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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

9/2020 

 

Campredó, sent dos quarts de set del vespre del dia vint-i-viut de setembre de dos mil vint, 

prèvia convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, a la sala de 

reunions de la seu de l’EMD, els membres de la Junta de Govern de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó que al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 

ordinària. 

Srs./Sres. Assistents: 

President: 

GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

Vocals: 

FATSINI BONILLA, ROSA ANNA 

RIPOLL DURAN, ROGER 

ESTORACH SOL, ALBA 

DURAN SÀNCHEZ, MARIA ISABEL 

MARCH MAYO, GERARD 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

JOSE MIGUEL GIL 

PILI CALVET SEBASTIÀ  

 

Secretari: 

FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

 

 

Oberta la sessió pel President es procedeix a l’aprovació, per unanimitat dels membres, de 

l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el  d’agost de 2020. 
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● Alcaldia 

Campanya dels cítrics Covid, visita a les intal.lacions de cítrics, info als 

productors. 

Assistència a les juntes de Pobles, on plantegem dos temes importants, un 

canvi en el model de recollida d’escombreries, es demana per tercer cop que 

que s’ens inclogue al PAES. 

            NOVES MESURES 

 

 

● Governació i Participació 

- Acte de l’11 de setembre: lectura del manifest de l’11 de setembre davant de 

l’Ajuntament.  

- Sistema de videoconferència per a la sala de plens. 

- Conmemoració 1 d’oct. 

 

 

 

● Cultura i Patrimoni 

○ 1.   Homenatge a Curt Wittlin el 23 de setembre a la Torre de Font de Quinto.   

Recitació de poemes medievals per part dels rapsodes: Sílvia Panisello, 

Emigdi Subirats i Vicent Pellicer, acompanyats a la guitarra per Raül Vidiella. 

Inauguració de l’equip audiovisual, instal·lació d’una placa i elaboració d’un 

vídeo d’homenatge a la figura de Curt Wittlin. Presència d’un membre de 

l’Institut d’Estudis Catalans: el Dr. Miquel Àngel Pradilla, comentari de l’acte al 

plenari de l’Institut d’Estudis Catalans. Signatura al llibre d’honor de 

l’ajuntament de la seua vídua Maria-Lluïsa Wittlin.  

 

2.   Jornades del Patrimoni Històric el 31 d’octubre i el 8 de novembre a la 

Finca Pino, a la partida de les Barraques.  

○  

○ Caminada, bicicletada i servei de transport. Recitació poètica sobre les 

varietats d’olivera sevillenca, morruda i farga. Presentació del poemari “El bres 

de les fargues” de Conxita Jiménez. Exposició d’utensilis agrícoles. Primer 

concurs d’olives posades. Explicació del conveni amb el propietari de la finca 

Pino. Primer tast d’oli de productors locals. Estrena de la jota de Campredó per 

part del graller Llorenç Sabaté.   

 

○ 3.   Jornades de commemoració del final de la Batalla de l’Ebre el 13 i 14 de 

novembre al Mas Daudén i la torre de Font de Quinto.  

 

○ Inauguració de l’exposició de mapes del Pas de l’Ebre i de periòdics de la 

Guerra Civil de 1936-1939. Club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez 

Bonfill amb l’escriptor Jordi Martí Rueda, autor de “Brigadistes”. Sopar-debat 
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sobre les Brigades Internacionals. Obertura de les exposicions de mapes del 

Pas de l’Ebre i de periòdics de guerra a la planta baixa. Passi del documental 

“El pas de l’Ebre”, del cineasta Germán Machí Caballé. Al primer pis: 

Conferència “Els grafits de la Commune de París a Campredó” a càrrec 

d’Enrique Gil, arqueòleg de grafits de la guerra civil, llicenciat en història per la 

Universitat d’Alacant. Homenatge ciutadà als brigadistes, davant de la placa 

commemorativa. Dinar-debat sobre l’art durant el període bèl·lic. El pas de 

l’Ebre, nou estudi... a càrrec de Josep Garcia i Marc March. Actuació musical 

del cantautor ampostí Noel Luna.  

 

- Espectacle de circ al carrer (12 d’octubre). 

- COMEBE,  Final de la batalla de l’Ebre, 12 i 13 de novembre. Campredó seu 

del club de lectura de caire de memòria històrica de les Terres de l’Ebre. Jordi 

Martin Rueda, Brigadistes. 

- Tancament de l’any Francesc Llop: preparar vinils.  

- Acte final Francesc Llop. 

- Homenatge a J. Beltran. 

- Cinema de la Batalla de l’Ebre: Corbera, Flix, la Fatarella, Campredó. 

 

● Educació 

- Hora d’acollida de l’AMPA DE 8 A 9/9:10. Estan estudiant fer-ne també a la 

tarda de 16:30 a 18 h més o menys (si hi ha famílies interessades). 

- S’ha comprat material educatiu per a Llar d’infants. 

- Hora d’acompanyament-suport a la llar d’12 a 13 h. 

 

●  

● Joventut 

- Equipament de l’espai jove col·locat.  

 

● Esports 

- Treballant amb la preparació d’activitats esportives dirigides:pilates i 

entrenament cardio (octowave), activitats física gent gran i ioga.  

- Possibilitat de fer una activitat de voleivol.  

- Possibilitat de fer ús del gimnàs i instal·lacions del Club del Rem per a la gent 

empadronada al poble.  

- Tancament de la temporada el 13 de setembre amb rècord d’inscripcions, amb 

gran compliment de les mesures Covid per part de la ciutadania. 

- 3 equips de futbol base, 1 equip de futbol sala i 1 de futbol femení.  

- Reconeixement Lívia Beneito Garcia 2a posició campionat Catalunya en 

Velòdrom, en la categoria Aleví.  

  

● Sanitat / Benestar Social 
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- Formació sobre l’aplicació La Meva Salut el 25 de setembre, amb l’assistència 

de 5 persones.  

- Seguim implementant les directrius que arriben per fer front a la Covid-19. 

- A partir del 5 d’octubre, la metgessa visitarà 3 dies (dilluns, dimecres i 

divendres) i la infermera 4. 

- Hem rebut una queixa de les extraccions de sang: tot i que la gent té hora de 

manera esgraonada, tothom fa cap al consultori a les 8 h. Farem alguna nota 

recordatori perquè tothom hi faci cap a l’hora preassignada. 

 

● Urbanisme 

- S’ha tancat el concurs de Rehabilitació de Marjals. Adjudicació a Regimovi SL. 

- Hi ha hagut 11 ofertes per al concurs per urbanitzar l’espai adjunt, llosa, de La 

C. Com que el preu de licitació de la primera empresa s’ha considerat baixa 

temerària i l’empresa no l’ha pogut justificar, s’ha demanat documentació a la 

segona empresa. 

- Redacció del projecte de depuradora en marxa. Han d’acabar de prendre 

amidaments dels cabals d’aigua. Pendents de fer les obres de l’empresa 

d’aigües per fer aquests càlculs. 

- Via Verda: comencen les obres el 29 de setembre.  

- Dignificació de la zona de l’embarcador amb una subvenció de l’IDECE, 

redacció memòria técnica. 

 

●  

●  

● Promoció econòmica 

- Subvenció directa de 2500 euros per fer promoció del comerç i la restauració 

local.  

- Fecsa ha començat a respondre a les queixes que vàrem tramitar. 

- En estudi la forma jurídica de plantejar ajudes al comerç i restauració. 

- En preparació una campanya de promoció de la restauració i la gastronomia 

local. 

 

● Festes 

-  

 

  

● Serveis 

- Enjardinament del polígon 

- Moltes queixes de la ciutadania per la pudor de les illes dels contenidors, sha 

demanat repetidament una nova illa a la zona d’alimentació miquel.  

- la cia d’aigües ha reparat dos pous a la zona de l'estació, barreja d’aigües a 

petició nostra 

- EL PROJECTE DE DEPURADORA DE CAMPREDÓ en fase final de redacció 
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- Es va activar al COPATE PER UNA PLAGA de puces a la zona del roquer, ja 

ha quedat net. 

- S’ha habilitat l’escola per a la represa educativa, i em destinat recursos i 

personal.  

 

● Camins i Terme 

- Projecte de millora del camí de la Sirena i de drenatge de la C42. 

- Subvencions de la Generalitat pel Temporal Glòria, s’ens ha demanat 

documentació per incloure l’actuació al coll Rajolers. 

- Desbrossada dels principals camins: Espluga, Barraques, camí del mig, pont 

d'Arturet, camí salvaigües i vora riu.  

- Reparació dels regueralls del c Solicrú i Jaques de Molay 
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● Camins 

- Reunió pel Projecte de millora de l’obra de drenatge i vials laterals de la C42 a 

Campredó. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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