
Les llicències d’edificació i els projectes 
d’urbanització i reparcel·lació repartits 
per vuit sectors de l’Ametlla de Mar que-
daran suspeses un any com a màxim, des-
prés que la comissió de territori de Cata-
lunya hagi aprovat l’avanç del Pla Director 
Urbanístic (PDU), que inclou la moratòria 
amb l’objectiu de revisar més exhaustiva-
ment el sòl pendent d’edificar. Es tracta 
d’un dels 41 municipis de Catalunya on 
el Govern en revisarà el seu planejament 
per garantir que compleixen els paràme-
tres d’integració paisatgística de totes les 
cases que s’hi construeixin a partir d’ara.
 L’Ametlla de Mar és el municipi ebrenc 
més afectat amb més de 200 hectàrees de 
vuit sectors diferents, -PPU 22b2, ampli-
ació 22b1, G5 Port Olivet, K2, N auxiliar 
Serveis Calafat, O Sant Jordi Golf, K1, M 
Artilleria-, on es podrien construir 3.779 
habitatges. Concretament, la mesura afec-
ta 268,89 hectàrees de l’Ametlla de Mar, 
les quals es revisaran i s’estudiarà si cal mo-
dificar els paràmetres urbanístics o direc-
tament si s’hi prohibeix edificar. L’objectiu 
de la mesura és analitzar si els àmbits que 

caldrà analitzar es consideren sostenibles 
des del punt de vista urbanístic, ambiental, 
sectorial i paisatgístic.
 El PDU ha inclòs sectors amb els quals, 
anys enrere, s’havia previst expandir el nu-
cli urbà i incrementar substancialment la 
població: és el cas de l’ampliació del sector 
22b1, amb 2.348 habitatges previstos. Tot 
i que sense efectes de suspensió concrets, 
també incorpora els espais d’Artilleria i Port 
Olivet, dos zones anteriorment destinades 
a albergar grans desenvolupaments urba-
nístics. Uns sectors que, per la complexitat 
en l’abordatge del planejament, el POUM 
aprovat el 2017 va deixar com a no urbanit-
zables per tractar-los més endavant i evitar 
que l’allargament del procés d’aprovació 
seguís bloquejant la concessió de llicènci-
es. L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, ha 
apuntat que «hi ha zones que podrien ser des-
tinades a zones de serveis, d’oci o comercials».
 
La moratòria afecta 41 localitats en-
tre Malgrat i Alcanar
El Govern de Catalunya revisarà el pla-
nejament de fins a 41 municipis, d’entre 

Malgrat de Mar i Alcanar, per garantir que 
compleixen els paràmetres d’integració 
paisatgística de totes les cases que s’hi 
construeixin a partir d’ara. En 30 d’aquests 
municipis, es revisaran 335 sectors on 
hi podrien arribar a construir-s’hi fins a 
110.000 habitatges.  D’entre aquests sec-
tors, n’hi ha 236 que sumen 3.500 hectà-
rees que són els que estaran afectats per 
la moratòria, a excepció d’aquells casos en 
què els projectes de construcció i urbanit-
zació ja s’hi hagin autoritzat.
 La mesura, que no afectarà les obres ja 
autoritzades, és una continuació del Pla de 
protecció de la Costa Brava i l’Alt Pirineu ja 
que es fa extensiu a tot Catalunya, excepte 
l’àmbit metropolità de Barcelona. El pròxim 
pas després de l’aprovació de l’avanç del 
PDU és l’obertura d’un període d’audièn-
cia perquè els ajuntaments facin les seves 
aportacions i properament un període de 
consulta d’un pes per als ciutadans. A partir 
d’aquí, s’espera que l’aprovació inicial sigui 
a la primavera del 2022 després de rebre 
també les al·legacions de ciutadans, enti-
tats i municipis. 
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   Port Olivet.

El Pla Director Urbanístic posa 
en estudi més de 200 hectàrees 
de l’Ametlla de Mar

L A  N O T Í C I A  D E  L A  S E T M A N A

L’Ametlla de Mar és el municipi ebrenc que major nombre de potencials habitatges queda afectat per 
la moratòria de la Generalitat.
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E S P O R T S

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar debuta aquest dissabte 
a les 17 hores al Campionat de Lliga de la 
3a Catalana. Ho farà a casa, al Camp d'Es-
ports, davant del Jesús i Maria, el mateix 
rival amb qui va encetar la lliga la tempo-
rada passada.
 Els de l'Ametlla de Mar van aconseguir 
una victòria molt treballada per 1 a 3 a Go-
dall en l'últim compromís de preparació, 
sobretot per les dificultats d'adaptació al 
terreny de joc, de gespa natural i en molt 
mal estat, fet que va condicionar la manera 

de jugar dels caleros.
 Una manca de concentració va propici-
ar que el Godall s' avancés 1 a 0 en el mar-
cador, tot i que a poc a poc, els de l'Ametlla 
de Mar van anar apropiant-se del partit. 
Dos gols de Jordi Callau van permetre als 
de l'Ametlla de Mar anar al descans amb un 
resultat a favor d'1 a 2.
 A la represa l'entrenador va fer molts 
canvis i va reactivar l'equip. A mitjan segona 
part, Sergi Callau va establir l'1 a 3 definitiu 
en el marcador.
 La S.C.E.R de l'Ametlla de Mar finalitza 
la pretemporada amb un balanç de quatre 
victòries i tres derrotes. Victòries davant 
de Miami Platja i Base l'Hospitalet de l'In-
fant i Godall de la 3a catalana, el filial de la 
S.C.E.R de 4a Catalana.
 Quant a les derrotes, l'equip va perdre 
amb el Mora la Nova i amb el Remolins-
Bítem, tots dos de la 2a Catalana i davant 
del Jesús Catalonia, de la 3a Catalana en el 
Memorial Josep Pallarés.

El 1r equip de la Cala debuta a la lliga, dissabte, 
amb el Jesús i Maria

L'equip de futbol filial de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a 
les 16 h a l’Aldea davant de l’Aldeana B. 
Els caleros venen de perdre per 1 gol a 2 
davant del Ginestar en la segona jornada 
del Campionat de Lliga de la 4a Catalana.
Aldeana per la seva part, porta dos derro-
tes en dos partit de lliga.
 Els caleros, mancats d'idees i molt im-
precisos, van trobar-se la setmana passada 
al davant, un Ginestar molt ben col·locat, 
seriós en defensa i perillós a la contra, que 
va fer el partit molt incòmode pels locals.
 El Ginestar es va avançar amb el 0 a 1 

a la primera part, i tot i que els canvis a 
la segona part van millorar lleugerament 
l'equip, no va ser suficient per imposar-se. 
El Ginestar amb una contra va establir el 0 
a 2. Només Àlex Núñez al 89, va poder es-
curçar diferències pels de l'Ametlla de Mar.
Amb un empat en dos partits disputats, els 
caleros estan a la 9a posició de la classifi-
cació.

El filial de la Cala juga, 
dissabte, al camp de 
l’Aldeana B

El Constantí Green, 
primer rival del 
Bàsquet l'Ametlla a 
la lliga

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar debu-
ta aquest diumenge a les 17 h a la pista 
del Club Bàsquet Constantí Green. Els 
caleros després d'un any i mig d'absèn-
cia de les pistes enceten nova tempora-
da amb renovades il·lusions i un equip 
amb molts de canvis.
 L'equip calero s'ha reforçat amb no-
ves incorporacions que augmenten el 
nivell i les aspiracions de l'equip, que 
aquest any serà preparat per l'entrena-
dor Juanfran Chacón. L’entrenador de 
l'equip destaca que, «el debut arriba una 
mica massa aviat per la poca preparació 
que porten, però que m’he trobat un bon 
grup».
 Mentre que els caleros van ajornar la 
1a jornada del campionat a la pista del 
Mora d'Ebre, el seu rival, el Club Bàsquet 
Constantí Green, va imposar-se a la pista 
de l'Stokplus La Sénia per un contundent 
33 a 86.
 Els de l'Ametlla de Mar no debutaran 
al Poliesportiu Municipal Galetet fins a la 
tercera jornada, que rebran al Vila-seca 
Blau Sots-21.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈ 17 h - 1r equip
La Cala - Jesús i Maria

Partits amistosos futbol base:
Dissabte:
≈ 10.30 h - ALEVÍ 
Triangular La Cala - Alcanar - Ebre Escolar
≈ 12 h - JUVENIL 
La Cala - Rapitenca

Si la setmana passada la victòria queia del 
costat de l'equip B del Club de Petanca de 
Tres Cales i l'equip A s'havia de conformar 
amb la derrota, aquest passat cap de set-
mana a estat a l'inrevés, ja que l'equip A 
es va imposar al Coma-ruga C per 4 a 5, 
mentre que el B va perdre per 8 a 1 als Pa-
llaresos.
 El Club calero es va trobar amb la difi-
cultat afegida d'haver de disputar les parti-
des en unes pistes molt ràpides, fet que va 

perjudicar l'adaptació dels llançadors. Així 
i tot, l'equip A a la 1a divisió va aconseguir 
la victòria a Coma-ruga guanyant cinc de 
les nou partides, desfent un enfrontament 
molt igualat.
 Per la seva part, l'equip B a la 2a divisió, 
també va ser víctima de la inadaptació a la 
rapidesa de les pistes als Pallaresos perdent 
per 8 partides a una, tot i que algunes par-
tides es van decidir per resultats molt ajus-
tats.

Sort diversa del Club de Petanca Tres Cales
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D E S T A Q U E M

L’Àrea de Turisme de l’Ametlla de Mar ha 
elaborat un vídeo subjectiu en 4K que 
ressegueix tot el camí de ronda calero, de 
sud a nord, amb l’objectiu de promocionar 
un dels actius turístics més importants de 
la vila i alhora conscienciar de la seva ri-
quesa natural, i la necessitat de cuidar-lo 
i protegir-lo. El vídeo està realitzat en cà-
mera subjectiva i en velocitat ràpida, per 
poder-lo utilitzar durant un entrenament 
esportiu en una màquina de fitness.
 Coincidint amb el Dia Internacional del 
Turisme, l’Àrea Municipal de Turisme ha pu-
blicat un vídeo d’uns 50 minuts que mostra 

tota la ruta del camí de ronda calero, des de 
la Platja de l’Àlia fins al Codolar. 
 Amb aquesta peça audiovisual, l’espec-
tador pot gaudir de la gran varietat de rique-
sa natural de la ruta: una trentena de platges 
i cales de sorra fina o de pedres, formacions 
rocoses com l’Illot o les Fortificacions de la 
Guerra Civil.
 El vídeo, que es pot veure al portal web 
o Youtube de Turisme, és una primera fase 
del projecte, ja que pròximament es publica-
rà un segon vídeo que recorrerà el camí de 
ronda de nord a sud, és a dir des del Codolar 
fins a la Platja de l’Àlia. 

 

«El projecte s’emmarca dins de l’Estudi Estra-
tègic, elaborat recentment per l’Àrea Munici-
pal de Turisme, el qual recalca la necessitat de 
potenciar i donar a conèixer aquest actiu turís-
tic tan important, com és el GR-92 de l'Ametlla 
de Mar», explica la regidora de Turisme, Mai-
te Boquera.

Un vídeo subjectiu en 4K recorre tota la costa calera

Continua a la pàgina següent

de C O M U N I C A T S
▪ La Direcció General del Medi Natural 
comunica a totes les persones que hagin de 
cremar restes agrícoles al terme municipal 
de l'Ametlla de Mar, que han de sol·licitar 
l’autorització  a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà 
de dilluns a divendres de 9 a 14h. Es recorda 
que no es pot fer foc quan fa vent tot i tenir el 
permís. El període de l’autorització serà fins al 
15/10/2021 i l’horari de 6.00 a 12.00h.

▪▪  S'informa que l'ITV de ciclomotors i 
tractors serà els dies 10 i 11 de novembre, 
dins l'horari de 8.30 a 12.30 h. Cal  demanar 
cita a l'Oficina d'Atenció al ciutadà de dilluns 
a divendres de 9 a 14 h. És MOLT IMPORTANT 
que TOTS ELS VEHICLES HAN DE DISPOSAR 
D’ASSEGURANÇA EN VIGOR.
 
▪ ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia J. Borges.

Després d’un any i mig d’aturada genera-
litzada de la cultura a causa de la pandè-
mia, el col·lectiu cultural de l’Ateneu Calero 
comença amb força la temporada. Aquest 
diumenge, l’entitat inaugurarà un nou ci-
cle de trobades culturals batejades com 
‘Els vermuts de l’Ateneu Calero'. Les cites 
tindran lloc els diumenges a hora de ver-
mut, cada dues o tres setmanes, i seguiran 
realitzant-se en l’espai habitual del Centre 
d’Interpretació de la Pesca.
 ‘Tres generacions, tres formes d’escriu-
re…’ així porta per títol el primer vermut 
de l’Ateneu Calero. El nou cicle d’aquestes 
xerrades s’obrirà amb la presentació de tres 
llibres diferents d’autors del territori: ‘El Ger-
minar de 33 haikus’ d’Àngels Puente, ‘Pells 
de Sorra i Escates’ d’Àngel Martí i ‘Res no es 

pot amagar’ de Conxa Solans.
 El següent vermut programat serà el 
17 d’octubre amb la presentació del conte 
‘El viatge de la Bruna’ de Montse Pallarès i 
la tercera cita serà el 7 de novembre amb 
una xerrada sobre la regressió del Delta de 
l’Ebre. A partir d’aquí, l’entitat seguirà pro-
gramant i anunciant noves trobades. Dos 
dels membres del col·lectiu, Víctor Macipe 
i Enric Franch, expliquen que «es tracta de 
fer trobades i xerrades per parlar de diferents 
temes culturals».
 Els vermuts seguiran les mesures anti-
covid com l’obligatorietat de l’ús mascareta 
i l’aforament limitat. A banda d’aquest nou 
cicle de vermuts, l’entitat també vol engegar 
nous projectes com ‘l’Ateneu en ruta’ o ‘el 
Club de Lectura’. 

Tornen les cites culturals de l’Ateneu Calero 
després d’un any i mig d’aturada

El ple aprova el tancament dels comptes de 2020, marcats per la Covid-19 

El ple de l'Ajuntament ha aprovat, aquest 
dijous, l'exercici de 2020 amb 252.634 eu-
ros de dèficit. Un resultat que reflecteix la 
sacsejada que ha comportat la pandèmia 
a les arques municipals. De fet, el mes de 
març ja es va avançar que al llarg de 2020, el 
consistori va patir una retallada d’ingressos 
valorada en uns 570.000 euros que va venir 
donada, principalment, pel tancament en 
diferents etapes d’equipaments municipals.
 El romanent de tresoreria es tanca amb 
291.782 euros mentre que l’indicador del 

deute se situa als 160,28 %, per sobre del 
límit legal de 110% que marca la Llei d’Hisen-
des Locals. 
 Els comptes han estat aprovats amb vots 
positius per part d’ERC i Entesa per La Cala 
i amb l’abstenció de Junts i C’s. L’alcalde del 
municipi, Jordi Gaseni, subratlla que «les xi-
fres han estat provocades per la situació de la 
pandèmia i a poc a poc ens anirem recuperant».
 Al ple, també va tenir lloc la renúncia del 
càrrec d’Antonio Espuny. L’exregidor portaveu 
d’Entesa per La Cala, que en aquest mandat 
ha estat al capdavant de la regidoria d’Urbanis-
me i d’Hisenda, ha renunciat voluntàriament 
al càrrec per jubilació. Espuny ha  estat més 
de vint anys desenvolupant tasques dins la 
política municipal i gairebé quaranta anys 
en llistes de partits d’esquerra. L'alcalde Jor-
di Gaseni ha destacat la vàlua personal, així 
com la trajectòria professional i política i la 

seva tasca pública al servei de la ciutadania.
 En aquest sentit, Espuny, remarca que 
«ara és el moment de donar pas a la gent més 
jove i començar una nova etapa i assenyala 
que «probablement la persona que rellevarà 
el càrrec serà el número 3 de la llista d’Entesa 
per La Cala, Joan Borràs». Espuny també ha 
remarcat que «només tornaria com a cap de 
llista si apareguessin ‘fantasmes del passat».
 Al punt de plecs i preguntes, la portaveu 
del grup de Junts per l’Ametlla, Eva del Amo, 
ha preguntat «per certes irregularitats del 
projecte de la nova Biblioteca Municipal, que 
sembla que són degudes a estalviar-se passos 
per inaugurar la Biblioteca a temps».
 Per últim, el portaveu de Ciutadans, Jo-
sep Maria Figueres, destaca que «el nostre 
grup s’ha abstingut als comptes de 2020 per 
compressió de les dificultats pressupostàries 
per les quals ha passat l’Ajuntament».

Després de gairebé un any i mig d’aturada 
per la pandèmia, el Club de Pensionistes 
de la Casa del Mar ha reprès tímidament la 
seva activitat. De fet, no va ser fins a mit-
jans d’agost que des de l’Institut Social de la 
Marina, es va autoritzar els jubilats a tornar 
a les instal·lacions de la seu social del carrer 
Batlle Pijoan.
 Tot i la millora de la situació, la pandèmia 
no ha finalitzat i per tant, se segueixen apli-
cant restriccions i limitacions d’aforament, així 
i tot, aquesta setmana ja s’ha pogut organitzar 
un primer viatge post-pandèmia amb 52 jubi-
lats de la Cala, que estan recorrent Cantàbria 
i el País Basc. Tal com explica Joan Borràs, pre-
sident de l’entitat, «els viatges són el principal 
al·licient dels prop de 500 associats». 

 

Una de les activitats més celebrades, és el re-
partiment de la coca i el cava per la festivitat 
de la Mare de Déu del Carme, un repartiment 
que no s’ha pogut dur a terme ni l’any 2020, 
ni el 2021. És per aquest motiu, que la inten-
ció de la Junta directiva, és poder cobrar el 
50% de les quotes anuals que es van quedar 
per cobrar l’any 2020 i així poder fer un ob-
sequi a tots els associats per Nadal i el sorteig 
d’una cistella. La Junta ha decidit també que 
no es passarà al cobrament la quota de 2021. 
Els que queden per pagar la quota del 2020, 
ho podran fer fins al 15 de novembre, cada 
dia laborable entre les 17 h i les 19 h de la 
tarda.

El Club de Pensionistes 
de la Casa del Mar 
reprèn l’activitat

El Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) està desenvolu-
pant un estudi per crear comunitats locals 
d’energia al municipi. El projecte consis-
teix en la instal·lació de plaques solars fo-
tovoltaiques en equipaments municipals, 
que abastarien d’energia diferents edificis 
municipals i també habitatges privats, per 
fomentar l’estalvi econòmic, sobretot l’au-
toconsum públic, i la transició energètica 
en l’àmbit local.
 L’Agència d’Energia de les Terres de 
l’Ebre, integrant del Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), 
porta més de 12 anys fomentant l’estalvi i 
l’eficiència energètica a les dependències i 
equipaments municipals. Enguany, l’Ametlla 
de Mar ha iniciat els primers passos per de-

senvolupar aquesta nova manera de generar, 
usar i gestionar l’energia a escala local.
 El projecte, que es troba en un estat de 
preparació, pretén instal·lar plaques solars 
fotovoltaiques a la teulada d’equipaments 
municipals – com el poliesportiu, les esco-
les, l’ajuntament o la nau de la brigada-, les 
quals permetrien subministrar energia a les 
instal·lacions municipals i a les llars que vol-
guessin sumar-se al projecte, dins un radi 
d’acció de 500 metres. «Per executar aquest 
projecte, sol·licitarem els ajuts que atorga l’Ins-
titut Català d’Energia dirigides a l’autoconsum 
renovable elèctric en sector serveis» explica 
l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.
 De fet, paral·lelament i en la mateixa lí-
nia, recentment l’Ajuntament ha demanat 
una subvenció a la Diputació Tarragona de 

23.500 euros, per la instal·lació de plaques 
al sostre de la nau de la Brigada, que podria 
donar abast energètic als equipaments de la 
Brigada, la Policia Local i SUM. Això supo-
saria 3.400 euros anuals d’estalvi econòmic 
per les arques municipals. La voluntat, per 
tant, és estendre aquesta iniciativa i crear 
comunitats energètiques que poguessin do-
nar abast d’energia sobretot pel consum pú-
blic, la despesa anual del qual ascendeix als 
154.000€ aprox. Un sistema descentralitzat, 
just, eficient i col·laboratiu, que té com a ob-
jectiu final la lluita contra el canvi climàtic 
amb la generació d’energies renovables.

Primers passos per desenvolupar comunitats 
energètiques a l’Ametlla de Mar

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de 
l'Ametlla de Mar ha organitzat un acte cul-
tural amb el guitarrista Albino Tena. La cita 
tindrà lloc aquest divendres, a les 19 h de 
la tarda i al parc del Bon Repòs.
 «Quatre anys de l'1 d'octubre de 2017 on 
tot un poble, per mitjà del referèndum, vam 
decidir què volíem ser com a país. L'Estat Espa-
nyol, ja sabeu, com ens va contestar, amb cops 
de porra, repressió i més repressió. Ni oblit ni 
perdó. A la Cala, commemorem l'1-O amb un 
acte cultural, contra més repressió, nosaltres 
més democràcia i més cultura. Us esperem en 
aquest acte on podreu gaudir d'aquesta ac-

tuació musical» ha manifestat la regidora de 
Cultura Jani Brull.
 Un exemple d'aquesta repressió que en-
cara persisteix és la detenció del president 
Carles Puigdemont, que va tenir lloc la set-
mana passada a Itàlia i que finalment, a la 
tarda, va sortir de la presó de Sàsser sense 
mesures cautelars i amb l’obligació de com-
parèixer per l’euroordre el pròxim 4 d’octu-
bre. A l'Ametlla de Mar, una cinquantena de 
persones es van concentrar davant de les 
portes de l'Ajuntament en contra la detenció, 
amb diferents crits i consignes a favor de la 
independència.

Un concert musical per commemorar l'1-O 
quatre anys després del referèndum 

S'obren les 
inscripcions als 
Cursos Tardor 2021

Aquest divendres s'enceta el període 
d'inscripcions als Cursos Tardor 2021 
que impulsa la regidoria de Formació i 
Treball al Telecentre.
 De moment s'han promocionat cinc 
propostes formatives, tres d'elles, sub-
vencionades i adreçades a pensionistes. 
Es tracta d'un curs de gestió online amb 
mòbil, tauleta i PC que tindrà lloc els di-
marts de 9.15 a 11.00 h del matí. N'hi 
ha un altre de E-Learning que ajuda a 
familiaritzar els alumnes amb la telefor-
mació, formació a distància, ensenya-
ment virtual i ensenyament o formació 
online. Aquest tindrà lloc els dimecres de 
9,15 a 11 h. I per últim, si parlem dels 
que s'adrecen als pensionistes, tenim el 
d'exercicis online per activar la ment, que 
es realitzarà els dijous de 9,15 a 11 h. 
 Una altra proposta és la de Compe-
tències Digitals Bàsiques de 20 hores de 
durada, que estarà subvencionada per a 
persones aturades. Aquest curs tindrà 
lloc els dimarts i dijous entre les 11,30h 
i les 13,00 h i s'iniciarà el 14 d'octubre. 
Per últim, tenim el Taller de mitja i ganxet, 
que consta de 12 hores i que es realitzarà 
els dimarts a la tarda entre les 16,30 i les 
18,00h. Aquest curs s'iniciarà el 19 d'oc-
tubre. Els interessats es poden informar 
al Telecentre, al carrer Pau Casals, 74, al 
telèfon 977457269 o enviant un correu 
electrònic a telecentre@ametllamar.cat.


