlife i Ecoembes, és “un crit a l’acció
perquè, entre tots, puguem alliberar
molta més vida a favor de la biodiversitat”.
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La Regidoria de Cultura organitza la Setmana
Cultural, aquest any sota el lema 'La natura
també és cultura'
Redacció
La Regidoria de Cultura ha organitzat un
any més la Setmana Cultural, aquest any
sota el lema La natura també és cultura.
Les activitats, que van tenir lloc del 19 al
25 d'abril, buscaven promoure la cultura
entre els veïns i veïnes de l'Ampolla.
Entre els actes programats, hi havia
contacontes per als alumnes de cicle
infantil, cicle inicial i cicle mitjà de l'escola Mediterrani i un concurs de dibuix
adreçat als estudiants de cicle superior.
Tot i que tots els dibuixos fets pels participants eren molt originals, només dos

van poder obtenir un premi: el dibuix
d'Irene Carstei, de 5è curs, i el d'en
Magí Brull, de 6è curs.
En el marc d'aquestes propostes, també
es van convocar dos concursos a través
de les xarxes socials, ja que les mesures
sanitàries per contenir els contagis de
Covid-19 van fer impossible organitzar
actes presencials.
Un dels concursos va ser un trivial. Durant cinc dies es van publicar preguntes
sobre un llibre o conte clàssic. L'únic

requisit per entrar al sorteig del premi
era contestar cada dia correctament
les qüestions proposades. En aquesta
ocasió, la guanyadora va ser Gemma
Sánchez, qui va rebre un val de 40 euros per a bescanviar per llibres en una
de les llibreries del municipi.
L'altre concurs convocat era fotogràfic. Les persones participants havien
de compartir a les xarxes socials fotos
de la natura que envolta l'Ampolla. La
guanyadora va ser Mª José Casao, ja
que la seva fotografia va ser la que va
obtenir més m'agrades. El seu premi va
ser un val de 50 euros per a gastar en
qualsevol comerç, establiment o restaurant de l'Ampolla.
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A més a més, dins dels actes de la Setmana Cultural 2021, la Dra. Gemma
Caballé va presentar de forma telemàtica el llibre La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda.
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi,

es va entregar als alumnes de cicle infantil i cicle inicial de l'escola Mediterrani el conte El pop Medi, una iniciativa
del cos de Policia Local de l'Ampolla
amb el suport de l'Ajuntament per a
editar el llibre. La història tracta sobre
la seguretat viària, continuant amb la

campanya sobre aquesta temàtica que
s'està promovent al centre escolar. A través del pop Medi, es fa una reflexió als
més petits de la importància de posar-se
el cinturó de seguretat quan es va en
cotxe.
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Autora: Irene Carstei

La regidora de Cultura, Meritxell Faiges, vol transmetre "la satisfacció que
ha suposat veure la gran participació
en les activitats que es van dur a terme
durant la Setmana Cultural 2021. Desitgem que per a la pròxima edició es
puguin organitzar actes de carrer i viure
la cultura de forma plena".

Autor: Magí Brull
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Veïns i veïnes de L’Ampolla refunden una
associació cultural gairebé centenària
Guillem Comí

d’art contemporani que estigui alineada amb els valors de l’associació, per
fer arribar aquesta disciplina a tota la
gent interessada. Tot això els permet
seguir la important senda traçada per
la desapareguda Societat Unió Cultural
de l’Ampolla dels anys 30, fundada per
pares i avis dels actuals fundadors, amb
la fi de que el seu llegat se preserve
sumant esforços.
La Societat Unió Cultural Ampolla
(SUCA) s’ha posat en marxa fa pocs
dies com conseqüència de la decisió
d’un grup de veïns de la localitat costera, compromesos amb la cultura i tot lo
relacionat amb el tema social. Aquesta
nova associació es fruit de la consideració oportuna d’establir a l’Ampolla una
entitat, sense finalitats lucratives, per a
promoure, estimular, fomentar, desenvolupar i recolzar quantes accions culturals i socials se plantegen.
Aquesta nova associació, homònima
a l’associació fundada al 1929, encapçalada pel seu president d’honor,
Ramon Pinyana Cabrera, i acompanyat del seu president, Guillermo Comí
Callau, entre d’altres, sorgeix amb la
finalitat d’impulsar i patrocinar una
serie d’activitats encaminades, amb la
col·laboració amb entitats publiques i
privades, a divulgar i protegir el ric i
notable patrimoni històric i cultural ampollero. A més a més, també tenen com
a finalitat promoure qualsevol activitat

Per al compliment dels objectius anteriors, en Guillermo Comí ens explica
que l’associació realitzarà diverses
activitats com impulsar la creació d’un
museu etnològic i sala d’activitats múltiples, d’un espai cultural i d’un auditori.
També organitzarà i promourà conferències, presentació de publicacions,
tallers i trobades periòdiques per a debats i xerrades sobre temes socials, culturals i artístics. Dintre del pla ordenat
d’activitats ocupa un interès especial la
organització d’esdeveniments artístics i

literaris i aules d’activitats culturals. L’entitat busca col·laborar amb les juntes
de veïns i centres educatius del poble
per a la realització d’activitats culturals
i festives.
Francesc Arasa, alcalde del municipi,
ha donat la benvinguda a aquesta
societat que neix, en paraules del seu
president, amb l'objectiu de «convertir-se en un vehicle idoni per a fomentar
la cultura i la rica història del municipi,
així com contribuir a preservar i conservar el patrimoni històric per a la seva
divulgació de cara a les futures generacions». La SUCA, que va formalitzar
la seva inscripció oficial fa pocs dies,
ja ha posat de manifest que ofereix la
seva col·laboració al govern local.
Per ultim, Guillermo Comí Callau remarca que la SUCA «és un projecte
en el que tots els seus membres han
posat moltes il·lusions i energies i que
avui podem dir amb satisfacció que és
una realitat ja que l’estem començant
a consolidar, amb el recolze del nostre Ajuntament, dintre del teixit social
de l’Ampolla». D’altra banda, concreta
que l’associació sense finalitats lucratives «treballa i treballarà per dotar al
poble d’infraestructures i esdeveniments
que donen facilitats a la gent a accedir
a la cultura del poble i la cultura contemporània, sense deixar de banda el
tractament dels temes socials que tant
preocupen a la població». Un cop ex-
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plicades les activitats de la associació
que presideix no voldríem tancar l’entrevista sense adreçar-li unes quantes
preguntes més a títol de curiositat.
Quin numero de socis teniu en
l’actualitat?
Actualment som 15 socis fundadors,
tots contactats pel boca-orella i l’objectiu és arribar a 100 socis a finals d’any.
La SUCA rep subvencions d’organismes oficials?
Estem treballant des del mes de gener
d’enguany, però fins fa no res que hem
obtingut el NIF provisional, que ens permetrà canalitzar les subvencions dels
organismes oficials. A dia d’avui, amb
l’únic organisme que hem pogut avançar, gràcies a la seva proximitat i bona
voluntat, ha estat amb l’Ajuntament de
L’Ampolla.
Estem vivint un any difícil, a
causa de la pandèmia, i moltes
associacions a escala global
estan sota mínims d’activitats.
Què heu programat vosaltres
per al que resta d’any?
Tenim preparada una programació
per a complementar les Festes Majors
de L’Ampolla (Sant Joan) que constarà
d’una exposició col·lectiva d’art (del 18
al 28 de juny), una exposició de dibuix
dels alumnes de l’escola de L’Ampolla i
de pintors Amateurs (del 19 de juny al
26 de juny), una festa-presentació de
l’associació (19 de juny), l’organització
de la rebuda de la flama del Canigó i
de la foguera de Sant Joan (23 de juny)
i una sessió de contacontes pels mes
menuts (el dissabte 26 de juny). D’altra

banda, al mes d’Octubre tenim pensat
fer unes activitats d’art contemporani
que impliquin la participació de la gent
del poble on ells col·laboraràn amb els
artistes per a la creació de l’obra. A
més a més, durant els propers mesos,
farem presentacions de llibres, xerrades, tallers i cicles culturals enfocats a
dinamitzar la vida social i cultural del
poble.
I per al pròxim 2022?
El 2022 és més ambiciós encara, on,
a part d’oferir com a mínim el mateix
que aquest any d’esdeveniments, treballarem per recuperar i catalogar l’arxiu
audiovisual històric de L’Ampolla per
posar-lo a disposició dels veïns i veïnes
i, a la vegada, tenir material per crear
altres esdeveniments culturals i socials.
A més a més, ens servirà per dotar de
material al futur museu etnològic del poble.
Col·laboreu amb altres entitats
socials i culturals de l’Ampolla?
La nostra intenció, i així ho tenim reflexat
als estatuts, és crear sinergies i vincles
que ens permetin fer més en favor de la
cultura a L’Ampolla. Estem oberts i som
proactius alhora de parlar amb totes les
entitats que estiguin al nostre abast per
aconseguir els nostres objectius.
Que tal la relació amb l’Ajuntament?
Excel·lent. L’Ajuntament, des del primer
moment, havent detectat també una necessitat amb l’àrea cultural i sabent de
importància del capital humà en aquest
aspecte, ens ha donat totes les facili-

tats per a que podem desenvolupar les
nostres activitats. Ha entès perfectament
que els/les ampolleros/eres tenen unes
necessitats socials i culturals i que necessiten expressar-les i/o portar-les a
cap.
Bé, moltes gràcies per haver-nos atès. Ens hem deixat
alguna cosa al tinter?
Només animar a la població de L’Ampolla a participar i col·laborar amb tot
el que vulgui aportar, ja que seran més
que benvinguts.
Doncs res, que seguiu amb ànim per a
portar a cap vostre programa, a pesar
de les adversitats.
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"Escollir a què dedicar-se és qüestió
d'anar provant, jo tenia dubtes entre
l’enginyeria i les humanitats i ara el
meu àmbit professional és una mescla
de totes dues"

Mireia Curto Perelló - Periodista
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ANNA SÁNCHEZ CABALLÉ, nascuda a
l'Ampolla, és graduada en Pedagogia
amb Premi Extraordinari per la Universitat Rovira i Virgili. Ha cursat el màster
interuniversitari en Tecnologia Educativa: 'E-learning' i Gestió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili, la
Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la Universitat de Múrcia obtenint el Premi Extraordinari de
Màster per la URV. Fa uns mesos que és
doctora en Tecnologia Educativa per la
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat
de les Illes Balears, la Universitat de
Lleida i la Universitat de Múrcia.
Actualment, coordina el màster en
Tecnologia Educativa i Competència
Digital Docent a la Universitat Isabel I,
ubicada a Burgos, i lidera la línia d’investigació sobre innovació educativa en
aquesta mateixa universitat.
Prèviament, ha estat sis anys treballant
com a becària de recerca a la Universitat Rovira i Virgili i també ha estat
tutora de treballs finals de màster a la
Universitat Oberta de Catalunya. A
més a més, fora del món acadèmic ha
treballat com a formadora de la Creu
Roja impartint cursos d’informàtica per

Per què vas decidir estudiar Pedagogia?
Abans d'iniciar el grau de Pedagogia vaig cursar el batxillerat tecnològic a l’Institut de Camarles i recordo que en
aquell moment volia ser enginyera, però no tenia les idees
massa clares. Així doncs, sense massa reflexió, quan em
va tocar escollir el grau vaig decantar-me per pedagogia
perquè em va semblar que em proporcionaria oportunitats
creatives i variades per a accedir al mercat laboral.
Avui en dia, per escollir a què dedicar-se crec que la qüestió, si no es tenen les idees molt clares, és anar provant i
trobant el teu lloc professional. Per exemple, jo tenia dubtes
entre l’enginyeria i les humanitats i de moment el meu àmbit
professional podríem dir que és la tecnologia educativa, és
a dir, una mescla de totes dues.

a gent gran i cursos de monitors i per
a l’editorial Santillana creant material
formatiu per a docents.
L'ampollera ha rebut diversos reconeixements per la seva feina com el Premi
a la Millor Comunicació del Congrés
CIEDO 2018, el Premi Futurs Joves
Investigadors que atorga la Universitat
Rovira i Virgili, el Premi d’Investigadora
Emergent de l’European Educational
Research Association i el seu Treball
de Fi de Grau de Pedagogia va ser
distingit pel Col·legi de Pedagogs de
Catalunya.
Quan li preguntes per les seves aficions
explica que fa un any, quan vivia a
Tarragona abans que s'iniciés la pandèmia, anava a una acadèmia de ball.
En aquella època pre-Covid també s'ho
passava bé viatjant i anant a festivals
de música. Actualment, gaudeix de la
cultura amb els concerts o al cinema
i confessa que, tot i que no sap si és
ben bé una afició, li agrada tornar a
l'Ampolla a veure la família i els amics i
a menjar plegats ostres, anguiles, torrades amb allioli i beure vermut.

tot el que implicava. La meva iniciació en aquest camp va
ser progressiva gràcies a una professora que em va oferir
col·laborar en el seu grup de recerca més o menys quan
feia tercer de Pedagogia. Des d’aquell moment fins avui he
seguit dedicant-m’hi.
El Treball de Fi de Grau va ser reconegut com a
millor TFG del grau de Pedagogia pel Col·legi de
Pedagogs de Catalunya. Explica'ns sobre què investigaves...
D’això ja fa molts anys i potser ha quedat una mica obsolet,
però el meu Treball de Fi de Grau se centrava a dissenyar
un MOOC, que és una espècie de curs en línia obert, per a
formar els docents en habilitats digitals.

Quan vas començar el grau universitari ja tenies
clar que dedicaries la teva carrera a la recerca?

Has realitzat el màster universitari i el doctorat
sobre tecnologia educativa, un sector en constant
canvi. En quin moment ens trobem ara mateix?

En el meu cas, quan vaig iniciar els meus estudis universitaris no tenia cap mena de perspectiva d’iniciar-me en el
món de la recerca. De fet, no sé ni si n’era conscient de

Crec que la resposta a aquesta pregunta pot variar en funció de si s’enfoca des del vessant més tecnològic o de l’educatiu. En el primer cas, els darrers anys s’han començat a
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Lectura de la tesi doctoral en Tecnologia Educativa (Universitat Rovira i Virgili, Universitat de les Illes Balears,
Universitat de Lleida i Universitat de Múrcia).

integrar amb força la realitat virtual i la robòtica i, en els
anys vinents, diria que començarem a implementar les intel·
ligències artificials.

ció. Sobretot arran de la pandèmia de la Covid-19, ja que
moltes de les activitats que realitzem en la nostra quotidianitat es van veure afectades i les vam haver de virtualitzar.

No obstant això, com que la meva especialitat és l’educació, aprofundiré més en aquesta segona opció. Quan s’integren les tecnologies a l’aula s’han de tenir presents diversos
factors. Principalment, cal dedicar especial atenció al contingut que es vol treballar, a la metodologia/pedagogia per a
ensenyar-lo i també a la tecnologia que s’integra en aquest
procés. En referència a la tecnologia, que normalment és
l’aspecte més cridaner, crec que és important destacar que
el que realment importa no és com sigui d'innovadora, sinó
la seva adequació a allò que volem ensenyar. Solament
quan es contempla la integració de la tecnologia en els processos d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva
global aconseguim que aquests tinguin sentit.

Creus que és important l’ús de la tecnologia per
part dels mestres i professors?

Actualment, crec que cal aprofitar la potencialitat que tenen els dispositius mòbils, ja que la majoria dels estudiants
n’acostumen a tenir un al seu abast.
Com ha evolucionat el sector des que vas començar el màster fins que has acabat el doctorat?
El meu procés de doctorat ha durat tres anys, i cal tenir en
compte que la ciència evoluciona lentament i encara més
amb les baixes inversions que s’hi fan. En aquest sentit no
diria que darrerament hi hagi hagut grans canvis, però sí
que he notat una major sensibilització per part de la pobla-

No crec que sigui important, sinó imprescindible. No només
això, sinó que els docents han de disposar d’unes habilitats digitals adequades. Els mestres i professors, siguin del
nivell educatiu que siguin, són referents per als estudiants i
han d’assegurar-se de preparar-los per a poder fer front als
reptes del segle XXI quan acabin la seva etapa formativa.
Això implica acompanyar-los en el seu procés per a desenvolupar la competència digital. La competència digital
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és un conjunt de coneixements, habilitats i actituds relacionats amb la tecnologia i el seu ús. De fet, organismes i
institucions de renom internacional, com la UNESCO o la
Unió Europea, ja s’han pronunciat al respecte indicant que
és indispensable desenvolupar aquesta competència per a
poder formar part de la societat actual.

finalitat de millorar. A més a més, aquest no és un procés de
millora únic, sinó que està en constant evolució i cal anar
actualitzant les metes que es plantegen.

De fet, la meva tesi doctoral va consistir en una anàlisi institucional del nivell de competència digital dels estudiants de
la Universitat Rovira i Virgili.

Avui dia, formo part del grup d’investigació reconegut de
la Universidad Isabel I d’humanitats i ciències socials i en
lidero la línia d’innovació educativa. A més, col·laboro amb
investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili.

A Catalunya, es fa un bon ús de la tecnologia
durant el procés educatiu?
A Catalunya, com a quasi tot arreu, queda un llarg camí
per recórrer en aquest sentit. Personalment, considero que
cal reforçar la formació dels docents en tecnologies perquè
a banda de facilitar-los les tasques de la seva feina, com
poden ser l’avaluació i la comunicació amb les famílies,
també són imprescindibles per a capacitar els estudiants pel
context actual.
En tot cas, el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya compta amb un pla d’educació digital que se
centra en tres pilars: assegurar l’accés a les tecnologies dels
estudiants, augmentar el nombre del professorat competent
digital i elaborar una xarxa de col·laboració entre centres
per a facilitar tot aquest procés.
Quin seria el país pioner en l’ús de la tecnologia
a les aules?
És cert que durant molts anys s’ha considerat Finlàndia com
a país referent en el camp de l’educació. No obstant això,
des de la meva perspectiva no crec que les comparacions
siguin una bona idea. Al final, cada país i regió disposa de
les seves particularitats i cultura, i això implica que requereixi estratègies diferents per a assegurar el desenvolupament tant de la formació en general com de les d’habilitats
digitals de la ciutadania. Crec que el més escaient és que
cada regió s’autoavaluï, detecti les seves mancances i cerqui referents de prestigi acadèmic i organitzacionals amb la

Actualment, on estàs desenvolupant la teva recerca?

Fes-nos cinc cèntims sobre què estàs investigant...
Principalment, la recerca que estic desenvolupant darrerament se centra en la competència digital tant d’estudiants
com de docents i en la narrativa transmèdia. Per fer-ne
cinc cèntims, podríem dir que, com ja he dit, la competència digital és un conjunt de destreses i coneixements
referents a la capacitat de cercar i escollir la informació,
analitzar dades, produir recursos multimèdia i participar
en la ciutadania digital d’una manera segura, entre d’altres. Pel que fa a la narrativa transmèdia, podem definir-la
com aquell tipus de relats i coneixement que construïm a
partir de consultar diferents tipus de mitjans, siguin digitals
o no (els diaris, els noticiaris de la televisió, les xarxes socials...).
Quines són les teves intencions de futur?
Per ara m'agradaria seguir fent carrera universitària i treballant com a professora i investigadora. S'ha de tenir en
compte, però, que és un àmbit força competitiu que requereix molt d'esforç i, tot sovint, això no t'assegura arribar a
una bona posició. Així que, com deia, la meva intenció és
seguir treballant en aquest camp, però mai se sap quines
oportunitats i interessos em poden dur a canviar de feina. A
més, probablement, de manera complementària m'agradaria fer alguna incursió al món editorial per escriure literatura
infantil. Però, certament, tot això ja es veurà.

Moment de l'entrega del premi d'investigadora emergent de
l'European Educational Research Association.Foto cedida
per: EERA - European Educational Research Association
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ERASMUS+ a l’institut de Camarles
en temps de pandèmia
Olga Bertomeu - Departament de Llengües Estrangeres de l’institut de Camarles
Des del març de 2020 els projectes
Erasmus+ que tenim a l’institut de Camarles s’han vist afectats per la Covid-19. A causa de la pandèmia hem
hagut de postposar totes les mobilitats
previstes : Polònia, Eslovàquia, Romania, Bulgària i les estades dels altres
països als nostres pobles. Malgrat tot,
hem continuat treballant amb el projecte
de forma online i s’ha demanat allargar la durada dels
projectes
per
un any més,
per veure si
podrem realizar tots
els viatges
previstos inicialment.
Amb el projecte “Smart Waste Managers” que
estan fent els alumnes que ara cursen
4t d’ESO, el curs passat van continuar
treballant a casa el tema “Food waste”(
Malbaratament del menjar) i van elaborar un llibre online de receptes tradicionals, van elaborar amb els seus grups
transnacionals 10 dietes setmanals
basades en menjars saludables i que
tinguin poc impacte en el medi ambient
així com receptes basades amb les sobres del dia anterior. Vam deixar per al
setembre la creació del compost i l’anàlisi d’aquest, ja que no podíem anar a
l’institut. Però tan aviat vam començar el
nou curs es va posar en marxa l’elaboració del compost i ara el farem servir
per al nostre hortet ecològic. Aquest
curs, durant el primer trimestre vam començar a treballar en el tema “Clothes
Waste” (malbaratament de la roba).
Vam elaborar presentacions juntament
amb els alumnes dels altres països sobre diferents teixits així com els texà,
cotó, seda, pana, acrílics… recopilant informació de quant
es llença cada any, quanta
energia es gasta per fabricar-los, quant reciclem…
Vam tenir diferents trobades online amb els alum-

nes dels altres països per contrastar
informació i crear les presentacions.
Vam analitzar els diferents materials al
laboratori per mitjà de la combustió i
vam analitzar els seus components.
També vam crear vídeos per donar
idees de com reutilitzar la roba vella o
que no ens va bé. Durant el segon i
tercer trimestre treballem un nou concepte “Energy waste” ( malbaratament de
l’energia). Hem analitzat les nostres factures de la llum , entenent els diferents
conceptes que trobem, i hem vist quins
mesos consumim més i quins menys,
hem atès una conferència online per
una experta en energia d’Alaska per
poder després fer presentacions sobre
diferents tipus d’energia amb els nostres
companys transnacionals i aquestes les
hem presentat online també i hem fet
vídeos Tik-Tok per donar consells de
com estalviar energia. Amb el projecte
“Integrated Learning Challenges” que
aquest curs estan fent els alumnes de
3r d’ESO, estem treballant activitats de
llengua i literatura. Aprofitant el tema
del Coronavirus, vam fer algunes activitats de vocabulari, opinió, articles…
sobre el tema. Després vam continuar
treballant el tema de l’aigua en les nostres literatures: la seva simbologia, com
es tracta el tema tant a la poesia i narrativa catalana i espanyola i a les altres
literatures dels altres països. Entre tots
els alumnes de tots els països han elaborat la lletra de la cançó del projecte
i el professor de música de l’institut ha
elaborat la música i ara farem la gravació. En parelles internacionals els alumnes han creat poemes sobre el tema de
l’aigua i també en grups
internacionals han investigat sobre narratives famoses on el

tema de l’aigua és present i a partir
d’aquestes han fet adaptacions i han
escrit les seves pròpies històries amb
l’app “Story Jumper”. En dilluns es reuneixen els alumnes de cada grup transnacional per treballar les històries. Hem
fet un concurs de fotografía i estem treballant en un e-book sobre les nostres
tradicions.
Per tant, els projectes han continuat vius
i tant alumnes com professors hem estat
treballant perquè aquests vagin endavant i aconseguim els objectius fixats
des d’un principi. Ara només desitgem
que el pròxim curs puguem realitzar tots
els viatges previstos i així poder conèixer millor els nostres companys i poder
acabar els projectes amb la satisfacció
d’haver superat tots els entrebancs i tenir uns grans productes finals.
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Coses Nostres
Lluís Bultó i Antolin - ciutadà de l’Ampolla
El proper 15 de juny, es celebrarà la III Jornada anual de
conscienciació i sensibilització, organitzada amb motiu
del "Dia Mundial de la Presa de Consciencia de l'Abús i
el Maltractament vers les Persones Grans"

El grup de treball per a la lluita contra el maltractament
del Consell de la Gent Gran de Catalunya,

Per aquest motiu i per ser de gran interès pel nostre col·
lectiu, he cregut pertinent fer-vos arribar el text que hi
presentarà el Grup de treball contra els maltractaments
del Consell Gent Gran de Catalunya.

•

Encara que es desconeix la magnitud del maltractament de la gent gran, la seva importància social i
moral és indiscutible i enguany s’accentua degut al
aïllament necessari per protegir-nos dels efectes de
la pandèmia pel coronavirus.

•

La incidència acumulada a les residencies per la
gent gran, fan urgent i necessari replantejar aquest
nivell assistencial i preparar a la societat cap un envelliment digne, que no faci necessari l’externalització de la nostra llar habitual.

•

Volem animar a les persones que pateixin algun tipus
de maltractament o abús ja sigui psicològic, econòmic, de desatenció, físic o d’abús sexual, que ho
denunciïn, també si en tenen constància o sospita
que ho facin els familiars, amics o veïns. La policia,
la fiscalia o els serveis socials son les vies per poder
ajudar a una persona que per les seves condicions
està en la majoria dels casos totalment indefensa.

Si bé és un tema tabú, el maltractament a les persones
grans ha començat a guanyar visibilitat a tot el món, és
un problema social mundial que afecta la salut i els drets
humans de milions de persones. Es un problema social
generalitzat que pot afectar a una persona independentment de la seva classe social o del seu entorn de residència i que afecta majoritàriament a la població femenina.
No obstant, s’acostuma a amagar perquè és considerat
un assumpte essencialment privat
La iniciativa de Bon Tracte a la Gent Gran es basa en
diversos punts bàsics:
•

El canvi de visió sobre les persones grans que formen part de la nostra societat.

•

La iniciativa en la intervenció amb persones grans
vulnerables per prevenir possibles situacions de maltractament.

•

El suport constant a persones que estan vivint el problema per ajudar-les a sortir d’aquesta situació i millorar-ne la protecció i la manera de fer-hi front.

•

L’acompanyament i seguiment per a la seva recuperació completa.

Volem manifestar que:

Durant aquest temps de confinament, els diaris, només
s’han fet ressò de l’aïllament en els centres residencials, i
no han parlat de les seves conseqüències com el retrocés
del nivell cognitiu de les persones residenciades ingressats, el retrocés en els processos motrius o els afectius
per la manca de contacte amb els seus fa miliars.
En un problema global de tota Europa i es necessari
que tots els estats incorporin programes per solucionar
un dels problemes greus que te la gent gran: l’aïllament
no desitjat.
Cal posar fil a l’agulla i en les associacions hem de
treballar perquè no és facin realitat els aires pessimistes
que és respiren. La gent més gran de 65 anys, som un
20 % de la població i som suficientment vàlids per defendre els nostres drets com a persones, sense mirar la
edat que tenim.
Em de defensar tot allò que hem aconseguit evitar que
els maltractaments vagin en augment. Cal gent gran activa per posar-se al davant de les associacions, per liderar-les i donar la veu d’alerta a les administracions per
que siguin sensibles davant d’aquestes circumstàncies.
Consell Gent Gran de Catalunya
Grup de treball contra els maltractaments

Foto: Paco Cabrera
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XURIGUER COMÚ – CERNICALO VULGAR
(Falco Tinnunculus)
Paco Cabrera Curto
Procedència i distribució: El Xoriguer és el Falcònid
mes comú a bona part d’Euràsia i d’Àfrica. A Catalunya,
és especialment abundant a les planes de ponent (entre el
Segrià i la Segarra), al Camp de Tarragona, al Delta de
l’Ebre, a la zona costanera del Alt Empordà, i altres llocs de
Catalunya. Essent un dels Rapinyaires que caça en terrenys
oberts, defuig de les contrades boscoses.
Morfologia: Pesa al voltant de 200 g. el mascle i 167
g. la femella, es relativament petit en relació amb altres
rapinyaires, però mes gran que la majoria de les demés
aus. Les ales, de color vermellós amb taques negres, així
com una cua llarga mol distintiva, gris per la part superior
amb les puntes rodones i negres, el cap del mascle es
de color gris, medeis entre 34-38 cm. del cap a la cua
i de 70-80 d’envergadura alar. És força comú i es fàcil
d’observar i de distingir-lo per la seva manera de volar quan
caça, restant gairebé aturat cara a vent, a poca alçada
batent ràpidament les ales com un helicòpter ( es el que
s’anomena fer l’aleta).
Comportament: Els Xoriguers que crien al sud i centre
d’Europa són sedentaris o realitzen migracions locals (
per exemple, al Pirineu son abundants a l’estiu però n’hi
romanent pocs a l’hivern). Els del nord d’Europa, per
contra, son migradors, per la qual cosa les poblacions
al nostre país, es veuen incrementades amb hivernants.
S’adapta força bé al medi urbà. A Barcelona hi ha una
bona població, antigament hi havia una colònia que niaven
als penya-segats de Montjuic, s’alimentaven als camps dels
Delta del Llobregat.
Alimentació: Caça principalment
al terra, insectes grans com,
les llagostes, libèl·lules,
petits rosegadors, escarabat
com l’escarabat pudent,
l’escarabat piloter gran
escarabat terrer, cadells,
rèptils com sargantanes,
dragons
comuns,
serps d’aigua, petits
ocells, etc

Reproducció: Nidifica a les escletxes de roques o
d’edificis, forats d’arbre, ocupen els nius dels còrvids. La
posta sol ser de entre 3 i sis ous, la incubació dura entre 23
i 31 dies, sempre es la femella qui fa la incubació, mentre
que el mascle s’ocupa de portar-li menjar .Comença la cria
a la primavera es a dir entre abril-maig. Quan els poll ja
han sortit de l’ou, es la parella que s’ocupa de portar-los
l’aliment a les 4-5 setmanes els joves abandonen el niu, però
la família es manté molt unida durant unes poques setmanes,
fins que els joves es poden valer per ells mateixos i caçà. Els
joves maduren sexualment en la següent temporada de cria.
Curiositats: A la zona
del Goleró tenim una
parella fixa cada
any.
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L’OBESITAT
INFANTIL
En els últims anys, l’obesitat infantil ha estat reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una prioritat en
el pla d’acció mundial de l’any 2013-2020 tant per la prevenció com per al control de les enfermetats cròniques.
A dia d’avui existeix una dada alarmant, i és que l’obesitat infantil afecta a 4 de cada 10 infants entre els 6 i 9 anys, i més
encara si aquests infants viuen en famílies amb unes rendes més baixes, per tant això és un determinant important tant en la
prevenció com en el tractament d’aquesta obesitat infantil.
A més a més s’ha observat que existeix més prevalença a Espanya respecte a Europa i més encara en els països del sud,
per tant una estratègia seria observar les accions que es realitzen als països nòrdics ja que aquests tenen una prevalença
menor d’obesitat.
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Per tant, conegudes aquestes causes multifactorials sembla
clar que podem actuar fàcilment amb:

G

L’ALIMENTACIÓ

Amb una bona educació, evitant prohibir o restringir, ja que
la restricció condueix a l’abús. Així, cal educar per a que
l’escolar sigui responsable i sàpiga triar una alimentació saludable.

G

L’ACTIVITAT FÍSICA,

ja que aquesta:

Augmenta la força muscular i la capacitat aeròbica.
I a més a més, la pràctica d’alguna activitat s’associa a una
menor ingesta d’aliments no saludables o “malsans” i menys
exposició a pantalles.

G

EL SON

Dormint almenys 8 hores diàries i amb una bona qualitat.

No hem d’oblidar que l’obesitat comporta, entre d’altres:

r Diabetis Mellitus
r Hipertensió
r Nivells de colesterol elevats

Tot i així, encara no son suficients i CAL MOLTA MÉS PREVENCIÓ i aquesta prevenció
s’ha de treballar amb la família però també amb l’àmbit
escolar, per tant des d’aquí es
veu una necessitat important
d’incorporar en els equips
escolars als Dietistes-Nutricionistes junt amb d’altres professionals.

Així, i tenint en compte les dades anteriorment mencionades,
no ens és d’estranyar que actualment veiem nens amb malalties típiques d’un adult. Podem dir que aquests nens pateixen
malalties 30 anys abans del que seria “normal”. I una conseqüència important d’aquest avançament serà que els nostres
nens en l’edat adulta viuran amb MENYS qualitat de vida.
Vist tot això, és IMPORTANTÍSSIM reduir aquesta prevalença de sobrepès i obesitat en l’àmbit escolar, per l’edat, ja
que modificant els patrons alimentaris en la població infantil
farem que durant l’adolescència i també durant l’edat adulta
es poguessin mantenir i per tant anar disminuït el risc de patir
obesitat.
Podem dir que: LA PREVENCIÓ és UNA INVERSIÓ EN SALUT, per tant des de les administracions existeixen i s’han
implantat estratègies per previndre, com per exemple:
L’aprovació de l’impost sobre les begudes ensucrades, ja que podria ajudar a disminuir aquest
consum i en conseqüència aquest risc d’obesitat.

G

/ L’etiquetat frontal dels aliments, com el nutriscore
/ L’educació alimentària
/ El control de la publicitat
plecs de condicions implantats en els
/ Elsmenjadors
escolars

Escacs | 36

La partida de Llàtzer Bru

Juguen Blanques. Pots trobar el mat en 2 jugades?

Retalls delElPoble|
Perfil| 37

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 XXX Jornades Gastronòmiques de
l’Ostra serveixen gairebé 1.700 menús
Redacció
Un total de tretze restaurats
de la nostra localitat van
tornar a treballar plegats
per oferir, un any més, diferents menús gastronòmics
en el marc de les Jornades
Gastronòmiques de l’Ostra de l’Ampolla. En total,
els restauradors van servir
1.697 menús, gairebé la
mateixa quantitat que en la
darrera edició, que es va
celebrar l’any 2019, quan
en van preparar 1.798.
Els restaurants participants
en la 30a edició de les Jornades Gastronòmiques de
l’Ostra de l’Ampolla, que
va tenir lloc del 8 al 23 de
maig, van oferir propostes
culinàries per mostrar el
ventall de sabors que ofereix aquest producte propi
de la costa del Delta de
l’Ebre. Els menús, que es
van maridar amb vins de la
DO Terra Alta, també incloïen altres productes locals i
de qualitat com l’arròs, la
tonyina o l’anguila.
La regidora de Turisme,
Meritxell Faiges, ha valorat
molt positivament l’acollida
que un any més han tingut
les diferents propostes dels
restaurants adherits a les
jornades gastronòmiques.
“Aquestes xifres constaten
que cada cop més tant els
veïns i veïnes de la localitat com els visitants perceben l’Ampolla com a espai
gastronòmic del Delta”, ha
destacat la regidora de Turisme.
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El programa de Ràdio Flaixbac 'El
Vermut de Llucià Ferrer', al Bama
Beach Club de l'Ampolla
Redacció
El programa El Vermut de Llucià Ferrer,
que s'emet per l'emissora musical Ràdio
Flaixbac, va ser el dissabte 24 d'abril
al Bama Beach Club de l'Ampolla
emetent en directe el programa d'aquell
cap de setmana.
El Vermut de Llucià Ferrer va comptar
amb la presència de la periodista Laura
Fa, el cantant del grup Buhos, Guillem
Solé, i el cuiner i presentador Marc
Ribas, entre altres conegudes personalitats, i es va parlar de vins de la Terra
Alta, música catalana, gastronomia,
de l'actualitat social i dels atractius
que té l'Ampolla.

Escolta El Vermut de Llucià
Ferrer, emès des del Bama
Beach Club de l'Ampolla.
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Nacho Villarruel i Pascoe Foulds,
guanyadors del XVI Ironcat - Copa de les
Nacions de Triatló de l'Ampolla
Redacció

Un total de 83 triatletes van començar
el XVI Ironcat - Copa de les Nacions
de Triatló de l'Ampolla que va acollir l'Ampolla el dissabte 22 de maig.
Després d'un parèntesi d'un any a
causa de la pandèmia de Covid-19,
aquesta prova de triatló es va tornar
a celebrar adaptada a les mesures sanitàries de prevenció de contagis de
Covid-19.
La competició, la més antiga en la
modalitat de llarga distància de la
península Ibèrica, es va iniciar a les
7 del matí a la platja de l'Arquitecte amb la prova aquàtica, en la qual
els participants havien de nedar 3,8
quilòmetres. Un cop finalitzada, la següent modalitat a realitzar va ser la bicicleta, en la qual havien de recórrer
180 quilòmetres. La darrera disciplina
va ser la cursa a peu, que constava
de 42 quilòmetres.

A la línia de meta van arribar 78 triatletes, ja que cinc
es van retirar. Els jutges, però, no van desqualificar a cap
participant. En la categoria masculina, el guanyador va
ser Nacho Villarruel amb un temps de 08 h 27' 30'', el
triatleta va acabar les tres modalitats per davant del segon
classificat, que va ser Albert Saludes Bellés, qui va efectuar
la prova amb un temps de 08 h 44' 15'', i Enrique Barajas
Ojeda, amb un temps de 08 h 47' 05'', va arribar en
tercera posició.
En la categoria femenina, la primera en arribar a la meta
va ser Pascoe Foulds amb un temps de 10 h 30' 53'',
seguida per Alessia Bertolino amb un temps de 10 h 36'
44'', i Ana Lopez De San Roman Blanco amb un temps de
11 h 10' 37''.
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ue fa als triatletes del nostre municipi,
aquest any hi van participar Albert Orduña Gallego, Ximo Turon Salvadó i
Daniel Pérez Soriano. Tot i que un
d'ells no va poder acabar la prova per
una indisposició, tots tres van demostrar una gran fortalesa tant física com
mental.
L'entrega de premis va anar a càrrec
de Francina Guardiola Flix, presidenta
de la Federació Catalana de Triatló,
Francesc Arasa, alcalde de l'Ampolla,
i Àlvar Casanova, regidor d'Esports de
l'Ajuntament de l'Ampolla. El XVI Ironcat - Copa de les Nacions de Triatló de
l'Ampolla va ser organitzat per l’Ajuntament de l’Ampolla amb el suport de la
Federació Catalana de Triatló.

L'organització de l'Ironcat - Copa de
les Nacions de Triatló de l'Ampolla
agraeix al tercer classificat de la categoria masculina, Enrique Barajas
Ojeda, haver donat el seu premi a
l'Ajuntament per a destinar-lo en fins
socials o activitats esportives.
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