
Ja està en marxa el Sorteig de Nadal de 
Comerç a través d’Instagram, que s’allar-
garà fins al 27 de novembre. La regidoria 
de Turisme, Comerç i Civisme ha iniciat un 
sorteig on es convida a fer una compra a 
un dels 23 establiments participants del 
municipi, fer una fotografia i compartir-la 
a l’Instagram. És el tercer cop que s’apos-
ta per aquesta iniciativa, amb l’objectiu de 
promocionar el comerç local de cara a les 
festes de Nadal. 
	 Per	participar	es	pot	fer	de	dues	mane-
res	diferents.	La	primera,	publicar	una	foto	
com	 a	 client	 al	 perfil	 d’Instagram,	 fent	 la	
compra	a	qualsevol	dels	establiments	col·
laboradors,	etiquetant	a	la	botiga	que	s’ha	
fet	la	foto	i	a	@ametllademarshopping,	amb	
els	dos	hashtags	#AmetlladeMar	i	#Amet-
lladeMarShopping.	La	segona	opció	és	pu-
blicant	una	story	fent	la	compra	a	qualsevol	
dels	establiments	col·laboradors,	etiquetant	
a	la	botiga,	si	és	que	té	perfil	a	Instagram,	i	
també	a	@ametllademarshopping.	Excepci-
onalment,	a	més,	les	persones	que	no	tin-
guin	perfil	a	Instagram,	serà	l’establiment	on	
ha	 fet	 la	compra	 l’encarregat	de	penjar	 la	
foto	a	l’story,	indicant	el	nom	del	participant	
i	etiquetant	a	@ametllademarshopping.
	 Els	participants	han	de	tenir	el	perfil	pú-

blic	 i	 seguir	 a	@ametllademarshopping.	A	
cada	participant	se	li	adjudicarà	un	número	
per	ordre	cronològic	de	publicació:	es	pot	
publicar	tantes	fotos	i	stories	com	es	vulgui,	
però	sempre	amb	una	compra	diferent.	Les	
fotografies	es	podran	publicar	fins	a	les	12	
h	del	27	de	novembre.
	 Maite	Boquera,	la	regidora	de	Turisme,	
Comerç	i	Civisme,	explica	que	«és una ma-
nera d’incentivar, reactivar i donar suport al 
comerç local».
	 Els	 establiments	 participants	 són	 els	
següents:	 Apareke’t	 Lluís	 Àngel,	 Arrans	
De	Tap,	Arrels	Perruqueria,	Beautybet,	Cal	
Pastelero,	 Can	 Cisquillo	 Sabateria,	 Car-
menblanchdesigns,	Casa	Consarnau,	Celler	
de	la	Plaça,	Confeccions	Vila	Callau,	Esme-
ralda	Regals,	Estètica	Elvira,	Expert	Serafí,	
Ferreteria	Optimus,	Forn	Bomba,	Llibreria	
Cipri,	Llibreria	Sant	Jordi,	Lluna	Xics,	Mira-
quecolchon.com,	Neus	Croissanteria,	Òpti-
ca	Punt	Visual,	Sports	Àlex,	Taty’s.	
	 El	sorteig	es	farà	en	directe	pel	perfil	
@ametllademarshopping	el	5	de	desembre	
a	les	12	h,	al	Mercat	de	Nadal.	El	guanya-
dor	s’emportarà	un	txec·compra	per	valor	
de	460	€	que	podrà	gastar	de	manera	ínte-
gra	o	parcial	a	qualsevol	dels	23	comerços	
col·laboradors,	fins	al	31	de	març	de	2022.
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   Fins a 460 euros se sortejaran el pròxim 5 de desembre, entre tots els participants.

Comprar al poble pot 
tenir premi!

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

Des de dijous, comprar a les botigues de l’Ametlla de Mar pot tenir premi. 
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S’inicia el Gran 
Recapte a cinc 
establiments del 
municipi

L'equip de futbol filial de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar que juga a la 4a Catala-
na, disputarà la pròxima jornada aquest 
divendres a les 20.30 h al camp del Sant 
Jaume d'Enveja, cuer de la classificació 
amb només 3 punts. 
	 Els	caleros	busquen	refermar	la	seva	po-
sició	entre	els	equips	capdavanters.	Els	de	
l'Ametlla	de	Mar	es	posen	a	la	5a	posició	de	
la	classificació	amb	15	punts.	

Victòria treballada per 3 a 2 amb 
l'Olímpic B 
	 L'equip	de	futbol	filial	de	La	Cala	va	gua-

nyar	dissabte	per	3	gols	2	dos	davant	de	
l'Olímpic	Mora	d'Ebre	B.	
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	es	van	avançar	
amb	un	gol	de	l'Albert	Borràs	al	minut	10	
i	van	controlar	el	partit	fins	que	Quintana	
abans	del	descans	va	fer	el	gol	de	la	jorna-
da	pràcticament	des	del	mig	del	camp.	A	la	
segona	part	 i	en	una	 jugada	confosa	amb	
un	jugador	visitant	a	terra,	Marc	Pallarés	va	
fer	el	3	a	0.	En	una	decisió	de	gran	espor-
tivitat,	els	caleros	van	deixar·se	marcar	el	3	
a	1	 sense	oposar	 resistència,	per	cortesia	
i	 entenent	 la	 inferioritat	 visitant,	 que	 poc	
després	faria	el	3	a	2.		

El filial juga divendres a Sant Jaume sense 
confiances 

L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va perdre dissab-
te per 3 gols a 1 al camp dels veterans de 
la Rapitenca. Els caleros van viatjar amb un 
porter com a únic recanvi a la banqueta. 
	 El	fons	d'armari	a	la	banqueta	va	ser	clau	
en	el	partit	que	van	disputar	dissabte	els	ve-
terans	de	la	Rapitenca	i	l'Ametlla	de	Mar	en	
territori	rapitenc.	Els	caleros	van	avançar·se	
en	el	marcador,	però	els	rapitencs	van	acon-
seguir	empatar	abans	del	descans.	Mentre	
als	caleros	els	van	aguantar	les	forces,	van	
aconseguir	 competir,	 ja	 que	 van	 presen-
tar·se	al	partit	sense	 recanvis	de	 jugadors	

de	camp.	
	 Iniciada	la	segona	part,	els	rapitencs	més	
descansats	i	amb	els	efectius	més	dosificats,	
van	començar	a	fer·se	els	amos	del	partit,	
convertint	dos	gols	més,	sense	que	els	cale-
ros	creessin	massa	problemes.		
	 Finalment,	3	a	1	en	el	marcador	i	der-
rota	pels	de	l'Ametlla	de	Mar,	que	busquen	
reforçar	l'equip	amb	noves	incorporacions,	
donada	la	curta	plantilla	d'aquest	any.	

Derrota dels veterans al 
camp de la Rapitenca B 

L’equip B del Club de 
Petanca retroba el 
camí de la victòria 

L’equip B del Club de Petanca Tres Ca-
les que milita a la 2a divisió, va recu-
perar diumenge el camí de la victòria. 
Els de l’Ametlla de Mar es van imposar 
per 6 partides a 3 al Camp Clar, un dels 
equips més ben posicionats a la classi-
ficació. Diumenge els caleros visiten les 
pistes de l’Hort d’en Simó B de Reus. 
	 Per	la	seva	part,	l’equip	A	a	la	1a	di-
visió,	va	perdre	de	manera	incontestable	
per	1	a	8	davant	de	l’Hort	d’en	Simó	A	
de	Reus	amb	qui	estava	empatat	a	punts.	
Diumenge	l’equip	A	visitarà	les	pistes	de	
la	Plana	Club	Petanca	de	Vila·seca.	

El Bàsquet l'Ametlla de Mar no pot amb l'Amposta
El Club de Bàsquet de l'Ametlla de Mar, 
va perdre dissabte a la pista de l'Amposta 
per 82 a 54.  
	 Amb	un	primer	quart	que	va	finalitzar	
24	a	7,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	ja	van	veure	
la	dificultat	que	suposava	enfrontar·se	a	
un	equip	 imbatut	fins	al	moment.	El	ter-
cer	 quart	va	 tornar	 a	marcar	 diferències	
a	 favor	dels	ampostins	 i	de	 res	va	servir	

que	els	caleros	s'apuntessin	 l'últim	quart	
per	11	a	14	punts,	ja	que	la	diferència	era	
insalvable.	
	 Aitor	Gavilan	amb	17	punts,	va	ser	el	
màxim	anotador	de	l'equip,	seguit	de	Pol	
Solsona	amb	13.	
	 Els	caleros	estan	classificats	en	una	en-
ganyosa	8a	posició	amb	8	punts	però	amb	
dos	partits	jugats	menys	que	la	majoria.		

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala
Al camp d'Esports:
Dissabte:
≈ 10.15 h - CADET
La Cala - Terres Ebre B
≈10.15 h - BENJAMÍ
La Cala - Camarles
≈ 12 h - ALEVÍ A
La Cala - Terres Ebre B
≈ 12.15 h - PREBENJAMÍ SEITONILLOS
La Cala - Delta de l'Ebre
≈ 15 h - INFANTIL
La Cala - LA Sénia
≈ 16.30 h - JUVENIL
La Cala - Camarles
Diumenge
≈ 11.15 h - VETERANS
La Cala - Tortosa

Hannah Pallaré i 
Paula Serrano a la 
Final de la Copa 
Catalana de patinatge

Les patinadores del Club de Patinatge 
de l'Ametlla de Mar, Hannah Pallarés i 
Paula Serrano, representaran a l'entitat 
a la Copa Catalana que tindrà lloc a Bla-
nes el 20 de novembre. Hannah Pallarés 
ho farà en categoria Certificat, mentre 
que la Paula Serrano ho farà en Nivell B. 
	 El	passat	cap	de	setmana	les	patina-
dores	Hannah	Pallarés,	Ana	Brull	 i	Noa	
Martínez	van	viatjar	 a	 l'Illa	 de	Mallorca	
per	participar	al	trofeu	de	Marratxí.		

El conjunt junior nivell IV de la secció de 
gimnàstica rítmica de l'AME de l'Ametlla 
de Mar, va participar diumenge dia 14 de 
novembre a la Final Nacional de la Copa 
Catalana que va tenir lloc a Sant Feliu de 
Llobregat. 
	 El	conjunt	calero,	format	per	Anna	Vi-
labrú,	Cloe	Gonzalvo,	Irene	Gusils,	Maria	
Ferrero	 i	Mariona	Vila,	es	va	classificar	a	
la	8a	posició.	L'actuació	no	va	satisfer	les	
gimnastes	que	van	sortir	decebudes,	tot	i	
haver	millorat	aspectes	tècnics,	respecte	a	

altres	intervencions	anteriors	en	les	fases	
classificatòries.	Les	caleres	van	repetir	er-
rades	coreogràfiques	que	van	evitar	una	
millor	classificació.		

8a posició per a la rítmica calera a la final de la 
Copa Catalana 

Des d'aquest divendres 19 al dissabte 
27 de novembre torna el Gran Recap-
te, la popular campanya de recollida 
de menjar per les llars més desfavori-
des. El Banc d’Aliments de l’Ametlla de 
Mar necessita voluntaris per difondre 
la campanya als diferents establiments 
col·laboradors, durant els dies 19 i 20 
de novembre.
	 Aquest	divendres	s’inicia	la	13a	edi-
ció	del	Gran	Recapte.	Enguany,	s’ha	tor-
nat	a	optar,	per	segon	cop	consecutiu,	
pel	 sistema	de	donacions	monetàries,	
en	lloc	del	clàssic	model	d’aportacions	
físiques	de	productes.	D’aquesta	mane-
ra,	la	persona	en	el	moment	de	pagar	la	
seva	compra	a	la	caixa	de	l’establiment,	
podrà	 fer	 una	 aportació	 monetària	 al	
Gran	Recapte.	
	 A	l’Ametlla	de	Mar,	els	punts	on	es	
podran	fer	aquestes	aportacions	seran	
el	 Mercadona,	 els	 dos	 supermercats	
Spar,	Dia	i	Bon	Àrea.
	 Per	tal	d’informar	i	animar	els	clients	
a	col·laborar,	un	equip	de	voluntaris	es-
tarà	 present	 als	 comerços	 divendres	 i	
dissabte.	 Els	 voluntaris	 es	 distribuiran	
per	parelles	i	en	torns	d’unes	dues	ho-
res	pels	diferents	establiments.
	 La	 coordinadora	 local	 del	 Gran	
Recapte,	 Dolors	 Cervera,	 explica	 que	
«aquesta fórmula monetària permet 
comprar els aliments específics més de-
manats»
	 Els	interessats	en	ser	voluntaris	han	
de	 ser	majors	 de	 16	 anys	 i	 es	 poden	
apuntar	trucant	al	telèfon	627	57	35	63.
	 Destacar	també	que	des	de	fa	uns	
dies,	es	pot	col·laborar	a	través	de	www.
granrecapteonline.com	 i	 per	 Bizum	
(codi	33596	i	00929).	
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de C O M U N I C A T S
▪ La regidoria de Festes informa que avui 
divendres s'obre el període de presentació 
d'ofertes per a l'adjudicació del servei de 
la barra del bar de la carpa del parc del 
Bon Repòs. Les bases es poden recollir 
fins al 25 de novembre, a l'oficina d'atenció 
al ciutadà. També comunica que l'1 de 
desembre s'obriran les inscripcions al 
Parc de Nadal.

▪L'Àrea Municipal d'Esports informa 
que, l'activitat de navegació amb les 
embarcacions sostenibles, per recaptar 
fons per la Marató de TV3, si les condicions 
del temps ho permeten, es durà a terme 
aquest dissabte, a les 10 h.

▪ L'Ajuntament informa que posa a 
disposició dels ciutadans un servei d'ajuda 
per obtenir el certificat digital Covid, 
a l'oficina de la Policia Local, a la planta 
baixa de l'Ajuntament. Cal portar la targeta 
sanitària i el DNI.

▪	La Societat Cultural Esportiva i Recreativa 
informa que dissabte tindrà lloc l'actuació 
de Duo Rubens, a les 22.30 h a la sala 
SCER. S'ha de presentar el certificat Covid 
i portar la mascareta posada durant el ball. 

▪	 Donació de sang del Banc de Sang i 
Teixits el 23 de novembre de 17 a 21h, al 
Casal d'Avis. Cal demanar hora al 677 07 
17 56 o al portal  web donarsang.gencat.cat
 
▪	 ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de 
Mar és la Farmàcia P.Olivella.

L’associació Plans en Família ha organitzat 
un espectacle de titelles, a càrrec de La 
Invisible Companyia de Titelles de Mont-
roig del Camp, aquest diumenge 21 de no-
vembre, al Port de Marina Sant Jordi. Un 
espectacle familiar dirigit especialment per 
a nens i nenes de 2 a 8 anys.
	 La	 història	 ‘Abiyoyo’	 arriba	 aquest	 diu-
menge	 a	 l’Ametlla	 de	 Mar.	 Es	 tracta	 d’un	
conte	sud·africà	 fet	 i	explicat	amb	titelles,	
que	ens	parla	sobre	una	 tribu	africana,	un	
pare	aficionat	a	la	màgia	i	el	seu	fill	que	aprèn	
a	tocar	l’ukelele.
	 Una	de	les	membres	de	la	junta	de	l’as-
sociació,	Eli	Bonfill,	anima	a	tothom	a	partici-
par·hi	i	explica	que	«l’associació vol reactivar 

les activitats després de la Covid-19».
	 L’activitat,	que	s’iniciarà	a	les	17.30	h	de	
la	 tarda	al	Port	de	Marina	Sant	Jordi,	 serà	
gratuïta	per	a	famílies	sòcies	i	un	cost	de	3	
euros	per	les	no	sòcies.	Per	participar·hi,	cal	
inscriure’s	enviant	un	correu	electrònic	a	as-
sociacioplansenfamilia@gmail.com.
	 Plans	en	Família	és	un	grup	format	per	
famílies	del	municipi	i	del	territori	que	neix	
el	2019	de	la	necessitat	de	compartir	esto-
nes	i	vivències	entre	els	diferents	membres	
familiars.

Espectacle familiar 
de titelles diumenge a 
Marina Sant Jordi

S’habilitarà un nou vial al carrer Camarles i es 
repararan diversos carrers de Les Tres Cales, el 2022

L’any 2022, l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar impulsarà dues obres importants al 
municipi: l’adequació integral del carrer 
Camarles amb la creació d’un nou vial i la 
reparació de diversos carrers de la urbanit-
zació de Les Tres Cales. Els projectes seran 
finançats majoritàriament pel Pla d’Actu-
ació Municipal (PAM) de la Diputació de 
Tarragona.
	 Per	 una	 banda,	 el	 projecte	 del	 carrer	
Camarles	és	l’adequació	integral	del	carrer,	
que	comprèn	el	carrer	Cova	Gran	fins	a	l’11	
de	setembre,	amb	la	creació	d’un	vial	nou:	

s’habilitarà	una	calçada,	voreres,	s’asfaltarà	
i	 s’instal·laran	 els	 diversos	 serveis	 d’enllu-
menat,	aigua	 i	clavegueram.	El	projecte	és	
valorat	en	197.000	euros.
	 Per	altra	banda,	es	destinaran	242.000	
euros	 per	 reparar	 diversos	 carrers	 de	 Les	
Tres	Cales.	S'actuarà	majoritàriament	a	car-
rers	principals	 i	d’altres	que	estan	en	molt	
mal	 estat,	 com	 l’av.	CalaForn,	 av.	Tres	Ca-
les,	av.	del	Mar,	carrer	de	la	Caleta	o	carrer	
Cala	Vidre.	En	total,	seran	26.000	m²	d’as-
falt,	amb	l’aplicació	d’aglomerat	asfàltic,	per	
aconseguir	més	durabilitat.

	 L’alcalde	de	l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gase-
ni,	remarca	que	«es tracta d'unes actuacions 
molt esperades que permetran millorar l'acces-
sibilitat d'aquests carrers del terme municipal».
	 La	subvenció	del	PAM	és	de	338.600	eu-
ros.	La	previsió	és	que	a	finals	d’any	s’obri	el	
període	de	licitació	de	les	obres	i	de	cara	al	
febrer	de	l’any	vinent,	es	comencin	les	actu-
acions.

El passat dimarts, la Cala RTV va emetre la 
primera càpsula radiofònica gravada des 
de l’Escola Municipal de Música i post pro-
duïda per la mateixa ràdio. Cada dimarts, 
els oients de l’emissora municipal poden 
conèixer les diferents classes de l’EMMA 
i descobrir nous coneixements musicals, a 
través dels alumnes.
	 Uns	minuts	musicals	 acompanyen,	 des	

del	 passat	 dimarts,	 el	 ‘Sempre	 a	 punt’,	 el	
magazín	matinal	de	la	CalaRTV.	Els	alumnes	
mostren	els	seus	instruments,	diverses	tèc-
niques	de	solfeig	o	altres	aspectes	musicals,	
amb	l’objectiu	d’acostar	i	donar	visibilitat	el	
què	fan	durant	tot	el	curs	al	centre.
	 El	 director	 de	 l’EMMA,	 Charly	 Tomas,	
explica	que	«l'objectiu d'enguany de l'EMMA 
és fer sortir la música al carrer o fins i tot, en 
aquest cas amb la ràdio, entrar a les cases dels 
oients per mostrar tot el que treballem dins les 
aules»
	 L’espai	es	pot	escoltar	als	dimarts,	d’11	a	
11.30	h	del	matí	o	de	21	a	21.30	h	en	ree-
missió	a	la	freqüència	municipal	107.3	FM	o	
també	pel	portal	web	de	la	Cala	RTV.

L’Escola Municipal de Música estrena l’espai 
radiofònic ‘EMMsona’

La Banda de la Cala 
celebrarà Santa 
Cecília dissabte amb 
el tradicional concert
A les 12 h, la Banda recollirà en cerca-
vila els nous músics que s'incorporen. 
Enguany, Joan Fandos (trompa), Crhis 
Wyton (saxo), Àlex Beldie (percussió), 
Nicolas Manciu (trombó) i Maria Mar-
galef i Carla Borràs (oboès).
	 I	a	les	19	h,	farà	al	tradicional	concert	
de	Santa	Cecília,	«serà un concert de re-
trobament després que en els darrers anys 
no s'hagi pogut fer i els músics han prepa-
rat un repertori d'obres simfòniques molt 
típic de banda, on no hi faltaran pasdobles, 
sarsueles i sardanes».	Així	ho	ha	explicat	el	
director	de	la	Banda,	Emilio	Cabello.
	 El	concert,	que	tindrà	lloc	al		Polies-
portiu	Municipal	 'Galetet',	anirà	dedicat	
als	 damnificats	 pel	 volcà	 de	 l'illa	 de	 La	
Palma.	El	que	es	recapti	es	destinarà	ínte-
grament	a	pal·liar	els	danys	de	les	famílies	
afectades	per	l'erupció	del	volcà.

Nàutic Parc es reuneix 
a l'Ametlla de Mar

Aquest dijous, s'ha celebrat una troba-
da entre Nàutic Parc Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre i els representants dels 
set municipis que en formen part, per 
presentar el Pla de Promoció de 2022. 
El Pla destaca l’aposta per incrementar 
la presència a diferents canals de co-
mercialització d'experiències en línia, i 
accions concretes per potenciar la pre-
sència de l’entitat al mercat estranger. 
 Durant	 la	 jornada,	 el	 president	 de	
Nàutic	Parc,	Quim	Cristià,	ha	declarat	que 
«l’objectiu de l'entitat és seguir apostant pel 
màrqueting online, els famtrips i presstrips 
i l’assistència a fires a l’estranger». A	més,	
s’ha	fet	un	balanç	de	la	temporada	2021	
que,	segons	s'ha	explicat,	es	tanca	de	for-
ma	satisfactòria.	
	 A	 la	 trobada,	 hi	 han	 assistit	 els	 al-
caldes	de	 l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gase-
ni;	de	 l'Ampolla,	Francesc	Arasa;	 i	el	de	
Vandellòs	i	l'Hospitalet	de	l'Infant,	Alfons	
Garcia.	Així	com	els	regidors	de	Turisme	
i	tècnics	de	 les	àrees	de	turisme	de	 les	
set	poblacions	que	participen.	Gaseni	ha	
destacat	que	«és una trobada per enfortir 
les relacions entre els municipis que amb el 
Nàutic Parc promovem l'activitat turística».
	 L'entitat	aplega	un	total	de	set	munici-
pis,	els	que	formen	part	de	l'àrea	coneguda	
com	a	Golf	de	Sant	Jordi:	Salou,	Cambrils,	
Vandellòs	 i	Hospitalet	de	 l'Infant,	Mont·
roig	del	Camp,	l'Ametlla	de	Mar,	l'Ampolla	
i	Deltebre.

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar jugarà aquest diumenge 
a les 16.30 h al camp del Corbera d'Ebre. 
Aquest és un partit trampa, ja que el Cor-
bera d'Ebre està segon per la cua amb un 
sol punt sumat, tot i que ha jugat tres par-
tits menys que la majoria dels equips. Els 
caleros estan 8 s a la classificació amb 7 
punts 

La Cala perd amb la Rapitenca B per 1 
a 2 
	 El	1r	equip	de	Futbol	de	l'Ametlla	de	Mar	
va	perdre	dissabte	 a	 la	 tarda	davant	de	 la	
Rapitenca	B	per	1	gol	a	2.	Els	caleros	van	
mostrar	 la	cara	B	 i	van	deixar	escapar	tres	
punts	importants	a	casa.	

	 Els	rapitencs	ja	es	van	avançar	en	el	mar-
cador	a	mitjans	de	 la	primera	meitat,	 tot	 i	
que	Luis	Garcia.	Lluny	de	reaccionar	a	la	se-
gona	part,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	fer	un	
futbol	anàrquic	en	el	qual	tothom	volia	fer	la	
guerra	pel	seu	compte.	
	 Una	manca	d'entesa	a	la	defensa	va	per-
metre	els	rapitencs	fessin	l'1	a	2	quan	corria	
el	minut	64.	

La Cala ha recuperat a Corbera el que va perdre 
davant la Rapitenca B 

E S P O R T S

S’obren les inscripcions per participar en el 
Concurs de Postals nadalenques

La regidoria de Festes ha obert el període 
d’inscripció per al 25è Concurs de Postals 
de Nadal, dirigit als nens i nenes de primà-
ria.  Es tracta d’uns premis infantils que vo-
len mantenir viva la tradició de la confecció 
de postals per desitjar bones festes. Hi po-
den participar els infants d’entre els 6 i 11 anys.
	 El	Concurs	de	Postals	de	Nadal	compta	
amb	tres	categories:	una	adreçada	als	alum-
nes	de	1r	i	2n	de	primària,	una	altra	per	als	

de	3r	i	4t,	i	una	darrera	pels	de	5è	i	6è.
	 Les	inscripcions	s’allargaran	fins	al	26	de	
novembre	i	el	taller	per	confeccionar	les	pos-
tals	serà	el	4	de	desembre,	entre	les	11	i	les	
13	h,	al	Centre	d’Interpretació	de	la	Pesca.	
Un	cop	confeccionades,	s’exposaran	tots	els	
dissenys	a	partir	del	9	de	desembre,	al	vestí-
bul	de	l’Ajuntament.	El	regidor	de	Joventut,	
Jordi	Llaó,	recorda	que	l’any passat es va ha-
ver de dur a terme telemàticament a causa de 
la pandèmia.
	 El	 jurat	escollirà	una	postal	guanyadora	
per	categoria	i	entregarà	els	premis	el	dia	24	
a	la	tarda,	a	la	plaça	Nova.
	 Per	inscriure’s	cal	passar	per	l’Oficina	de	
la	regidoria	de	Festes,	de	10.00	h	a	14.00	h,	
al	segon	pis	de	l’Ajuntament.

La Generalitat i l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar estan treballant per donar compli-
ment a una sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) que deter-
mina que la part de Tres Cales segona fase 
que es troba entre la línia del tren i el mar 
és sòl urbà i que per tant, s’ha de desvincu-
lar de la resta del sector (la part entre la via 
i la muntanya).
	 La	 sentència	 és	 fruit	 d’una	 reclamació	
que	va	dur	 a	 terme	un	propietari	 del	 sec-
tor	Tres	Cales	segona	fase,	l’any	2017	i	que	
es	va	veure	estimada	parcialment	pel	TSJC.	
D'aquesta	manera,	tal	com	apunta	l'alcalde	
de	l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gaseni,	«hem de tor-
nar a plantejar una nova modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) per 
refer l'urbanisme d'aquest sector».
	 Paral·lelament,	el	mateix	any,	la	societat	
propietària	majoritària	del	sector	Tres	Cales	
segona	 fase,	 ·d’un	 85	%	 aproximadament	

de	la	participació·,	també	va	interposar	un	
recurs	amb	relació	a	aquest	sector	contra	el	
POUM,	sense	que	hi	figurés	cap	sol·licitud	
de	 responsabilitat	 econòmica,	 que	 va	 ser	
desestimat	pel	TSJC.	Ara	però,	aquesta	so-
cietat	que	ostenta	la	participació	majoritària	
ha	fet	una	reclamació	econòmica	de	concre-
tament	48.281.653,51	euros,	basada	en	la	
sentència	referida.	La	societat	reclama	que	
no	ha	pogut	encara	disposar	de	les	parcel·
les	del	sector	i	conseqüentment,	això	ha	fet	
perdre	valor	a	les	seves	finques.		
 «No veiem que tingui cap recorregut aques-
ta reclamació» apunta	Gaseni	qui	també	afe-
geix	que «l'actual ajuntament ens hem limitat 
a fer allò que se'ns demana a instàncies superi-
ors, ja que des que vam entrar la situació urba-
nística heretada  era molt complexa».
	 En	aquest	sentit,	els	serveis	 jurídics	de	
l’Ajuntament	seguiran	estudiant	la	resposta	
a	la	reclamació	econòmica	plantejada.

Tres Cales segona fase es divideix en dues parts 
per complir amb la sentència del TSJC



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 Festes informa que avui 
divendres s'obre el període de presentació 
d'ofertes per a l'adjudicació del servei de 
la barra del bar de la carpa del parc del 
Bon Repòs. Les bases es poden recollir 
fins al 25 de novembre, a l'oficina d'atenció 
al ciutadà. També comunica que l'1 de 
desembre s'obriran les inscripcions al 
Parc de Nadal.

▪L'Àrea Municipal d'Esports informa 
que, l'activitat de navegació amb les 
embarcacions sostenibles, per recaptar 
fons per la Marató de TV3, si les condicions 
del temps ho permeten, es durà a terme 
aquest dissabte, a les 10 h.

▪ L'Ajuntament informa que posa a 
disposició dels ciutadans un servei d'ajuda 
per obtenir el certificat digital Covid, 
a l'oficina de la Policia Local, a la planta 
baixa de l'Ajuntament. Cal portar la targeta 
sanitària i el DNI.

▪	La Societat Cultural Esportiva i Recreativa 
informa que dissabte tindrà lloc l'actuació 
de Duo Rubens, a les 22.30 h a la sala 
SCER. S'ha de presentar el certificat Covid 
i portar la mascareta posada durant el ball. 

▪	 Donació de sang del Banc de Sang i 
Teixits el 23 de novembre de 17 a 21h, al 
Casal d'Avis. Cal demanar hora al 677 07 
17 56 o al portal  web donarsang.gencat.cat
 
▪	 ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de 
Mar és la Farmàcia P.Olivella.

L’associació Plans en Família ha organitzat 
un espectacle de titelles, a càrrec de La 
Invisible Companyia de Titelles de Mont-
roig del Camp, aquest diumenge 21 de no-
vembre, al Port de Marina Sant Jordi. Un 
espectacle familiar dirigit especialment per 
a nens i nenes de 2 a 8 anys.
	 La	 història	 ‘Abiyoyo’	 arriba	 aquest	 diu-
menge	 a	 l’Ametlla	 de	 Mar.	 Es	 tracta	 d’un	
conte	sud·africà	 fet	 i	explicat	amb	titelles,	
que	ens	parla	sobre	una	 tribu	africana,	un	
pare	aficionat	a	la	màgia	i	el	seu	fill	que	aprèn	
a	tocar	l’ukelele.
	 Una	de	les	membres	de	la	junta	de	l’as-
sociació,	Eli	Bonfill,	anima	a	tothom	a	partici-
par·hi	i	explica	que	«l’associació vol reactivar 

les activitats després de la Covid-19».
	 L’activitat,	que	s’iniciarà	a	les	17.30	h	de	
la	 tarda	al	Port	de	Marina	Sant	Jordi,	 serà	
gratuïta	per	a	famílies	sòcies	i	un	cost	de	3	
euros	per	les	no	sòcies.	Per	participar·hi,	cal	
inscriure’s	enviant	un	correu	electrònic	a	as-
sociacioplansenfamilia@gmail.com.
	 Plans	en	Família	és	un	grup	format	per	
famílies	del	municipi	i	del	territori	que	neix	
el	2019	de	la	necessitat	de	compartir	esto-
nes	i	vivències	entre	els	diferents	membres	
familiars.

Espectacle familiar 
de titelles diumenge a 
Marina Sant Jordi

S’habilitarà un nou vial al carrer Camarles i es 
repararan diversos carrers de Les Tres Cales, el 2022

L’any 2022, l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar impulsarà dues obres importants al 
municipi: l’adequació integral del carrer 
Camarles amb la creació d’un nou vial i la 
reparació de diversos carrers de la urbanit-
zació de Les Tres Cales. Els projectes seran 
finançats majoritàriament pel Pla d’Actu-
ació Municipal (PAM) de la Diputació de 
Tarragona.
	 Per	 una	 banda,	 el	 projecte	 del	 carrer	
Camarles	és	l’adequació	integral	del	carrer,	
que	comprèn	el	carrer	Cova	Gran	fins	a	l’11	
de	setembre,	amb	la	creació	d’un	vial	nou:	

s’habilitarà	una	calçada,	voreres,	s’asfaltarà	
i	 s’instal·laran	 els	 diversos	 serveis	 d’enllu-
menat,	aigua	 i	clavegueram.	El	projecte	és	
valorat	en	197.000	euros.
	 Per	altra	banda,	es	destinaran	242.000	
euros	 per	 reparar	 diversos	 carrers	 de	 Les	
Tres	Cales.	S'actuarà	majoritàriament	a	car-
rers	principals	 i	d’altres	que	estan	en	molt	
mal	 estat,	 com	 l’av.	CalaForn,	 av.	Tres	Ca-
les,	av.	del	Mar,	carrer	de	la	Caleta	o	carrer	
Cala	Vidre.	En	total,	seran	26.000	m²	d’as-
falt,	amb	l’aplicació	d’aglomerat	asfàltic,	per	
aconseguir	més	durabilitat.

	 L’alcalde	de	l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gase-
ni,	remarca	que	«es tracta d'unes actuacions 
molt esperades que permetran millorar l'acces-
sibilitat d'aquests carrers del terme municipal».
	 La	subvenció	del	PAM	és	de	338.600	eu-
ros.	La	previsió	és	que	a	finals	d’any	s’obri	el	
període	de	licitació	de	les	obres	i	de	cara	al	
febrer	de	l’any	vinent,	es	comencin	les	actu-
acions.

El passat dimarts, la Cala RTV va emetre la 
primera càpsula radiofònica gravada des 
de l’Escola Municipal de Música i post pro-
duïda per la mateixa ràdio. Cada dimarts, 
els oients de l’emissora municipal poden 
conèixer les diferents classes de l’EMMA 
i descobrir nous coneixements musicals, a 
través dels alumnes.
	 Uns	minuts	musicals	 acompanyen,	 des	

del	 passat	 dimarts,	 el	 ‘Sempre	 a	 punt’,	 el	
magazín	matinal	de	la	CalaRTV.	Els	alumnes	
mostren	els	seus	instruments,	diverses	tèc-
niques	de	solfeig	o	altres	aspectes	musicals,	
amb	l’objectiu	d’acostar	i	donar	visibilitat	el	
què	fan	durant	tot	el	curs	al	centre.
	 El	 director	 de	 l’EMMA,	 Charly	 Tomas,	
explica	que	«l'objectiu d'enguany de l'EMMA 
és fer sortir la música al carrer o fins i tot, en 
aquest cas amb la ràdio, entrar a les cases dels 
oients per mostrar tot el que treballem dins les 
aules»
	 L’espai	es	pot	escoltar	als	dimarts,	d’11	a	
11.30	h	del	matí	o	de	21	a	21.30	h	en	ree-
missió	a	la	freqüència	municipal	107.3	FM	o	
també	pel	portal	web	de	la	Cala	RTV.

L’Escola Municipal de Música estrena l’espai 
radiofònic ‘EMMsona’

La Banda de la Cala 
celebrarà Santa 
Cecília dissabte amb 
el tradicional concert
A les 12 h, la Banda recollirà en cerca-
vila els nous músics que s'incorporen. 
Enguany, Joan Fandos (trompa), Crhis 
Wyton (saxo), Àlex Beldie (percussió), 
Nicolas Manciu (trombó) i Maria Mar-
galef i Carla Borràs (oboès).
	 I	a	les	19	h,	farà	al	tradicional	concert	
de	Santa	Cecília,	«serà un concert de re-
trobament després que en els darrers anys 
no s'hagi pogut fer i els músics han prepa-
rat un repertori d'obres simfòniques molt 
típic de banda, on no hi faltaran pasdobles, 
sarsueles i sardanes».	Així	ho	ha	explicat	el	
director	de	la	Banda,	Emilio	Cabello.
	 El	concert,	que	tindrà	lloc	al		Polies-
portiu	Municipal	 'Galetet',	anirà	dedicat	
als	 damnificats	 pel	 volcà	 de	 l'illa	 de	 La	
Palma.	El	que	es	recapti	es	destinarà	ínte-
grament	a	pal·liar	els	danys	de	les	famílies	
afectades	per	l'erupció	del	volcà.

Nàutic Parc es reuneix 
a l'Ametlla de Mar

Aquest dijous, s'ha celebrat una troba-
da entre Nàutic Parc Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre i els representants dels 
set municipis que en formen part, per 
presentar el Pla de Promoció de 2022. 
El Pla destaca l’aposta per incrementar 
la presència a diferents canals de co-
mercialització d'experiències en línia, i 
accions concretes per potenciar la pre-
sència de l’entitat al mercat estranger. 
 Durant	 la	 jornada,	 el	 president	 de	
Nàutic	Parc,	Quim	Cristià,	ha	declarat	que 
«l’objectiu de l'entitat és seguir apostant pel 
màrqueting online, els famtrips i presstrips 
i l’assistència a fires a l’estranger». A	més,	
s’ha	fet	un	balanç	de	la	temporada	2021	
que,	segons	s'ha	explicat,	es	tanca	de	for-
ma	satisfactòria.	
	 A	 la	 trobada,	 hi	 han	 assistit	 els	 al-
caldes	de	 l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gase-
ni;	de	 l'Ampolla,	Francesc	Arasa;	 i	el	de	
Vandellòs	i	l'Hospitalet	de	l'Infant,	Alfons	
Garcia.	Així	com	els	regidors	de	Turisme	
i	tècnics	de	 les	àrees	de	turisme	de	 les	
set	poblacions	que	participen.	Gaseni	ha	
destacat	que	«és una trobada per enfortir 
les relacions entre els municipis que amb el 
Nàutic Parc promovem l'activitat turística».
	 L'entitat	aplega	un	total	de	set	munici-
pis,	els	que	formen	part	de	l'àrea	coneguda	
com	a	Golf	de	Sant	Jordi:	Salou,	Cambrils,	
Vandellòs	 i	Hospitalet	de	 l'Infant,	Mont·
roig	del	Camp,	l'Ametlla	de	Mar,	l'Ampolla	
i	Deltebre.

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar jugarà aquest diumenge 
a les 16.30 h al camp del Corbera d'Ebre. 
Aquest és un partit trampa, ja que el Cor-
bera d'Ebre està segon per la cua amb un 
sol punt sumat, tot i que ha jugat tres par-
tits menys que la majoria dels equips. Els 
caleros estan 8 s a la classificació amb 7 
punts 

La Cala perd amb la Rapitenca B per 1 
a 2 
	 El	1r	equip	de	Futbol	de	l'Ametlla	de	Mar	
va	perdre	dissabte	 a	 la	 tarda	davant	de	 la	
Rapitenca	B	per	1	gol	a	2.	Els	caleros	van	
mostrar	 la	cara	B	 i	van	deixar	escapar	tres	
punts	importants	a	casa.	

	 Els	rapitencs	ja	es	van	avançar	en	el	mar-
cador	a	mitjans	de	 la	primera	meitat,	 tot	 i	
que	Luis	Garcia.	Lluny	de	reaccionar	a	la	se-
gona	part,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	fer	un	
futbol	anàrquic	en	el	qual	tothom	volia	fer	la	
guerra	pel	seu	compte.	
	 Una	manca	d'entesa	a	la	defensa	va	per-
metre	els	rapitencs	fessin	l'1	a	2	quan	corria	
el	minut	64.	

La Cala ha recuperat a Corbera el que va perdre 
davant la Rapitenca B 

E S P O R T S

S’obren les inscripcions per participar en el 
Concurs de Postals nadalenques

La regidoria de Festes ha obert el període 
d’inscripció per al 25è Concurs de Postals 
de Nadal, dirigit als nens i nenes de primà-
ria.  Es tracta d’uns premis infantils que vo-
len mantenir viva la tradició de la confecció 
de postals per desitjar bones festes. Hi po-
den participar els infants d’entre els 6 i 11 anys.
	 El	Concurs	de	Postals	de	Nadal	compta	
amb	tres	categories:	una	adreçada	als	alum-
nes	de	1r	i	2n	de	primària,	una	altra	per	als	

de	3r	i	4t,	i	una	darrera	pels	de	5è	i	6è.
	 Les	inscripcions	s’allargaran	fins	al	26	de	
novembre	i	el	taller	per	confeccionar	les	pos-
tals	serà	el	4	de	desembre,	entre	les	11	i	les	
13	h,	al	Centre	d’Interpretació	de	la	Pesca.	
Un	cop	confeccionades,	s’exposaran	tots	els	
dissenys	a	partir	del	9	de	desembre,	al	vestí-
bul	de	l’Ajuntament.	El	regidor	de	Joventut,	
Jordi	Llaó,	recorda	que	l’any passat es va ha-
ver de dur a terme telemàticament a causa de 
la pandèmia.
	 El	 jurat	escollirà	una	postal	guanyadora	
per	categoria	i	entregarà	els	premis	el	dia	24	
a	la	tarda,	a	la	plaça	Nova.
	 Per	inscriure’s	cal	passar	per	l’Oficina	de	
la	regidoria	de	Festes,	de	10.00	h	a	14.00	h,	
al	segon	pis	de	l’Ajuntament.

La Generalitat i l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar estan treballant per donar compli-
ment a una sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) que deter-
mina que la part de Tres Cales segona fase 
que es troba entre la línia del tren i el mar 
és sòl urbà i que per tant, s’ha de desvincu-
lar de la resta del sector (la part entre la via 
i la muntanya).
	 La	 sentència	 és	 fruit	 d’una	 reclamació	
que	va	dur	 a	 terme	un	propietari	 del	 sec-
tor	Tres	Cales	segona	fase,	l’any	2017	i	que	
es	va	veure	estimada	parcialment	pel	TSJC.	
D'aquesta	manera,	tal	com	apunta	l'alcalde	
de	l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gaseni,	«hem de tor-
nar a plantejar una nova modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) per 
refer l'urbanisme d'aquest sector».
	 Paral·lelament,	el	mateix	any,	la	societat	
propietària	majoritària	del	sector	Tres	Cales	
segona	 fase,	 ·d’un	 85	%	 aproximadament	

de	la	participació·,	també	va	interposar	un	
recurs	amb	relació	a	aquest	sector	contra	el	
POUM,	sense	que	hi	figurés	cap	sol·licitud	
de	 responsabilitat	 econòmica,	 que	 va	 ser	
desestimat	pel	TSJC.	Ara	però,	aquesta	so-
cietat	que	ostenta	la	participació	majoritària	
ha	fet	una	reclamació	econòmica	de	concre-
tament	48.281.653,51	euros,	basada	en	la	
sentència	referida.	La	societat	reclama	que	
no	ha	pogut	encara	disposar	de	les	parcel·
les	del	sector	i	conseqüentment,	això	ha	fet	
perdre	valor	a	les	seves	finques.		
 «No veiem que tingui cap recorregut aques-
ta reclamació» apunta	Gaseni	qui	també	afe-
geix	que «l'actual ajuntament ens hem limitat 
a fer allò que se'ns demana a instàncies superi-
ors, ja que des que vam entrar la situació urba-
nística heretada  era molt complexa».
	 En	aquest	sentit,	els	serveis	 jurídics	de	
l’Ajuntament	seguiran	estudiant	la	resposta	
a	la	reclamació	econòmica	plantejada.

Tres Cales segona fase es divideix en dues parts 
per complir amb la sentència del TSJC



Ja està en marxa el Sorteig de Nadal de 
Comerç a través d’Instagram, que s’allar-
garà fins al 27 de novembre. La regidoria 
de Turisme, Comerç i Civisme ha iniciat un 
sorteig on es convida a fer una compra a 
un dels 23 establiments participants del 
municipi, fer una fotografia i compartir-la 
a l’Instagram. És el tercer cop que s’apos-
ta per aquesta iniciativa, amb l’objectiu de 
promocionar el comerç local de cara a les 
festes de Nadal. 
	 Per	participar	es	pot	fer	de	dues	mane-
res	diferents.	La	primera,	publicar	una	foto	
com	 a	 client	 al	 perfil	 d’Instagram,	 fent	 la	
compra	a	qualsevol	dels	establiments	col·
laboradors,	etiquetant	a	la	botiga	que	s’ha	
fet	la	foto	i	a	@ametllademarshopping,	amb	
els	dos	hashtags	#AmetlladeMar	i	#Amet-
lladeMarShopping.	La	segona	opció	és	pu-
blicant	una	story	fent	la	compra	a	qualsevol	
dels	establiments	col·laboradors,	etiquetant	
a	la	botiga,	si	és	que	té	perfil	a	Instagram,	i	
també	a	@ametllademarshopping.	Excepci-
onalment,	a	més,	les	persones	que	no	tin-
guin	perfil	a	Instagram,	serà	l’establiment	on	
ha	 fet	 la	compra	 l’encarregat	de	penjar	 la	
foto	a	l’story,	indicant	el	nom	del	participant	
i	etiquetant	a	@ametllademarshopping.
	 Els	participants	han	de	tenir	el	perfil	pú-

blic	 i	 seguir	 a	@ametllademarshopping.	A	
cada	participant	se	li	adjudicarà	un	número	
per	ordre	cronològic	de	publicació:	es	pot	
publicar	tantes	fotos	i	stories	com	es	vulgui,	
però	sempre	amb	una	compra	diferent.	Les	
fotografies	es	podran	publicar	fins	a	les	12	
h	del	27	de	novembre.
	 Maite	Boquera,	la	regidora	de	Turisme,	
Comerç	i	Civisme,	explica	que	«és una ma-
nera d’incentivar, reactivar i donar suport al 
comerç local».
	 Els	 establiments	 participants	 són	 els	
següents:	 Apareke’t	 Lluís	 Àngel,	 Arrans	
De	Tap,	Arrels	Perruqueria,	Beautybet,	Cal	
Pastelero,	 Can	 Cisquillo	 Sabateria,	 Car-
menblanchdesigns,	Casa	Consarnau,	Celler	
de	la	Plaça,	Confeccions	Vila	Callau,	Esme-
ralda	Regals,	Estètica	Elvira,	Expert	Serafí,	
Ferreteria	Optimus,	Forn	Bomba,	Llibreria	
Cipri,	Llibreria	Sant	Jordi,	Lluna	Xics,	Mira-
quecolchon.com,	Neus	Croissanteria,	Òpti-
ca	Punt	Visual,	Sports	Àlex,	Taty’s.	
	 El	sorteig	es	farà	en	directe	pel	perfil	
@ametllademarshopping	el	5	de	desembre	
a	les	12	h,	al	Mercat	de	Nadal.	El	guanya-
dor	s’emportarà	un	txec·compra	per	valor	
de	460	€	que	podrà	gastar	de	manera	ínte-
gra	o	parcial	a	qualsevol	dels	23	comerços	
col·laboradors,	fins	al	31	de	març	de	2022.

Butlletí Setmanal n. 366/ 19 de novembre de 2021
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   Fins a 460 euros se sortejaran el pròxim 5 de desembre, entre tots els participants.

Comprar al poble pot 
tenir premi!

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

Des de dijous, comprar a les botigues de l’Ametlla de Mar pot tenir premi. 
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S’inicia el Gran 
Recapte a cinc 
establiments del 
municipi

L'equip de futbol filial de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar que juga a la 4a Catala-
na, disputarà la pròxima jornada aquest 
divendres a les 20.30 h al camp del Sant 
Jaume d'Enveja, cuer de la classificació 
amb només 3 punts. 
	 Els	caleros	busquen	refermar	la	seva	po-
sició	entre	els	equips	capdavanters.	Els	de	
l'Ametlla	de	Mar	es	posen	a	la	5a	posició	de	
la	classificació	amb	15	punts.	

Victòria treballada per 3 a 2 amb 
l'Olímpic B 
	 L'equip	de	futbol	filial	de	La	Cala	va	gua-

nyar	dissabte	per	3	gols	2	dos	davant	de	
l'Olímpic	Mora	d'Ebre	B.	
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	es	van	avançar	
amb	un	gol	de	l'Albert	Borràs	al	minut	10	
i	van	controlar	el	partit	fins	que	Quintana	
abans	del	descans	va	fer	el	gol	de	la	jorna-
da	pràcticament	des	del	mig	del	camp.	A	la	
segona	part	 i	en	una	 jugada	confosa	amb	
un	jugador	visitant	a	terra,	Marc	Pallarés	va	
fer	el	3	a	0.	En	una	decisió	de	gran	espor-
tivitat,	els	caleros	van	deixar·se	marcar	el	3	
a	1	 sense	oposar	 resistència,	per	cortesia	
i	 entenent	 la	 inferioritat	 visitant,	 que	 poc	
després	faria	el	3	a	2.		

El filial juga divendres a Sant Jaume sense 
confiances 

L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va perdre dissab-
te per 3 gols a 1 al camp dels veterans de 
la Rapitenca. Els caleros van viatjar amb un 
porter com a únic recanvi a la banqueta. 
	 El	fons	d'armari	a	la	banqueta	va	ser	clau	
en	el	partit	que	van	disputar	dissabte	els	ve-
terans	de	la	Rapitenca	i	l'Ametlla	de	Mar	en	
territori	rapitenc.	Els	caleros	van	avançar·se	
en	el	marcador,	però	els	rapitencs	van	acon-
seguir	empatar	abans	del	descans.	Mentre	
als	caleros	els	van	aguantar	les	forces,	van	
aconseguir	 competir,	 ja	 que	 van	 presen-
tar·se	al	partit	sense	 recanvis	de	 jugadors	

de	camp.	
	 Iniciada	la	segona	part,	els	rapitencs	més	
descansats	i	amb	els	efectius	més	dosificats,	
van	començar	a	fer·se	els	amos	del	partit,	
convertint	dos	gols	més,	sense	que	els	cale-
ros	creessin	massa	problemes.		
	 Finalment,	3	a	1	en	el	marcador	i	der-
rota	pels	de	l'Ametlla	de	Mar,	que	busquen	
reforçar	l'equip	amb	noves	incorporacions,	
donada	la	curta	plantilla	d'aquest	any.	

Derrota dels veterans al 
camp de la Rapitenca B 

L’equip B del Club de 
Petanca retroba el 
camí de la victòria 

L’equip B del Club de Petanca Tres Ca-
les que milita a la 2a divisió, va recu-
perar diumenge el camí de la victòria. 
Els de l’Ametlla de Mar es van imposar 
per 6 partides a 3 al Camp Clar, un dels 
equips més ben posicionats a la classi-
ficació. Diumenge els caleros visiten les 
pistes de l’Hort d’en Simó B de Reus. 
	 Per	la	seva	part,	l’equip	A	a	la	1a	di-
visió,	va	perdre	de	manera	incontestable	
per	1	a	8	davant	de	l’Hort	d’en	Simó	A	
de	Reus	amb	qui	estava	empatat	a	punts.	
Diumenge	l’equip	A	visitarà	les	pistes	de	
la	Plana	Club	Petanca	de	Vila·seca.	

El Bàsquet l'Ametlla de Mar no pot amb l'Amposta
El Club de Bàsquet de l'Ametlla de Mar, 
va perdre dissabte a la pista de l'Amposta 
per 82 a 54.  
	 Amb	un	primer	quart	que	va	finalitzar	
24	a	7,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	ja	van	veure	
la	dificultat	que	suposava	enfrontar·se	a	
un	equip	 imbatut	fins	al	moment.	El	ter-
cer	 quart	va	 tornar	 a	marcar	 diferències	
a	 favor	dels	ampostins	 i	de	 res	va	servir	

que	els	caleros	s'apuntessin	 l'últim	quart	
per	11	a	14	punts,	ja	que	la	diferència	era	
insalvable.	
	 Aitor	Gavilan	amb	17	punts,	va	ser	el	
màxim	anotador	de	l'equip,	seguit	de	Pol	
Solsona	amb	13.	
	 Els	caleros	estan	classificats	en	una	en-
ganyosa	8a	posició	amb	8	punts	però	amb	
dos	partits	jugats	menys	que	la	majoria.		

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala
Al camp d'Esports:
Dissabte:
≈ 10.15 h - CADET
La Cala - Terres Ebre B
≈10.15 h - BENJAMÍ
La Cala - Camarles
≈ 12 h - ALEVÍ A
La Cala - Terres Ebre B
≈ 12.15 h - PREBENJAMÍ SEITONILLOS
La Cala - Delta de l'Ebre
≈ 15 h - INFANTIL
La Cala - LA Sénia
≈ 16.30 h - JUVENIL
La Cala - Camarles
Diumenge
≈ 11.15 h - VETERANS
La Cala - Tortosa

Hannah Pallaré i 
Paula Serrano a la 
Final de la Copa 
Catalana de patinatge

Les patinadores del Club de Patinatge 
de l'Ametlla de Mar, Hannah Pallarés i 
Paula Serrano, representaran a l'entitat 
a la Copa Catalana que tindrà lloc a Bla-
nes el 20 de novembre. Hannah Pallarés 
ho farà en categoria Certificat, mentre 
que la Paula Serrano ho farà en Nivell B. 
	 El	passat	cap	de	setmana	les	patina-
dores	Hannah	Pallarés,	Ana	Brull	 i	Noa	
Martínez	van	viatjar	 a	 l'Illa	 de	Mallorca	
per	participar	al	trofeu	de	Marratxí.		

El conjunt junior nivell IV de la secció de 
gimnàstica rítmica de l'AME de l'Ametlla 
de Mar, va participar diumenge dia 14 de 
novembre a la Final Nacional de la Copa 
Catalana que va tenir lloc a Sant Feliu de 
Llobregat. 
	 El	conjunt	calero,	format	per	Anna	Vi-
labrú,	Cloe	Gonzalvo,	Irene	Gusils,	Maria	
Ferrero	 i	Mariona	Vila,	es	va	classificar	a	
la	8a	posició.	L'actuació	no	va	satisfer	les	
gimnastes	que	van	sortir	decebudes,	tot	i	
haver	millorat	aspectes	tècnics,	respecte	a	

altres	intervencions	anteriors	en	les	fases	
classificatòries.	Les	caleres	van	repetir	er-
rades	coreogràfiques	que	van	evitar	una	
millor	classificació.		

8a posició per a la rítmica calera a la final de la 
Copa Catalana 

Des d'aquest divendres 19 al dissabte 
27 de novembre torna el Gran Recap-
te, la popular campanya de recollida 
de menjar per les llars més desfavori-
des. El Banc d’Aliments de l’Ametlla de 
Mar necessita voluntaris per difondre 
la campanya als diferents establiments 
col·laboradors, durant els dies 19 i 20 
de novembre.
	 Aquest	divendres	s’inicia	la	13a	edi-
ció	del	Gran	Recapte.	Enguany,	s’ha	tor-
nat	a	optar,	per	segon	cop	consecutiu,	
pel	 sistema	de	donacions	monetàries,	
en	lloc	del	clàssic	model	d’aportacions	
físiques	de	productes.	D’aquesta	mane-
ra,	la	persona	en	el	moment	de	pagar	la	
seva	compra	a	la	caixa	de	l’establiment,	
podrà	 fer	 una	 aportació	 monetària	 al	
Gran	Recapte.	
	 A	l’Ametlla	de	Mar,	els	punts	on	es	
podran	fer	aquestes	aportacions	seran	
el	 Mercadona,	 els	 dos	 supermercats	
Spar,	Dia	i	Bon	Àrea.
	 Per	tal	d’informar	i	animar	els	clients	
a	col·laborar,	un	equip	de	voluntaris	es-
tarà	 present	 als	 comerços	 divendres	 i	
dissabte.	 Els	 voluntaris	 es	 distribuiran	
per	parelles	i	en	torns	d’unes	dues	ho-
res	pels	diferents	establiments.
	 La	 coordinadora	 local	 del	 Gran	
Recapte,	 Dolors	 Cervera,	 explica	 que	
«aquesta fórmula monetària permet 
comprar els aliments específics més de-
manats»
	 Els	interessats	en	ser	voluntaris	han	
de	 ser	majors	 de	 16	 anys	 i	 es	 poden	
apuntar	trucant	al	telèfon	627	57	35	63.
	 Destacar	també	que	des	de	fa	uns	
dies,	es	pot	col·laborar	a	través	de	www.
granrecapteonline.com	 i	 per	 Bizum	
(codi	33596	i	00929).	


