
Les obres de peatonalització del carrer 
Nou, Candela i Concepció Arenal ja han 
finalitzat. Es tracta d’un projecte, valorat 
en 104.100 euros, subvencionat pel Pla 
d’Actuacions Municipal (PAM) de la Dipu-
tació de Tarragona, que ha contemplat la 
conversió dels carrers per a vianants amb 
la supressió de les voreres i la pavimenta-
ció a un sol nivell.
	 Aquesta	setmana,	l’Ajuntament	ha	fina-
litzat la peatonalització d’aquests carrers 
cèntrics del nucli urbà. Una actuació que 
ha	 tingut	 com	 a	 objectiu	 donar	 prioritat	
als	vianants,	pacificar	el	 trànsit	 i	 reactivar	
l’economia local. De fet, amb aquestes 

obres, s’ha replantejat la mobilitat i també 
la recollida de residus en aquest punt de la 
població.
	 Per	 una	 banda,	 des	 de	 l’estiu,	 els	 ve-
hicles ja no poden estacionar en aquests 
carrers. Per complir amb aquesta nova nor-
mativa	i	amb	la	voluntat	també	de	millorar	
la	imatge	dels	carrers,	es	van	instal·lar	jar-
dineres	amb	flors	i	es	van	plantar	una	sèrie	
de moreres.
 A més, el mes de setembre es va inici-
ar una prova pilot de recollida de residus 
porta	a	porta	per	reduir	les	molèsties	que	
generava	l’illa	de	contenidors	de	superfície	
i	 alhora	 millorar	 l’índex	 de	 reciclatge	 del	

municipi.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, explica que  «ara es continuarà amb el 
soterrament de les línies elèctriques del vol-
tant de la plaça de l’Olivera» I	afegeix	que	
«també durem a terme l’adequació del solar 
cedit recentment a l’Ajuntament, amb la vo-
luntat de millora, a poc a poc, tots els carrers 
del nucli antic del municipi i potenciar així 
l'economia local».
 Aquestes obres es van iniciar al passat 
mes	de	maig,	amb	una	primera	fase	que	va	
finalitzar	al	 juliol,	aturant-se	durant	 l’estiu	
i	al	setembre,	es	van	reprendre	fins	al	dia	
d’avui.
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    Els carrers llueixen una nova imatge amb jardineres i arbres.

Els carrers Nou, Candela i 
Concepció Arenal ja són peatonals

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

L'actuació ha consistit en la conversió dels carrers per a vianants amb la supressió de les voreres i 
la pavimentació a un sol nivell.
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La secció de Futbol Veterans de la S.C.E.R. 
de l'Ametlla de Mar jugarà aquest dissab-
te el primer partit de la temporada. Els 
veterans caleros tornen a la competició 
després d'un any i mig d'inactivitat, ja que 
la Covid-19 va aturar la lliga 2019-2020 i 
la temporada passada no hi va haver lliga.
 De fet, quan es va interrompre la com-
petició	 l'any	 2020,	 els	 veterans	 caleros	
figuraven	a	la	segona	posició	de	la	classi-
ficació,	amb	opcions	al	títol.	Ara,	després	
d'aquest	any	i	mig,	l'equip	està	en	recons-
trucció,	ja	que	alguns	jugadors	han	deixat	
l'equip	i	n'han	arribat	de	nous.
	 La	 lliga	 va	 començar	 la	 setmana	 pas-
sada, disputant-se la primera jornada, tot i 
que	el	partit	entre	els	veterans	de	l'Ametlla	

i	l'Alcanar	es	va	ajornar.	Aquesta	setmana	
tornen	a	jugar	a	casa,	dissabte	a	les	18	h	
i	el	seu	rival	serà	l'equip	dels	Veterans	del	
Vinaròs.
 Joan Pere Llambrich, entrenador de 
l'equip,	no	es	marca	objectius,	però	sí	que	
està	preocupat	per	la	manca	d’efectius	d’una	
plantilla	 que	 considera	 curta.	 «Intentarem 
competir amb les fitxes que tenim i veurem si 
podem recuperar algun jugador més».
	 La	lliga	s'ha	quedat	en	deu	equips,	els	
veterans	 de	 Vinaròs,	 Tortosa,	 Rapitenca,	
Roquetenc,	 Alcanar,	 Canareu,	 Aldeana,	
Amposta,	Delta	de	l'Ebre	i	l'Ametlla	de	Mar.

Els Veterans de la Cala 
tornen aquest dissabte 
a la competició

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala
Dissabte:
≈ 16 h - 4a CATALANA
La Cala - La Galera
≈ 18 h - VETERANS
La Cala - Vinaròs
Diumenge
≈ 18.30 h - CLUB BÀSQUET L'AMETLLA DE MAR
RocaBruna sots-25

El Club de Patinatge de l'Ametlla de Mar 
va assolir vuit podis en la seva participa-
ció en la 3a fase del Campionat Interclubs 
celebrat a Riudoms el passat diumenge 
17 d’octubre. Ara caldrà esperar el tall 
que en farà la federació per conèixer les 
patinadores que podran accedir a la final 
interclubs que tindrà lloc a primers de 
desembre.
	 Xènia	Cèsar	i	Carla	Monforte	van	asso-
lir	les	primeres	posicions	en	els	nivells	2	i	1	
respectivament,	mentre	que	Daniela	Pérez	
en	Nivell	1,	 Itzíar	Monedero	en	Nivell	3,	
Paula Serrano en Nivell 4, Gina Monforte 
en Nivell 5 i Hannah Pallarés en nivell 6 
van	aconseguir	la	segona	posició.	A	més,	
Abril	Gonzalvo	en	Nivell	2	va	pujar	al	ter-
cer lloc.
	 Nerea	 Bertomeu,	 monitora	 del	 Club,	
està	molt	satisfeta	pels	resultats	i	apunta	

que  «han millorat molt».
	 La	pròxima	competició	amb	presència	
calera	 serà	 la	Copa	Tardor	 classificatòria	
per	a	 la	Copa	Catalana,	que	tindrà	lloc	a	
Tarragona	el	30	i	31	d'octubre,	per	a	la	qual	
ja	hi	ha	cinc	patinadores	classificades	des-
prés	del	Campionat	Territorial.	Es	tracta	de	
Xènia	César	i	Iris	Aliau	de	Nivell	D,	Àngels	
Llaó	de	Nivell	C,	Paula	Serrano	de	Nivell	B,	
Laia Llambrich de Nivell A i Hannah Palla-
rés	de	Certificat.

8 podis del Club de Patinatge a la 3a fase del 
Campionat Interclubs

El calero Joan Josep 
Callau finalitza amb 
èxit la Titan Desert

El biker calero Joan Josep Callau va 
arribar divendres passat a la meta de 
la Titan Desert, completant així les sis 
etapes de la cursa. Callau va  finalitzar 
la sisena i última etapa de la Titan De-
sert a la 8a posició de la categoria Ad-
venture, que va transcórrer entre Erg 
Chebbi i Maadid de 74 quilòmetres. El 
de l'Ametlla de Mar ha acabat la Titan 
desert a la 7a posició de la classificació 
final de la categoria Adventure i a la 
161a posició de la general individual, 
entre els que s'hi compten els bikers 
professionals.
	 Finalment,	 Joan	 Josep	 Callau	 ha	
complert	amb	el	seu	objectiu	de	finalit-
zar	la	cursa	en	la	seva	primera	participa-
ció.	Dels	prop	de	600	participants	que	
van	prendre	la	sortida	diumenge,	només	
288	han	pogut	arribar	a	la	meta	de	Ma-
adid.
	 La	Titan	Desert	és	una	cursa	extre-
ma	de	BTT	de	639	quilòmetres	de	re-
corregut	pel	desert	del	Marroc,	repartits	
en	sis	etapes.	A	la	categoria	Adventure	
en	la	que	ha	competit	Joan	Josep	Callau,	
no es permet cap suport extern, i els 
participants	no	poden	rebre	cap	ajuda	
ni	mecànica	ni	física	durant	tota	la	cursa.

L'equip de futbol juvenil de la S.C.E.R. de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
11.30 h del matí al camp del Santa Bàrba-
ra. Els caleros vénen de guanyar dissabte 
a la segona jornada del campionat de lliga 
per 2 a 1 davant del Jesús i Maria. Des-
prés d'aquest segon triomf consecutiu, els 
caleros són líders a la classificació amb 6 
punts.
	 Per	la	seva	part,	l'equip	cadet	de	l'AME	
juga	dissabte	a	les	15	h	al	camp	del	Tortosa	
B.	Els	de	 l’Ametlla	de	Mar	vénen	de	gua-
nyar	per	0	a	11	al	camp	del	Mora	las	Nova,	
assolint	 la	primera	victòria	del	campionat.	

L'equip	de	l'Àlex	Gómez	se	situa	a	la	meitat	
de la taula. 
	 L’infantil	no	 juga	aquesta	setmana	per	
manca	d’efectius.	 La	 setmana	passada	va	
perdre	per	5	a	0	amb	la	Rapitenca	B.	
	 Els	que	si	podran	jugar	per	primera	ve-
gada	aquesta	temporada,	seran	els	alevins.	
L’A	 juga	dissabte	 a	 les	12.30	h	 a	Tortosa	
contra	 l’Ebre	Escola	A	 i	el	B	 juga	al	camp	
del	Jesús	Catalonia	a	la	mateixa	hora.
	 El	 benjamí	 Llobarrets	 juga	 diumenge	
a	les	10	h	a	casa	davant	del	Jesús	Catalo-
nia	i	s’estrena	a	la	lliga.	Per	la	seva	part,	el	
prebenjamí Seitonillos que dissabte es va 

Nova jornada pel futbol base de l’Ametlla de Mar

imposar	per	5	a	3	a	 l'UE	Tortosa-Ebre	
negre	juga	a	Jesús	i	Maria	aquest	diven-
dres	a	les	18.15	h.



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
▪ El Grup Escènic de la SCER comunica que 
aquest diumenge tindrà lloc la representació 
'El Peix Irisat', a les 12 h del matí i a la sala de la 
Societat. El preu serà de 3 euros.

▪	 L’Ajuntament informa a totes les entitats 
i associacions, que ja estan obertes les 
inscripcions per poder presentar pubilla i/o 
hereu per les festes de la Candelera 2022. Els 
interessats podeu passar per l’oficina de Festes, 
a la segona planta de l’Ajuntament.

▪	El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que no van fer el pagament 
de la quota de 2020, que ja poden passar a 
fer el pagament de l'any 2020, de 17 a 19 h 
de la tarda, fins al 12 de novembre. També 
informa que la Junta ha decidit repartir a tots 
els socis un lot de regal per Nadal i els que no 
estiguin al corrent de pagament, no el podran 
rebre. La Junta adverteix que no es podrà fer el 
pagament el dia que s'entregui el lot, per evitar 
aglomeracions. Per últim, la Junta comunica 
que queda anul·lada la quota de 2021.

 ▪	▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia P. Olivella.

El Club Nàutic de l'Ametlla de Mar ha fet 
un balanç molt positiu dels cursos de vela 
d'aquest passat estiu. De fet, aquest any 
s'ha tornat a batre el rècord de participants, 
registrant-se 170 alumnes, una xifra que en 
les darreres campanyes no ha parat d'anar en 
augment.
	 El	Club	Nàutic	de	l'Ametlla	de	Mar	atribu-
eix	les	bones	xifres	a	la	promoció	que	s'està	
fent	per	donar	a	conèixer	els	esports	nàutics	a	
través	de	les	col·laboracions	amb	la	Destinació	
Turística	Esportiva	de	 l'Àrea	Municipal	 d'Es-
ports	o	amb	l'Institut	Candelera	i	altres	centres	
d'educació	secundària	de	la	zona	a	través	de	
l'impuls	de	crèdits	de	síntesis	entre	els	alumnes	
de	1r	d'ESO.

 

Jaume	de	Yebra,	el	president	del	Club	Nàutic	
de	l'Ametlla	de	Mar	considera	que	«és clau la 
promoció que s'està fent i les col·laboracions 
engegades».
	 Per	 l'Escola	 de	Vela	 del	 Club	Nàutic	 de	
l'Ametlla	de	Mar	és	un	repte	continuar	oferint,	
en	el	futur,	aquestes	activitats	i	col·laboracions,	
tant	 amb	 l'Ajuntament	 de	 l'Ametlla	 de	 Mar	
com	amb	els	centres	educatius	i	les	diferents	
empreses de la zona que ajuden que més per-
sones	s'acostin	al	mar	i	realitzin	aquest	esport	
nàutic.

La promoció dels 
esports nàutics, clau en 
els cursos de vela

El mòdul prefabricat del CAP es trasllada dins al 
pàrquing superfície Llibertat
La cessió del solar de davant del Centre 
d’Atenció Primària de l’Ametlla de Mar-
El Perelló, utilitzat durant aquests mesos 
per ús sanitari i on s’hi ha instal·lat tem-
poralment el mòdul prefabricat de Salut, 
ha finalitzat el seu termini. És per aquesta 
raó que l’Ajuntament va proposar un altre 
espai per encabir aquest mòdul. Es tracta 
del pàrquing Llibertat, el costat del carrer 
Llibertat.
	 El	mòdul	prefabricat,	que	Salut	fa	servir	
per	 la	 realització	de	PCRs	 i	 proves	de	de-
tecció	Covid-19,	ha	canviat	d’ubicació	i	s’ha	
instal·lat,	aquest	dimecres,	dins	del	pàrquing	
de	superfície	Llibertat.
 És un espai també provisional, que com-
portarà,	durant	aquest	hivern,	el	sacrifici	de	
diverses	places	d’aparcament	del	 pàrquing	
Llibertat.	No	obstant,	de	cara	a	l’estiu	vinent,	

s’espera	que	l’ampliació	del	CAP	ja	sigui	una	
realitat	i	pugui	absorbir	aquest	servei,	entre	
molts d’altres. 
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, 
apunta que «l’ocupació d’aquestes places de 
pàrquing durant l’hivern ha d’ajudar a agilitzar 
el projecte d’ampliació del CAP de cara l’estiu 
que ve».
	 El	projecte	d’ampliació	del	CAP	contem-
pla	la	instal·lació	d’un	mòdul	industrialitzat,	
al costat mateix del centre sanitari, que per-
metrà créixer el complex sanitari del munici-
pi	uns	1.000	metres	quadrats	més.	Es	tracta	
d’una	 segona	 fase	 del	 Pla	 d’Enfortiment	 i	
Transformació	de	l’Atenció	Primària,	amb	el	
qual	està	treballant	Salut,	que	té	l’objectiu	de	
millorar els centres sanitaris i dotar de més 
recursos i serveis pels ciutadans, ampliant 
les	seves	instal·lacions.

Es manté la vintena de casos positius 
de Covid-19 a l'Ametlla de Mar
En els últims deu dies, -amb dades conso-
lidades entre el 11 i el 20 d’octubre-, s’han 
detectat 20 casos positius de Covid-19 al 
municipi. 
	 Pel	que	fa	a	 la	campanya	de	vacunació	
de	 la	Covid-19	al	municipi,	 el	73,7	%	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	82	%,	ja	
tenen	posada	la	primera	dosi.	El	80,3	%	de	
persones tenen una sola dosi perquè ja han 
passat	la	malaltia.				

El filial de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar 
juga aquest dissabte a les 16 h a casa da-
vant de la Galera amb l’objectiu de sumar 
els tres punts davant d’un rival situat a la 
cua de la classificació i atansar-se als  llocs 
capdavanters. Actualment és 8è amb 8 
punts a la classificació.
	 Els	caleros	van	empatar	a	dos	gols	dis-
sabte	 al	 camp	del	Tivenys	 i	van	 treure	 un	
punt	d'un	camp	molt	complicat	i	davant	d'un	
equip	que	en	general	va	ser	superior.
	 I	això	Alejandro	Beza	va	marcar	el	0	a	1	en	
el	minut	21,	tot	i	que	pocs	minuts	després,	
un	penal	molt	discutit,	va	ser	transformat	en	

l'empat	pel	Tivenys,	que	abans	del	descans	
es posaria per davant en el marcador amb el 
2	a	1.
	 El	Tivenys	va	ser	superior	i	va	disposar	de	
més ocasions per eixamplar la seva diferèn-
cia,	tot	i	que	els	de	l'Ametlla	de	Mar,	no	van	
donar	el	partit	per	perdut	en	cap	moment.	
El	premi	va	arribar	a	un	minut	del	final,	quan	
Xavier	Khalifi	va	aprofitar	una	indecisió	de-
fensiva	per	establir	el	definitiu	2	a	2.

El filial de la Cala a 
seguir pujant posicions 
davant de La Galera

Torna el 100% 
d'aforament al cem La 
Cala

A partir d'aquest divendres el cem La 
Cala torna a oferir el 100% d’aforament 
als seus usuaris. L’ús de la mascareta en 
les activitats dirigides grupals continua 
sent obligatòria mentre que a les indi-
viduals deixa de ser necessària sempre 
que es pugui mantenir la distància de 
seguretat.
	 El	cem	La	Cala	amplia	el	seu	afora-
ment	al	100	%	en	espais	 tancats	 i	pis-
cines.	 A	 més,	 els	 vestidors	 es	 poden	
utilitzar,	amb	l’única	limitació	del	mante-
niment	de	la	distància	de	seguretat,	l’ús	
de la mascareta, prioritzant sempre els 
usuaris de piscina. 
	 Les	 activitats	 esportives	 grupals	 en	
instal·lacions	 esportives	 cobertes	 estan	
permeses	 sempre	que	es	puguin	dur	 a	
terme	amb	mascareta.	Les	activitats	es-
portives	individuals	en	instal·lacions	tan-
cades s’han de fer amb mascareta sem-
pre	que	no	es	pugui	mantenir	la	distància	
de	seguretat.	A	la	sala	Fitness,	per	exem-
ple, els usuaris han de dur la mascareta 
a sobre i posar-se-la en el cas que no es 
pugui	la	distància.

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
L'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
19 h al camp del Tortosa B amb l'objectiu 
de refer-se de les dues derrotes consecu-
tives davant de La Cava i el Gandesa. Els 
caleros són 9 s amb 3 punts i els tortosins 
estan a la 14a posició amb 1 punt.
	 El	1r	equip	de	 futbol	de	 la	S.C.E.R.	de	
l'Ametlla	 de	Mar	va	 perdre	 dissabte	 per	 0	
gols	a	2	davant	del	Gandesa.	Els	caleros	es	

van veure superats per un equip molt expe-
rimentat	i	amb	jugadors	molt	determinants	
que	van	acabar	decantant	la	balança.
	 El	Gandesa	va	decidir	el	partit	en	sis	mi-
nuts	a	la	primera	part,	posant-se	0	a	2.	Una	
ocasió de Luis Garcia abans del descans hau-
ria	pogut	posar	als	caleros	en	el	partit.
	 Amb	el	0	a	2	a	favor,	el	Gandesa	va	jugar	
la	segona	part	amb	la	tranquil·litat	del	mar-
cador	davant	d'un	equip	 local,	que	va	em-
pènyer	en	alguns	moments,	tot	i	que	sense	
perill a la porteria visitant.
En	els	últims	minuts	de	partit,	els	caleros	van	
demanar	un	penal	sobre	l'Ivan	que	l'àrbitre	
no va concedir.
	 El	partit	va	comptar	amb	l'afegit	de	veure	
als	caleros	Ivan	Romeu	i	Roger	Llambrich	a	la	
banqueta del Gandesa.

El 1r equip de La Cala juga amb el Tortosa B per 
redimir-se de les dues derrotes consecutives

Més d’un miler de menús s’han servit durant les 
Jornades del Peix de la Llotja i l’Arrossejat

El peix capturat diàriament pels pescadors 
caleros que es porta a la llotja, i el plat per 
excel·lència de la cuina marinera de l’Ametlla 
de Mar han estat els elements vertebradors 
d’aquestes jornades, que s’han desenvolu-
pat entre el 8 i al 17 d’octubre al municipi.

	 Les	Jornades	han	finalitzat	amb	un	 total	
de	1.380	menús	gastronòmics	servits	als	di-
ferents	restaurants	participants	del	municipi.	
Es	tracta	d’una	xifra	molt	positiva	que	supera	
fins	i	tot	edicions	celebrades	abans	de	la	pan-
dèmia.
	 La	 regidora	 de	Turisme,	Maite	 Boquera,	
celebra aquestes xifres i apunta que  «segui-
rem apostant per potenciar la cuina gastronòmi-
ca del municipi».
	 Aquestes	 són	 les	 últimes	 jornades	 de	
l’any.		Ara	la	regidoria	ja	treballa	amb	la	mirada	
posada	al	2022	amb	la	voluntat	de	continuar	
desestacionalitzant	l’oferta	turística	al	munici-
pi	amb	aquests	esdeveniments	gastronòmics.

E S P O R T S

El sindicat de Mossos d’Esquadra USPAC, a 
través d’un comunicat, va denunciar, diven-
dres passat, la manca d’efectius a la comis-
saria de l’Ametlla de Mar. Concretament, el 
sindicat lamenta que en aquesta última pro-
moció, no s’hagin destinat agents amb pràc-
tiques en aquesta comissaria de les Terres de 
l’Ebre, per reforçar la plantilla.
	 S’han	cobert	altres	municipis	dins	la	Regió	
Policial	de	Terres	de	l’Ebre,	però	«s’han oblidat, 
un cop més, de l’Ametlla de Mar. Un destí que 
hem denunciat en nombroses ocasions no es té 

en compte quan es reforça amb agents en perí-
ode d’estiu, i ara veiem que tampoc» apunta el 
sindicat	en	el	comunicat.	El	comunicat	també	
recorda	que	la	manca	d’efectius	a	aquest	des-
tí	és	important,	perquè	«afecta directament la 
ciutadania».     
	 En	aquest	sentit,	el	comunicat	exigeix	a	la	
Subdirecció	General	de	Recursos	Humans	de	
la Generalitat, que es reverteixi l’error al no 
reforçar	aquest	destí.

USPAC denuncia 
«l’estat sense reforç 
i oblidat» de la 
comissaria dels Mossos

El centre tecnològic basc AZTI, ex-
pert en la cadena de valor de la mar 
i l’alimentació, i el grup tonyinaire 
Balfegó de l’Ametlla de Mar han sig-
nat un conveni de col·laboració per 
treballar projectes conjunts en la in-
vestigació, desenvolupament i valo-
rització de nous productes lligats a 
l’aqüicultura de la tonyina roja.
	 Un	dels	objectius	dels	projectes	
és «aprofundir en la sostenibilitat i di-
gitalització dels processos productius» 
de l’espècie. Així ho ha explicat el di-
rector	general	del	Grup,	Juan	Serra-
no.
	 També	 es	 preveu	 desenvolupar	
nous	productes	comercials	i	investi-
gar	sobre	com	aplicar	la	intel·ligència	
artificial	en	els	àmbits	de	la	pesca	i	de	
l’aqüicultura	de	la	tonyina	roja.
	 En	aquest	sentit,	Balfegó	i	AZTI,	
referent	mundial	en	la	investigació	de	
túnids, posaran en marxa una unitat 
d’R+D+I	per	definir	un	pla	d’innova-
ció	per	als	pròxims	mesos.

Balfegó i el centre 
tecnològic basc ATZI 
impulsaran projectes 
conjunts d’innovació
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▪ El Grup Escènic de la SCER comunica que 
aquest diumenge tindrà lloc la representació 
'El Peix Irisat', a les 12 h del matí i a la sala de la 
Societat. El preu serà de 3 euros.

▪	 L’Ajuntament informa a totes les entitats 
i associacions, que ja estan obertes les 
inscripcions per poder presentar pubilla i/o 
hereu per les festes de la Candelera 2022. Els 
interessats podeu passar per l’oficina de Festes, 
a la segona planta de l’Ajuntament.

▪	El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que no van fer el pagament 
de la quota de 2020, que ja poden passar a 
fer el pagament de l'any 2020, de 17 a 19 h 
de la tarda, fins al 12 de novembre. També 
informa que la Junta ha decidit repartir a tots 
els socis un lot de regal per Nadal i els que no 
estiguin al corrent de pagament, no el podran 
rebre. La Junta adverteix que no es podrà fer el 
pagament el dia que s'entregui el lot, per evitar 
aglomeracions. Per últim, la Junta comunica 
que queda anul·lada la quota de 2021.

 ▪	▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia P. Olivella.

El Club Nàutic de l'Ametlla de Mar ha fet 
un balanç molt positiu dels cursos de vela 
d'aquest passat estiu. De fet, aquest any 
s'ha tornat a batre el rècord de participants, 
registrant-se 170 alumnes, una xifra que en 
les darreres campanyes no ha parat d'anar en 
augment.
	 El	Club	Nàutic	de	l'Ametlla	de	Mar	atribu-
eix	les	bones	xifres	a	la	promoció	que	s'està	
fent	per	donar	a	conèixer	els	esports	nàutics	a	
través	de	les	col·laboracions	amb	la	Destinació	
Turística	Esportiva	de	 l'Àrea	Municipal	 d'Es-
ports	o	amb	l'Institut	Candelera	i	altres	centres	
d'educació	secundària	de	la	zona	a	través	de	
l'impuls	de	crèdits	de	síntesis	entre	els	alumnes	
de	1r	d'ESO.

 

Jaume	de	Yebra,	el	president	del	Club	Nàutic	
de	l'Ametlla	de	Mar	considera	que	«és clau la 
promoció que s'està fent i les col·laboracions 
engegades».
	 Per	 l'Escola	 de	Vela	 del	 Club	Nàutic	 de	
l'Ametlla	de	Mar	és	un	repte	continuar	oferint,	
en	el	futur,	aquestes	activitats	i	col·laboracions,	
tant	 amb	 l'Ajuntament	 de	 l'Ametlla	 de	 Mar	
com	amb	els	centres	educatius	i	les	diferents	
empreses de la zona que ajuden que més per-
sones	s'acostin	al	mar	i	realitzin	aquest	esport	
nàutic.

La promoció dels 
esports nàutics, clau en 
els cursos de vela

El mòdul prefabricat del CAP es trasllada dins al 
pàrquing superfície Llibertat
La cessió del solar de davant del Centre 
d’Atenció Primària de l’Ametlla de Mar-
El Perelló, utilitzat durant aquests mesos 
per ús sanitari i on s’hi ha instal·lat tem-
poralment el mòdul prefabricat de Salut, 
ha finalitzat el seu termini. És per aquesta 
raó que l’Ajuntament va proposar un altre 
espai per encabir aquest mòdul. Es tracta 
del pàrquing Llibertat, el costat del carrer 
Llibertat.
	 El	mòdul	prefabricat,	que	Salut	fa	servir	
per	 la	 realització	de	PCRs	 i	 proves	de	de-
tecció	Covid-19,	ha	canviat	d’ubicació	i	s’ha	
instal·lat,	aquest	dimecres,	dins	del	pàrquing	
de	superfície	Llibertat.
 És un espai també provisional, que com-
portarà,	durant	aquest	hivern,	el	sacrifici	de	
diverses	places	d’aparcament	del	 pàrquing	
Llibertat.	No	obstant,	de	cara	a	l’estiu	vinent,	

s’espera	que	l’ampliació	del	CAP	ja	sigui	una	
realitat	i	pugui	absorbir	aquest	servei,	entre	
molts d’altres. 
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, 
apunta que «l’ocupació d’aquestes places de 
pàrquing durant l’hivern ha d’ajudar a agilitzar 
el projecte d’ampliació del CAP de cara l’estiu 
que ve».
	 El	projecte	d’ampliació	del	CAP	contem-
pla	la	instal·lació	d’un	mòdul	industrialitzat,	
al costat mateix del centre sanitari, que per-
metrà créixer el complex sanitari del munici-
pi	uns	1.000	metres	quadrats	més.	Es	tracta	
d’una	 segona	 fase	 del	 Pla	 d’Enfortiment	 i	
Transformació	de	l’Atenció	Primària,	amb	el	
qual	està	treballant	Salut,	que	té	l’objectiu	de	
millorar els centres sanitaris i dotar de més 
recursos i serveis pels ciutadans, ampliant 
les	seves	instal·lacions.

Es manté la vintena de casos positius 
de Covid-19 a l'Ametlla de Mar
En els últims deu dies, -amb dades conso-
lidades entre el 11 i el 20 d’octubre-, s’han 
detectat 20 casos positius de Covid-19 al 
municipi. 
	 Pel	que	fa	a	 la	campanya	de	vacunació	
de	 la	Covid-19	al	municipi,	 el	73,7	%	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	82	%,	ja	
tenen	posada	la	primera	dosi.	El	80,3	%	de	
persones tenen una sola dosi perquè ja han 
passat	la	malaltia.				

El filial de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar 
juga aquest dissabte a les 16 h a casa da-
vant de la Galera amb l’objectiu de sumar 
els tres punts davant d’un rival situat a la 
cua de la classificació i atansar-se als  llocs 
capdavanters. Actualment és 8è amb 8 
punts a la classificació.
	 Els	caleros	van	empatar	a	dos	gols	dis-
sabte	 al	 camp	del	Tivenys	 i	van	 treure	 un	
punt	d'un	camp	molt	complicat	i	davant	d'un	
equip	que	en	general	va	ser	superior.
	 I	això	Alejandro	Beza	va	marcar	el	0	a	1	en	
el	minut	21,	tot	i	que	pocs	minuts	després,	
un	penal	molt	discutit,	va	ser	transformat	en	

l'empat	pel	Tivenys,	que	abans	del	descans	
es posaria per davant en el marcador amb el 
2	a	1.
	 El	Tivenys	va	ser	superior	i	va	disposar	de	
més ocasions per eixamplar la seva diferèn-
cia,	tot	i	que	els	de	l'Ametlla	de	Mar,	no	van	
donar	el	partit	per	perdut	en	cap	moment.	
El	premi	va	arribar	a	un	minut	del	final,	quan	
Xavier	Khalifi	va	aprofitar	una	indecisió	de-
fensiva	per	establir	el	definitiu	2	a	2.

El filial de la Cala a 
seguir pujant posicions 
davant de La Galera

Torna el 100% 
d'aforament al cem La 
Cala

A partir d'aquest divendres el cem La 
Cala torna a oferir el 100% d’aforament 
als seus usuaris. L’ús de la mascareta en 
les activitats dirigides grupals continua 
sent obligatòria mentre que a les indi-
viduals deixa de ser necessària sempre 
que es pugui mantenir la distància de 
seguretat.
	 El	cem	La	Cala	amplia	el	seu	afora-
ment	al	100	%	en	espais	 tancats	 i	pis-
cines.	 A	 més,	 els	 vestidors	 es	 poden	
utilitzar,	amb	l’única	limitació	del	mante-
niment	de	la	distància	de	seguretat,	l’ús	
de la mascareta, prioritzant sempre els 
usuaris de piscina. 
	 Les	 activitats	 esportives	 grupals	 en	
instal·lacions	 esportives	 cobertes	 estan	
permeses	 sempre	que	es	puguin	dur	 a	
terme	amb	mascareta.	Les	activitats	es-
portives	individuals	en	instal·lacions	tan-
cades s’han de fer amb mascareta sem-
pre	que	no	es	pugui	mantenir	la	distància	
de	seguretat.	A	la	sala	Fitness,	per	exem-
ple, els usuaris han de dur la mascareta 
a sobre i posar-se-la en el cas que no es 
pugui	la	distància.

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
L'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
19 h al camp del Tortosa B amb l'objectiu 
de refer-se de les dues derrotes consecu-
tives davant de La Cava i el Gandesa. Els 
caleros són 9 s amb 3 punts i els tortosins 
estan a la 14a posició amb 1 punt.
	 El	1r	equip	de	 futbol	de	 la	S.C.E.R.	de	
l'Ametlla	 de	Mar	va	 perdre	 dissabte	 per	 0	
gols	a	2	davant	del	Gandesa.	Els	caleros	es	

van veure superats per un equip molt expe-
rimentat	i	amb	jugadors	molt	determinants	
que	van	acabar	decantant	la	balança.
	 El	Gandesa	va	decidir	el	partit	en	sis	mi-
nuts	a	la	primera	part,	posant-se	0	a	2.	Una	
ocasió de Luis Garcia abans del descans hau-
ria	pogut	posar	als	caleros	en	el	partit.
	 Amb	el	0	a	2	a	favor,	el	Gandesa	va	jugar	
la	segona	part	amb	la	tranquil·litat	del	mar-
cador	davant	d'un	equip	 local,	que	va	em-
pènyer	en	alguns	moments,	tot	i	que	sense	
perill a la porteria visitant.
En	els	últims	minuts	de	partit,	els	caleros	van	
demanar	un	penal	sobre	l'Ivan	que	l'àrbitre	
no va concedir.
	 El	partit	va	comptar	amb	l'afegit	de	veure	
als	caleros	Ivan	Romeu	i	Roger	Llambrich	a	la	
banqueta del Gandesa.

El 1r equip de La Cala juga amb el Tortosa B per 
redimir-se de les dues derrotes consecutives

Més d’un miler de menús s’han servit durant les 
Jornades del Peix de la Llotja i l’Arrossejat

El peix capturat diàriament pels pescadors 
caleros que es porta a la llotja, i el plat per 
excel·lència de la cuina marinera de l’Ametlla 
de Mar han estat els elements vertebradors 
d’aquestes jornades, que s’han desenvolu-
pat entre el 8 i al 17 d’octubre al municipi.

	 Les	Jornades	han	finalitzat	amb	un	 total	
de	1.380	menús	gastronòmics	servits	als	di-
ferents	restaurants	participants	del	municipi.	
Es	tracta	d’una	xifra	molt	positiva	que	supera	
fins	i	tot	edicions	celebrades	abans	de	la	pan-
dèmia.
	 La	 regidora	 de	Turisme,	Maite	 Boquera,	
celebra aquestes xifres i apunta que  «segui-
rem apostant per potenciar la cuina gastronòmi-
ca del municipi».
	 Aquestes	 són	 les	 últimes	 jornades	 de	
l’any.		Ara	la	regidoria	ja	treballa	amb	la	mirada	
posada	al	2022	amb	la	voluntat	de	continuar	
desestacionalitzant	l’oferta	turística	al	munici-
pi	amb	aquests	esdeveniments	gastronòmics.

E S P O R T S

El sindicat de Mossos d’Esquadra USPAC, a 
través d’un comunicat, va denunciar, diven-
dres passat, la manca d’efectius a la comis-
saria de l’Ametlla de Mar. Concretament, el 
sindicat lamenta que en aquesta última pro-
moció, no s’hagin destinat agents amb pràc-
tiques en aquesta comissaria de les Terres de 
l’Ebre, per reforçar la plantilla.
	 S’han	cobert	altres	municipis	dins	la	Regió	
Policial	de	Terres	de	l’Ebre,	però	«s’han oblidat, 
un cop més, de l’Ametlla de Mar. Un destí que 
hem denunciat en nombroses ocasions no es té 

en compte quan es reforça amb agents en perí-
ode d’estiu, i ara veiem que tampoc» apunta el 
sindicat	en	el	comunicat.	El	comunicat	també	
recorda	que	la	manca	d’efectius	a	aquest	des-
tí	és	important,	perquè	«afecta directament la 
ciutadania».     
	 En	aquest	sentit,	el	comunicat	exigeix	a	la	
Subdirecció	General	de	Recursos	Humans	de	
la Generalitat, que es reverteixi l’error al no 
reforçar	aquest	destí.

USPAC denuncia 
«l’estat sense reforç 
i oblidat» de la 
comissaria dels Mossos

El centre tecnològic basc AZTI, ex-
pert en la cadena de valor de la mar 
i l’alimentació, i el grup tonyinaire 
Balfegó de l’Ametlla de Mar han sig-
nat un conveni de col·laboració per 
treballar projectes conjunts en la in-
vestigació, desenvolupament i valo-
rització de nous productes lligats a 
l’aqüicultura de la tonyina roja.
	 Un	dels	objectius	dels	projectes	
és «aprofundir en la sostenibilitat i di-
gitalització dels processos productius» 
de l’espècie. Així ho ha explicat el di-
rector	general	del	Grup,	Juan	Serra-
no.
	 També	 es	 preveu	 desenvolupar	
nous	productes	comercials	i	investi-
gar	sobre	com	aplicar	la	intel·ligència	
artificial	en	els	àmbits	de	la	pesca	i	de	
l’aqüicultura	de	la	tonyina	roja.
	 En	aquest	sentit,	Balfegó	i	AZTI,	
referent	mundial	en	la	investigació	de	
túnids, posaran en marxa una unitat 
d’R+D+I	per	definir	un	pla	d’innova-
ció	per	als	pròxims	mesos.

Balfegó i el centre 
tecnològic basc ATZI 
impulsaran projectes 
conjunts d’innovació



Les obres de peatonalització del carrer 
Nou, Candela i Concepció Arenal ja han 
finalitzat. Es tracta d’un projecte, valorat 
en 104.100 euros, subvencionat pel Pla 
d’Actuacions Municipal (PAM) de la Dipu-
tació de Tarragona, que ha contemplat la 
conversió dels carrers per a vianants amb 
la supressió de les voreres i la pavimenta-
ció a un sol nivell.
	 Aquesta	setmana,	l’Ajuntament	ha	fina-
litzat la peatonalització d’aquests carrers 
cèntrics del nucli urbà. Una actuació que 
ha	 tingut	 com	 a	 objectiu	 donar	 prioritat	
als	vianants,	pacificar	el	 trànsit	 i	 reactivar	
l’economia local. De fet, amb aquestes 

obres, s’ha replantejat la mobilitat i també 
la recollida de residus en aquest punt de la 
població.
	 Per	 una	 banda,	 des	 de	 l’estiu,	 els	 ve-
hicles ja no poden estacionar en aquests 
carrers. Per complir amb aquesta nova nor-
mativa	i	amb	la	voluntat	també	de	millorar	
la	imatge	dels	carrers,	es	van	instal·lar	jar-
dineres	amb	flors	i	es	van	plantar	una	sèrie	
de moreres.
 A més, el mes de setembre es va inici-
ar una prova pilot de recollida de residus 
porta	a	porta	per	reduir	les	molèsties	que	
generava	l’illa	de	contenidors	de	superfície	
i	 alhora	 millorar	 l’índex	 de	 reciclatge	 del	

municipi.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, explica que  «ara es continuarà amb el 
soterrament de les línies elèctriques del vol-
tant de la plaça de l’Olivera» I	afegeix	que	
«també durem a terme l’adequació del solar 
cedit recentment a l’Ajuntament, amb la vo-
luntat de millora, a poc a poc, tots els carrers 
del nucli antic del municipi i potenciar així 
l'economia local».
 Aquestes obres es van iniciar al passat 
mes	de	maig,	amb	una	primera	fase	que	va	
finalitzar	al	 juliol,	aturant-se	durant	 l’estiu	
i	al	setembre,	es	van	reprendre	fins	al	dia	
d’avui.

Butlletí Setmanal n. 362/ 22 d'octubre de 2021
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Els carrers llueixen una nova imatge amb jardineres i arbres.

Els carrers Nou, Candela i 
Concepció Arenal ja són peatonals

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

L'actuació ha consistit en la conversió dels carrers per a vianants amb la supressió de les voreres i 
la pavimentació a un sol nivell.
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La secció de Futbol Veterans de la S.C.E.R. 
de l'Ametlla de Mar jugarà aquest dissab-
te el primer partit de la temporada. Els 
veterans caleros tornen a la competició 
després d'un any i mig d'inactivitat, ja que 
la Covid-19 va aturar la lliga 2019-2020 i 
la temporada passada no hi va haver lliga.
 De fet, quan es va interrompre la com-
petició	 l'any	 2020,	 els	 veterans	 caleros	
figuraven	a	la	segona	posició	de	la	classi-
ficació,	amb	opcions	al	títol.	Ara,	després	
d'aquest	any	i	mig,	l'equip	està	en	recons-
trucció,	ja	que	alguns	jugadors	han	deixat	
l'equip	i	n'han	arribat	de	nous.
	 La	 lliga	 va	 començar	 la	 setmana	 pas-
sada, disputant-se la primera jornada, tot i 
que	el	partit	entre	els	veterans	de	l'Ametlla	

i	l'Alcanar	es	va	ajornar.	Aquesta	setmana	
tornen	a	jugar	a	casa,	dissabte	a	les	18	h	
i	el	seu	rival	serà	l'equip	dels	Veterans	del	
Vinaròs.
 Joan Pere Llambrich, entrenador de 
l'equip,	no	es	marca	objectius,	però	sí	que	
està	preocupat	per	la	manca	d’efectius	d’una	
plantilla	 que	 considera	 curta.	 «Intentarem 
competir amb les fitxes que tenim i veurem si 
podem recuperar algun jugador més».
	 La	lliga	s'ha	quedat	en	deu	equips,	els	
veterans	 de	 Vinaròs,	 Tortosa,	 Rapitenca,	
Roquetenc,	 Alcanar,	 Canareu,	 Aldeana,	
Amposta,	Delta	de	l'Ebre	i	l'Ametlla	de	Mar.

Els Veterans de la Cala 
tornen aquest dissabte 
a la competició

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala
Dissabte:
≈ 16 h - 4a CATALANA
La Cala - La Galera
≈ 18 h - VETERANS
La Cala - Vinaròs
Diumenge
≈ 18.30 h - CLUB BÀSQUET L'AMETLLA DE MAR
RocaBruna sots-25

El Club de Patinatge de l'Ametlla de Mar 
va assolir vuit podis en la seva participa-
ció en la 3a fase del Campionat Interclubs 
celebrat a Riudoms el passat diumenge 
17 d’octubre. Ara caldrà esperar el tall 
que en farà la federació per conèixer les 
patinadores que podran accedir a la final 
interclubs que tindrà lloc a primers de 
desembre.
	 Xènia	Cèsar	i	Carla	Monforte	van	asso-
lir	les	primeres	posicions	en	els	nivells	2	i	1	
respectivament,	mentre	que	Daniela	Pérez	
en	Nivell	1,	 Itzíar	Monedero	en	Nivell	3,	
Paula Serrano en Nivell 4, Gina Monforte 
en Nivell 5 i Hannah Pallarés en nivell 6 
van	aconseguir	la	segona	posició.	A	més,	
Abril	Gonzalvo	en	Nivell	2	va	pujar	al	ter-
cer lloc.
	 Nerea	 Bertomeu,	 monitora	 del	 Club,	
està	molt	satisfeta	pels	resultats	i	apunta	

que  «han millorat molt».
	 La	pròxima	competició	amb	presència	
calera	 serà	 la	Copa	Tardor	 classificatòria	
per	a	 la	Copa	Catalana,	que	tindrà	lloc	a	
Tarragona	el	30	i	31	d'octubre,	per	a	la	qual	
ja	hi	ha	cinc	patinadores	classificades	des-
prés	del	Campionat	Territorial.	Es	tracta	de	
Xènia	César	i	Iris	Aliau	de	Nivell	D,	Àngels	
Llaó	de	Nivell	C,	Paula	Serrano	de	Nivell	B,	
Laia Llambrich de Nivell A i Hannah Palla-
rés	de	Certificat.

8 podis del Club de Patinatge a la 3a fase del 
Campionat Interclubs

El calero Joan Josep 
Callau finalitza amb 
èxit la Titan Desert

El biker calero Joan Josep Callau va 
arribar divendres passat a la meta de 
la Titan Desert, completant així les sis 
etapes de la cursa. Callau va  finalitzar 
la sisena i última etapa de la Titan De-
sert a la 8a posició de la categoria Ad-
venture, que va transcórrer entre Erg 
Chebbi i Maadid de 74 quilòmetres. El 
de l'Ametlla de Mar ha acabat la Titan 
desert a la 7a posició de la classificació 
final de la categoria Adventure i a la 
161a posició de la general individual, 
entre els que s'hi compten els bikers 
professionals.
	 Finalment,	 Joan	 Josep	 Callau	 ha	
complert	amb	el	seu	objectiu	de	finalit-
zar	la	cursa	en	la	seva	primera	participa-
ció.	Dels	prop	de	600	participants	que	
van	prendre	la	sortida	diumenge,	només	
288	han	pogut	arribar	a	la	meta	de	Ma-
adid.
	 La	Titan	Desert	és	una	cursa	extre-
ma	de	BTT	de	639	quilòmetres	de	re-
corregut	pel	desert	del	Marroc,	repartits	
en	sis	etapes.	A	la	categoria	Adventure	
en	la	que	ha	competit	Joan	Josep	Callau,	
no es permet cap suport extern, i els 
participants	no	poden	rebre	cap	ajuda	
ni	mecànica	ni	física	durant	tota	la	cursa.

L'equip de futbol juvenil de la S.C.E.R. de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
11.30 h del matí al camp del Santa Bàrba-
ra. Els caleros vénen de guanyar dissabte 
a la segona jornada del campionat de lliga 
per 2 a 1 davant del Jesús i Maria. Des-
prés d'aquest segon triomf consecutiu, els 
caleros són líders a la classificació amb 6 
punts.
	 Per	la	seva	part,	l'equip	cadet	de	l'AME	
juga	dissabte	a	les	15	h	al	camp	del	Tortosa	
B.	Els	de	 l’Ametlla	de	Mar	vénen	de	gua-
nyar	per	0	a	11	al	camp	del	Mora	las	Nova,	
assolint	 la	primera	victòria	del	campionat.	

L'equip	de	l'Àlex	Gómez	se	situa	a	la	meitat	
de la taula. 
	 L’infantil	no	 juga	aquesta	setmana	per	
manca	d’efectius.	 La	 setmana	passada	va	
perdre	per	5	a	0	amb	la	Rapitenca	B.	
	 Els	que	si	podran	jugar	per	primera	ve-
gada	aquesta	temporada,	seran	els	alevins.	
L’A	 juga	dissabte	 a	 les	12.30	h	 a	Tortosa	
contra	 l’Ebre	Escola	A	 i	el	B	 juga	al	camp	
del	Jesús	Catalonia	a	la	mateixa	hora.
	 El	 benjamí	 Llobarrets	 juga	 diumenge	
a	les	10	h	a	casa	davant	del	Jesús	Catalo-
nia	i	s’estrena	a	la	lliga.	Per	la	seva	part,	el	
prebenjamí Seitonillos que dissabte es va 

Nova jornada pel futbol base de l’Ametlla de Mar

imposar	per	5	a	3	a	 l'UE	Tortosa-Ebre	
negre	juga	a	Jesús	i	Maria	aquest	diven-
dres	a	les	18.15	h.


