
Des d’aquest divendres i fins al 17 d’oc-
tubre, l’Ametlla de Mar celebra les Jorna-
des Gastronòmiques del Peix de la Llotja 
i l’Arrossejat. Diversos restaurants del 
municipi ofereixen menús gastronòmics, 
elaborats amb la gran varietat d’espècies 
que cada dia capturen i descarreguen les 
barques caleres a la llotja.
 El peix de proximitat i un dels plats més 
típics de l’Ametlla de Mar, l’arrossejat, pro-
tagonitzen les últimes jornades gastronò-
miques de l’any que celebra el municipi. És 
la desena edició d’aquestes Jornades, du-
rant les quals dotze restaurants ofereixen 
menús d’entre 19 i 45 euros, elaborats amb 
productes com el pop, la gamba blanca o 
amb l’element vertebrador, l’arrossejat.
 Romesco de peix, crema de peix de La 
Cala amb raviolí cruixent de llagostins o 

arrossejat de galeres i calamars són alguns 
dels plats que es poden degustar durant 
deu dies als diferents restaurants partici-
pants del municipi.
 La regidora de Turisme, Maite Boquera, 
apunta que «és una oportunitat per gaudir 
del nostre peix de proximitat i del plat típic 
mariner originari dels pescadors caleros» 
i afegeix que «l'objectiu és posar en valor 
i promocionar aquest producte per excel·
lència, els nostres pescadors, el municipi i 
també els restaurants».
 Les Jornades del Peix de la Llotja i l’Ar-
rossejat són les últimes de l’any. Ara a finals 
d’any, l’Àrea Municipal de Turisme es reuni-
rà amb els professionals de la restauració 
per conèixer el feedback d’enguany i treba-
llar i definir l’agenda gastronòmica de l’any 
2021, amb l’esperança de poder tornar a 

oferir les diades populars que donaven tret 
de sortida a les diferents jornades.
 Es poden consultar els menús de les 
Jornades Gastronòmiques dels Peix de la 
Llotja i l'Arrossejat, a la butlleta que s'ha 
repartit pels diferents establiments públics 
i privats i també digitalment, al portal web 
de La Cala RTV o de Turisme.
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    Arrossejat.

El peix de llotja i l’arrossejat són 
els protagonistes gastronòmics 
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

Des d'aquest divendres, dotze restaurants del municipi ofereixen menús gastronòmics amb el 
peix de llotja i l'arrossejat com a base dels seus plats, fins al 17 d'octubre.
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Després de l’èpica victòria davant del 
Jesús i Maria, el 1r equip de futbol de la 
S.C.E.R. de l’Ametlla de Mar, juga aquest 
diumenge a partir de les 16 h de la tarda al 
camp de La Cava, amb l’objectiu de seguir 
amb la imatge donada en el seu debut a la 
lliga de la passada setmana.   
 La Cava, per la seva part, un dels equips 
cridats a ser capdavanters a la categoria, 
també ve d’assolir la victòria, en aquest cas 
al camp del Corbera d’Ebre. 

Èpica de La Cala davant del Jesús i 
Maria 
La Cala va guanyar dissabte passat a la 
tarda al Jesús i Maria per 3 gols a 1 en la 
primera jornada del Campionat de Lliga de 
la 3a Catalana. Els caleros van ser superi-
ors als visitants, mantenint el control en 
tot moment, sobretot a la primera part. A 

la segona, l'equip va sortir més esbojarrat i 
va perdre el control, fet que va aprofitar el 
Jesús i Maria per avançar-se en el marca-
dor, després d'una errada de marcatge en 
defensa. 
 Els canvis introduïts a la segona part i 
l'expulsió per doble amonestació d'un ju-
gador visitant al minut 72, van revolucionar 
el partit i van possibilitar una victòria èpica 
amb l'afició entregada, amb gols de Marc 
Brull per partida doble i Jordi Callau. 
 El partit va estar interromput durant 15 
minuts en el tram final, després que l'àrbi-
tre demanés la presència de la força policial 
després del llançament de dos petards a la 
zona del públic.  

La Cala buscarà repetir 
victòria al camp de La 
Cava 

El filial de la S.C.E.R rebrà aquest dissab-
te a les 16.30 h al Gandesa B. Els caleros 
ocupen la 9a posició de la classificació i 
vénen d’aconseguir la victòria per 2 a 3 
al camp de l’Aldeana B. Per la seva part 
el Gandesa B, visita l’Ametlla com a líder, 
havent aconseguit la victòria en els tres 

partits disputats. 

Primera victòria del Filial a la lliga 
davant l'Aldeana B 
El de dissabte va ser un partit molt igua-
lat. Els caleros es van avançar molt aviat en 
el marcador. Corria el minut 12 quan Joan 
Vendrell va fer el 0 a 1, tot i que tres minuts 
més tard va empatar l'Aldeana. Abans del 
descans, els de l'Ametlla de Mar van tor-
nar-se a avançar amb un gol d'Enric Bus-
quets, tot i que a l'inici de la segona part, de 
nou, l'Aldeana tornava a igualar. 
 No va ser fins al minut 65 que l'Àlex 
Núñez va fer el 3 a 2 que ja no es mouria 
fins al final del partit.  

El filial rep al líder el Gandesa B 

El Club Bàsquet 
l'Ametlla perd a 
Constantí en el seu 
debut a la lliga 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va 
perdre diumenge per 82 a 61 a la pista 
del Club Bàsquet Constantí Green. Els 
de l'Ametlla de Mar debutaven a la lliga 
i ho van fer encaixant un dur correctiu 
sobre tot per l'encert dels locals en els 
llançaments de 3 punts. Així i tot, els 
caleros van poder guanyar dos dels 
quatre quarts del partit, el segon i el 
quart. 
 Pol Aguado amb 28 punts, va ser el 
màxim anotador de l'equip i el jugador 
més destacat del partit. El pròxim partit 
dels caleros serà al Poliesportiu Munici-
pal Galetet aquest diumenge a les 5 de la 
tarda davant del Vila-seca Blau sots-21. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Divendres:
≈ 17 h - ALEVÍ B - BENJAMÍ LLOBARRETS
≈ 18.30 h - ALEVÍ A
La Cala - Ebre Escola A

Dissabte:
≈ 16.30 h - 4a CATALANA
La Cala - Gandesa B

Aquest cap de setmana, comença la com-
petició pels equips federats de futbol de 
l'Ametlla de Mar. Des de les categories 
alevines fins a la juvenil enceten els cam-
pionats de lliga amb l'ànim de començar i 
acabar amb tota normalitat, a diferència 
de l'any passat, que per la pandèmia van 
haver d'interrompre la pretemporada i 
iniciar la lliga molt més tard i a més, dis-
putant una insuficient segona volta. 
 Així, el juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla 
de Mar debuta dissabte a les 16 h a Ullde-
cona. Per la seva part, el cadet de l'AME 
s'estrena diumenge a les 17.30 h al camp 
del Batea.  

 L'infantil juga dissabte a les 12 h al 
camp de l'Olímpic Mora d'Ebre, mentre 
que els equips alevins, jugaran partits 
amistosos. L'equip A ho farà divendres a 
les 18.30 h contra l'Ebre Escola. Aquest 
equip, que militarà a la 1a divisió hauria ha-
gut de començar la lliga, però el seu rival, 
la Sénia B s'ha retirat, així que ha acordat 
aquest amistós amb els tortosins, que a la 
vegada, també han ajornat el seu primer 
partit de lliga. 
 L'Aleví B, que jugarà a la 3a divisió 
no comença la lliga fins al 16 d'octubre i 
aquest divendres a les 17 h jugarà un amis-
tós amb el benjamí Llobarrets de l'AME. 

El futbol base de la Cala entra en escena aquest 
cap de setmana 

Dissabte tindrà lloc 
el Calafat Revival al 
circuit calero 

El dissabte 9 d’octubre es disputarà en 
el Circuit de Calafat en L'Ametlla de 
Mar la Calafat Revival 2021, organitza-
da per V-Line Racing, un homenatge al 
traçat calero que compleix 47 anys en 
actiu.   
 L’asfalt de Calafat acollirà les proves 
dels Campionats de Velocitat de Cata-
lunya, Aragó, Comunitat Valenciana i 
Navarra. A més, s’estrenarà el nou Open 
Old Timer, campionat per a vehicles clàs-
sics, i la Regularitat en Circuit per a Clàs-
sics. 

   Peix de l'Ametlla de Mar.
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▪ La regidoria de Formació i Treball recorda que 
estan obertes les inscripcions als Cursos de 
Tardor del Telecentre. Per més informació al 
tel. 977 457269, telecentre@ametllamar.cat o 
al C/Pau Casals 74.

▪ 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.

▪▪  Es comunica que el Consell Comarcal del 
Baix Ebre ja ha publicat les bases reguladores 
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics de caràcter individual per a 
l’assistència a llars d’infants, pel curs escolar 
2021/2022. El termini per presentar la sol·licitud 
via telemàtica és fins l'11 d’octubre. Es poden 
consultar les bases a l’ebando.
 
▪ ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia Aytés.

Després de més d’un any i mig d’inactivitat 
causada per la pandèmia, l’Associació de 
l’Estany ha començat, aquesta setmana, 
els cursos que ofereix habitualment al Ca-
sal d’Avis. De moment, es realitzen cursos 
de bolillo i de patchwork, seguint totes les 
mesures de seguretat anticovid.
 Des que aparèixer el coronavirus que els 
socis de l’Associació de Jubilats l’Estany  no 
havien pogut realitzar els cursos habituals. 
Ara, el Casal d’Avis de l’Ametlla de Mar torna 
a acollir les activitats pels membres de l’en-
titat, el patchwork els dilluns de 16 a 19 h i 
el bolillo els dimarts, dijous i divendres de 16 
a 18.30 h. La presidenta de l’entitat, Teresa 
Estrada, apunta que  «tothom es pot apuntar 
i que se seguiran totes les mesures de segure·

tat».
 De cara aquest nou curs, l’entitat també 
té la intenció de reactivar els viatges i sor-
tides culturals pels membres. Per ser soci/a 
de l’entitat i poder participar als cursos no-
més cal pagar 7 euros anuals. Els interessats 
es poden apuntar de dilluns a divendres de 
16 a 19 h de la tarda. 

S’inicien els cursos de l’Associació de Jubilats 
l’Estany al Casal d’AvisL’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’oposa a la línia 

elèctrica de molt alta tensió (MAT)
El Ple de l’Ajuntament l’Ametlla de Mar va 
aprovar el passat dijous, 30 de setembre, 
una moció de rebuig al projecte de línia 
elèctrica aèria de molt alta tensió (MAT), 
«Línia eléctrica 400 KV SET Valmuel-CS 
Promotores Begues». Una moció presen-
tada pel grup de Junts per l’Ametlla que va 
ser aprovada unànimement per la resta de 
grups polítics municipals.
 La moció rebutja la línia de Molt Alta Ten-
sió (MAT) de l’empresa Forestalia, de 287 
quilòmetres, (181 a Catalunya), que preveu 
travessar les Terres de l’Ebre i Camp de Tar-

ragona per connectar parcs eòlics de l’Aragó 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 En concret, la MAT travessaria 8 comar-
ques catalanes, afectant, de manera directa, 
municipis del territori com Batea, Gandesa, 
o Mora d’Ebre, i de forma indirecta però no 
menyspreable, molts municipis entorn dels 
esmentats. Cal tenir en compte que en els 
municipis i comarques que es veurien afec-
tats hi ha àrees d’interès faunístic i florístic, 
espais naturals protegits com Xarxa Natura 
2000 o la Reserva de la Biosfera de les Ter-
res de l’Ebre.

 Al ple, els diferents grups van mostrar el 
seu rebuig a aquest model energètic que té 
impacte en el paisatge, el territori, la ciuta-
dania i en els espais naturals i estratègics del 
territori català, i defensen «un model distri·
buït d’energies renovables, amb instal·lacions 
de petites dimensions i la implicació de la 
ciutadania, com les comunitats energètiques» 
apunta l'alcalde del municipi, Jordi Gaseni.

La Comissió Europea ha concedit un nou 
projecte Erasmus+ a l’Institut Candelera, 
anomenat ‘Label France’ i valorat en 45.000 
euros. Es tracta d’un important projecte 
d’immersió lingüística que oferirà estades a 
la Bretanya Francesa a alumnat i professorat 
del centre per endinsar-se a la cultura fran-
cesa i millorar la competència lingüística.
 Una vintena d’alumnes d’entre 4t d’ESO 
i Batxillerat que estudien francès a l’Institut 
Candelera podran gaudir, durant aquest curs, 
d’una estada lingüística de 15 dies, a l’Institut 
Lycée Saint-Esprit de Landivisiau, una ciutat 
de la Bretanya Francesa. Els alumnes, acom-
panyats de dos professors, conviuran amb els 
alumnes del centre francès i faran sortides i 

activitats culturals a la ciutat. A més, diver-
sos professors i un membre de l’equip direc-
tiu també podran anar al centre francès per 
conèixer la metodologia educativa i directiva 
del centre. 
 No és el primer programa d’Erasmus + 
atorgat a l’Institut Candelera. De fet, durant 
cursos passats, diversos grups de profes-
sors s’han format en diferents centres de 
referència europeus a Itàlia, Bulgària o Es-
lovàquia, per millorar l’ensenyament de les 
llengües estrangeres. Aquest nou programa 
però, és «un dels projectes més importants i 
més ben valorats atorgats al centre educatiu 
calero» assenyala el coordinador de Projec-
tes Internacionals, Javi Sánchez.

L’Institut Candelera 
obté un nou projecte 
Erasmus +, el ‘Label 
France’ 

El biker calero Joan Josep Callau a partir de 
diumenge participarà a la Titan Desert, una 
de les proves per etapes més exigents del 
panorama ciclista mundial en BTT.
 Durant sis dies i repartida en 6 etapes, la 
Titan Desert recorrerà 639 quilòmetres pel 
desert marroquí amb un desnivell acumulat 
de 7.629 metres d’altitud. La sortida tindrà 
lloc a la població de Boumalne i l’arribada 
està prevista a Maadid. 
 El calero participa en la categoria Adven-
tur, una categoria molt exigent en la qual no-
més hi ha 60 inscrits dels 700 participants 
que prendran la sortida. Aquesta categoria 

requereix ser autosuficient i no tenir cap aju-
da externa. Els participants han de dormir 
entre etapa i etapa en una haima comuna 
sense matalassos, ni mantes, ni res i només 
poden disposar d’una caixa de 45 cm x 35 cm 
x 80 cm traslladada en un transport comú, 
on hi ha de cabre tot el material necessari.
 Callau comptarà amb l’ajut i el suport 
de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a més 
d’algunes firmes caleres com Grup Balfegó, 
Cafeteria Delícies, Costa Dent, Expert Serafí 
i Gasolinera Jayomi.

Joan Josep Callau 
afronta el repte de la 
Titan Desert

Mn. Ferran Aspa, 
nou capellà de 
la parròquia de 
l’Ametlla de Mar

El fins ara mossèn de l’Ametlla de Mar, 
Ivan Cid, ha estat traslladat de la Parrò-
quia de la Purificació a un nou destí, al 
qual encara desconeix. El seu substitut 
és mossèn Ferran Aspa, procedent de la 
parròquia de Santa Bàrbara.
 Mossèn Ferran Aspa és nascut a Tor-
tosa, va fer l’any pastoral de diaca a Vina-
ròs i després de la seva ordenació com a 
Vicari, va estar set anys a la parròquia de 
l’Assumpció d’Amposta. Posteriorment, 
ha estat a les parròquies de Riba-roja 
d’Ebre, Ascó i Morella, on va estar sis 
anys. L’última parròquia on ha exercit ha 
estat la de Santa Bàrbara en els darrers 
dotze anys.
 Segons el nou mossèn és bo canviar 
d’aires i conèixer gent nova i viure noves 
experiències. També ens parla dels seus 
objectius i es posa a disposició de la gent.
 Mossèn Ferran Aspa Beltran va pren-
dre possessió de la Parròquia calera el 
passat 18 de setembre.

El CEM La Cala ha començat la nova tempo-
rada amb certa normalitat. De fet, el CEM 
continua aplicant les mesures de seguretat 
anticovid marcades pel Procicat, però els 
usuaris han guanyat en confiança i l’assis-
tència i la participació han anat en augment.
 Una de les novetats d'aquest mes és que 
s'ofereix la matrícula gratuïta tots els dijous 
del mes, a tots aquells que decideixin ins-
criure’s a qualsevol de les activitats que s’hi 
realitzen. «Aprofitarem els dijous d'octubre, 
per fer les presentacions de les noves activi·

tats que s’implantaran al centre, de manera 
progressiva, convidant als que encara no estan 
matriculats a provar i conèixer les novetats, 
sempre amb reserva prèvia» explica la coordi-
nadora del CEM La Cala, Thais Lorca.
 Així, el dijous dia 7 d’octubre es presen-
tarà el retorn del ioga, la nova tècnica hipo-
pressiva i la nova edició del PAM. De cara al 
14 d’octubre, està prevista la presentació de 
l’activitat de balance, oferint noves tendèn-
cies de mercat al fitness. El 21 d’octubre l’ac-
tivitat presentada serà el High combo step 
i el 28 d’octubre es presentarà el Ciclofest, 
una activitat de cicló indoor amb sorpresa.
 Quant a la campanya de matriculacions 
solidàries destinada a la Lliga Contra el Càn-
cer, ha estat un èxit. S’han produït 91 altes 
durant aquest període, que, han significat 
una recaptació d'uns 2.730 €.

Els dijous, matrícula gratuïta al CEM la Cala

E S P O R T S

El Grup Escènic de la S.C.E.R de l'Ametlla de 
Mar estrenarà dissabte l'obra El Peix Irisat, 
un espectacle familiar que dóna el tret de 
sortida a les representacions que ha previst 
aquest grup teatral en els pròxims mesos.
 La Sala de la Societat acollirà la represen-
tació dissabte a partir de les 18 h i es poden 
adquirir les entrades al preu de 3 €. Aquesta 
és un projecte escolar recuperat pel Grup 
Escènic, després que s' iniciés com a l'Escola 
Sant Jordi i s'hagués de paralitzar a causa de 

la pandèmia. Segons Josep Tomàs Margalef, 
codirector del grup, «és un conte escenificat 
d'uns 35 minuts amb missatge».
 Aprofitant l'alleugeriment de les mesures 
anticovid, el Grup Escènic a recuperat l'acti-
vitat i ho ha fet de manera frenètica, ja que 
a hores d'ara es troba assajant fins a quatre 
obres de manera simultània, implicant a una 
trentena d'actors, fet que ajuda a la cohesió 
del grup. Per Nadal, es recuperarà 'Cata-
lans a la Romana' i també s'assaja la 'Dolça 
les Tàpies'. De cara a Candelera, es preveu 
'No hablaré en clase, mi florido pensil'. Per 
la Mostra de Teatre hi ha previst 'La casa 
de Bernarda Alba' i per últim, encara sense 
data d'estrena, s'està preparant l'obra 'Un 
lloc comú'.  A més, els grups juvenil i infantil 
estan refent les obres, 'Sense escrúpol' i la 
'Llegenda de Sant Jordi'.

Comença la temporada del teatre calero amb força Mor una dona 
ofegada a la seva 
piscina particular a 
Les Tres Cales
Una dona de 65 anys i resident de Bar-
celona ha mort, aquest dimarts a la tar-
da, a la seva piscina particular de Les 
Tres Cales. Al lloc dels fets es va tras-
lladar el SEM, el SUM, els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local.
 A les 19.20 hores de la tarda, el 112 
va rebre l’avís per part d’una de les per-
sones convivents amb la víctima. Quan 
els efectius mèdics, amb dues ambulàn-
cies del SEM i el SUM, van arribar al lloc 
dels fets, la dona ja estava morta i no es 
va poder fer res per salvar-li la vida. Ara, 
s'iniciarà una investigació per conèixer 
les causes de la mort.

L’Ametlla de Mar se 
suma a l’apagada 
elèctrica massiva 
contra el preu de la llum
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar se 
suma a la primera gran mobilització 
social contra l'increment del preu de la 
llum, convocada pels partits indepen-
dentistes catalans -ERC, Junts, CUP-, 
bascos -EH Bildu-, gallecs -BNG- i de 
les Illes Balears -Més per Mallorca i 
Més per Menorca-. 
 La convocatòria és aquest divendres, 
8 d'octubre de 22 a 22.30 hores. L'Ajun-
tament calero apagarà la llum d’algunes 
de les zones del municipi com el Passeig 
Marítim i anima a les caleres i caleros a 
fer-ho també a les seves llars, per de-
mostrar el seu rebuig a l'increment del 
preu de la llum.



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

de C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Formació i Treball recorda que 
estan obertes les inscripcions als Cursos de 
Tardor del Telecentre. Per més informació al 
tel. 977 457269, telecentre@ametllamar.cat o 
al C/Pau Casals 74.

▪ 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.

▪▪  Es comunica que el Consell Comarcal del 
Baix Ebre ja ha publicat les bases reguladores 
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics de caràcter individual per a 
l’assistència a llars d’infants, pel curs escolar 
2021/2022. El termini per presentar la sol·licitud 
via telemàtica és fins l'11 d’octubre. Es poden 
consultar les bases a l’ebando.
 
▪ ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia Aytés.

Després de més d’un any i mig d’inactivitat 
causada per la pandèmia, l’Associació de 
l’Estany ha començat, aquesta setmana, 
els cursos que ofereix habitualment al Ca-
sal d’Avis. De moment, es realitzen cursos 
de bolillo i de patchwork, seguint totes les 
mesures de seguretat anticovid.
 Des que aparèixer el coronavirus que els 
socis de l’Associació de Jubilats l’Estany  no 
havien pogut realitzar els cursos habituals. 
Ara, el Casal d’Avis de l’Ametlla de Mar torna 
a acollir les activitats pels membres de l’en-
titat, el patchwork els dilluns de 16 a 19 h i 
el bolillo els dimarts, dijous i divendres de 16 
a 18.30 h. La presidenta de l’entitat, Teresa 
Estrada, apunta que  «tothom es pot apuntar 
i que se seguiran totes les mesures de segure·

tat».
 De cara aquest nou curs, l’entitat també 
té la intenció de reactivar els viatges i sor-
tides culturals pels membres. Per ser soci/a 
de l’entitat i poder participar als cursos no-
més cal pagar 7 euros anuals. Els interessats 
es poden apuntar de dilluns a divendres de 
16 a 19 h de la tarda. 

S’inicien els cursos de l’Associació de Jubilats 
l’Estany al Casal d’AvisL’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’oposa a la línia 

elèctrica de molt alta tensió (MAT)
El Ple de l’Ajuntament l’Ametlla de Mar va 
aprovar el passat dijous, 30 de setembre, 
una moció de rebuig al projecte de línia 
elèctrica aèria de molt alta tensió (MAT), 
«Línia eléctrica 400 KV SET Valmuel-CS 
Promotores Begues». Una moció presen-
tada pel grup de Junts per l’Ametlla que va 
ser aprovada unànimement per la resta de 
grups polítics municipals.
 La moció rebutja la línia de Molt Alta Ten-
sió (MAT) de l’empresa Forestalia, de 287 
quilòmetres, (181 a Catalunya), que preveu 
travessar les Terres de l’Ebre i Camp de Tar-

ragona per connectar parcs eòlics de l’Aragó 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 En concret, la MAT travessaria 8 comar-
ques catalanes, afectant, de manera directa, 
municipis del territori com Batea, Gandesa, 
o Mora d’Ebre, i de forma indirecta però no 
menyspreable, molts municipis entorn dels 
esmentats. Cal tenir en compte que en els 
municipis i comarques que es veurien afec-
tats hi ha àrees d’interès faunístic i florístic, 
espais naturals protegits com Xarxa Natura 
2000 o la Reserva de la Biosfera de les Ter-
res de l’Ebre.

 Al ple, els diferents grups van mostrar el 
seu rebuig a aquest model energètic que té 
impacte en el paisatge, el territori, la ciuta-
dania i en els espais naturals i estratègics del 
territori català, i defensen «un model distri·
buït d’energies renovables, amb instal·lacions 
de petites dimensions i la implicació de la 
ciutadania, com les comunitats energètiques» 
apunta l'alcalde del municipi, Jordi Gaseni.

La Comissió Europea ha concedit un nou 
projecte Erasmus+ a l’Institut Candelera, 
anomenat ‘Label France’ i valorat en 45.000 
euros. Es tracta d’un important projecte 
d’immersió lingüística que oferirà estades a 
la Bretanya Francesa a alumnat i professorat 
del centre per endinsar-se a la cultura fran-
cesa i millorar la competència lingüística.
 Una vintena d’alumnes d’entre 4t d’ESO 
i Batxillerat que estudien francès a l’Institut 
Candelera podran gaudir, durant aquest curs, 
d’una estada lingüística de 15 dies, a l’Institut 
Lycée Saint-Esprit de Landivisiau, una ciutat 
de la Bretanya Francesa. Els alumnes, acom-
panyats de dos professors, conviuran amb els 
alumnes del centre francès i faran sortides i 

activitats culturals a la ciutat. A més, diver-
sos professors i un membre de l’equip direc-
tiu també podran anar al centre francès per 
conèixer la metodologia educativa i directiva 
del centre. 
 No és el primer programa d’Erasmus + 
atorgat a l’Institut Candelera. De fet, durant 
cursos passats, diversos grups de profes-
sors s’han format en diferents centres de 
referència europeus a Itàlia, Bulgària o Es-
lovàquia, per millorar l’ensenyament de les 
llengües estrangeres. Aquest nou programa 
però, és «un dels projectes més importants i 
més ben valorats atorgats al centre educatiu 
calero» assenyala el coordinador de Projec-
tes Internacionals, Javi Sánchez.

L’Institut Candelera 
obté un nou projecte 
Erasmus +, el ‘Label 
France’ 

El biker calero Joan Josep Callau a partir de 
diumenge participarà a la Titan Desert, una 
de les proves per etapes més exigents del 
panorama ciclista mundial en BTT.
 Durant sis dies i repartida en 6 etapes, la 
Titan Desert recorrerà 639 quilòmetres pel 
desert marroquí amb un desnivell acumulat 
de 7.629 metres d’altitud. La sortida tindrà 
lloc a la població de Boumalne i l’arribada 
està prevista a Maadid. 
 El calero participa en la categoria Adven-
tur, una categoria molt exigent en la qual no-
més hi ha 60 inscrits dels 700 participants 
que prendran la sortida. Aquesta categoria 

requereix ser autosuficient i no tenir cap aju-
da externa. Els participants han de dormir 
entre etapa i etapa en una haima comuna 
sense matalassos, ni mantes, ni res i només 
poden disposar d’una caixa de 45 cm x 35 cm 
x 80 cm traslladada en un transport comú, 
on hi ha de cabre tot el material necessari.
 Callau comptarà amb l’ajut i el suport 
de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a més 
d’algunes firmes caleres com Grup Balfegó, 
Cafeteria Delícies, Costa Dent, Expert Serafí 
i Gasolinera Jayomi.

Joan Josep Callau 
afronta el repte de la 
Titan Desert

Mn. Ferran Aspa, 
nou capellà de 
la parròquia de 
l’Ametlla de Mar

El fins ara mossèn de l’Ametlla de Mar, 
Ivan Cid, ha estat traslladat de la Parrò-
quia de la Purificació a un nou destí, al 
qual encara desconeix. El seu substitut 
és mossèn Ferran Aspa, procedent de la 
parròquia de Santa Bàrbara.
 Mossèn Ferran Aspa és nascut a Tor-
tosa, va fer l’any pastoral de diaca a Vina-
ròs i després de la seva ordenació com a 
Vicari, va estar set anys a la parròquia de 
l’Assumpció d’Amposta. Posteriorment, 
ha estat a les parròquies de Riba-roja 
d’Ebre, Ascó i Morella, on va estar sis 
anys. L’última parròquia on ha exercit ha 
estat la de Santa Bàrbara en els darrers 
dotze anys.
 Segons el nou mossèn és bo canviar 
d’aires i conèixer gent nova i viure noves 
experiències. També ens parla dels seus 
objectius i es posa a disposició de la gent.
 Mossèn Ferran Aspa Beltran va pren-
dre possessió de la Parròquia calera el 
passat 18 de setembre.

El CEM La Cala ha començat la nova tempo-
rada amb certa normalitat. De fet, el CEM 
continua aplicant les mesures de seguretat 
anticovid marcades pel Procicat, però els 
usuaris han guanyat en confiança i l’assis-
tència i la participació han anat en augment.
 Una de les novetats d'aquest mes és que 
s'ofereix la matrícula gratuïta tots els dijous 
del mes, a tots aquells que decideixin ins-
criure’s a qualsevol de les activitats que s’hi 
realitzen. «Aprofitarem els dijous d'octubre, 
per fer les presentacions de les noves activi·

tats que s’implantaran al centre, de manera 
progressiva, convidant als que encara no estan 
matriculats a provar i conèixer les novetats, 
sempre amb reserva prèvia» explica la coordi-
nadora del CEM La Cala, Thais Lorca.
 Així, el dijous dia 7 d’octubre es presen-
tarà el retorn del ioga, la nova tècnica hipo-
pressiva i la nova edició del PAM. De cara al 
14 d’octubre, està prevista la presentació de 
l’activitat de balance, oferint noves tendèn-
cies de mercat al fitness. El 21 d’octubre l’ac-
tivitat presentada serà el High combo step 
i el 28 d’octubre es presentarà el Ciclofest, 
una activitat de cicló indoor amb sorpresa.
 Quant a la campanya de matriculacions 
solidàries destinada a la Lliga Contra el Càn-
cer, ha estat un èxit. S’han produït 91 altes 
durant aquest període, que, han significat 
una recaptació d'uns 2.730 €.

Els dijous, matrícula gratuïta al CEM la Cala

E S P O R T S

El Grup Escènic de la S.C.E.R de l'Ametlla de 
Mar estrenarà dissabte l'obra El Peix Irisat, 
un espectacle familiar que dóna el tret de 
sortida a les representacions que ha previst 
aquest grup teatral en els pròxims mesos.
 La Sala de la Societat acollirà la represen-
tació dissabte a partir de les 18 h i es poden 
adquirir les entrades al preu de 3 €. Aquesta 
és un projecte escolar recuperat pel Grup 
Escènic, després que s' iniciés com a l'Escola 
Sant Jordi i s'hagués de paralitzar a causa de 

la pandèmia. Segons Josep Tomàs Margalef, 
codirector del grup, «és un conte escenificat 
d'uns 35 minuts amb missatge».
 Aprofitant l'alleugeriment de les mesures 
anticovid, el Grup Escènic a recuperat l'acti-
vitat i ho ha fet de manera frenètica, ja que 
a hores d'ara es troba assajant fins a quatre 
obres de manera simultània, implicant a una 
trentena d'actors, fet que ajuda a la cohesió 
del grup. Per Nadal, es recuperarà 'Cata-
lans a la Romana' i també s'assaja la 'Dolça 
les Tàpies'. De cara a Candelera, es preveu 
'No hablaré en clase, mi florido pensil'. Per 
la Mostra de Teatre hi ha previst 'La casa 
de Bernarda Alba' i per últim, encara sense 
data d'estrena, s'està preparant l'obra 'Un 
lloc comú'.  A més, els grups juvenil i infantil 
estan refent les obres, 'Sense escrúpol' i la 
'Llegenda de Sant Jordi'.

Comença la temporada del teatre calero amb força Mor una dona 
ofegada a la seva 
piscina particular a 
Les Tres Cales
Una dona de 65 anys i resident de Bar-
celona ha mort, aquest dimarts a la tar-
da, a la seva piscina particular de Les 
Tres Cales. Al lloc dels fets es va tras-
lladar el SEM, el SUM, els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local.
 A les 19.20 hores de la tarda, el 112 
va rebre l’avís per part d’una de les per-
sones convivents amb la víctima. Quan 
els efectius mèdics, amb dues ambulàn-
cies del SEM i el SUM, van arribar al lloc 
dels fets, la dona ja estava morta i no es 
va poder fer res per salvar-li la vida. Ara, 
s'iniciarà una investigació per conèixer 
les causes de la mort.

L’Ametlla de Mar se 
suma a l’apagada 
elèctrica massiva 
contra el preu de la llum
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar se 
suma a la primera gran mobilització 
social contra l'increment del preu de la 
llum, convocada pels partits indepen-
dentistes catalans -ERC, Junts, CUP-, 
bascos -EH Bildu-, gallecs -BNG- i de 
les Illes Balears -Més per Mallorca i 
Més per Menorca-. 
 La convocatòria és aquest divendres, 
8 d'octubre de 22 a 22.30 hores. L'Ajun-
tament calero apagarà la llum d’algunes 
de les zones del municipi com el Passeig 
Marítim i anima a les caleres i caleros a 
fer-ho també a les seves llars, per de-
mostrar el seu rebuig a l'increment del 
preu de la llum.



Des d’aquest divendres i fins al 17 d’oc-
tubre, l’Ametlla de Mar celebra les Jorna-
des Gastronòmiques del Peix de la Llotja 
i l’Arrossejat. Diversos restaurants del 
municipi ofereixen menús gastronòmics, 
elaborats amb la gran varietat d’espècies 
que cada dia capturen i descarreguen les 
barques caleres a la llotja.
 El peix de proximitat i un dels plats més 
típics de l’Ametlla de Mar, l’arrossejat, pro-
tagonitzen les últimes jornades gastronò-
miques de l’any que celebra el municipi. És 
la desena edició d’aquestes Jornades, du-
rant les quals dotze restaurants ofereixen 
menús d’entre 19 i 45 euros, elaborats amb 
productes com el pop, la gamba blanca o 
amb l’element vertebrador, l’arrossejat.
 Romesco de peix, crema de peix de La 
Cala amb raviolí cruixent de llagostins o 

arrossejat de galeres i calamars són alguns 
dels plats que es poden degustar durant 
deu dies als diferents restaurants partici-
pants del municipi.
 La regidora de Turisme, Maite Boquera, 
apunta que «és una oportunitat per gaudir 
del nostre peix de proximitat i del plat típic 
mariner originari dels pescadors caleros» 
i afegeix que «l'objectiu és posar en valor 
i promocionar aquest producte per excel·
lència, els nostres pescadors, el municipi i 
també els restaurants».
 Les Jornades del Peix de la Llotja i l’Ar-
rossejat són les últimes de l’any. Ara a finals 
d’any, l’Àrea Municipal de Turisme es reuni-
rà amb els professionals de la restauració 
per conèixer el feedback d’enguany i treba-
llar i definir l’agenda gastronòmica de l’any 
2021, amb l’esperança de poder tornar a 

oferir les diades populars que donaven tret 
de sortida a les diferents jornades.
 Es poden consultar els menús de les 
Jornades Gastronòmiques dels Peix de la 
Llotja i l'Arrossejat, a la butlleta que s'ha 
repartit pels diferents establiments públics 
i privats i també digitalment, al portal web 
de La Cala RTV o de Turisme.

Butlletí Setmanal n. 360/ 8 d'octubre de 2021
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Arrossejat.

El peix de llotja i l’arrossejat són 
els protagonistes gastronòmics 
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

Des d'aquest divendres, dotze restaurants del municipi ofereixen menús gastronòmics amb el 
peix de llotja i l'arrossejat com a base dels seus plats, fins al 17 d'octubre.
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Després de l’èpica victòria davant del 
Jesús i Maria, el 1r equip de futbol de la 
S.C.E.R. de l’Ametlla de Mar, juga aquest 
diumenge a partir de les 16 h de la tarda al 
camp de La Cava, amb l’objectiu de seguir 
amb la imatge donada en el seu debut a la 
lliga de la passada setmana.   
 La Cava, per la seva part, un dels equips 
cridats a ser capdavanters a la categoria, 
també ve d’assolir la victòria, en aquest cas 
al camp del Corbera d’Ebre. 

Èpica de La Cala davant del Jesús i 
Maria 
La Cala va guanyar dissabte passat a la 
tarda al Jesús i Maria per 3 gols a 1 en la 
primera jornada del Campionat de Lliga de 
la 3a Catalana. Els caleros van ser superi-
ors als visitants, mantenint el control en 
tot moment, sobretot a la primera part. A 

la segona, l'equip va sortir més esbojarrat i 
va perdre el control, fet que va aprofitar el 
Jesús i Maria per avançar-se en el marca-
dor, després d'una errada de marcatge en 
defensa. 
 Els canvis introduïts a la segona part i 
l'expulsió per doble amonestació d'un ju-
gador visitant al minut 72, van revolucionar 
el partit i van possibilitar una victòria èpica 
amb l'afició entregada, amb gols de Marc 
Brull per partida doble i Jordi Callau. 
 El partit va estar interromput durant 15 
minuts en el tram final, després que l'àrbi-
tre demanés la presència de la força policial 
després del llançament de dos petards a la 
zona del públic.  

La Cala buscarà repetir 
victòria al camp de La 
Cava 

El filial de la S.C.E.R rebrà aquest dissab-
te a les 16.30 h al Gandesa B. Els caleros 
ocupen la 9a posició de la classificació i 
vénen d’aconseguir la victòria per 2 a 3 
al camp de l’Aldeana B. Per la seva part 
el Gandesa B, visita l’Ametlla com a líder, 
havent aconseguit la victòria en els tres 

partits disputats. 

Primera victòria del Filial a la lliga 
davant l'Aldeana B 
El de dissabte va ser un partit molt igua-
lat. Els caleros es van avançar molt aviat en 
el marcador. Corria el minut 12 quan Joan 
Vendrell va fer el 0 a 1, tot i que tres minuts 
més tard va empatar l'Aldeana. Abans del 
descans, els de l'Ametlla de Mar van tor-
nar-se a avançar amb un gol d'Enric Bus-
quets, tot i que a l'inici de la segona part, de 
nou, l'Aldeana tornava a igualar. 
 No va ser fins al minut 65 que l'Àlex 
Núñez va fer el 3 a 2 que ja no es mouria 
fins al final del partit.  

El filial rep al líder el Gandesa B 

El Club Bàsquet 
l'Ametlla perd a 
Constantí en el seu 
debut a la lliga 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va 
perdre diumenge per 82 a 61 a la pista 
del Club Bàsquet Constantí Green. Els 
de l'Ametlla de Mar debutaven a la lliga 
i ho van fer encaixant un dur correctiu 
sobre tot per l'encert dels locals en els 
llançaments de 3 punts. Així i tot, els 
caleros van poder guanyar dos dels 
quatre quarts del partit, el segon i el 
quart. 
 Pol Aguado amb 28 punts, va ser el 
màxim anotador de l'equip i el jugador 
més destacat del partit. El pròxim partit 
dels caleros serà al Poliesportiu Munici-
pal Galetet aquest diumenge a les 5 de la 
tarda davant del Vila-seca Blau sots-21. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Divendres:
≈ 17 h - ALEVÍ B - BENJAMÍ LLOBARRETS
≈ 18.30 h - ALEVÍ A
La Cala - Ebre Escola A

Dissabte:
≈ 16.30 h - 4a CATALANA
La Cala - Gandesa B

Aquest cap de setmana, comença la com-
petició pels equips federats de futbol de 
l'Ametlla de Mar. Des de les categories 
alevines fins a la juvenil enceten els cam-
pionats de lliga amb l'ànim de començar i 
acabar amb tota normalitat, a diferència 
de l'any passat, que per la pandèmia van 
haver d'interrompre la pretemporada i 
iniciar la lliga molt més tard i a més, dis-
putant una insuficient segona volta. 
 Així, el juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla 
de Mar debuta dissabte a les 16 h a Ullde-
cona. Per la seva part, el cadet de l'AME 
s'estrena diumenge a les 17.30 h al camp 
del Batea.  

 L'infantil juga dissabte a les 12 h al 
camp de l'Olímpic Mora d'Ebre, mentre 
que els equips alevins, jugaran partits 
amistosos. L'equip A ho farà divendres a 
les 18.30 h contra l'Ebre Escola. Aquest 
equip, que militarà a la 1a divisió hauria ha-
gut de començar la lliga, però el seu rival, 
la Sénia B s'ha retirat, així que ha acordat 
aquest amistós amb els tortosins, que a la 
vegada, també han ajornat el seu primer 
partit de lliga. 
 L'Aleví B, que jugarà a la 3a divisió 
no comença la lliga fins al 16 d'octubre i 
aquest divendres a les 17 h jugarà un amis-
tós amb el benjamí Llobarrets de l'AME. 

El futbol base de la Cala entra en escena aquest 
cap de setmana 

Dissabte tindrà lloc 
el Calafat Revival al 
circuit calero 

El dissabte 9 d’octubre es disputarà en 
el Circuit de Calafat en L'Ametlla de 
Mar la Calafat Revival 2021, organitza-
da per V-Line Racing, un homenatge al 
traçat calero que compleix 47 anys en 
actiu.   
 L’asfalt de Calafat acollirà les proves 
dels Campionats de Velocitat de Cata-
lunya, Aragó, Comunitat Valenciana i 
Navarra. A més, s’estrenarà el nou Open 
Old Timer, campionat per a vehicles clàs-
sics, i la Regularitat en Circuit per a Clàs-
sics. 

   Peix de l'Ametlla de Mar.


