
Les mesures covid i restriccions a Catalu-
nya són cada vegada més flexibles amb la 
millora de les dades i la frenada de l’onada 
de contagis, a nivell general. Després de 
doblegar la corba de la cinquena onada de 
la Covid-19, el govern català ha anunciat 
un salt qualitatiu que comportarà l’elimi-
nació de la majoria de restriccions a partir 
d'aquest divendres, 15 d'octubre.
 Es tracta d’un pas important cap a la 
normalitat amb la recuperació de la majoria 
d’aforaments a Catalunya. Els esports a l’ai-
re lliure, la cultura, el comerç, la restauració 
i la majoria d’activitats recuperen el 100% 
d’aforament. A banda, bars i restaurants ja 
no tenen límits horaris. No obstant això, es 
manté l’obligatorietat de l’ús de la masca-
reta en els espais tancats.
 A dins dels establiments d'oci nocturn, 

l’aforament màxim és del 70 %, es pot ballar 
i la mascareta és obligatòria, mentre que 
als esdeveniments esportius d'interior, es 
manté al 80 % d'aforament.
 Aquest relaxament «ens allunya de me-
sures severes» ha dit el president Pere Ara-
gonès, però ha demanat que no s'interpreti 
la desescalada com a «sinònim de relaxació 
total». «La pandèmia ha perdut força, assis-
tencialment la tenim controlada, però no ha 
acabat», ha remarcat, fent una crida a la 
prudència.

Augmenten els casos de Covid-19 a 
l'Ametlla de Mar, en els últims deu dies
En els últims deu dies, -amb dades conso-
lidades entre el 4 i el 13 d’octubre-, s’han 
detectat 25 casos positius de Covid-19 al 
municipi. Afortunadament i gràcies a la 

vacunació, la majoria dels infectats pre-
senten simptomatologia lleu, – mal de 
cap, mocs, febre-. 
 Recentment, s’han detectat dos brots al 
municipi que haurien estat el causant de 
la situació. Les persones afectades ja han 
seguit el protocol establert per Salut i es 
preveu que en uns dies, la situació es torni 
a normalitzar al municipi. 
 El regidor de Salut, Joan Manel Tello, re-
marca que  «pot passar a tot arreu, cal seguir 
amb les mesures vigents i no relaxar-nos».
 Pel que fa a la campanya de vacunació 
de la Covid-19 al municipi avança favora-
blement, el 68 % dels ciutadans majors de 
12 anys de l’Àrea Bàsica de Salut l’Ametlla 
de Mar- El Perelló tenen la pauta completa 
de vacunació i el 74 %, ja tenen posada la 
primera dosi.     

Butlletí Setmanal n. 361/ 15 d'octubre de 2021
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Els actes culturals recuperen el 100 % d'aforament en exteriors i interiors.

Més a prop de la normalitat: 
cauen la majoria de restriccions 
d’aforament 

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

Tot i que la pandèmia està assistencialment controlada, no ha acabat i a l'Ametlla de Mar, es 
registren una vintena de casos positius, als últims dies. 
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El filial de la SCER de l'Ametlla de Mar juga 
aquest dissabte a les 15.30 h al camp del 
Tivenys. Els caleros viatgen amb la moral 
pels núvols, després d'haver derrotat amb 
claredat al Gandesa B en l'últim partit.
 La dificultat afegida de trobar-se amb 
un camp de terra, no impedeix que els ca-
leros vulguin la victòria davant d'un rival 
directe per atansar-se a la zona alta de la 
classificació.
 El filial és 6è a la classificació amb set 
punts, els mateixos que el Tivenys, que és 
5è, i a 3 punts del Xerta que és el líder.

Gran victòria davant del líder
El filial de la S.C.E.R. de l'Ametlla de Mar 
va passar per damunt del filial del Gande-

sa. Els caleros van ser molt superiors i van 
jugar molt millor que els de la Terra Alta, 
que arribaven al partit com a líders imba-
tuts. Tot i el gol inicial dels visitants, els de 
l'Ametlla de Mar van buscar la porteria des 
del primer minut. Albert Bouzas posava 
l'empat en el marcador abans del descans i 
a la segona part el mateix jugador establia 
el 2 a 1. Un gran gol d'Àlex Núñez donava 
la tranquil·litat als caleros a 10 minuts del 
final just quan el Gandesa B insistia més, 
en un partit que va acabar 3 a 1, però en 
el qual els de l'Ametlla de Mar van poder 
marcar més gols.

El filial juga a Tivenys 
amb la moral pels 
núvols

El futbol base federat de l'Ametlla de Mar 
va començar la lliga el passat cap de set-
mana, i ho va fer amb victòries importants 
del Juvenil a Ulldecona i l'Infantil a Mora 
d'Ebre, i la derrota del Cadet A Batea.
 El Juvenil, va guanyar per 1 a 2 a un molt 
bon Ulldecona i aquesta setmana rep a casa 
aquest dissabte a les 11 del matí al Jesús i 
Maria. 
 Per la seva part, el Cadet, que s'estre-
nava després d'un any d'absència, perdia a 
Batea per 5 gols a 1. Aquest diumenge a les 
10.30 h del matí, juga a Mora la Nova.  

 Quant a l'Infantil, va guanyar per 1 gol 
a 6 al camp de l'Olímpic Mora d'Ebre. Diu-
menge a les 16 h juga al camp de la Rapi-
tenca B.
 Els que debuten aquest cap de setmana 
són l'Aleví A a la 1a divisió, dissabte a les 
11.15 h a la Ràpita davant la Rapitenca B I 
l'Aleví B a la 3a divisió, juga dissabte a les 
9.45 h a casa davant de l'Ebre Escola Es-
portiva D.
 També juga el Prebenjamí Seitonillos, 
dissabte a les 11 h a casa davant del Torto-
sa Ebre.

Jornada del futbol base amb un La Cala-Jesús i 
Maria de categoria juvenil

Nova victòria del 
Club de Petanca Tres 
Cales
L’equip B del Club de Petanca Tres Ca-
les de l’Ametlla de Mar va guanyar el 
seu tercer partit en competició oficial. 
Ho va fer diumenge al matí davant de 
l’Atlètic Vendrell B a la 5a jornada del 
Campionat de Lliga de la 2a Divisió.
 El club de Tres Cales es va imposar 
per 5 a 4 en un partit molt igualat, tot i 
que els caleros ja van poder guanyar cinc 
de les set primeres partides. 
 El capità de l’equip B, Antonio Caña-
dó, explica que «estic molt satisfet del re-
sultat i dels jugadors».
 Ara els caleros estan classificats a la 
2a posició amb 9 punts i el pròxim diu-
menge es desplacen a jugar contra el 
Creixell B.
 Per la seva part l’equip A no va jugar, 
ja que s’havien de desplaçar a la Pobla 
de Montornès, però aquest equip es va 
retirar a l’inici de la competició, amb la 
qual cosa van gaudir d’una jornada de 
descans. Diumenge rebran a les pistes 
del Parc Públic de Tres Cales al Salou C.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:

≈ 11 h - JUVENIL
La Cala - Jesús i Maria
≈ 11 h - PREBENJAMÍ SEITONILLOS
La Cala -Tortosa Ebre
≈ 17.30 h - 3a CATALANA
La Cala - Gandesa

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va gua-
nyar el primer partit de la temporada. Ho 
va fer amb molta superioritat davant del 
Vila-seca sots 21 en el partit disputat 
diumenge a la tarda al Poliesportiu Mu-
nicipal Galetet.
 El partit només va tenir certa igualtat 
a la primera part. El primer quart, va fina-
litzar 10 a 16 pels visitants, i el segon, tot 
i donar la volta al marcador, va finalitzar 
amb una diferència a favor dels caleros de 
només 9 punts. Va ser a partir del tercer 
quart, que els parcials ja van ser clarament 
favorables als locals, i durant tota la sego-
na part, per acabar imposant-se per 99 a 
50.
 Els 49 punts de diferència plasmen cla-
rament la superioritat calera davant d'un 
equip molt jove i amb poca experiència.
 L'entrenador de l'equip calero, Juan-

fran Chacón, explica que «al tercer quart, el 
Vila-Seca va abaixar una mica els braços».
  Aitor Gavilán amb 21 punts va ser el 
màxim encistellador de l'equip, seguit pels 
20 punts de Pol Aguado i els 19 de Pol 
Solsona.
 Amb aquesta victòria, els caleros se si-
tuen a la 6a posició de la classificació amb 
3 punts i amb un partit menys. Dissabte 
a les 16 h els caleros visitaran la pista de 
l'Stokplus La Sénia.

Primera victòria del bàsquet calero, davant del 
Vila-seca

El biker calero 
segueix el seu repte 
de la Titan Desert
El biker de l'Ametlla de Mar Joan Josep 
Callau es troba disputant la Titan De-
sert. Al final de la 4a etapa, es trobava a 
la 6a posició de la categoria Adventure 
a 7 hores i 30 minuts del primer i la po-
sició 165a de la general individual, a 10 
hores i 50 minuts del líder. 
 En aquestes quatre etapes disputa-
des Joan Josep Callau portava 28 hores 
de bicicleta acumulades pel desert mar-
roquí. Aquest dijous, en el moment de 
tancar l’edició del Butlletí, Callau estava 
disputant la 5a etapa. La cursa finalitza 
aquest divendres a Maadid després de 
639 quilòmetres.



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 Comerç informa que el 
dimecres 20 d'octubre a les 20 h i a la planta 
baixa de l'Ajuntament hi haurà una reunió 
de Comerç amb els diferents establiments 
del municipi, per tractar l'agenda de 2022 i el 
Mercat de Nadal.

▪ La Parròquia de L’Ametlla comunica que s’ha 
obert el període d’inscripcions per a l’inici de 
la Preparació per la Primera Comunió. Infants 
de 2n Primària. Es pot passar pel despatx 
parroquial als matins, dimecres i dijous: (12’00 
a 13’00 h) i a les tardes, dimarts a divendres: 
(19’30 a 20’00 h.) El termini d'inscripcions 
finalitza el 30 octubre.

▪ Es comunica que el dia 15 d'octubre quedaran 
sense efecte les autoritzacions expedides per 
fer foc. A partir del dia 16 d'octubre i fins al 
proper 14 de març, les persones que vulguin 
cremar restes agrícoles hauran de passar per 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament per 
a renovar els permisos. L'horari autoritzat serà 
entre les 8 i les 17 hores i de dilluns a diumenge.

 ▪ ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia J. Ruiz, de les Tres Cales. Dissabte 
estarà de reforç A. Aytés.

La Colla Gegantera de l'Ametlla de Mar 
ha fet una crida pública a tots aquells que 
puguin estar interessats a integrar-se a 
l'entitat. En els darrers mesos i a causa de 
la pandèmia, la colla ha vist com els seus 
integrants disminuïen la ja minsa colla de 
geganters.
 La recent participació dels gegants de 
l'Ametlla de Mar en dues trobades geganteres 
del territori han fet aflorar les dificultats que te 
la Colla Gegantera del municipi per treure els 
quatre gegants del poble. Enguany ja han par-
ticipat a la trobada de Tortosa Ciutat Gegante-
ra de Catalunya i a la Trobada de La Ràpita.
 La membre de la Colla, Rosa Cardona, 
explica que «necessitem la participació de més 

gent i que els que ho vulguin provar, segur que 
queden atrapats per aquesta afició».
 Els interessats han d'acudir a l'Ajunta-
ment o s'han de posar en contacte amb els 
membres de la colla. Actualment l'Ametlla 
de Mar disposa de quatre gegants, Pere i la 
Candela, Sant Jordi i el Drac.
 La Colla Gegantera de l'Ametlla de Mar ja 
està parlant amb altres colles de Catalunya 
amb l'objectiu que siguin presents a la Tro-
bada de Gegants que tindrà en el marc de la 
pròxima Festa Major de la Candelera.

La Colla Gegantera de 
l'Ametlla de Mar busca 
voluntaris

L’Ajuntament contracta en pràctiques dues joves 
beneficiàries del programa de Garantia Juvenil
Dues joves menors de 30 anys han comen-
çat a treballar en pràctiques a l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar, gràcies al programa de 
Garantia Juvenil de Catalunya. Les perso-
nes contractades tenen estudis de l’àmbit 
de publicitat i criminologia i realitzaran tas-
ques en diferents departaments del consis-
tori durant un període de 6 mesos.
 És el tercer cop que el consistori s’acull 
a la Garantia Juvenil per poder reforçar la 
plantilla de l’administració local. L’objectiu 
final és dotar de les capacitats per inserir els 

joves en el mercat laboral. 
 Una de les joves s'ha incorporat als mit-
jans locals de la Cala RTV i l'altra està a la 
Policia Local.
 La regidora de Formació i Treball, Jani 
Brull, explica que «buscàvem persones que 
complissin amb els requisits de la Garantia Ju-
venil, poguessin reforçar els diferents serveis 
municipals i sortissin beneficiats tant els tre-
balladors com l’Ajuntament».
 Aquesta contractació està subvencio-
nada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

D’aquesta manera, el programa facilita que 
joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur 
a terme un període de pràctiques laborals, 
en un termini de 6 mesos després d’haver 
acabat l’educació formal o bé de quedar-se 
en situació d’atur.

Les tres agents cíviques que va contractar 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, gràcies 
a una subvenció de la Diputació de Tarra-
gona, han finalitzat, aquesta setmana, les 
tasques de conscienciació i sensibilització 
de comportaments cívics al municipi.
 Aquest és un servei que pretén, princi-
palment, conscienciar i divulgar les mesures 
de seguretat de la Covid-19 a la via públi-
ca, a les platges, i també en espais privats, 
i alhora també vigilar i detectar qualsevol 
altre acte incívic o deficiència que hi puguin 
haver a la via pública, coordinant-se en tot 
moment amb la Policia Local.
 L’objectiu del servei, per tant, és millorar 

la convivència al municipi i aconseguir incul-
car hàbits més sostenibles.
 El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan 
Manel Tello, apunta que «és un servei que va 
més enllà de la Covid-19, ja que no només 
es vigilen les mesures anticovid sinó també 
detecten altres actituds incíviques» i afegeix 
que «la valoració del servei és molt positiva».
 La voluntat de l’equip de govern és reno-
var aquesta figura l’any vinent.

Finalitza el servei 
d’agent cívic

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l’Amet-
lla de Mar juga dissabte a les 16.30 h a casa 
davant del Gandesa, un dels equips que a 
priori surt com a favorit per assolir l’ascens 
a la categoria.
 Els de la Terra Alta han guanyat de mo-
ment els dos partits disputats, mentre que 
els caleros, van guanyar el primer davant del 
Jesús i Maria, però van perdre immerescuda-
ment al camp de la Cava. A més, la tornada 
de l’exentrenador calero, Ivan Romeu, actu-
alment a la banqueta del Gandesa, suposarà 
un altre dels al·licients del partit.
 El partit servirà per comprovar el poten-
cial dels de l’Ametlla de Mar i una bona pedra 

de toc per saber quines poden ser les aspira-
cions dels caleros en aquesta lliga.
 El 1r equip va perdre diumenge per 
2 gols a 1 al camp de la Cava. Els caleros 
van merèixer molt més d’un partit que van 
controlar en bona part. Tot i que la manca 
de punteria en les ocasions disposades va 
acabar condemnant-los. L'equip va marxar 
del camp de la Cava amb una derrota però 
amb la sensació d'haver pogut treure molt 
més davant d'un equip cridat a ser un dels 
aspirants al campionat de lliga.

El Gandesa, una bona 
pedra de toc per al 1r 
equip de la Cala

Una jornada 
mediambiental 
netejarà i censarà, 
dissabte, l’entorn de 
Santes Creus

El grup d’estudis i comunicació ambien-
tal Graëllsia ha organitzat una jornada 
de neteja i descoberta de la natura, per 
aquest dissabte, a l’Ametlla de Mar. 
 Es tracta d’una jornada emmarcada 
dins del Projecte de Conservació i Cus-
tòdia del Barranc de Santes Creus, que 
l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir 
a l’entitat, per dur a terme diverses acti-
vitats i accions dins aquest barranc, amb 
l’objectiu de contribuir i millorar el seu 
estat de conservació.
 La jornada, que té una durada pre-
vista d'unes 3 h, s’iniciarà amb una ne-
teja de residus i seguirà amb un cens 
col·laboratiu de la flora de l’entorn, amb 
l’ajuda d’un expert botànic i una aplicació 
de mòbil que permet identificar fotogra-
fies de plantes i flors. Els voluntaris es 
trobaran a les 10 h del matí, al pàrquing 
de cotxes de la Cala de Santes Creus. Cal 
inscriure’s prèviament a 621 22 45 54 o 
infograellsia@gmail.com.

L’Àrea Municipal d’Esports de l’Ametlla de 
Mar ha posat en marxa el període d’inscrip-
cions a la pròxima Lliga de Pàdel, fins al 17 
d’octubre. L’objectiu és posar en marxa la 
lliga masculina i mixta, i com a novetat, una 
lliga femenina.
 L’increment en els darrers anys de la 
pràctica del pàdel a la població ha fet que 
l’activitat a les dues pistes de pàdel que hi 
ha al CEM la Cala sigui constant i que siguin 
molts els practicants que utilitzen les instal-
lacions.

 Per aquest motiu, l’Àrea Municipal d’Es-
ports té la intenció d’encetar aquest mes 
d’octubre l’habitual lliga de pàdel, la qual, 
en categoria masculina i si així ho permet 
la inscripció, es dividirà en dues categories, 
la lliga Or i la lliga Plata, depenent del nivell 
dels practicants. A més, tal com ja és habitu-
al, també es posarà en marxa la lliga mixta.
 La novetat, però, serà si hi ha prou ins-
cripcions, la lliga femenina, donada la bona 
acollida que té aquesta disciplina esportiva 
entre les dones del poble així ho ha explicat 
l'encarregat de l'organització, Antonio Callau.
 Els interessats poden passar per la re-
cepció del CEM La Cala o trucar al telèfon 
977103897. Des del CEM s’ha anunciat la 
preparació de dos tornejos de pàdel, per la 
Candelera i Sant Pere i un torneig per a joves 
d’entre 14 i 16 anys de cara a Nadal.

S’obren inscripcions a la Lliga Local de Pàdel

E S P O R T S

La Biblioteca Dr. Frias de l’Ametlla de Mar 
ha lliurat un lot de desenes de llibres de 
lectura infantil a l’Escola Sant Jordi, per tal 
de reutilitzar els llibres que es van descata-
logant i donar-los un nou ús a les aules dels 
centres educatius.

 
La Biblioteca Municipal ha ajudat a omplir els 
prestatges de la biblioteca de l’Escola amb la 
donació de desenes de llibres infantils. No 
és la primera vegada que es fa aquest tipus 
de donació de llibres al centre educatiu, amb 
l’objectiu de donar-los un altre ús.
 La regidora de Cultura, Jani Brull, afe-
geix que «la intenció també és renovar tant 
el material de la Biblioteca com el del centre 
educatiu».
 A banda, la Biblioteca també compra 
els llibres de lectura obligatòria de l’Institut 
Candelera, per oferir a l’alumnat d’aquest 
centre la possibilitat d’adquirir-los tempo-
ralment.

La Biblioteca Dr. Frias fa una donació de llibres a 
l’Escola Sant Jordi

‘El viatge de la 
Bruna’ protagonitza 
el segon 'domenge de 
l’Ateneu'

L’Ateneu Calero continua amb els diu-
menges de cultura. Aquest diumenge 
tindrà lloc la presentació del llibre in-
fantil ‘El viatge de la Bruna’ de Montse 
Pallarés. Es tracta d’un conte que fa un 
recorregut intergeneracional dels Piri-
neus fins al Delta de l’Ebre.
 Escrit, il·lustrat i protagonitzat per 
tres generacions de dones d’una matei-
xa família, 'El viatge de la Bruna' és un 
llibre infantil elaborat a sis mans per l’es-
criptora Montse Pallarès i la seva filla, la 
il·lustradora Cinta Ramos.  
 La història narra el viatge que fa la 
mateixa Bruna qui, nascuda entre les 
muntanyes dels Pirineus, creua el país 
per conèixer les seves arrels familiars a 
les Terres de l’Ebre sense saber que, a 
la vegada, hi descobrirà un racó de món 
amb una realitat que no la deixarà indi-
ferent.
 En aquesta cita, a banda de la pre-
sentació del llibre, també tindrà lloc un 
taller de dibuix a càrrec de David Rivera.
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queden atrapats per aquesta afició».
 Els interessats han d'acudir a l'Ajunta-
ment o s'han de posar en contacte amb els 
membres de la colla. Actualment l'Ametlla 
de Mar disposa de quatre gegants, Pere i la 
Candela, Sant Jordi i el Drac.
 La Colla Gegantera de l'Ametlla de Mar ja 
està parlant amb altres colles de Catalunya 
amb l'objectiu que siguin presents a la Tro-
bada de Gegants que tindrà en el marc de la 
pròxima Festa Major de la Candelera.

La Colla Gegantera de 
l'Ametlla de Mar busca 
voluntaris

L’Ajuntament contracta en pràctiques dues joves 
beneficiàries del programa de Garantia Juvenil
Dues joves menors de 30 anys han comen-
çat a treballar en pràctiques a l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar, gràcies al programa de 
Garantia Juvenil de Catalunya. Les perso-
nes contractades tenen estudis de l’àmbit 
de publicitat i criminologia i realitzaran tas-
ques en diferents departaments del consis-
tori durant un període de 6 mesos.
 És el tercer cop que el consistori s’acull 
a la Garantia Juvenil per poder reforçar la 
plantilla de l’administració local. L’objectiu 
final és dotar de les capacitats per inserir els 

joves en el mercat laboral. 
 Una de les joves s'ha incorporat als mit-
jans locals de la Cala RTV i l'altra està a la 
Policia Local.
 La regidora de Formació i Treball, Jani 
Brull, explica que «buscàvem persones que 
complissin amb els requisits de la Garantia Ju-
venil, poguessin reforçar els diferents serveis 
municipals i sortissin beneficiats tant els tre-
balladors com l’Ajuntament».
 Aquesta contractació està subvencio-
nada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

D’aquesta manera, el programa facilita que 
joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur 
a terme un període de pràctiques laborals, 
en un termini de 6 mesos després d’haver 
acabat l’educació formal o bé de quedar-se 
en situació d’atur.

Les tres agents cíviques que va contractar 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, gràcies 
a una subvenció de la Diputació de Tarra-
gona, han finalitzat, aquesta setmana, les 
tasques de conscienciació i sensibilització 
de comportaments cívics al municipi.
 Aquest és un servei que pretén, princi-
palment, conscienciar i divulgar les mesures 
de seguretat de la Covid-19 a la via públi-
ca, a les platges, i també en espais privats, 
i alhora també vigilar i detectar qualsevol 
altre acte incívic o deficiència que hi puguin 
haver a la via pública, coordinant-se en tot 
moment amb la Policia Local.
 L’objectiu del servei, per tant, és millorar 

la convivència al municipi i aconseguir incul-
car hàbits més sostenibles.
 El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan 
Manel Tello, apunta que «és un servei que va 
més enllà de la Covid-19, ja que no només 
es vigilen les mesures anticovid sinó també 
detecten altres actituds incíviques» i afegeix 
que «la valoració del servei és molt positiva».
 La voluntat de l’equip de govern és reno-
var aquesta figura l’any vinent.

Finalitza el servei 
d’agent cívic

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l’Amet-
lla de Mar juga dissabte a les 16.30 h a casa 
davant del Gandesa, un dels equips que a 
priori surt com a favorit per assolir l’ascens 
a la categoria.
 Els de la Terra Alta han guanyat de mo-
ment els dos partits disputats, mentre que 
els caleros, van guanyar el primer davant del 
Jesús i Maria, però van perdre immerescuda-
ment al camp de la Cava. A més, la tornada 
de l’exentrenador calero, Ivan Romeu, actu-
alment a la banqueta del Gandesa, suposarà 
un altre dels al·licients del partit.
 El partit servirà per comprovar el poten-
cial dels de l’Ametlla de Mar i una bona pedra 

de toc per saber quines poden ser les aspira-
cions dels caleros en aquesta lliga.
 El 1r equip va perdre diumenge per 
2 gols a 1 al camp de la Cava. Els caleros 
van merèixer molt més d’un partit que van 
controlar en bona part. Tot i que la manca 
de punteria en les ocasions disposades va 
acabar condemnant-los. L'equip va marxar 
del camp de la Cava amb una derrota però 
amb la sensació d'haver pogut treure molt 
més davant d'un equip cridat a ser un dels 
aspirants al campionat de lliga.

El Gandesa, una bona 
pedra de toc per al 1r 
equip de la Cala

Una jornada 
mediambiental 
netejarà i censarà, 
dissabte, l’entorn de 
Santes Creus

El grup d’estudis i comunicació ambien-
tal Graëllsia ha organitzat una jornada 
de neteja i descoberta de la natura, per 
aquest dissabte, a l’Ametlla de Mar. 
 Es tracta d’una jornada emmarcada 
dins del Projecte de Conservació i Cus-
tòdia del Barranc de Santes Creus, que 
l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir 
a l’entitat, per dur a terme diverses acti-
vitats i accions dins aquest barranc, amb 
l’objectiu de contribuir i millorar el seu 
estat de conservació.
 La jornada, que té una durada pre-
vista d'unes 3 h, s’iniciarà amb una ne-
teja de residus i seguirà amb un cens 
col·laboratiu de la flora de l’entorn, amb 
l’ajuda d’un expert botànic i una aplicació 
de mòbil que permet identificar fotogra-
fies de plantes i flors. Els voluntaris es 
trobaran a les 10 h del matí, al pàrquing 
de cotxes de la Cala de Santes Creus. Cal 
inscriure’s prèviament a 621 22 45 54 o 
infograellsia@gmail.com.

L’Àrea Municipal d’Esports de l’Ametlla de 
Mar ha posat en marxa el període d’inscrip-
cions a la pròxima Lliga de Pàdel, fins al 17 
d’octubre. L’objectiu és posar en marxa la 
lliga masculina i mixta, i com a novetat, una 
lliga femenina.
 L’increment en els darrers anys de la 
pràctica del pàdel a la població ha fet que 
l’activitat a les dues pistes de pàdel que hi 
ha al CEM la Cala sigui constant i que siguin 
molts els practicants que utilitzen les instal-
lacions.

 Per aquest motiu, l’Àrea Municipal d’Es-
ports té la intenció d’encetar aquest mes 
d’octubre l’habitual lliga de pàdel, la qual, 
en categoria masculina i si així ho permet 
la inscripció, es dividirà en dues categories, 
la lliga Or i la lliga Plata, depenent del nivell 
dels practicants. A més, tal com ja és habitu-
al, també es posarà en marxa la lliga mixta.
 La novetat, però, serà si hi ha prou ins-
cripcions, la lliga femenina, donada la bona 
acollida que té aquesta disciplina esportiva 
entre les dones del poble així ho ha explicat 
l'encarregat de l'organització, Antonio Callau.
 Els interessats poden passar per la re-
cepció del CEM La Cala o trucar al telèfon 
977103897. Des del CEM s’ha anunciat la 
preparació de dos tornejos de pàdel, per la 
Candelera i Sant Pere i un torneig per a joves 
d’entre 14 i 16 anys de cara a Nadal.

S’obren inscripcions a la Lliga Local de Pàdel

E S P O R T S

La Biblioteca Dr. Frias de l’Ametlla de Mar 
ha lliurat un lot de desenes de llibres de 
lectura infantil a l’Escola Sant Jordi, per tal 
de reutilitzar els llibres que es van descata-
logant i donar-los un nou ús a les aules dels 
centres educatius.

 
La Biblioteca Municipal ha ajudat a omplir els 
prestatges de la biblioteca de l’Escola amb la 
donació de desenes de llibres infantils. No 
és la primera vegada que es fa aquest tipus 
de donació de llibres al centre educatiu, amb 
l’objectiu de donar-los un altre ús.
 La regidora de Cultura, Jani Brull, afe-
geix que «la intenció també és renovar tant 
el material de la Biblioteca com el del centre 
educatiu».
 A banda, la Biblioteca també compra 
els llibres de lectura obligatòria de l’Institut 
Candelera, per oferir a l’alumnat d’aquest 
centre la possibilitat d’adquirir-los tempo-
ralment.

La Biblioteca Dr. Frias fa una donació de llibres a 
l’Escola Sant Jordi

‘El viatge de la 
Bruna’ protagonitza 
el segon 'domenge de 
l’Ateneu'

L’Ateneu Calero continua amb els diu-
menges de cultura. Aquest diumenge 
tindrà lloc la presentació del llibre in-
fantil ‘El viatge de la Bruna’ de Montse 
Pallarés. Es tracta d’un conte que fa un 
recorregut intergeneracional dels Piri-
neus fins al Delta de l’Ebre.
 Escrit, il·lustrat i protagonitzat per 
tres generacions de dones d’una matei-
xa família, 'El viatge de la Bruna' és un 
llibre infantil elaborat a sis mans per l’es-
criptora Montse Pallarès i la seva filla, la 
il·lustradora Cinta Ramos.  
 La història narra el viatge que fa la 
mateixa Bruna qui, nascuda entre les 
muntanyes dels Pirineus, creua el país 
per conèixer les seves arrels familiars a 
les Terres de l’Ebre sense saber que, a 
la vegada, hi descobrirà un racó de món 
amb una realitat que no la deixarà indi-
ferent.
 En aquesta cita, a banda de la pre-
sentació del llibre, també tindrà lloc un 
taller de dibuix a càrrec de David Rivera.



Les mesures covid i restriccions a Catalu-
nya són cada vegada més flexibles amb la 
millora de les dades i la frenada de l’onada 
de contagis, a nivell general. Després de 
doblegar la corba de la cinquena onada de 
la Covid-19, el govern català ha anunciat 
un salt qualitatiu que comportarà l’elimi-
nació de la majoria de restriccions a partir 
d'aquest divendres, 15 d'octubre.
 Es tracta d’un pas important cap a la 
normalitat amb la recuperació de la majoria 
d’aforaments a Catalunya. Els esports a l’ai-
re lliure, la cultura, el comerç, la restauració 
i la majoria d’activitats recuperen el 100% 
d’aforament. A banda, bars i restaurants ja 
no tenen límits horaris. No obstant això, es 
manté l’obligatorietat de l’ús de la masca-
reta en els espais tancats.
 A dins dels establiments d'oci nocturn, 

l’aforament màxim és del 70 %, es pot ballar 
i la mascareta és obligatòria, mentre que 
als esdeveniments esportius d'interior, es 
manté al 80 % d'aforament.
 Aquest relaxament «ens allunya de me-
sures severes» ha dit el president Pere Ara-
gonès, però ha demanat que no s'interpreti 
la desescalada com a «sinònim de relaxació 
total». «La pandèmia ha perdut força, assis-
tencialment la tenim controlada, però no ha 
acabat», ha remarcat, fent una crida a la 
prudència.

Augmenten els casos de Covid-19 a 
l'Ametlla de Mar, en els últims deu dies
En els últims deu dies, -amb dades conso-
lidades entre el 4 i el 13 d’octubre-, s’han 
detectat 25 casos positius de Covid-19 al 
municipi. Afortunadament i gràcies a la 

vacunació, la majoria dels infectats pre-
senten simptomatologia lleu, – mal de 
cap, mocs, febre-. 
 Recentment, s’han detectat dos brots al 
municipi que haurien estat el causant de 
la situació. Les persones afectades ja han 
seguit el protocol establert per Salut i es 
preveu que en uns dies, la situació es torni 
a normalitzar al municipi. 
 El regidor de Salut, Joan Manel Tello, re-
marca que  «pot passar a tot arreu, cal seguir 
amb les mesures vigents i no relaxar-nos».
 Pel que fa a la campanya de vacunació 
de la Covid-19 al municipi avança favora-
blement, el 68 % dels ciutadans majors de 
12 anys de l’Àrea Bàsica de Salut l’Ametlla 
de Mar- El Perelló tenen la pauta completa 
de vacunació i el 74 %, ja tenen posada la 
primera dosi.     

Butlletí Setmanal n. 361/ 15 d'octubre de 2021
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Els actes culturals recuperen el 100 % d'aforament en exteriors i interiors.

Més a prop de la normalitat: 
cauen la majoria de restriccions 
d’aforament 

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

Tot i que la pandèmia està assistencialment controlada, no ha acabat i a l'Ametlla de Mar, es 
registren una vintena de casos positius, als últims dies. 
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El filial de la SCER de l'Ametlla de Mar juga 
aquest dissabte a les 15.30 h al camp del 
Tivenys. Els caleros viatgen amb la moral 
pels núvols, després d'haver derrotat amb 
claredat al Gandesa B en l'últim partit.
 La dificultat afegida de trobar-se amb 
un camp de terra, no impedeix que els ca-
leros vulguin la victòria davant d'un rival 
directe per atansar-se a la zona alta de la 
classificació.
 El filial és 6è a la classificació amb set 
punts, els mateixos que el Tivenys, que és 
5è, i a 3 punts del Xerta que és el líder.

Gran victòria davant del líder
El filial de la S.C.E.R. de l'Ametlla de Mar 
va passar per damunt del filial del Gande-

sa. Els caleros van ser molt superiors i van 
jugar molt millor que els de la Terra Alta, 
que arribaven al partit com a líders imba-
tuts. Tot i el gol inicial dels visitants, els de 
l'Ametlla de Mar van buscar la porteria des 
del primer minut. Albert Bouzas posava 
l'empat en el marcador abans del descans i 
a la segona part el mateix jugador establia 
el 2 a 1. Un gran gol d'Àlex Núñez donava 
la tranquil·litat als caleros a 10 minuts del 
final just quan el Gandesa B insistia més, 
en un partit que va acabar 3 a 1, però en 
el qual els de l'Ametlla de Mar van poder 
marcar més gols.

El filial juga a Tivenys 
amb la moral pels 
núvols

El futbol base federat de l'Ametlla de Mar 
va començar la lliga el passat cap de set-
mana, i ho va fer amb victòries importants 
del Juvenil a Ulldecona i l'Infantil a Mora 
d'Ebre, i la derrota del Cadet A Batea.
 El Juvenil, va guanyar per 1 a 2 a un molt 
bon Ulldecona i aquesta setmana rep a casa 
aquest dissabte a les 11 del matí al Jesús i 
Maria. 
 Per la seva part, el Cadet, que s'estre-
nava després d'un any d'absència, perdia a 
Batea per 5 gols a 1. Aquest diumenge a les 
10.30 h del matí, juga a Mora la Nova.  

 Quant a l'Infantil, va guanyar per 1 gol 
a 6 al camp de l'Olímpic Mora d'Ebre. Diu-
menge a les 16 h juga al camp de la Rapi-
tenca B.
 Els que debuten aquest cap de setmana 
són l'Aleví A a la 1a divisió, dissabte a les 
11.15 h a la Ràpita davant la Rapitenca B I 
l'Aleví B a la 3a divisió, juga dissabte a les 
9.45 h a casa davant de l'Ebre Escola Es-
portiva D.
 També juga el Prebenjamí Seitonillos, 
dissabte a les 11 h a casa davant del Torto-
sa Ebre.

Jornada del futbol base amb un La Cala-Jesús i 
Maria de categoria juvenil

Nova victòria del 
Club de Petanca Tres 
Cales
L’equip B del Club de Petanca Tres Ca-
les de l’Ametlla de Mar va guanyar el 
seu tercer partit en competició oficial. 
Ho va fer diumenge al matí davant de 
l’Atlètic Vendrell B a la 5a jornada del 
Campionat de Lliga de la 2a Divisió.
 El club de Tres Cales es va imposar 
per 5 a 4 en un partit molt igualat, tot i 
que els caleros ja van poder guanyar cinc 
de les set primeres partides. 
 El capità de l’equip B, Antonio Caña-
dó, explica que «estic molt satisfet del re-
sultat i dels jugadors».
 Ara els caleros estan classificats a la 
2a posició amb 9 punts i el pròxim diu-
menge es desplacen a jugar contra el 
Creixell B.
 Per la seva part l’equip A no va jugar, 
ja que s’havien de desplaçar a la Pobla 
de Montornès, però aquest equip es va 
retirar a l’inici de la competició, amb la 
qual cosa van gaudir d’una jornada de 
descans. Diumenge rebran a les pistes 
del Parc Públic de Tres Cales al Salou C.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:

≈ 11 h - JUVENIL
La Cala - Jesús i Maria
≈ 11 h - PREBENJAMÍ SEITONILLOS
La Cala -Tortosa Ebre
≈ 17.30 h - 3a CATALANA
La Cala - Gandesa

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va gua-
nyar el primer partit de la temporada. Ho 
va fer amb molta superioritat davant del 
Vila-seca sots 21 en el partit disputat 
diumenge a la tarda al Poliesportiu Mu-
nicipal Galetet.
 El partit només va tenir certa igualtat 
a la primera part. El primer quart, va fina-
litzar 10 a 16 pels visitants, i el segon, tot 
i donar la volta al marcador, va finalitzar 
amb una diferència a favor dels caleros de 
només 9 punts. Va ser a partir del tercer 
quart, que els parcials ja van ser clarament 
favorables als locals, i durant tota la sego-
na part, per acabar imposant-se per 99 a 
50.
 Els 49 punts de diferència plasmen cla-
rament la superioritat calera davant d'un 
equip molt jove i amb poca experiència.
 L'entrenador de l'equip calero, Juan-

fran Chacón, explica que «al tercer quart, el 
Vila-Seca va abaixar una mica els braços».
  Aitor Gavilán amb 21 punts va ser el 
màxim encistellador de l'equip, seguit pels 
20 punts de Pol Aguado i els 19 de Pol 
Solsona.
 Amb aquesta victòria, els caleros se si-
tuen a la 6a posició de la classificació amb 
3 punts i amb un partit menys. Dissabte 
a les 16 h els caleros visitaran la pista de 
l'Stokplus La Sénia.

Primera victòria del bàsquet calero, davant del 
Vila-seca

El biker calero 
segueix el seu repte 
de la Titan Desert
El biker de l'Ametlla de Mar Joan Josep 
Callau es troba disputant la Titan De-
sert. Al final de la 4a etapa, es trobava a 
la 6a posició de la categoria Adventure 
a 7 hores i 30 minuts del primer i la po-
sició 165a de la general individual, a 10 
hores i 50 minuts del líder. 
 En aquestes quatre etapes disputa-
des Joan Josep Callau portava 28 hores 
de bicicleta acumulades pel desert mar-
roquí. Aquest dijous, en el moment de 
tancar l’edició del Butlletí, Callau estava 
disputant la 5a etapa. La cursa finalitza 
aquest divendres a Maadid després de 
639 quilòmetres.


