
Aquest dilluns ha estat el dia de retorn a 
les aules després de les vacances de Na-
dal. Els alumnes dels diferents centres 
educatius caleros han començat el segon 
trimestre, tot i estar en plena sisena ona-
da. Una represa que ha arribat amb pro-
tocols nous dissenyats per la Comissió de 
Salut Pública, entre Ministeri de Sanitat i 
comunitats autònomes.
	 El	 principal	 canvi	 és	 la	 fi	 de	 les	 qua-
rantenes	dels	grups	bombolla	complets	a	
l’educació	infantil	i	a	la	primària.	Només	es	
realitzaran	quarantenes,	de	set	dies,	en	el	
cas	que	hi	hagi	més	de	cinc	positius	a	 la	
mateixa	 aula	 o	 els	 contagiats	 representin	
més	del	20	%	de	la	classe	contagiada.

	 Els	immunitzats,	és	a	dir,	amb	la	pauta	
completa	de	la	vacuna	o	que	hagin	passat	la	
covid	en	els	darrers	tres	mesos	no	s’hauran	
de	confinar.
	 A	 banda	 de	 les	 novetats,	 els	 centres	
educatius	 caleros	 segueixen	amb	 les	ma-
teixes	mesures	de	prevenció	com	 la	higi-
ene	de	mans,	 la	mascareta	obligatòria	en	
interior	i	exteriors,	la	ventilació	i	els	grups	
estables	de	convivència.
	 La	directora	de	l’Escola	Sant	Jordi,	Fàti-
ma	Garcia,	explica	que	«el centre ha iniciat el 
segon trimestre amb els efectes de l’òmicron, 
ja que hi ha diverses baixes en alumnes i tam-
bé docents».
	 Pel	que	fa	a	 les	proves	diagnòstiques,	

Salut	ha	assegurat	que	en	cas	de	detectar	
positius	a	 les	aules,	 la	resta	dels	alumnes	
que	formin	part	d’aquest	grup	estable	de	
convivència	 seran	 sotmesos	 a	 cribratges	
mitjançant	tests	d’antígens	a	les	farmàcies,	
en	el	cas	de	primària,	i	els	alumnes	d’infantil	
podran	fer-se	les	proves	a	punts	centralit-
zats	o	els	CAP.
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   Els alumnes entrant a l'Escola Sant Jordi.

Els alumnes de l’Ametlla de Mar 
tornen a les aules amb els efectes 
de la sisena onada

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

La represa ha arribat amb novetats en les quarantenes; només es confinaran els alumnes quan hi hagi més de 
cinc positius a la mateixa aula o els contagiats representin més del 20% de la classe contagiada.
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El 1r equip de futbol de la SCER de l'Amet-
lla de Mar juga diumenge a les 16 h al 
camp del Benissanet. A priori és una sor-
tida accessible pels caleros, donada la 
classificació dels de la Ribera d'Ebre i més, 
després de deixar escapar una magnífica 
oportunitat d'enganxar-se a la zona alta 
de la classificació, amb l'empatat de dis-
sabte a casa davant de l'Alcanar, un altre 
equip de la zona baixa.
	 L'entrenador	del	1r	equip	confia	a	 re-
cuperar	efectius	i	encreuar	els	dits	perquè	

la	 Covid	 no	 afecti	 més	 integrants	 de	 la	
plantilla	per	poder	recuperar	el	que	es	va	
perdre	amb	l'inesperat	empat	davant	dels	
canareus.	El	camp	de	terra	també	juga	en	
contra	dels	caleros	davant	d'un	Benissanet	
àvid	de	sortir	de	la	zona	baixa.
	 Quant	a	l'empat	davant	de	l'Alcanar,	tot	i	
que	els	caleros	van	tenir	suficients	ocasions	
i	arribades	per	emportar-se	els	tres	punts,	
al	final,	cal	donar	per	bo	el	punt	assolit,	tal	
com	va	anar	el	partit.	Els	gols	els	van	mar-
car	Jordi	Llaó	i	Amador	Voces,	aquest	a	5	
minuts	del	final.
	 Els	caleros	estan	a	la	8a	posició	amb	18	
punts.

El filial rep dissabte al Catalonia B
Per la seva part l'equip filial de la SCER 
de l'Ametlla de Mar rebrà aquest dissab-

te a les 17 h al Jesús Catalonia B. Els de 
l'Ametlla de Mar esperen recuperar-se 
de la golejada que van encaixar al camp 
del Jesús i Maria B. Els caleros confien a 
aprofitar els pròxims tres partits davant 
de Jesús Catalonia B, Perelló i Fatarella 
per remuntar llocs a la classificació.
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar,	amb	baixes	per	
lesions	 i	 a	 causa	 de	 la	 Covid,	 van	 caure	
golejats	dissabte	per	9	gols	a	0	en	la	seva	
tornada	a	la	competició	al	camp	del	Jesús	
i	Maria	B.	Els	caleros	van	veure's	superats	
en	totes	les	facetes	del	partit	per	un	Jesús	
i	Maria	B	 pletòric,	 tot	 i	 que	 les	 primeres	
ocasions	de	gol	van	ser	pels	caleros.	Els	de	
l'Ametlla	de	Mar	es	van	desplaçar	amb	12	
jugadors.
	 Els	 caleros	 segueixen	 a	 la	 8a	 posició	
amb	21	punts.

El 1r equip no passa de l’empat amb l’Alcanar i el filial cau golejat a 
Jesús i Maria

Després de la victòria de la setmana 
passada davant del Gandesa per 9 a 0, 
el juvenil de la SCER de l'Ametlla de Mar 
afronta el pròxim partit davant de l'Ullde-
cona amb l'objectiu de recuperar la 1a 
posició. El rival, que només ha perdut un 
partit i va ser just amb els caleros a la pri-
mera volta, visita el camp de la Cala com 
a líder amb dos punts d'avantatge. 
	 L'afectació	 de	 la	 Covid	 en	 els	 dos	
equips	crea	certa	incertesa	de	com	arriba-
ran	al	partit	del	dissabte	a	les	15.00	h.
	 El	Cadet	juga	diumenge	a	les	10.30	h	a	
Ascó.	Els	caleros	van	ajornar	el	seu	partit	
previst	amb	l'Arnes,	dissabte	passat.
	 L'Infantil,	que	en	l'últim	partit	va	gua-
nyar	per	2	gols	a	1	a	l'Aldeana	escurçant	

diferències	respecte	als	equips	de	dalt,	ju-
guen	a	Camarles	dissabte	a	les	11.30	h	da-
vant	del	Futbol	Formatiu	Terres	de	l'Ebre.	
Ara	són	6ns	amb	16	punts.
	 L'Aleví	A	juga	a	Ulldecona	diumenge	a	
les	10.00	h,	havent	jugat	el	dijous	a	casa	
davant	de	l'Amposta.	L'Aleví	B,	que	va	per-
dre	per	0	gols	a	3	davant	del	Gandesa	el	
passat	cap	de	setmana,	es	desplaça	a	jugar	
a	Amposta	el	dissabte	a	 les	11.00	h.	Els	
caleros	segueixen	a	la	tercera	posició	per	
la	cua	amb	4	punts.
	 Quant	 al	 futbol	 escolar	 el	 benjamí	
Llobarrets	va	perdre	per	3	a	8	davant	del	
Mora	la	Nova	i	el	prebenjamí	Seitonillos	va	
ajornar	el	seu	partit.	Tots	dos	descansen	
aquest	cap	de	setmana

El juvenil de la SCER de l’Ametlla de Mar vol 
recuperar el liderat davant de l’Ulldecona

L'equip de futbol de l'Agrupació de Ve-
terans rebrà diumenge a les 10.15 h al 
Roquetenc, líder intractable de la lliga i 
imbatut fins al moment. Els caleros van 
guanyar dissabte en la represa de l'acti-
vitat després del parèntesi nadalenc, per 
0 gols a 3 als de l’Aldeana, en un partit 
en què tot va passar a la primera part, ja 
que els caleros van marxar al vestidor al 
descans amb el partit solucionat. Els dos 
gols d'Enrico i el d'Isaac Pintado de penal 
van ser el més destacat del partit. 
	 El	0	a	3	és	un	resultat	 just,	 tot	 i	que	
curt	pel	potencial	dels	dos	equips,	pel	fet	

que	els	aldeans	són	cuers	a	la	classificació	
amb	0	punts.	Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	
acusar	 la	 inactivitat	 i	 les	 lesions	d'alguns	
homes	 importants	 a	 l'equip,	 un	 aspecte	
que	encara	fa	preveure	més	dificultat	de	
cara	al	partit	de	diumenge	i	que	s’afegeix	a	
la	incertesa	per	la	Covid.
	 Després	d'aquesta	victòria,	els	caleros	
s'han	situat	a	la	6a	posició	de	la	classifica-
ció	amb	7	punts,	mentre	que	els	 roque-
tencs	són	1rs	amb	21	punts,	tot	i	que	amb	
un	partit	més	 jugat	 que	els	 caleros,	 que	
tenen	 pendents	 de	 recuperar	 els	 partits	
davant	de	l’Alcanar	i	el	Delta	de	l’Ebre.	

Els veterans de la Cala a donar la sorpresa 
davant del líder

El Club Bàsquet 
l'Ametlla juga a Vila-
seca per seguir en 
dinàmica positiva
El Club de Bàsquet l'Ametlla de Mar re-
prèn, diumenge a la 13 h, la competició 
després de l'aturada de Nadal i ho fa a 
la pista del Vilaseca sots-21, un equip al 
qual va guanyar a la primera volta de 49 
punts de diferència.
	 Els	caleros	van	haver	d'ajornar,	a	cau-
sa	de	 la	Covid,	 el	 darrer	partit	 de	 lliga	
abans	de	l'aturada,	amb	la	qual	cosa,	no	
competeixen	des	de	 l'11	de	desembre	
que	 van	 assolir	 la	 victòria	 davant	 del	
Mora	d'Ebre,	i	això,	crea	certa	incertesa,	
tot	i	el	precedent	de	victòria.
	 Actualment,	 el	 Club	 està	 6è	 a	 la	
classificació	amb	14	punts,	tot	i	que	és	
l'equip	 que	menys	 jornades	 a	 jugat,	 ja	
que	ha	hagut	d'ajornar	els	partits	amb	el	
Constantí	a	casa	i	amb	el	Mora	d'Ebre	i	
la	Sénia	a	fora	de	casa.

  Institut Escola NàuticoPesquera.

E S P O R T S

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Al camp d'Esports:
Dissabte:
≈ 15 h -JUVENIL 
La Cala - Ulldecona
≈ 17 h - FILIAL
La Cala - Jesús Catalonia B

Diumenge
≈ 10.15 h - VETERANS
La Cala - Roquetenc
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Continua a la pàgina següent

de C O M U N I C A T S

▪	 ▪L’Ajuntament informa que està obert el 
període per presentar-se al càrrec de Jutge 
de Pau, Titular i Suplent, fins al 19 de gener 
de 2022. Les persones interessades s’han 
de dirigir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament.
 
▪La regidoria de Turisme informa que ja 
estan publicades les bases del Concurs de 
Fotografia de les Terres de L'Ebre. Podeu 
consultar-les al eBando.

▪L’Ateneu Calero comunica que han organitzat 
una exposició de pintura i fotografia al 
Centre d’Interpretació de la Pesca (antiga 
Confraria de Pescadors) de l’Ametlla de 
Mar, integrada per artistes caleros i caleres.
Es podrà visitar fins al 6 de febrer, d'11 h a 
13.30h, els dies 15, 16, 22, 23, 29, 30 de gener 
i 2, 3, 4, 5 de febrer.

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

El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya, a través de l’Institut Català 
d’Energia, ha obert una línia d’ajuts per in-
centivar l’autoconsum i l’emmagatzematge 
d’energia i les energies renovables tèrmi-
ques en el sector residencial.
	 Aquests	 ajuts	 tenen	 com	 a	 objectiu	
impulsar	 la	 instal·lació	 d’equips	 d’energia	
eòlica	 i	 fotovoltaica	per	a	 l’autoconsum	en	
tots	els	àmbits,	de	sistemes	d’emmagatze-
matge	d’energia	elèctrica	que	donen	suport	
a	equips	d’autoconsum,	i	també	d’energies	
renovables	 tèrmiques	 –solar	 tèrmica,	 ge-
otèrmia,	 aerotèrmia	 i	 biomassa-	 en	 l’àmbit	
residencial.

	 Se’n	podran	beneficiar	empreses,	ciuta-
dania,	 administracions	 públiques,	 entitats	
del	tercer	sector	i	comunitats	energètiques,	
i	les	instal·lacions	podran	ser	tant	connecta-
des	a	la	xarxa	com	aïllades.
	 De	fet,	l’Ajuntament	de	l’Ametlla	de	Mar	
també	 s’hi	 ha	 adherit	 per	 desenvolupar	 la	
seva	aposta	per	les	energies	renovables.	Així	
ho	explica	l’alcalde	Jordi	Gaseni.
	 El	termini	de	sol·licitud	finalitzarà	el	de-
sembre	 de	 2023	 o	 quan	 s’exhaureixin	 els	
fons	disponibles.	El	 total	dels	ajuts	ascen-
deix	a	115	milions,	que	es	divideixen	en	6	
programes,	per	tal	de	garantir	que	se’n	be-
neficien	tots	els	sectors	i	de	diversificar	les	
actuacions.

L’Ajuntament 
s’adhereix a la línia 
d’ajuts per impulsar les 
renovables

Valoració positiva d’unes activitats nadalenques 
restrictives però carregades de màgia i il·lusió

La regidoria de Festes va organitzar dife-
rents activitats nadalenques adaptades a 
la situació actual per mantenir la màgia i 
la il·lusió del Nadal entre els més menuts. 
Una programació que va finalitzar el passat 
5 de gener amb la cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient i la visita amb cita prèvia al Polies-
portiu Municipal ‘Galetet’.
	 Una	 seixantena	 de	 famílies	 van	 poder	
veure	a	Ses	Majestats	seguint	amb	totes	les	
mesures	de	seguretat.	Per	tal	d’evitar	aglo-
meracions,	 l’accés	al	 recinte	es	va	fer	amb	
cita	prèvia,	com	l’any	anterior,	programada	a	
través	de	WhatsApp.	Enguany	a	més,	es	va	
poder	dur	a	terme	la	Cavalcada	pels	carrers	
del	municipi.
	 A	banda,	els	més	menuts	també	van	po-
der	gaudir	de	la	visita	del	Tronc	de	Nadal	i	del	
Pare	Noel,	el	24	de	desembre,	dia	en	el	quan	
també	es	va	dur	a	terme	l'entrega	de	premis	

del	Concurs	d'Aparadors	de	Nadal	i	Concurs	
de	Postals	de	Nadal.
	 El	2	de	gener	també	es	va	dur	a	terme	un	
espectacle	infantil	a	la	plaça	Nova.
	 El	 regidor	 de	 Festes,	 Jordi	 Llaó,	 valora	
molt	positivament	les	activitats	nadalenques	
i	explica	que	«s’han prioritzat activitats en ex-
teriors».
	 Ara,	l’equip	de	govern	està	a	l’expecta-
tiva	de	les	restriccions	anticovid	que	es	re-
novaran	el	pròxim	20	de	gener,	per	 tal	de	
concretar	com	serà	la	Candelera	2022.

L'agenda gastronòmica de 2022 preveu to-
tes les cites gastronòmiques consolidades, 
sempre que la pandèmia i les restriccions 
ho permetin. El 2021 es van poder dur a ter-
me totes les jornades, valorades positiva-
ment tant pels restauradors com per l’Àrea 
Municipal de Turisme, excepte les diades 
que no es van poder celebrar i que s’espera 
reprendre-les enguany.
	 La	 regidoria	 de	 Turisme	 ja	 té	 tancada	
l’agenda	gastronòmica	d’enguany.	La	primera	
parada	serà	d’aquí	a	pocs	dies,	concretament	
de	l’11	de	febrer	al	13	de	març,	amb	les	Jor-
nades	de	la	Galera	que	es	realitzen	simultà-
niament	a	les	quatre	Viles	Marineres	de	les	
Terres	 de	 l’Ebre.	Una	 cita	 que	 s’enganxarà	
amb	la	ruta	de	tapes	on	‘Tot	s’hi	val’,	de	l’11	
al	20	de	març,	als	bars	de	la	població.
	 La	regidora	de	Turisme,	Maite	Boquera,	
comenta	 que	 «esperem poder reprendre les 
diades que donaven tret de sortida a les dife-

rents jornades».
	 La	tonyina	roja	continuarà	sent	protago-
nista,	entre	el	29	d’abril	i	el	15	de	maig,	amb	
les	jornades	als	restaurants	i	la	ruta	de	la	Tapa	
Roja	als	bars.	L’inici	d’aquestes	jornades	serà	
amb	la	Diada	de	la	Tonyina	Roja,	els	dies	30	
d’abril	i	1	de	maig.
	 La	següent	proposta	serà	del	3	al	12	de	
juny,	on	tindran	lloc	les	Jornades	dels	Fideus	
Rossejats	i	la	ruta	de	la	Tapa	Marinera.	L’ar-
rencada	serà	el	dia	5	amb	la	Diada	dels	Fi-
deus	Rossejats.	 	Al	mes	de	juny,	del	4	al	6	
de	juny	s’espera	també	celebrar	la	Fira	de	la	
Mar,	aprofitant	el	dilluns	festiu	de	la	2a	Pas-
qua.
	 I	per	últim,	a	l’octubre,	del	7	al	16,	hi	hau-
rà	les	Jornades	del	Peix	de	Llotja	i	l’Arrossejat,	
amb	la	celebració	de	la	Diada	de	l’Arrossejat	
el	dia	8.	

L’Ametlla de Mar 
presenta l’agenda 
gastronòmica pel 2022

La Covid es dispara i 
es registren més de 
200 casos actius a 
l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar segueix la tendència de 
la resta de municipis amb l’augment de 
casos de Covid-19 que s’ha accelerat per 
l’òmicron. En els últims dies –de l’3 al 12 
de gener s’han registrat 202 casos i a dia 
d’avui, hi ha 213 casos actius.
	 La	 incidència	 continua	disparada,	 tal	
com	reflecteixen	els	21	positius	detectats	
per	Salut	aquest	dimecres.	De	fet,	en	les	
darreres	setmanes,	s’ha	batut	el	rècord	de	
nous	casos	diaris	i	d’actius	al	municipi.
	 L’avanç	de	la	nova	variant	òmicron	és	
fulminant	i	el	ritme	de	contagis	s’ha	acce-
lerat.	Des	de	Salut,	reiteren	el	missatge	de	
la	 importància	de	 la	vacunació,	sobretot	
davant	l’increment	de	casos	actual	de	la	
Covid	i	de	l’expansió	de	la	variant	òmicron.
	 Per	demanar	hora,	cal	fer-ho	a	través	
de	vacunacovidsalut.cat,	a	qualsevol	dels	
centres	de	vacunació	massiva,	ubicats	a	
Amposta,	Roquetes	i	Móra	la	Nova.	Si	hi	
ha	oferta	de	vacunes	a	l’Ametlla	de	Mar,	
també	es	pot	demanar	al	Centre	d’Atenció	
Primària,	a	través	del	mateix	sistema.
	 Aquest	 dimarts	 també	 s’ha	 anunciat	
que	el	govern	de	la	Generalitat	no	preveu	
prorrogar	el	toc	de	queda	més	enllà	del	21	
de	gener,	si	es	confirma	una	millora	de	la	
pandèmia.	Una	mesura	de	la	qual	l’Ametlla	
de	Mar	no	es	veu	afectada.	A	més,	la	por-
taveu	de	l’executiu	català,	Patrícia	Plaja,	ha	
explicat	que «les xifres de contagis continu-
en sent desorbitades, especialment per la 
incidència de la variant òmicron»,	però	ha	
apuntat	que	«s’observa una desacceleració 
i indicis d’una futura millora».

Els tests d'antígens costaran com 
a màxim 2,94 € a partir de dissabte
Aquest dijous, el govern espanyol ha de-
cidit quin serà el preu màxim dels tests 
d'antígens a les farmàcies: 2,94 euros. 
La mesura entrarà en vigor dissabte.
 Els	farmacèutics	veuen	excessius	els	
preus	i	critiquen	que	no	s'hagués	fixat	un	
límit	de	preus	el	juliol	passat.	De	fet,	en	
aquell	moment,	 es	 van	 situar	 entre	 els	
6	 i	els	10	euros,	mentre	que	en	alguns	
països	 europeus	 com	 Portugal,	 França,	
Alemanya,	Àustria	o	el	Regne	Unit	eren	
gratuïts.

L’Ateneu Calero segueix el seu cicle de ci-
tes culturals els diumenges, els anomenats 
‘domenges’ de l’Ateneu. El pròxim estarà 
dedicat a l’art urbà de la mà del muralista 
Uri Cateura, l’autor del recent mural de la 
plaça de l’Olivera. 
	 ‘Quan	l’art	surt	de	les	galeries	i	els	mu-
seus’	 així	 es	titula	 el	 pròxim	 ‘domenge’	 de	
l’Ateneu	Calero.	La	xerrada	consistirà	en	fer	
conèixer	aquest	tipus	d’art,	el	seu	origen	i	la	

trajectòria	i	projectes	de	l’artista.
	 Cateura	és	muralista	i	treballa	amb	dife-
rents	projectes	artístics	d’art	urbà,	un	dels	
quals	va	ser	el	recent	mural	de	la	plaça	de	
l’Olivera	que	va	desenvolupar	el	passat	estiu.	
De	fet,	el	procés	de	creació	d'aquest	mural	
també	serà	un	punt	a	tractar	a	la	xerrada.
	 La	cita	cultural	serà	aquest	diumenge	a	
les	12	h	del	migdia	i	al	Centre	d’Interpretació	
de	la	Pesca.

L’art urbà protagonitzarà el pròxim ‘domenge’ 
de l’Ateneu Calero

La regidoria de Formació i Treball de l’Ajun-
tament de l’Ametlla de Mar ha encetat el 
període d’inscripcions per als cursos d’hi-
vern que tindran lloc al Telecentre i que van 
destinats a diversos perfils, siguin pensio-
nistes, aturats o treballadors en actiu. La 
majoria dels cursos són subvencionats.
	 Si	 parlem	dels	 cursos	del	 programa	de	
Formació	 d’Oferta	 en	 Àrees	 Prioritàries	
(FOAP)	 amb	 certificat	 de	 professionalitat,	
destaquen	dues	propostes,	la	de	confecció	
i	publicació	de	pàgines	web	de	600	h	i	acti-
vitats	de	venda	de	630	h,	ambdós	destinats	
prioritàriament	per	a	persones	aturades.	La	
tècnica	de	la	regidoria	de	Formació	i	Treball,	
Viqui	Martí,	destaca	la	importància	d’aquests	
cursos.
	 A	part	 i	 per	 a	persones	a	 l’atur,	 també	
s’organitza	un	curs	de	competències	digitals	
bàsiques	de	20	h.	Aquest	 i	els	dos	cursos	
FOAP	estan	totalment	subvencionats.
	 Quant	a	la	formació	subvencionada	per	
a	treballadors	en	actiu,	la	regidoria	proposa	
quatre	cursos,	un	de	comerç	electrònic	i	bo-
tiga	virtual	45	h,	un	d’analítica	web	i	pla	de	
màrqueting	de	50	h,	un	d’eines	Google	de	
30	h	i	un	altre	d’operacions	amb	carretons	

de	24	h.
	 Pel	que	fa	als	cursos	destinats	a	pensi-
onistes,	hi	ha	el	curs	d’ús	d’smartphone	per	
dominar	el	teu	mòbil,	el	de	l’ús	de	la	plata-
forma	‘Parla.cat’	i	el	d’exercicis	per	activar	la	
ment.
	 A	més,	també	se	suggereixen	tres	possi-
bilitats	relacionades	amb	els	idiomes:	aten-
ció	al	client	del	petit	comerç,	tant	en	anglès	
com	en	francès	i	alemany,	de	30	h	cadascun.
	 Per	últim	també	s’ofereix	un	curs	de	mit-
ja	i	ganxet	de	20	h.
	 Els	interessats	han	de	fer	les	inscripcions	
al	Telecentre,	de	dilluns	a	divendres	entre	les	
9	i	les	14 h	al	matí.	Les	places	són	limitades.	
Es	pot	demanar	més	 informació	 trucant	al	
telèfon	977	45	72	69	o	enviant	un	correu	
electrònic	a	telecentre@ametllamar.cat.

L’Ajuntament ofereix noves propostes forma-
tives per aquest hivern

L’Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI) ha celebrat el seu desè 
aniversari, complert el passat 14 de de-
sembre, amb una trobada a Brussel·les 
de tots els presidents de l’entitat, per tal 
que hi pugui assistir Carles Puigdemont, 
que va presidir l’entitat com a alcalde de 
Girona des del juliol del 2015, en substi-
tució del primer president des de la cons-
titució oficial, el 2011, i aleshores alcalde 
de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal.
	 A	la	trobada	també	hi	ha	assistit	l’alcal-
de	de	Montblanc,	Josep	Andreu,	que	va	
substituir	Puigdemont	quan	va	ser	esco-
llit	el	2016	president	de	la	Generalitat,	 i	
Neus	Lloveras,	relleu	d’Andreu	mentre	era	
alcaldessa	de	Vilanova	i	la	Geltrú.	També	
l’alcalde	 del	 Port	 de	 la	 Selva	 i	 senador,	
Josep	Maria	Cervera,	que	ha	estat	fins	a	
enguany	el	penúltim	president	de	l’entitat	
abans	de	passar	el	testimoni	a	l’alcalde	de	
l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gaseni.
	 El	president	Gaseni	explica	que	«la tro-
bada dels expresidents a la capital belga ha 
tingut l’objectiu de fer balanç de l’actuació 
durant aquesta primera dècada i també de 
plantejar el camí a seguir». 

Gaseni es reuneix 
a Brussel·les com a 
president de l’AMI per 
celebrar el 10è aniversari 
de l’entitat



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

▪	 ▪L’Ajuntament informa que està obert el 
període per presentar-se al càrrec de Jutge 
de Pau, Titular i Suplent, fins al 19 de gener 
de 2022. Les persones interessades s’han 
de dirigir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament.
 
▪La regidoria de Turisme informa que ja 
estan publicades les bases del Concurs de 
Fotografia de les Terres de L'Ebre. Podeu 
consultar-les al eBando.

▪L’Ateneu Calero comunica que han organitzat 
una exposició de pintura i fotografia al 
Centre d’Interpretació de la Pesca (antiga 
Confraria de Pescadors) de l’Ametlla de 
Mar, integrada per artistes caleros i caleres.
Es podrà visitar fins al 6 de febrer, d'11 h a 
13.30h, els dies 15, 16, 22, 23, 29, 30 de gener 
i 2, 3, 4, 5 de febrer.

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

El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya, a través de l’Institut Català 
d’Energia, ha obert una línia d’ajuts per in-
centivar l’autoconsum i l’emmagatzematge 
d’energia i les energies renovables tèrmi-
ques en el sector residencial.
	 Aquests	 ajuts	 tenen	 com	 a	 objectiu	
impulsar	 la	 instal·lació	 d’equips	 d’energia	
eòlica	 i	 fotovoltaica	per	a	 l’autoconsum	en	
tots	els	àmbits,	de	sistemes	d’emmagatze-
matge	d’energia	elèctrica	que	donen	suport	
a	equips	d’autoconsum,	i	també	d’energies	
renovables	 tèrmiques	 –solar	 tèrmica,	 ge-
otèrmia,	 aerotèrmia	 i	 biomassa-	 en	 l’àmbit	
residencial.

	 Se’n	podran	beneficiar	empreses,	ciuta-
dania,	 administracions	 públiques,	 entitats	
del	tercer	sector	i	comunitats	energètiques,	
i	les	instal·lacions	podran	ser	tant	connecta-
des	a	la	xarxa	com	aïllades.
	 De	fet,	l’Ajuntament	de	l’Ametlla	de	Mar	
també	 s’hi	 ha	 adherit	 per	 desenvolupar	 la	
seva	aposta	per	les	energies	renovables.	Així	
ho	explica	l’alcalde	Jordi	Gaseni.
	 El	termini	de	sol·licitud	finalitzarà	el	de-
sembre	 de	 2023	 o	 quan	 s’exhaureixin	 els	
fons	disponibles.	El	 total	dels	ajuts	ascen-
deix	a	115	milions,	que	es	divideixen	en	6	
programes,	per	tal	de	garantir	que	se’n	be-
neficien	tots	els	sectors	i	de	diversificar	les	
actuacions.

L’Ajuntament 
s’adhereix a la línia 
d’ajuts per impulsar les 
renovables

Valoració positiva d’unes activitats nadalenques 
restrictives però carregades de màgia i il·lusió

La regidoria de Festes va organitzar dife-
rents activitats nadalenques adaptades a 
la situació actual per mantenir la màgia i 
la il·lusió del Nadal entre els més menuts. 
Una programació que va finalitzar el passat 
5 de gener amb la cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient i la visita amb cita prèvia al Polies-
portiu Municipal ‘Galetet’.
	 Una	 seixantena	 de	 famílies	 van	 poder	
veure	a	Ses	Majestats	seguint	amb	totes	les	
mesures	de	seguretat.	Per	tal	d’evitar	aglo-
meracions,	 l’accés	al	 recinte	es	va	fer	amb	
cita	prèvia,	com	l’any	anterior,	programada	a	
través	de	WhatsApp.	Enguany	a	més,	es	va	
poder	dur	a	terme	la	Cavalcada	pels	carrers	
del	municipi.
	 A	banda,	els	més	menuts	també	van	po-
der	gaudir	de	la	visita	del	Tronc	de	Nadal	i	del	
Pare	Noel,	el	24	de	desembre,	dia	en	el	quan	
també	es	va	dur	a	terme	l'entrega	de	premis	

del	Concurs	d'Aparadors	de	Nadal	i	Concurs	
de	Postals	de	Nadal.
	 El	2	de	gener	també	es	va	dur	a	terme	un	
espectacle	infantil	a	la	plaça	Nova.
	 El	 regidor	 de	 Festes,	 Jordi	 Llaó,	 valora	
molt	positivament	les	activitats	nadalenques	
i	explica	que	«s’han prioritzat activitats en ex-
teriors».
	 Ara,	l’equip	de	govern	està	a	l’expecta-
tiva	de	les	restriccions	anticovid	que	es	re-
novaran	el	pròxim	20	de	gener,	per	 tal	de	
concretar	com	serà	la	Candelera	2022.

L'agenda gastronòmica de 2022 preveu to-
tes les cites gastronòmiques consolidades, 
sempre que la pandèmia i les restriccions 
ho permetin. El 2021 es van poder dur a ter-
me totes les jornades, valorades positiva-
ment tant pels restauradors com per l’Àrea 
Municipal de Turisme, excepte les diades 
que no es van poder celebrar i que s’espera 
reprendre-les enguany.
	 La	 regidoria	 de	 Turisme	 ja	 té	 tancada	
l’agenda	gastronòmica	d’enguany.	La	primera	
parada	serà	d’aquí	a	pocs	dies,	concretament	
de	l’11	de	febrer	al	13	de	març,	amb	les	Jor-
nades	de	la	Galera	que	es	realitzen	simultà-
niament	a	les	quatre	Viles	Marineres	de	les	
Terres	 de	 l’Ebre.	Una	 cita	 que	 s’enganxarà	
amb	la	ruta	de	tapes	on	‘Tot	s’hi	val’,	de	l’11	
al	20	de	març,	als	bars	de	la	població.
	 La	regidora	de	Turisme,	Maite	Boquera,	
comenta	 que	 «esperem poder reprendre les 
diades que donaven tret de sortida a les dife-

rents jornades».
	 La	tonyina	roja	continuarà	sent	protago-
nista,	entre	el	29	d’abril	i	el	15	de	maig,	amb	
les	jornades	als	restaurants	i	la	ruta	de	la	Tapa	
Roja	als	bars.	L’inici	d’aquestes	jornades	serà	
amb	la	Diada	de	la	Tonyina	Roja,	els	dies	30	
d’abril	i	1	de	maig.
	 La	següent	proposta	serà	del	3	al	12	de	
juny,	on	tindran	lloc	les	Jornades	dels	Fideus	
Rossejats	i	la	ruta	de	la	Tapa	Marinera.	L’ar-
rencada	serà	el	dia	5	amb	la	Diada	dels	Fi-
deus	Rossejats.	 	Al	mes	de	juny,	del	4	al	6	
de	juny	s’espera	també	celebrar	la	Fira	de	la	
Mar,	aprofitant	el	dilluns	festiu	de	la	2a	Pas-
qua.
	 I	per	últim,	a	l’octubre,	del	7	al	16,	hi	hau-
rà	les	Jornades	del	Peix	de	Llotja	i	l’Arrossejat,	
amb	la	celebració	de	la	Diada	de	l’Arrossejat	
el	dia	8.	

L’Ametlla de Mar 
presenta l’agenda 
gastronòmica pel 2022

La Covid es dispara i 
es registren més de 
200 casos actius a 
l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar segueix la tendència de 
la resta de municipis amb l’augment de 
casos de Covid-19 que s’ha accelerat per 
l’òmicron. En els últims dies –de l’3 al 12 
de gener s’han registrat 202 casos i a dia 
d’avui, hi ha 213 casos actius.
	 La	 incidència	 continua	disparada,	 tal	
com	reflecteixen	els	21	positius	detectats	
per	Salut	aquest	dimecres.	De	fet,	en	les	
darreres	setmanes,	s’ha	batut	el	rècord	de	
nous	casos	diaris	i	d’actius	al	municipi.
	 L’avanç	de	la	nova	variant	òmicron	és	
fulminant	i	el	ritme	de	contagis	s’ha	acce-
lerat.	Des	de	Salut,	reiteren	el	missatge	de	
la	 importància	de	 la	vacunació,	sobretot	
davant	l’increment	de	casos	actual	de	la	
Covid	i	de	l’expansió	de	la	variant	òmicron.
	 Per	demanar	hora,	cal	fer-ho	a	través	
de	vacunacovidsalut.cat,	a	qualsevol	dels	
centres	de	vacunació	massiva,	ubicats	a	
Amposta,	Roquetes	i	Móra	la	Nova.	Si	hi	
ha	oferta	de	vacunes	a	l’Ametlla	de	Mar,	
també	es	pot	demanar	al	Centre	d’Atenció	
Primària,	a	través	del	mateix	sistema.
	 Aquest	 dimarts	 també	 s’ha	 anunciat	
que	el	govern	de	la	Generalitat	no	preveu	
prorrogar	el	toc	de	queda	més	enllà	del	21	
de	gener,	si	es	confirma	una	millora	de	la	
pandèmia.	Una	mesura	de	la	qual	l’Ametlla	
de	Mar	no	es	veu	afectada.	A	més,	la	por-
taveu	de	l’executiu	català,	Patrícia	Plaja,	ha	
explicat	que «les xifres de contagis continu-
en sent desorbitades, especialment per la 
incidència de la variant òmicron»,	però	ha	
apuntat	que	«s’observa una desacceleració 
i indicis d’una futura millora».

Els tests d'antígens costaran com 
a màxim 2,94 € a partir de dissabte
Aquest dijous, el govern espanyol ha de-
cidit quin serà el preu màxim dels tests 
d'antígens a les farmàcies: 2,94 euros. 
La mesura entrarà en vigor dissabte.
 Els	farmacèutics	veuen	excessius	els	
preus	i	critiquen	que	no	s'hagués	fixat	un	
límit	de	preus	el	juliol	passat.	De	fet,	en	
aquell	moment,	 es	 van	 situar	 entre	 els	
6	 i	els	10	euros,	mentre	que	en	alguns	
països	 europeus	 com	 Portugal,	 França,	
Alemanya,	Àustria	o	el	Regne	Unit	eren	
gratuïts.

L’Ateneu Calero segueix el seu cicle de ci-
tes culturals els diumenges, els anomenats 
‘domenges’ de l’Ateneu. El pròxim estarà 
dedicat a l’art urbà de la mà del muralista 
Uri Cateura, l’autor del recent mural de la 
plaça de l’Olivera. 
	 ‘Quan	l’art	surt	de	les	galeries	i	els	mu-
seus’	 així	 es	titula	 el	 pròxim	 ‘domenge’	 de	
l’Ateneu	Calero.	La	xerrada	consistirà	en	fer	
conèixer	aquest	tipus	d’art,	el	seu	origen	i	la	

trajectòria	i	projectes	de	l’artista.
	 Cateura	és	muralista	i	treballa	amb	dife-
rents	projectes	artístics	d’art	urbà,	un	dels	
quals	va	ser	el	recent	mural	de	la	plaça	de	
l’Olivera	que	va	desenvolupar	el	passat	estiu.	
De	fet,	el	procés	de	creació	d'aquest	mural	
també	serà	un	punt	a	tractar	a	la	xerrada.
	 La	cita	cultural	serà	aquest	diumenge	a	
les	12	h	del	migdia	i	al	Centre	d’Interpretació	
de	la	Pesca.

L’art urbà protagonitzarà el pròxim ‘domenge’ 
de l’Ateneu Calero

La regidoria de Formació i Treball de l’Ajun-
tament de l’Ametlla de Mar ha encetat el 
període d’inscripcions per als cursos d’hi-
vern que tindran lloc al Telecentre i que van 
destinats a diversos perfils, siguin pensio-
nistes, aturats o treballadors en actiu. La 
majoria dels cursos són subvencionats.
	 Si	 parlem	dels	 cursos	del	 programa	de	
Formació	 d’Oferta	 en	 Àrees	 Prioritàries	
(FOAP)	 amb	 certificat	 de	 professionalitat,	
destaquen	dues	propostes,	la	de	confecció	
i	publicació	de	pàgines	web	de	600	h	i	acti-
vitats	de	venda	de	630	h,	ambdós	destinats	
prioritàriament	per	a	persones	aturades.	La	
tècnica	de	la	regidoria	de	Formació	i	Treball,	
Viqui	Martí,	destaca	la	importància	d’aquests	
cursos.
	 A	part	 i	 per	 a	persones	a	 l’atur,	 també	
s’organitza	un	curs	de	competències	digitals	
bàsiques	de	20	h.	Aquest	 i	els	dos	cursos	
FOAP	estan	totalment	subvencionats.
	 Quant	a	la	formació	subvencionada	per	
a	treballadors	en	actiu,	la	regidoria	proposa	
quatre	cursos,	un	de	comerç	electrònic	i	bo-
tiga	virtual	45	h,	un	d’analítica	web	i	pla	de	
màrqueting	de	50	h,	un	d’eines	Google	de	
30	h	i	un	altre	d’operacions	amb	carretons	

de	24	h.
	 Pel	que	fa	als	cursos	destinats	a	pensi-
onistes,	hi	ha	el	curs	d’ús	d’smartphone	per	
dominar	el	teu	mòbil,	el	de	l’ús	de	la	plata-
forma	‘Parla.cat’	i	el	d’exercicis	per	activar	la	
ment.
	 A	més,	també	se	suggereixen	tres	possi-
bilitats	relacionades	amb	els	idiomes:	aten-
ció	al	client	del	petit	comerç,	tant	en	anglès	
com	en	francès	i	alemany,	de	30	h	cadascun.
	 Per	últim	també	s’ofereix	un	curs	de	mit-
ja	i	ganxet	de	20	h.
	 Els	interessats	han	de	fer	les	inscripcions	
al	Telecentre,	de	dilluns	a	divendres	entre	les	
9	i	les	14 h	al	matí.	Les	places	són	limitades.	
Es	pot	demanar	més	 informació	 trucant	al	
telèfon	977	45	72	69	o	enviant	un	correu	
electrònic	a	telecentre@ametllamar.cat.

L’Ajuntament ofereix noves propostes forma-
tives per aquest hivern

L’Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI) ha celebrat el seu desè 
aniversari, complert el passat 14 de de-
sembre, amb una trobada a Brussel·les 
de tots els presidents de l’entitat, per tal 
que hi pugui assistir Carles Puigdemont, 
que va presidir l’entitat com a alcalde de 
Girona des del juliol del 2015, en substi-
tució del primer president des de la cons-
titució oficial, el 2011, i aleshores alcalde 
de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal.
	 A	la	trobada	també	hi	ha	assistit	l’alcal-
de	de	Montblanc,	Josep	Andreu,	que	va	
substituir	Puigdemont	quan	va	ser	esco-
llit	el	2016	president	de	la	Generalitat,	 i	
Neus	Lloveras,	relleu	d’Andreu	mentre	era	
alcaldessa	de	Vilanova	i	la	Geltrú.	També	
l’alcalde	 del	 Port	 de	 la	 Selva	 i	 senador,	
Josep	Maria	Cervera,	que	ha	estat	fins	a	
enguany	el	penúltim	president	de	l’entitat	
abans	de	passar	el	testimoni	a	l’alcalde	de	
l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Gaseni.
	 El	president	Gaseni	explica	que	«la tro-
bada dels expresidents a la capital belga ha 
tingut l’objectiu de fer balanç de l’actuació 
durant aquesta primera dècada i també de 
plantejar el camí a seguir». 

Gaseni es reuneix 
a Brussel·les com a 
president de l’AMI per 
celebrar el 10è aniversari 
de l’entitat



Aquest dilluns ha estat el dia de retorn a 
les aules després de les vacances de Na-
dal. Els alumnes dels diferents centres 
educatius caleros han començat el segon 
trimestre, tot i estar en plena sisena ona-
da. Una represa que ha arribat amb pro-
tocols nous dissenyats per la Comissió de 
Salut Pública, entre Ministeri de Sanitat i 
comunitats autònomes.
	 El	 principal	 canvi	 és	 la	 fi	 de	 les	 qua-
rantenes	dels	grups	bombolla	complets	a	
l’educació	infantil	i	a	la	primària.	Només	es	
realitzaran	quarantenes,	de	set	dies,	en	el	
cas	que	hi	hagi	més	de	cinc	positius	a	 la	
mateixa	 aula	 o	 els	 contagiats	 representin	
més	del	20	%	de	la	classe	contagiada.

	 Els	immunitzats,	és	a	dir,	amb	la	pauta	
completa	de	la	vacuna	o	que	hagin	passat	la	
covid	en	els	darrers	tres	mesos	no	s’hauran	
de	confinar.
	 A	 banda	 de	 les	 novetats,	 els	 centres	
educatius	 caleros	 segueixen	amb	 les	ma-
teixes	mesures	de	prevenció	com	 la	higi-
ene	de	mans,	 la	mascareta	obligatòria	en	
interior	i	exteriors,	la	ventilació	i	els	grups	
estables	de	convivència.
	 La	directora	de	l’Escola	Sant	Jordi,	Fàti-
ma	Garcia,	explica	que	«el centre ha iniciat el 
segon trimestre amb els efectes de l’òmicron, 
ja que hi ha diverses baixes en alumnes i tam-
bé docents».
	 Pel	que	fa	a	 les	proves	diagnòstiques,	

Salut	ha	assegurat	que	en	cas	de	detectar	
positius	a	 les	aules,	 la	resta	dels	alumnes	
que	formin	part	d’aquest	grup	estable	de	
convivència	 seran	 sotmesos	 a	 cribratges	
mitjançant	tests	d’antígens	a	les	farmàcies,	
en	el	cas	de	primària,	i	els	alumnes	d’infantil	
podran	fer-se	les	proves	a	punts	centralit-
zats	o	els	CAP.
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   Els alumnes entrant a l'Escola Sant Jordi.

Els alumnes de l’Ametlla de Mar 
tornen a les aules amb els efectes 
de la sisena onada

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

La represa ha arribat amb novetats en les quarantenes; només es confinaran els alumnes quan hi hagi més de 
cinc positius a la mateixa aula o els contagiats representin més del 20% de la classe contagiada.
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El 1r equip de futbol de la SCER de l'Amet-
lla de Mar juga diumenge a les 16 h al 
camp del Benissanet. A priori és una sor-
tida accessible pels caleros, donada la 
classificació dels de la Ribera d'Ebre i més, 
després de deixar escapar una magnífica 
oportunitat d'enganxar-se a la zona alta 
de la classificació, amb l'empatat de dis-
sabte a casa davant de l'Alcanar, un altre 
equip de la zona baixa.
	 L'entrenador	del	1r	equip	confia	a	 re-
cuperar	efectius	i	encreuar	els	dits	perquè	

la	 Covid	 no	 afecti	 més	 integrants	 de	 la	
plantilla	per	poder	recuperar	el	que	es	va	
perdre	amb	l'inesperat	empat	davant	dels	
canareus.	El	camp	de	terra	també	juga	en	
contra	dels	caleros	davant	d'un	Benissanet	
àvid	de	sortir	de	la	zona	baixa.
	 Quant	a	l'empat	davant	de	l'Alcanar,	tot	i	
que	els	caleros	van	tenir	suficients	ocasions	
i	arribades	per	emportar-se	els	tres	punts,	
al	final,	cal	donar	per	bo	el	punt	assolit,	tal	
com	va	anar	el	partit.	Els	gols	els	van	mar-
car	Jordi	Llaó	i	Amador	Voces,	aquest	a	5	
minuts	del	final.
	 Els	caleros	estan	a	la	8a	posició	amb	18	
punts.

El filial rep dissabte al Catalonia B
Per la seva part l'equip filial de la SCER 
de l'Ametlla de Mar rebrà aquest dissab-

te a les 17 h al Jesús Catalonia B. Els de 
l'Ametlla de Mar esperen recuperar-se 
de la golejada que van encaixar al camp 
del Jesús i Maria B. Els caleros confien a 
aprofitar els pròxims tres partits davant 
de Jesús Catalonia B, Perelló i Fatarella 
per remuntar llocs a la classificació.
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar,	amb	baixes	per	
lesions	 i	 a	 causa	 de	 la	 Covid,	 van	 caure	
golejats	dissabte	per	9	gols	a	0	en	la	seva	
tornada	a	la	competició	al	camp	del	Jesús	
i	Maria	B.	Els	caleros	van	veure's	superats	
en	totes	les	facetes	del	partit	per	un	Jesús	
i	Maria	B	 pletòric,	 tot	 i	 que	 les	 primeres	
ocasions	de	gol	van	ser	pels	caleros.	Els	de	
l'Ametlla	de	Mar	es	van	desplaçar	amb	12	
jugadors.
	 Els	 caleros	 segueixen	 a	 la	 8a	 posició	
amb	21	punts.

El 1r equip no passa de l’empat amb l’Alcanar i el filial cau golejat a 
Jesús i Maria

Després de la victòria de la setmana 
passada davant del Gandesa per 9 a 0, 
el juvenil de la SCER de l'Ametlla de Mar 
afronta el pròxim partit davant de l'Ullde-
cona amb l'objectiu de recuperar la 1a 
posició. El rival, que només ha perdut un 
partit i va ser just amb els caleros a la pri-
mera volta, visita el camp de la Cala com 
a líder amb dos punts d'avantatge. 
	 L'afectació	 de	 la	 Covid	 en	 els	 dos	
equips	crea	certa	incertesa	de	com	arriba-
ran	al	partit	del	dissabte	a	les	15.00	h.
	 El	Cadet	juga	diumenge	a	les	10.30	h	a	
Ascó.	Els	caleros	van	ajornar	el	seu	partit	
previst	amb	l'Arnes,	dissabte	passat.
	 L'Infantil,	que	en	l'últim	partit	va	gua-
nyar	per	2	gols	a	1	a	l'Aldeana	escurçant	

diferències	respecte	als	equips	de	dalt,	ju-
guen	a	Camarles	dissabte	a	les	11.30	h	da-
vant	del	Futbol	Formatiu	Terres	de	l'Ebre.	
Ara	són	6ns	amb	16	punts.
	 L'Aleví	A	juga	a	Ulldecona	diumenge	a	
les	10.00	h,	havent	jugat	el	dijous	a	casa	
davant	de	l'Amposta.	L'Aleví	B,	que	va	per-
dre	per	0	gols	a	3	davant	del	Gandesa	el	
passat	cap	de	setmana,	es	desplaça	a	jugar	
a	Amposta	el	dissabte	a	 les	11.00	h.	Els	
caleros	segueixen	a	la	tercera	posició	per	
la	cua	amb	4	punts.
	 Quant	 al	 futbol	 escolar	 el	 benjamí	
Llobarrets	va	perdre	per	3	a	8	davant	del	
Mora	la	Nova	i	el	prebenjamí	Seitonillos	va	
ajornar	el	seu	partit.	Tots	dos	descansen	
aquest	cap	de	setmana

El juvenil de la SCER de l’Ametlla de Mar vol 
recuperar el liderat davant de l’Ulldecona

L'equip de futbol de l'Agrupació de Ve-
terans rebrà diumenge a les 10.15 h al 
Roquetenc, líder intractable de la lliga i 
imbatut fins al moment. Els caleros van 
guanyar dissabte en la represa de l'acti-
vitat després del parèntesi nadalenc, per 
0 gols a 3 als de l’Aldeana, en un partit 
en què tot va passar a la primera part, ja 
que els caleros van marxar al vestidor al 
descans amb el partit solucionat. Els dos 
gols d'Enrico i el d'Isaac Pintado de penal 
van ser el més destacat del partit. 
	 El	0	a	3	és	un	resultat	 just,	 tot	 i	que	
curt	pel	potencial	dels	dos	equips,	pel	fet	

que	els	aldeans	són	cuers	a	la	classificació	
amb	0	punts.	Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	
acusar	 la	 inactivitat	 i	 les	 lesions	d'alguns	
homes	 importants	 a	 l'equip,	 un	 aspecte	
que	encara	fa	preveure	més	dificultat	de	
cara	al	partit	de	diumenge	i	que	s’afegeix	a	
la	incertesa	per	la	Covid.
	 Després	d'aquesta	victòria,	els	caleros	
s'han	situat	a	la	6a	posició	de	la	classifica-
ció	amb	7	punts,	mentre	que	els	 roque-
tencs	són	1rs	amb	21	punts,	tot	i	que	amb	
un	partit	més	 jugat	 que	els	 caleros,	 que	
tenen	 pendents	 de	 recuperar	 els	 partits	
davant	de	l’Alcanar	i	el	Delta	de	l’Ebre.	

Els veterans de la Cala a donar la sorpresa 
davant del líder

El Club Bàsquet 
l'Ametlla juga a Vila-
seca per seguir en 
dinàmica positiva
El Club de Bàsquet l'Ametlla de Mar re-
prèn, diumenge a la 13 h, la competició 
després de l'aturada de Nadal i ho fa a 
la pista del Vilaseca sots-21, un equip al 
qual va guanyar a la primera volta de 49 
punts de diferència.
	 Els	caleros	van	haver	d'ajornar,	a	cau-
sa	de	 la	Covid,	 el	 darrer	partit	 de	 lliga	
abans	de	l'aturada,	amb	la	qual	cosa,	no	
competeixen	des	de	 l'11	de	desembre	
que	 van	 assolir	 la	 victòria	 davant	 del	
Mora	d'Ebre,	i	això,	crea	certa	incertesa,	
tot	i	el	precedent	de	victòria.
	 Actualment,	 el	 Club	 està	 6è	 a	 la	
classificació	amb	14	punts,	tot	i	que	és	
l'equip	 que	menys	 jornades	 a	 jugat,	 ja	
que	ha	hagut	d'ajornar	els	partits	amb	el	
Constantí	a	casa	i	amb	el	Mora	d'Ebre	i	
la	Sénia	a	fora	de	casa.

  Institut Escola NàuticoPesquera.
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L’esport a La Cala

Al camp d'Esports:
Dissabte:
≈ 15 h -JUVENIL 
La Cala - Ulldecona
≈ 17 h - FILIAL
La Cala - Jesús Catalonia B

Diumenge
≈ 10.15 h - VETERANS
La Cala - Roquetenc


