
Aquest dijous, la brigada muni-
cipal de l'Ametlla de Mar ha tras-
lladat els contenidors del carrer  
Cervantes al solar del carrer Països 
Catalans, els propietaris del qual, 
recordem que, van acordar, el pas-
sat mes de març, un contracte de 
lloguer amb l'Ajuntament a canvi 
de la seva adequació.
 Durant el mes d'abril, la brigada 
municipal ha estat treballant per 
adequar aquesta parcel·la, d'uns 
150 m2, que constava d'una planta 
baixa i un pati.
 Els treballs han consistit en l'en-
derroc de la paret principal, el sane-
jament, la construcció d'un sòl de 
formigó i la pintada de la resta de 
les parets. 
 En total, el solar acull una illa de 
sis contenidors de recollida selecti-
va de residus i pròximament, s'am-
pliarà a set, ja que està pendent l'ar-
ribada d'un contenidor de fracció 
orgànica. 

 L’objectiu d'aquest trasllat ha es-
tat millorar el servei d’escombraries 
i de recollida selectiva i alhora do-
nar millor imatge del municipi. 
 «Era una reclamació històrica dels 
veïns i veïnes d'aquest carrer Cervan-
tes, ja que és un carrer estret i la con-
vivència amb els contenidors es feia 
difícil. Ara gràcies a aquest contracte 
de lloguer, guanyem un espai més 
ampli per posar més contenidors» 
apunta el regidor de Medi Ambient, 
Vicenç Llaó, qui també explica que 
«des de la regidoria de Medi Ambient, 
se seguirà amb el servei de recollida i 
neteja rigorós, però demanem que la 
gent també sigui respectuosa i dipo-
siti els residus allà on toquen».
 Ara, l'espai que ha quedat lliure 
al carrer Cervantes serà destinat a 
aparcament, per dues o tres places 
de vehicles. Per difondre aquest 
canvi i donar-lo a conèixer a tots els 
veïns i veïnes, s'han instal·lat cartells 
informatius.
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   L'illa consta, de moment, de sis contenidors de recollida selectiva.

Es traslladen els contenidors 
del carrer Cervantes al solar 
dels Països Catalans

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

L'illa de contenidors que estava situada al carrer Cervantes s'ha 
traslladat al solar dels Països Catalans.
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Les Jornades de la 
Tonyina finalitzen amb 
xifres molt positives

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga dissabte a les 17.15 
h al camp del Jesús Catalònia. Els caleros 
volen endarrerir l'"alirón" del líder, que 
amb un empat en te prou per procla-
mar-se campions. 
 L'objectiu dels caleros és consolidar la 
7a posició de la classificació i atansar-se a 
la 6a. En canvi, el Jesús Catalonia busca la 
victòria o com a mal menor, el punt que ne-
cessita per a proclamar-se campió de lliga 
davant de la seva afició. 
 El 1r equip va guanyar dissabte passat 
per 6 gols a 1 al Benissanet, amb gols de  
Xavi Callau, Luís García, Hèctor Benaiges, 
Jordi Llaó i Jack Cid que en va fer dos. 

El filial juga davant del Jesús i Maria
El filial juga dissabte a les 17 h a casa davant 
del Jesús i Maria. Els caleros han sumat 14 
dels últims 18 possibles, amb quatre victò-
ries i dos empats en els últims sis partits. 
 Dissabte passat van guanyar al camp 
del Camarles B per 1 gol a 2, amb gols de 
Jordi Bardí i Gerard Pallarès. 
 Amb aquesta nova victòria els caleros 
són 9 s amb 47 punts i tenen a tocar la 8a 
posició a un sol punt, mentre que el Jesús i 
Maria B és 4t amb 62. 

El 1r equip no vol ser 
un invitat a la festa del 
Catalonia 

El bàsquet perd a Calafell i acaba la lliga a la 4a 
posició 

El Club Bàsquet l'Ametlla de mar va perdre 
diumenge a la pista del Calafell Mas per 
62 a 54 en l'últim partit de la temporada.  
Els caleros no van estar massa encertats 
en la selecció de tir i van acabar sumant la 
tercera derrota de la segona fase. 
 Tot i apuntar-se el primer parcial per 
un sol punt de diferència, al segon quart el 
Calafell va distanciar-se en el marcador que 
marcava un 33 a 25 al descans. A la represa, 

de nou, els caleros van haver d'anar a re-
molc i van tornar a perdre el tercer parcial. 
Tot i el bon últim quart dels de l'Ametlla de 
Mar, la remuntada ja no va ser possible, tot 
i l'encert des de la línia de 3 punts. 
 Pol Aguado amb 20 punts va ser el mà-
xim anotador dels caleros, que finalment, 
han acabat la competició en la 4a posició, 
superats per un sol punt per Vila-seca, Ca-
lafell i Teresianes de Tarragona, en aquest 
ordre.  
 Un dels punts a destacar aquesta tem-
porada, ha estat l’increment de públic que 
ha presenciat alguns partits d’aquesta 
temporada, arriben a comptabilitzar prop 
de 200 espectadors al Galetet, en partits 
contra l’Amposta o el Constantí.  

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈11 h - CADET (amistós)
La Cala - Ebre Escola
≈17 h - FILIAL
La Cala - Jesús i Maria B

Diumenge:
≈11 h - INFANTIL (amistós)
La Cala - Ebre Escola

Diumenge passat es tancaven dues 
setmanes on l’Ametlla de Mar ha estat 
la capital de la Tonyina Roja del Medi-
terrani. Durant aquests dies, s’han ser-
vit prop de 6.000 tapes i 1.500 menús 
als restaurants i bars del municipi.
 El nombre de tapes supera les xifres 
d’abans de la pandèmia, mentre que el 
nombre de menús ha estat similar l’any 
2019. Des de l’Àrea Municipal de Turis-
me valoren satisfactòriament les jorna-
des i treballen amb la mirada posada a 
les pròximes Jornades Gastronòmiques 
dedicades als Fideus Rossejats i la Tapa 
Marinera, que estan previstes del 3 fins 
al 12 de juny.

E S P O R T S

L'aleví B de l'AME de l'Ametlla de Mar 
continua en competició a la Copa Prima-
vera. Els caleros després de guanyar la 
setmana passada a l'Ebre Escola Esporti-
va C per 9 gols a 1, s'ho jugaran tot aquest 
dissabte a partir de les 9.30 h al camp de 
l'Amposta D. Una victòria els classificaria 
directament per a la següent ronda i una 
derrota faria que haguessin d'esperar a 
l'últim partit entre els ampostins i l'Ebre 

Escola C per comparar golaveratges.   
 El benjamí Llobarrets va guanyar 5 a 7 
al Perelló i  ha finalitzat la lliga a la 7a posi-
ció. El prebenjamí Seitonillos va perdre al 
Perelló per 3 a 1 i dimarts també perdien 
3 a 5 amb el Jesús i Maria. Els de l'Ametlla 
de Mar han finalitzat la lliga a la 5a posició. 
 El cadet i l’infantil juguen amistosos 
contra l’Ebre Escola, dissabte i diumenge 
a les 11 del matí aquí a casa. 

L'aleví es juga davant 
l'Amposta D, passar 
de ronda a la Copa 
Primavera 

El pàdel calero rep un 
seriós correctiu davant 
del Bahia Mar de la 
Ràpita 
L'equip Federat de Pàdel del Club de Ten-
nis l'Ametlla de Mar, perdre a la pista del 
Bahia Mar de la Ràpita per 3 a 0. 
 La parella Marc Medrano i Jaume Pijo-
an va perdre 6-2 i 6-2, Aitor Lallana i Jordi 
Torres van perdre 6-1 i 6-1, i Ivan Fernán-
dez i Jordi Boyer van perdre 6-3 i 6-3 en la 
que va ser la primera derrota de la tempo-
rada d'aquesta parella. 
 Després d'aquesta derrota, els caleros 
han baixat a la 3a posició de la classificació. 
El pròxim partit, els caleros, juguen amb el 
Pàdel Serramar a Alcanar, 4t classificat. 

El conjunt júnior de 
rítmica es queda a les 
portes del podi a la 
Copa Primavera

El conjunt junior de Gimnàstica Rítmi-
ca de l'AME de l'Ametlla de Mar es va 
classificar a la 4a posició a la 1a fase 
de la Copa Primavera de conjunts dis-
putada a Cerdanyola el passat dissabte 
dia 14 de maig. 
 El conjunt junior està format per 
Anna Vilabrú, Irene Gusils, Maria Fer-
reiro, Mariona Vila i Cloe Gonzalvo, que 
no va poder anar i en el seu lloc es va 
incorporar la rapitenca Mariona Mora. 
 Les gimnastes Eila Gimeno i Leyre-
Farnós participaran el pròxim diumenge 
22 de maig a la Final Nacional de Copa 
Catalana dels nivells 2 i 3 que tindrà lloc 
a Gurb (Girona). 



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

Fins al 23 de maig està oberta la preinscrip-
ció als cicles de grau mitjà de la família ma-
rítim-pesquera que ofereix l’Institut Escola 
de Capacitació Nauticopesquera ubicada a 
l’Ametlla de Mar. Enguany, el període s’ha 
dividit en dues fases, una per alumnes de 
continuïtat (que estiguin cursant 4t d’ESO) 
i una segona fase per la resta d’alumnat.
 El centre manté l’oferta dels cursos de 
formació professional, dels anys anteriors. 
De Grau Mitjà hi ha tres cicles: el de Tècnic 
en Manteniment i Control de la Maquinària 
de Vaixells i Embarcacions, Tècnic en Nave-
gació i Pesca de Litoral i el de Tècnic en Ope-
racions Subaquàtiques i Hiperbàriques per a 
bussejadors de mitjana profunditat.

 El director de l’Institut, Miguel Sainz de 
Aja, explica que «com a novetat el nou currí-
culum facilita la possibilitat de combinar un FP 
dual amb un FP presencial».
 A més, també ofereix dos cicles de grau 
superior, concretament el de Tècnic Superior 
en Transport Marítim i Pesca d’Altura i el de 
Tècnic Superior en Organització del Mante-
niment de Vaixells i Embarcacions, els quals 
donen accés a les titulacions professionals 
de Patró d’Altura i Mecànic Naval Major. El 
període de preinscripció d’aquests cicles 
serà entre el pròxim 25 i 31 de maig.
 Tant els cicles de grau mitjà com els de 
grau superior iniciaran les matrícules de cara 
al mes de juliol.

Aquest dimecres, 18 de maig, ACNefi, l’As-
sociació Catalana de la Neurofibromatosi, 
va organitzar amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal de Música de l’Ametlla de 
Mar (EMMA), un assaig solidari a la plaça 
Nova, amb motiu del dia mundial d’aquesta 
malaltia, que es va commemorar dimarts.
 L’assaig solidari de l’EMMA, va tenir lloc 
entre les 16 i les 20 h de la tarda, i tenia la 
voluntat de recollir diners per la investigació 
d’aquesta malaltia minoritària. 
 La Neurofibromatosi és un trastorn ge-
nètic que provoca l'aparició i el creixement 
de tumors que afecten els nervis de tot el 
cos, podent ocasionar ceguesa, sordesa, 
anomalies òssies, desfiguració, dificultats 
d'aprenentatge, dolor incapacitant, càncer i 
fins i tot la mort. Sense cura i amb poques 

opcions de tractament, fa que, als símpto-
mes propis de la malaltia, s'uneixin la deses-
peració i el desànim de pacients i familiars. 
 A banda, l’Àrea Municipal d’Esports, en-
guany, dedicarà el Trofeu de Valors del Fut-
bol Base a aquesta malaltia, amb la intenció 
també de recaptar donacions per la seva in-
vestigació. El trofeu tindrà lloc el 4 de juny. 
A més, els interessats poden fer els donatius 
també a través de Bizum al número 01170.

La Cala es mou per la neurofibromatosis 

El Club Patí l'Ametlla de Mar va assolir 12 
podis a la final del Campionat Intercomar-
cal de Patinatge Artístic que va tenir lloc 
diumenge passat al Poliesportiu Municipal 
Galetet de l'Ametlla de Mar. 
 Dotze dels representants de l'entitat ca-
lera van pujar al podi, cinc d'elles i el quintet, 
com a Campiones de les Terres de l'Ebre en 
obtenir la primera posició. A més, sis d'elles 
també es van guanyar el bitllet per participar 
a la Final Nacional de Catalunya.  
 El nou criteri de classificació aplicat pels 
Consells Esportius, va privar de fer-ho a al-
gunes patinadores més, ja que tot i que es 

classifiquen dos per categoria, els consells 
esportius prioritzen la representativitat, amb 
la qual cosa es classifiquen només les prime-
res de cada comarca, independentment de la 
posició que ocupin a la classificació general. 
 La Final Nacional tindrà lloc el 18 de juny 
a Amposta. El Club Patí l'Ametlla de Mar 
competirà el pròxim dissabte dia 21 de maig 
de setmana en dos fronts diferents. L'Open 
Promoció de la Federació Catalana de Pati-
natge, per a nivells 1, 2, 3 i 4 que tindrà lloc 
a Amposta i l'Open Formació per a nivells 
5, 6 i 7 que tindrà lloc a Ger (Girona) amb la 
presència del club calero. 

Dotze podis del 
Club Patí l'Ametlla 
a l'Intercomarcal de 
Patinatge Artístic

La regidoria de Medi Ambient ha anunciat 
que la posidònia que s'ofereix com a adob 
a l'aparcament dels camions serà traslla-
dada a l'abocador municipal. El trasllat es 
farà en dos dies i els que ho vulguin podran 
aprofitar l'ús de la maquinària per carregar 
aquestes restes al seu vehicle propi.
 Enguany, l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar ha posat a disposició dels veïns i veï-
nes, les restes de posidònia acumulades a 
les platges i que es van recollir en els darrers 
dies, per fer-les servir com a adob a les seves 
finques. 

 Han estat diverses les persones que han  
anat a recollir aquestes restes de posidònia 
a l'aparcament dels camions, a l'entrada del 
poble. Aquest dissabte de 8 a 15 h del matí i 
dilluns durant tot el dia, la brigada municipal 
traslladarà les restes sobrants a l'abocador i 
les persones que ho vulguin, encara podran 
seguir disposant d'aquestes restes.
 A més, durant els dies de trasllats, les 
persones podran aprofitar la disponibilitat 
de la maquinària de la brigada per carre-
gar-ho al seu vehicle propi.
 El regidor de Medi Ambient, Vicent Llaó, 

explica que «enguany hem volgut donar una 
segona vida a les restes de posidònia de les 
platges, oferint-la com a adob per les finques 
dels veïns i veïnes. N'hi havia moltíssima i per 
això, encara en queda. La que sobra, els que 
ho vulguin, encara podran venir-la a buscar a 
l'abocador».

La posidònia serà traslladada a l'abocador

Segona fase de preinscripcions dels cicles de grau 
mitjà a l’Escola NàuticoPequera

de C O M U N I C A T S

▪ La SCER informa que aquest diumenge 29 de 
maig de 2022 a les 10.00 h a la sala de la SCER 
hi haurà l'assemblea general ordinària de socis 
de l'entitat.

▪ L'Ateneu Calero informa que diumenge 
22 a les 12h al CIP, tindrà lloc un domenge 
protagonitzat per Francesc Miralles, autor dels 
llibres sobre el mètode "Ikigai".

▪ Serveis Socials informa que estan publicades 
les bases sobre el 'Bo de Lloguer Social' per a 
persones fins a 35 anys. Cal demanar hora a 
Serveis Socials o al departament d'Habitatge 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. A més, a la 
web del Consell Comarcal del Baix Ebre ja han 
publicat la convocatòria per sol·licitar els ajuts 
individuals de menjador per al curs 2022/23. 
El termini és del 10 al 31 de maig. Per als infants 
que cursaran P3 es perllonga fins al 30 de juny.
Si necessiteu suport en la tramitació, no dubteu 
en posar-vos en contacte amb l’Escola.

▪ L'Associació de Jubilats l'Estany organitza 
un viatge a Benidorm pels dies 23,24,25 i 26 de 
maig, per més informació podeu passar al Casal 
d'Avis els dimarts, dimecres i divendres de les 16 
h a les 19 h. Es podrà pagar el rebut de l'any.

▪ L'Agència Tributària de Catalunya informa 
que ja està disponible el padró provisional de 
vehicles que tributen per l'impost sobre les 
emissions de CO2 que es pot consultar a la seu 
electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia J.Ruiz, amb reforç dissabte de la 
J.Borges.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar ja ha obert les inscripcions 
als Campus i Activitats Esportives Munici-
pals Estiu 2022, amb un ampli ventall de 
possibilitats i propostes de cara als mesos 
estivals.
 Una de les principals novetats d’aquest 
any és la concentració en horari matinal de 
la major part d’activitats. Així, als habituals 
Camp Kids i Júnior Camp, que tradicional-
ment ja es duen a terme en horari matinal de 
9 a 14 h, ara s’afegeixen el Futbol Camp i el 
Gimnàstic Camp.
 El Kids Camp és per a nens i nenes nas-
cuts entre 2014 i 2018; el Júnior Camp, de 
2008 a 2013; el Futbol Camp, de 2008 al 
2015 i el Gimnàstic Camp, de 2018 i ante-
riors. La coordinadora de l’Àrea Municipal 

d’Esports, Sílvia Argentó, apunta que «a di-
ferència de l’any passat s’ha eliminat el Tecni 
Futbol, ja que el Futbol Camp va absorbir la 
majoria dels participants».
 Aquests quatre campus s’han dividit per 
setmanes, durant els mesos de juliol i agost, 
al preu de 64 € per setmana, tot i que hi ha 
descomptes pels empadronats a l’Ametlla de 
Mar, del 10% pels que facin d’1 a 3 setmanes 
i d’un 20% pels que facin de 4 a 8 setmanes. 
A més, també hi haurà descompte d’un 10% 
per a dos o més germans.
 El campus de gimnàstica rítmica de com-
petició tindrà lloc al Poliesportiu Municipal 
Galetet, als matins de 9 a 11.30 h, i només 
va destinada a gimnastes federades, al preu 
de 62,58 € per setmana.
 I a la tarda, s’han concentrat altres pro-

postes, com el curset de Natació i el Tecni 
Pàdel, tant per a nens com per a adults, al 
preu de 28 € per setmana i amb els mateixos 
descomptes que els quatre campus.
 El cem La Cala també ofereix entrena-
ments personals de fitness, natació, pàdel i 
psicomotricitat. A més, d’accés a piscina co-
berta, zona wellness, sala fitness i activitats 
dirigides, que van dels 25 € per setmana als 
90 € per mes i mig.
 La inscripció està oberta fins a exhaurir 
places i cal contactar amb el cem La Cala, a 
la Zona Esportiva Municipal, o al telèfon 977 
10 38 97.

Obertes les inscripcions als campus i activitats 
esportives d’estiu

Finalitza la Mostra 
de Teatre La Cala de 
l'Ametlla
Aquest dissabte finalitza la Mostra de 
Teatre La Cala de l'Ametlla. L'última 
representació d'aquest cicle de teatre 
amateur serà 'No hay ladrón que por 
bien no venga' de Dario Fo.
 Els encarregats de pujar a l'esce-
nari seran el grup de teatre Quo Vadis 
de l'Hospitalet de l'Infant, que visitarà 
l'Ametlla de Mar amb aquesta comèdia 
que posa en evidència la hipocresia i de-
samors al voltant d'una parella on el marit 
i la dona s'enganyen. A partir de l'entrada 
d'un lladre a casa seva, es genera una sè-
rie d'embolics en què els personatges es 
van culpant els uns als altres per no ser 
descoberts.
 La representació teatral, que tindrà 
un cost de 7 euros pels no socis i 5 euros 
pels socis, tindrà lloc dissabte a les 19.30 
h a la sala SCER.
 Amb aquesta es donarà per finalitza-
da aquesta mostra que ha comptat amb 
sis representacions de diferents grups del 
territori. La cloenda comptarà amb la pre-
sència d'autoritats i s'obsequiarà amb un 
detall a cada grup participant.

L’associació Libèl·lules dels estels, sorgida 
a les Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’aju-
dar famílies que han patit una pèrdua ges-
tacional, perinatal o neonatal, es presenta-
rà aquest divendres a l’Ametlla de Mar, en 
un acte que tindrà lloc a les 18.30 h i a la 
sala d’actes de l’Ajuntament.
 La mort gestacional, perinatal o neonatal 
és una experiència traumàtica que pateixen 
freqüentment moltes famílies i que en mol-
tes ocasions, se’n minimitza la pèrdua, no es 
reconeixen els infants i, fins i tot, se silencia. 
 Libèl·lules dels estels, des de la seva for-
mació el novembre de 2021, visita diferents 
municipis ebrencs per trencar aquest silen-
ci i donar a conèixer els diferents projectes 
amb els quals està treballant, per ajudar a 
superar o a millorar les situacions que viuen 

aquestes famílies.
 Des de l’associació, es creen grups d’aju-
da mútua per compartir experiències simi-
lars. També es vol crear 'El Racó del Record’, 
un espai al cementiri per aquests nadons. 
A més, es volen impulsar tallers terapèutics 
per confeccionar embolcalls de naixement, 
perquè els nadons puguin tenir una arribada 
i un adéu digne i humà.
 En tractar-se d’una entitat sense ànim 
de lucre, necessiten un suport econòmic 
per finançar-se i poder tirar endavant tots 
aquests projectes, per això han posat a la 
venda diferents productes de marxandatge, 
com camisetes, dessuadores o xapes. 

Les ‘Libèl·lules dels 
estels’ es presentaran 
divendres a La Cala

Els gegants de l’Ametlla 
de Mar participen a 
Palamós Terra de Mar
La Colla de Geganters de l’Ametlla de 
Mar es van traslladar diumenge passat 
a Palamós per participar en una planta-
da i ball de gegants, conjuntament amb 
la colla de Geganters i Grallers de Pala-
mós, amb motiu de la celebració de Pa-
lamós Terra de Mar. Una actuació con-
junta per simbolitzar l’agermanament 
entre ambdós municipis.
 L’exitós festival del mar la navegació 
i el patrimoni marítim del municipi de la 
Costa Brava va comptar amb presència 
calera. Al moll pesquer de Palamós es 
van aplegar gegants de Palamós i de La 
Cala per ballar a ritme de la gralla.  La re-
gidora de Cultura, Jani Brull, apunta que 
«era una trobada que tenien pendent des 
de l’agermanament».

E S P O R T S
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 El centre manté l’oferta dels cursos de 
formació professional, dels anys anteriors. 
De Grau Mitjà hi ha tres cicles: el de Tècnic 
en Manteniment i Control de la Maquinària 
de Vaixells i Embarcacions, Tècnic en Nave-
gació i Pesca de Litoral i el de Tècnic en Ope-
racions Subaquàtiques i Hiperbàriques per a 
bussejadors de mitjana profunditat.

 El director de l’Institut, Miguel Sainz de 
Aja, explica que «com a novetat el nou currí-
culum facilita la possibilitat de combinar un FP 
dual amb un FP presencial».
 A més, també ofereix dos cicles de grau 
superior, concretament el de Tècnic Superior 
en Transport Marítim i Pesca d’Altura i el de 
Tècnic Superior en Organització del Mante-
niment de Vaixells i Embarcacions, els quals 
donen accés a les titulacions professionals 
de Patró d’Altura i Mecànic Naval Major. El 
període de preinscripció d’aquests cicles 
serà entre el pròxim 25 i 31 de maig.
 Tant els cicles de grau mitjà com els de 
grau superior iniciaran les matrícules de cara 
al mes de juliol.

Aquest dimecres, 18 de maig, ACNefi, l’As-
sociació Catalana de la Neurofibromatosi, 
va organitzar amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal de Música de l’Ametlla de 
Mar (EMMA), un assaig solidari a la plaça 
Nova, amb motiu del dia mundial d’aquesta 
malaltia, que es va commemorar dimarts.
 L’assaig solidari de l’EMMA, va tenir lloc 
entre les 16 i les 20 h de la tarda, i tenia la 
voluntat de recollir diners per la investigació 
d’aquesta malaltia minoritària. 
 La Neurofibromatosi és un trastorn ge-
nètic que provoca l'aparició i el creixement 
de tumors que afecten els nervis de tot el 
cos, podent ocasionar ceguesa, sordesa, 
anomalies òssies, desfiguració, dificultats 
d'aprenentatge, dolor incapacitant, càncer i 
fins i tot la mort. Sense cura i amb poques 

opcions de tractament, fa que, als símpto-
mes propis de la malaltia, s'uneixin la deses-
peració i el desànim de pacients i familiars. 
 A banda, l’Àrea Municipal d’Esports, en-
guany, dedicarà el Trofeu de Valors del Fut-
bol Base a aquesta malaltia, amb la intenció 
també de recaptar donacions per la seva in-
vestigació. El trofeu tindrà lloc el 4 de juny. 
A més, els interessats poden fer els donatius 
també a través de Bizum al número 01170.

La Cala es mou per la neurofibromatosis 

El Club Patí l'Ametlla de Mar va assolir 12 
podis a la final del Campionat Intercomar-
cal de Patinatge Artístic que va tenir lloc 
diumenge passat al Poliesportiu Municipal 
Galetet de l'Ametlla de Mar. 
 Dotze dels representants de l'entitat ca-
lera van pujar al podi, cinc d'elles i el quintet, 
com a Campiones de les Terres de l'Ebre en 
obtenir la primera posició. A més, sis d'elles 
també es van guanyar el bitllet per participar 
a la Final Nacional de Catalunya.  
 El nou criteri de classificació aplicat pels 
Consells Esportius, va privar de fer-ho a al-
gunes patinadores més, ja que tot i que es 

classifiquen dos per categoria, els consells 
esportius prioritzen la representativitat, amb 
la qual cosa es classifiquen només les prime-
res de cada comarca, independentment de la 
posició que ocupin a la classificació general. 
 La Final Nacional tindrà lloc el 18 de juny 
a Amposta. El Club Patí l'Ametlla de Mar 
competirà el pròxim dissabte dia 21 de maig 
de setmana en dos fronts diferents. L'Open 
Promoció de la Federació Catalana de Pati-
natge, per a nivells 1, 2, 3 i 4 que tindrà lloc 
a Amposta i l'Open Formació per a nivells 
5, 6 i 7 que tindrà lloc a Ger (Girona) amb la 
presència del club calero. 

Dotze podis del 
Club Patí l'Ametlla 
a l'Intercomarcal de 
Patinatge Artístic

La regidoria de Medi Ambient ha anunciat 
que la posidònia que s'ofereix com a adob 
a l'aparcament dels camions serà traslla-
dada a l'abocador municipal. El trasllat es 
farà en dos dies i els que ho vulguin podran 
aprofitar l'ús de la maquinària per carregar 
aquestes restes al seu vehicle propi.
 Enguany, l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar ha posat a disposició dels veïns i veï-
nes, les restes de posidònia acumulades a 
les platges i que es van recollir en els darrers 
dies, per fer-les servir com a adob a les seves 
finques. 

 Han estat diverses les persones que han  
anat a recollir aquestes restes de posidònia 
a l'aparcament dels camions, a l'entrada del 
poble. Aquest dissabte de 8 a 15 h del matí i 
dilluns durant tot el dia, la brigada municipal 
traslladarà les restes sobrants a l'abocador i 
les persones que ho vulguin, encara podran 
seguir disposant d'aquestes restes.
 A més, durant els dies de trasllats, les 
persones podran aprofitar la disponibilitat 
de la maquinària de la brigada per carre-
gar-ho al seu vehicle propi.
 El regidor de Medi Ambient, Vicent Llaó, 

explica que «enguany hem volgut donar una 
segona vida a les restes de posidònia de les 
platges, oferint-la com a adob per les finques 
dels veïns i veïnes. N'hi havia moltíssima i per 
això, encara en queda. La que sobra, els que 
ho vulguin, encara podran venir-la a buscar a 
l'abocador».

La posidònia serà traslladada a l'abocador

Segona fase de preinscripcions dels cicles de grau 
mitjà a l’Escola NàuticoPequera

de C O M U N I C A T S

▪ La SCER informa que aquest diumenge 29 de 
maig de 2022 a les 10.00 h a la sala de la SCER 
hi haurà l'assemblea general ordinària de socis 
de l'entitat.

▪ L'Ateneu Calero informa que diumenge 
22 a les 12h al CIP, tindrà lloc un domenge 
protagonitzat per Francesc Miralles, autor dels 
llibres sobre el mètode "Ikigai".

▪ Serveis Socials informa que estan publicades 
les bases sobre el 'Bo de Lloguer Social' per a 
persones fins a 35 anys. Cal demanar hora a 
Serveis Socials o al departament d'Habitatge 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. A més, a la 
web del Consell Comarcal del Baix Ebre ja han 
publicat la convocatòria per sol·licitar els ajuts 
individuals de menjador per al curs 2022/23. 
El termini és del 10 al 31 de maig. Per als infants 
que cursaran P3 es perllonga fins al 30 de juny.
Si necessiteu suport en la tramitació, no dubteu 
en posar-vos en contacte amb l’Escola.

▪ L'Associació de Jubilats l'Estany organitza 
un viatge a Benidorm pels dies 23,24,25 i 26 de 
maig, per més informació podeu passar al Casal 
d'Avis els dimarts, dimecres i divendres de les 16 
h a les 19 h. Es podrà pagar el rebut de l'any.

▪ L'Agència Tributària de Catalunya informa 
que ja està disponible el padró provisional de 
vehicles que tributen per l'impost sobre les 
emissions de CO2 que es pot consultar a la seu 
electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia J.Ruiz, amb reforç dissabte de la 
J.Borges.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar ja ha obert les inscripcions 
als Campus i Activitats Esportives Munici-
pals Estiu 2022, amb un ampli ventall de 
possibilitats i propostes de cara als mesos 
estivals.
 Una de les principals novetats d’aquest 
any és la concentració en horari matinal de 
la major part d’activitats. Així, als habituals 
Camp Kids i Júnior Camp, que tradicional-
ment ja es duen a terme en horari matinal de 
9 a 14 h, ara s’afegeixen el Futbol Camp i el 
Gimnàstic Camp.
 El Kids Camp és per a nens i nenes nas-
cuts entre 2014 i 2018; el Júnior Camp, de 
2008 a 2013; el Futbol Camp, de 2008 al 
2015 i el Gimnàstic Camp, de 2018 i ante-
riors. La coordinadora de l’Àrea Municipal 

d’Esports, Sílvia Argentó, apunta que «a di-
ferència de l’any passat s’ha eliminat el Tecni 
Futbol, ja que el Futbol Camp va absorbir la 
majoria dels participants».
 Aquests quatre campus s’han dividit per 
setmanes, durant els mesos de juliol i agost, 
al preu de 64 € per setmana, tot i que hi ha 
descomptes pels empadronats a l’Ametlla de 
Mar, del 10% pels que facin d’1 a 3 setmanes 
i d’un 20% pels que facin de 4 a 8 setmanes. 
A més, també hi haurà descompte d’un 10% 
per a dos o més germans.
 El campus de gimnàstica rítmica de com-
petició tindrà lloc al Poliesportiu Municipal 
Galetet, als matins de 9 a 11.30 h, i només 
va destinada a gimnastes federades, al preu 
de 62,58 € per setmana.
 I a la tarda, s’han concentrat altres pro-

postes, com el curset de Natació i el Tecni 
Pàdel, tant per a nens com per a adults, al 
preu de 28 € per setmana i amb els mateixos 
descomptes que els quatre campus.
 El cem La Cala també ofereix entrena-
ments personals de fitness, natació, pàdel i 
psicomotricitat. A més, d’accés a piscina co-
berta, zona wellness, sala fitness i activitats 
dirigides, que van dels 25 € per setmana als 
90 € per mes i mig.
 La inscripció està oberta fins a exhaurir 
places i cal contactar amb el cem La Cala, a 
la Zona Esportiva Municipal, o al telèfon 977 
10 38 97.

Obertes les inscripcions als campus i activitats 
esportives d’estiu

Finalitza la Mostra 
de Teatre La Cala de 
l'Ametlla
Aquest dissabte finalitza la Mostra de 
Teatre La Cala de l'Ametlla. L'última 
representació d'aquest cicle de teatre 
amateur serà 'No hay ladrón que por 
bien no venga' de Dario Fo.
 Els encarregats de pujar a l'esce-
nari seran el grup de teatre Quo Vadis 
de l'Hospitalet de l'Infant, que visitarà 
l'Ametlla de Mar amb aquesta comèdia 
que posa en evidència la hipocresia i de-
samors al voltant d'una parella on el marit 
i la dona s'enganyen. A partir de l'entrada 
d'un lladre a casa seva, es genera una sè-
rie d'embolics en què els personatges es 
van culpant els uns als altres per no ser 
descoberts.
 La representació teatral, que tindrà 
un cost de 7 euros pels no socis i 5 euros 
pels socis, tindrà lloc dissabte a les 19.30 
h a la sala SCER.
 Amb aquesta es donarà per finalitza-
da aquesta mostra que ha comptat amb 
sis representacions de diferents grups del 
territori. La cloenda comptarà amb la pre-
sència d'autoritats i s'obsequiarà amb un 
detall a cada grup participant.

L’associació Libèl·lules dels estels, sorgida 
a les Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’aju-
dar famílies que han patit una pèrdua ges-
tacional, perinatal o neonatal, es presenta-
rà aquest divendres a l’Ametlla de Mar, en 
un acte que tindrà lloc a les 18.30 h i a la 
sala d’actes de l’Ajuntament.
 La mort gestacional, perinatal o neonatal 
és una experiència traumàtica que pateixen 
freqüentment moltes famílies i que en mol-
tes ocasions, se’n minimitza la pèrdua, no es 
reconeixen els infants i, fins i tot, se silencia. 
 Libèl·lules dels estels, des de la seva for-
mació el novembre de 2021, visita diferents 
municipis ebrencs per trencar aquest silen-
ci i donar a conèixer els diferents projectes 
amb els quals està treballant, per ajudar a 
superar o a millorar les situacions que viuen 

aquestes famílies.
 Des de l’associació, es creen grups d’aju-
da mútua per compartir experiències simi-
lars. També es vol crear 'El Racó del Record’, 
un espai al cementiri per aquests nadons. 
A més, es volen impulsar tallers terapèutics 
per confeccionar embolcalls de naixement, 
perquè els nadons puguin tenir una arribada 
i un adéu digne i humà.
 En tractar-se d’una entitat sense ànim 
de lucre, necessiten un suport econòmic 
per finançar-se i poder tirar endavant tots 
aquests projectes, per això han posat a la 
venda diferents productes de marxandatge, 
com camisetes, dessuadores o xapes. 

Les ‘Libèl·lules dels 
estels’ es presentaran 
divendres a La Cala

Els gegants de l’Ametlla 
de Mar participen a 
Palamós Terra de Mar
La Colla de Geganters de l’Ametlla de 
Mar es van traslladar diumenge passat 
a Palamós per participar en una planta-
da i ball de gegants, conjuntament amb 
la colla de Geganters i Grallers de Pala-
mós, amb motiu de la celebració de Pa-
lamós Terra de Mar. Una actuació con-
junta per simbolitzar l’agermanament 
entre ambdós municipis.
 L’exitós festival del mar la navegació 
i el patrimoni marítim del municipi de la 
Costa Brava va comptar amb presència 
calera. Al moll pesquer de Palamós es 
van aplegar gegants de Palamós i de La 
Cala per ballar a ritme de la gralla.  La re-
gidora de Cultura, Jani Brull, apunta que 
«era una trobada que tenien pendent des 
de l’agermanament».

E S P O R T S



Aquest dijous, la brigada muni-
cipal de l'Ametlla de Mar ha tras-
lladat els contenidors del carrer  
Cervantes al solar del carrer Països 
Catalans, els propietaris del qual, 
recordem que, van acordar, el pas-
sat mes de març, un contracte de 
lloguer amb l'Ajuntament a canvi 
de la seva adequació.
 Durant el mes d'abril, la brigada 
municipal ha estat treballant per 
adequar aquesta parcel·la, d'uns 
150 m2, que constava d'una planta 
baixa i un pati.
 Els treballs han consistit en l'en-
derroc de la paret principal, el sane-
jament, la construcció d'un sòl de 
formigó i la pintada de la resta de 
les parets. 
 En total, el solar acull una illa de 
sis contenidors de recollida selecti-
va de residus i pròximament, s'am-
pliarà a set, ja que està pendent l'ar-
ribada d'un contenidor de fracció 
orgànica. 

 L’objectiu d'aquest trasllat ha es-
tat millorar el servei d’escombraries 
i de recollida selectiva i alhora do-
nar millor imatge del municipi. 
 «Era una reclamació històrica dels 
veïns i veïnes d'aquest carrer Cervan-
tes, ja que és un carrer estret i la con-
vivència amb els contenidors es feia 
difícil. Ara gràcies a aquest contracte 
de lloguer, guanyem un espai més 
ampli per posar més contenidors» 
apunta el regidor de Medi Ambient, 
Vicenç Llaó, qui també explica que 
«des de la regidoria de Medi Ambient, 
se seguirà amb el servei de recollida i 
neteja rigorós, però demanem que la 
gent també sigui respectuosa i dipo-
siti els residus allà on toquen».
 Ara, l'espai que ha quedat lliure 
al carrer Cervantes serà destinat a 
aparcament, per dues o tres places 
de vehicles. Per difondre aquest 
canvi i donar-lo a conèixer a tots els 
veïns i veïnes, s'han instal·lat cartells 
informatius.

Butlletí Setmanal n. 388/  20 de maig de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   L'illa consta, de moment, de sis contenidors de recollida selectiva.

Es traslladen els contenidors 
del carrer Cervantes al solar 
dels Països Catalans

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

L'illa de contenidors que estava situada al carrer Cervantes s'ha 
traslladat al solar dels Països Catalans.
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Les Jornades de la 
Tonyina finalitzen amb 
xifres molt positives

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga dissabte a les 17.15 
h al camp del Jesús Catalònia. Els caleros 
volen endarrerir l'"alirón" del líder, que 
amb un empat en te prou per procla-
mar-se campions. 
 L'objectiu dels caleros és consolidar la 
7a posició de la classificació i atansar-se a 
la 6a. En canvi, el Jesús Catalonia busca la 
victòria o com a mal menor, el punt que ne-
cessita per a proclamar-se campió de lliga 
davant de la seva afició. 
 El 1r equip va guanyar dissabte passat 
per 6 gols a 1 al Benissanet, amb gols de  
Xavi Callau, Luís García, Hèctor Benaiges, 
Jordi Llaó i Jack Cid que en va fer dos. 

El filial juga davant del Jesús i Maria
El filial juga dissabte a les 17 h a casa davant 
del Jesús i Maria. Els caleros han sumat 14 
dels últims 18 possibles, amb quatre victò-
ries i dos empats en els últims sis partits. 
 Dissabte passat van guanyar al camp 
del Camarles B per 1 gol a 2, amb gols de 
Jordi Bardí i Gerard Pallarès. 
 Amb aquesta nova victòria els caleros 
són 9 s amb 47 punts i tenen a tocar la 8a 
posició a un sol punt, mentre que el Jesús i 
Maria B és 4t amb 62. 

El 1r equip no vol ser 
un invitat a la festa del 
Catalonia 

El bàsquet perd a Calafell i acaba la lliga a la 4a 
posició 

El Club Bàsquet l'Ametlla de mar va perdre 
diumenge a la pista del Calafell Mas per 
62 a 54 en l'últim partit de la temporada.  
Els caleros no van estar massa encertats 
en la selecció de tir i van acabar sumant la 
tercera derrota de la segona fase. 
 Tot i apuntar-se el primer parcial per 
un sol punt de diferència, al segon quart el 
Calafell va distanciar-se en el marcador que 
marcava un 33 a 25 al descans. A la represa, 

de nou, els caleros van haver d'anar a re-
molc i van tornar a perdre el tercer parcial. 
Tot i el bon últim quart dels de l'Ametlla de 
Mar, la remuntada ja no va ser possible, tot 
i l'encert des de la línia de 3 punts. 
 Pol Aguado amb 20 punts va ser el mà-
xim anotador dels caleros, que finalment, 
han acabat la competició en la 4a posició, 
superats per un sol punt per Vila-seca, Ca-
lafell i Teresianes de Tarragona, en aquest 
ordre.  
 Un dels punts a destacar aquesta tem-
porada, ha estat l’increment de públic que 
ha presenciat alguns partits d’aquesta 
temporada, arriben a comptabilitzar prop 
de 200 espectadors al Galetet, en partits 
contra l’Amposta o el Constantí.  

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈11 h - CADET (amistós)
La Cala - Ebre Escola
≈17 h - FILIAL
La Cala - Jesús i Maria B

Diumenge:
≈11 h - INFANTIL (amistós)
La Cala - Ebre Escola

Diumenge passat es tancaven dues 
setmanes on l’Ametlla de Mar ha estat 
la capital de la Tonyina Roja del Medi-
terrani. Durant aquests dies, s’han ser-
vit prop de 6.000 tapes i 1.500 menús 
als restaurants i bars del municipi.
 El nombre de tapes supera les xifres 
d’abans de la pandèmia, mentre que el 
nombre de menús ha estat similar l’any 
2019. Des de l’Àrea Municipal de Turis-
me valoren satisfactòriament les jorna-
des i treballen amb la mirada posada a 
les pròximes Jornades Gastronòmiques 
dedicades als Fideus Rossejats i la Tapa 
Marinera, que estan previstes del 3 fins 
al 12 de juny.

E S P O R T S

L'aleví B de l'AME de l'Ametlla de Mar 
continua en competició a la Copa Prima-
vera. Els caleros després de guanyar la 
setmana passada a l'Ebre Escola Esporti-
va C per 9 gols a 1, s'ho jugaran tot aquest 
dissabte a partir de les 9.30 h al camp de 
l'Amposta D. Una victòria els classificaria 
directament per a la següent ronda i una 
derrota faria que haguessin d'esperar a 
l'últim partit entre els ampostins i l'Ebre 

Escola C per comparar golaveratges.   
 El benjamí Llobarrets va guanyar 5 a 7 
al Perelló i  ha finalitzat la lliga a la 7a posi-
ció. El prebenjamí Seitonillos va perdre al 
Perelló per 3 a 1 i dimarts també perdien 
3 a 5 amb el Jesús i Maria. Els de l'Ametlla 
de Mar han finalitzat la lliga a la 5a posició. 
 El cadet i l’infantil juguen amistosos 
contra l’Ebre Escola, dissabte i diumenge 
a les 11 del matí aquí a casa. 

L'aleví es juga davant 
l'Amposta D, passar 
de ronda a la Copa 
Primavera 

El pàdel calero rep un 
seriós correctiu davant 
del Bahia Mar de la 
Ràpita 
L'equip Federat de Pàdel del Club de Ten-
nis l'Ametlla de Mar, perdre a la pista del 
Bahia Mar de la Ràpita per 3 a 0. 
 La parella Marc Medrano i Jaume Pijo-
an va perdre 6-2 i 6-2, Aitor Lallana i Jordi 
Torres van perdre 6-1 i 6-1, i Ivan Fernán-
dez i Jordi Boyer van perdre 6-3 i 6-3 en la 
que va ser la primera derrota de la tempo-
rada d'aquesta parella. 
 Després d'aquesta derrota, els caleros 
han baixat a la 3a posició de la classificació. 
El pròxim partit, els caleros, juguen amb el 
Pàdel Serramar a Alcanar, 4t classificat. 

El conjunt júnior de 
rítmica es queda a les 
portes del podi a la 
Copa Primavera

El conjunt junior de Gimnàstica Rítmi-
ca de l'AME de l'Ametlla de Mar es va 
classificar a la 4a posició a la 1a fase 
de la Copa Primavera de conjunts dis-
putada a Cerdanyola el passat dissabte 
dia 14 de maig. 
 El conjunt junior està format per 
Anna Vilabrú, Irene Gusils, Maria Fer-
reiro, Mariona Vila i Cloe Gonzalvo, que 
no va poder anar i en el seu lloc es va 
incorporar la rapitenca Mariona Mora. 
 Les gimnastes Eila Gimeno i Leyre-
Farnós participaran el pròxim diumenge 
22 de maig a la Final Nacional de Copa 
Catalana dels nivells 2 i 3 que tindrà lloc 
a Gurb (Girona). 


