
Una vintena de comerços de l’Ametlla de 
Mar s’han sumat a aquesta campanya de 
conscienciació, organitzada des de l’As-
sociació Catalana de Dones de la Mar 
(ACDM), que té l’objectiu de divulgar i 
sensibilitzar sobre l’origen dels residus 
que arriben a la mar i que provoquen tota 
mena d’efectes nocius en la flora i la fauna 
marina.
 Des de la setmana passada, 25 co-
merços del municipi mostren un cartell 
informatiu amb un missatge clar: ‘La mar 
comença aquí. Recull els residus perquè no 

arribin a la mar’. El cartell va acompanyat 
d’un retall de xarxa de pescar i al seu inte-
rior, ampolles de plàstic i/o altres residus.
 «Una campanya de conscienciació que 
pretén donar visibilitat a la problemàtica 
transmetent que l’alta concentració de resi-
dus en els ecosistemes marins, no es generen 
només a les platges o a la mar, sinó que tenen 
el seu origen en les activitats de terra» així 
ho explica la vicepresidenta de l’Associació 
Catalana de Dones de la Mar, Flori Balagué 
Gil.
 Els comerços participants són No 

stress, Esmeralda regals, Begudes Martí, 
Pica Pica, Hotel del Port, Bar Glop, Immo-
biliària Costa Dorada, Miraquecolchon, 
Regals Consarnau, Com a Casa, Brigit, El 
Molí dels Avis, Terra Botiga, Dèlia, Lorena, 
Murciana, Lluna Xics, Maria Ma Elegance, 
Llibreria Sant Jordi, Madeira Decoració, 
Apareket, Felip, Ma Jolie, Can Cisquillo, Vila 
Callau.
 El projecte, que compta amb la col·
laboració de PESCA NETA, té la intenció 
d’estendre’s a altres municipis costaners de 
Catalunya.
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   La campanya és organitzada des de l’Associació Catalana de Dones de la Mar. 

Comerços locals participen en 
una campanya de conscienciació 
sobre els residus a la mar

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

‘La mar comença aquí. Recull els residus perquè no arribin a la mar’ és el nom d’aquesta campanya, 
exposada a diferents comerços del municipi, que mostra un retall de xarxa de pescar amb residus 
dipositats a dins.
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L’equip de futbol aleví B de l’Àrea Muni-
cipal d’Esports de l’Ametlla de Mar s’ha 
classificat per a les semifinals de la Copa 
Terres de l’Ebre de la 3a divisió. 
 Els caleros van guanyar dissabte per 1 
gol a 5 al camp de l’Amposta B i d’aquesta 
manera es van assegurar la primera posició 
del Grup 5 a manca de l’última jornada. 
 Amb 3 gols de Jan Jorba, Saad i un en 
pròpia porta els caleros van fer els deures 
per no dependre dels golaveratges  de l’úl-

tima jornada. 
 Ara els de l’Ametlla de Mar esperen rival 
i el dia 4 de juny disputaran semifinals i final 
a tres al camp del Camarles. De moment 
Gandesa B, Rapitenca D i Jesús i Maria C 
ja estan classificats, i cal esperar a l’última 
jornada per saber qui es classificarà entre 
Batea i Perelló al grup 2 i Ebre Escola D i 
Escola Delta B al grup 6. 

L’aleví B de l’AME es 
classifica a la següent 
ronda de la Copa Terres 
de l’Ebre

4 podis del Club Patí als Òpens Tarragona i 
Girona de patinatge

El Club Patí l’Ametlla de Mar va participar 
el passat cap de setmana en dos fronts 
oberts. Per una banda, l’Open Tarragona 
Promoció per als nivells 1,2,3 i 4 que va 
tenir lloc a Amposta i per l’altra l’Open Gi-

rona Formació pels nivells 5, 6 i 7 que es 
va celebrar a Llers.
 Les competicions es van saldar amb 
quatre podis i alguns resultats que van es-
tar molt prop dels primers llocs.
 Pel que fa a l’open Promoció disputat 
a Amposta, Daniela Pérez va quedar 1a a 
la categoria benjamí nivell 3, Iris Aliau 1a i 
Xènia César 3a a benjamí nivell 4.
 Mentrestant, a l’Open Girona Formació 
de Llers només es va assolir el podi de Laia 
Llambrich a la categoria junior nivell 7.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈18 h - 1r EQUIP
La Cala -Godall

E S P O R T S

El passat cap de setmana es va disputar la 
segona jornada de la 3a prova del Circuit 
Promeses Terres de l’Ebre que s’està ce-
lebrant al Club Esportiu Amposta.
 La calera Mar Cid, que participa en ca-
tegoria Infantil Femení, va perdre per 6/2 
i 6/0, però deixant millors sensacions que 
en el primer partit. En categoria mascu-
lina hi va haver enfrontament calero, ja 
que Rubén Álvarez es va trobar amb Toni 

Ferreiro a quarts de final del quadre de 
consolació en la categoria Aleví, un partit 
molt intens en el que es va imposar Rubén 
per 6/1, 6/7 (5/7) i un súper tiebreak per 
10/7. 
 Així doncs, el pròxim cap de setmana 
es disputarà la 3a jornada a les pistes am-
postines.

Els joves tenistes 
de l’Ametlla de Mar 
continuen al Circuit 
Promeses a Amposta

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

La secció de Gimnàstica Rítmica de 
l'AME va participar dissabte a la Final 
Nacional de Copa Catalana dels nivells 
2 i 3 que va tenir lloc a Gurb (Girona). 
 L'entitat va estar representada per 
les gimnastes Eila Gimeno i Leyre Far-
nós. Eila Gimeno va fer un molt bon 
resultat, ja que es va classificar a la 2a 
posició de la categoria infantil Nivell 2 
en la modalitat de cèrcol. Per la seva 
part, Leyre Farnós va quedar 13a en la 
categoria aleví Nivell 3 en la modalitat 
de pilota. 
 Quant a les pròximes competicions, 
dissabte dia 28 de maig tindrà lloc la 2a 
fase de la Copa Primavera a Torredem-
barra i la 3a a les instal·lacions del Nàstic 
de Tarragona el dia 11 de juny. Abans, 
però, Diumenge dia 29, el Poliesportiu 
Municipal Galetet acollirà a partir de les 
10 del matí, la Trobada de Gimnàstica 
Rítmica del Baix Ebre, una jornada no 
competitiva, que convocarà a més de 
les gimnastes de l’AME de l’Ametlla de 
Mar a altres entitats com el CR Xaloc de 
la Ràpita, CGR Costa Daurada de Vila·
seca, CGR Costa Daurada de la Pobla 
de Mafumet, Reus Deportiu, R Sant 
Jaume, CR Miami Platja, CGR l’Ampo-
lla, Gimnàs Gentsana de Vinaròs i Club 
Mabel de Benicarló. 

El pàdel torna a perdre, però suma un punt que el manté 2n a la lliga 
L'equip federat de pàdel del Club de Ten-
nis de l'Ametlla de Mar va perdre el passat 
diumenge a Alcanar davant del Pàdel Ser-
ramar per 2 a 1 a la 4a Categoria provincial 
de Pàdel, sumant la segona derrota con-
secutiva després de la patida la setmana 
passada a la Ràpita. 

 Els de l'Ametlla de Mar, però, van poder 
sumar un punt important, que els manté en 
la lluita per l'ascens. 
 La parella Marc Medrano i Enric Vila van 
perdre per 6·2 i 6·4, Jordi Boyer i Albert 
Bardí van perdre 6·2 i 6·3, i Jordi Torres i 
Ivan Fernández van guanyar per un doble 

6·0, aconseguint un punt important. 
 Ara els caleros estan a la 2a posició de 
la classificació amb 21 punts, a dos punts 
del nou líder el Marcambrils i un punt per 
davant de Bahiamar de la Ràpita i Serramar 
d'Alcanar, tot i que els rapitencs tenen un 
partit menys. 



D E S T A Q U E M
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El passat dissabte, es van conèixer els gua-
nyadors del 22è Concurs de Fotografia de 
les Terres de l’Ebre, que organitzen conjun-
tament i anualment les àrees de Turisme de 
l’Ametlla de Mar i Deltebre. Enguany, s’han 
presentat 50 participants que han presen-
tat un total de 164 fotografies i entre els 
guanyadors, hi ha quatre noms caleros, do-
tats amb un premi cadascun.
 El guanyador de la categoria de fotos 
fetes a l’Ametlla de Mar ha estat Vicent Pe-
llicer, amb “Albada”, que s’emporta els 400 € 
de premis. En la segona posició, ha quedat la 
fotografia “Fugida al far” de David Hervella, 
de l’Ametlla de Mar, amb 250 € de premi. I la 
tercera posició ha estat per a Carina Balfegó, 

de l’Ametlla de Mar, amb “La Cala, un somni”,  
premiada amb 175 €. El Premi Local ha es-
tat per a “El silenci i les onades” de Cristina 
Quereda, de l’Ametlla de Mar, amb 250 €.
 Pel que fa als guanyadors de la categoria 
de fotos fetes a Deltebre, el 1r premi ha es-
tat per “Paisatge d’hivern” de Jaume Charles, 
amb 400 € de dotació. El segon premi, l’ha 
guanyat Carmen Cortes, amb “Capvespre al 
Delta”, amb 250 € de premi. La tercera po-
sició ha estat per a la fotografia “Submergits 
a la boira” de Javier Revilla, de l’Ametlla de 
Mar. El Premi Local de Deltebre a la millor 
fotografia, dotat amb 250€, ha estat per a 
“Fangar duna” d’Arseni Arques.
 Quant a la resta de premis, es poden 

consultar a www.lacalartv.cat
 La regidora de Turisme, Maite Boquera, 
agraeix els participants d'enguany i expli-
ca que «és un concurs que porta centenars 
d’imatges espectaculars d’alguns dels racons, 
colors i moments més atractius del nostre ter-
ritori».
 Les fotografies guanyadores s’exposa-
ran, com és habitual, al Centre d’Interpre-
tació de la Pesca (CIP) durant els mesos de 
juliol i agost.

La regidoria de Turisme, Comerç i Civisme 
ha posat en marxa un Sorteig de Primavera 
de Comerç a través d’Instagram, amb l’ob-
jectiu de promocionar el comerç local. 
 Des de divendres passat, comprar a les 
botigues de l’Ametlla de Mar pot tenir premi. 
Per participar en aquest sorteig, es pot fer 
de dues maneres diferents: publicar una foto 
teva fent la teva compra a qualsevol dels es-
tabliments col·laboradors al teu perfil d’Ins-
tagram o a una story, etiquetant a la botiga, 
si és que té perfil a Instagram, i també a @
ametllademarshopping i amb els 2 hashtags 

#AmetlladeMar i #AmetlladeMarShopping.
 Excepcionalment, les persones que no 
tinguin perfil a Instagram, serà l’establiment, 
l’encarregat de penjar la foto a l’story.
 Els participants han de tenir el perfil pú-
blic i seguir a @ametllademarshopping. Les 
fotografies es podran publicar fins a les 20 h 
de la tarda del 29 de maig.
 Maite Boquera, la regidora de Comerç, 
explica que «és una manera d’incentivar, re-
activar i donar suport al comerç local».
 El sorteig es farà en directe pel perfil @

ametllademarshopping el divendres dia 3 de 
juny a les 12 h. El guanyador s’emportarà un 
txec·compra per valor de 440 € que podrà 
gastar de manera íntegra o parcial a qualse-
vol dels 22 comerços col·laboradors. La vali-
desa del txec·compra serà fins al 31 d’agost 
de 2022.
 Els establiments participants són: Apa-
reke’t Lluís Àngel, Arrans De Tap, Can Cis-
quillo Sabateriaesports, Carmen Blanch De-
signs, Esmeralda regals, Esports Alex, KLM 
store, Lluna Xics, Madeira Decoració, Majo-
lie Boutique, Melania Domenech Llenceria, 
Merceria Vila Callau, Miraquecolchon, Opti-
mus Ferreteria, Òptica punt visual, Papereria 
Cipri, Pastisseria Neus, Peixateria La Llotja 
de la Cala, Regals Consarnau, Serafí Expert, 
Store.klm, Sushimar.

Aquesta primavera, 
comprar al comerç local 
té premi

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l'Amet-
lla de Mar jugarà l'últim partit d'aquesta 
temporada, aquest dissabte a les 18 h a 
casa davant del Godall. Els caleros amb la 
7a posició assegurada volen deixar una 
bona impressió als aficionats. 
 Els de l'Ametlla de Mar s'acomiadaran de 
la seva afició amb la intenció de sumar una 
nova victòria. Els caleros, ja tenen assegu-
rada la 7a posició a la lliga de 3a Catalana, 
i s'enfrontaran al Godall, equip que és 12è 
amb 26 punts i que ha pogut respirar en les 
darreres jornades pel més que probable des-
cans de l'Amposta B. 
 Els caleros van perdre per 4 gols a 0 al 
camp del Jesús Catalonia diumenge passat, 
equip que amb aquesta victòria, es procla-
mava campió de lliga i, per tant, nou equip de 

2a Catalana la pròxima temporada. D'aques-
ta manera el Jesús es va revenjar de l'equip 
calero, que ha estat un dels tres equips que 
ha aconseguit guanyar·los aquesta tempora-
da. 
 Per la seva part, el filial visita el camp del 
Jesús Catalonia B dissabte a les 16.30 h. A 
manca de tres partits per finalitzar la lliga els 
caleros volen millorar la 9a posició que ocu-
pa ara. El partit té l'atractiu de la classificació, 
ja que caleros i jesusencs estan separats no-
més per dos punts. 
 Cal recordar que la Cala B va perdre a 
casa dissabte per 1 a 2 davant del Jesús i Ma-
ria B, amb un solitari gol de Gerard Pallarès, 
trencant la ratxa de sis partits sense perdre. 

El 1r equip de la Cala 
acomiada la temporada 
davant del Godall 

Aquest dilluns han començat les obres 
d’adequació del carrer Camarles, el tram 
que comprèn el carrer Hort d’Albacar fins 
a l’11 de setembre. Un tram que està sense 
urbanitzar i a partir d’ara, s’adequarà inte-
gralment amb la creació d’un nou vial. 
 Els treballs consistiran en l’habilitació 
d’una calçada i voreres, amb l’adequació 
del terreny i la seva posterior pavimentació 
amb asfalt, i la instal·lació de diversos serveis 
d’enllumenat, aigua i clavegueram.

 A causa de l’inici de les obres, l’accés 
a l’Escola Sant Jordi pels alumnes d’Infan-
til, ·habilitat amb motiu de la Covid·19 per 
complir amb les distàncies i l’entrada esglao-
nada·, deixarà d’utilitzar·se i l’alumnat entra-
rà per l’entrada principal. Mentre que l’accés 
a l’hort escolar des del centre educatiu i a 
l’àrea d’esbarjo dels gossos queden garantits 
pels vianants, amb passos provisionals.
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, re-
marca que «es tracta d’una obra important 
que permetrà connectar la trama urbana 
d’aquesta zona del municipi, on hi ha situats 
els diferents centres educatius».
 El projecte, finançat majoritàriament 
pel Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona, té un cost final de 
157.632 € amb IVA inclòs.

S’inicia l’adequació del carrer Camarles

S’entreguen els premis del 22è Concurs de 
Fotografia Paisatgística de les Terres de l’Ebre

de C O M U N I C A T S

▪ L'AMPA de l'Institut Candelera comunica que 
amb motiu de la festa de 3r d'ESO, pro viatge fi 
de curs, estan a la venda les entrades del sopar 
del dia 10 de juny, per recaptar fons, fins al 
divendres 27 de maig, de 9 a 10 h i d'11.30 a 
12.30 h, a la cantina del mateix Institut.

▪ La SCER informa que aquest diumenge 29 de 
maig a les 10 h a la sala de la SCER, hi haurà 
l'assemblea general ordinària de socis de 
l'entitat.

▪ 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. 

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia P. Olivella.

L’Ametlla de Mar ha renovat el seu conve-
ni de col·laboració amb Nàutic Parc Cos-
ta Daurada i Terres de l’Ebre.  D’aquesta 
manera, l’entitat es compromet, un any 
més, a coordinar l’acció dels set municipis 
associats, com La Cala, per oferir i promo-
cionar un producte format per allotjament 
i activitats d’estada turística al mar, diver-
sificar l’oferta turística i desestacionalitzar 
la temporada.
 L’alcalde, Jordi Gaseni, acompanyat per 
la regidora de Turisme, Maite Boquera, el ge-
rent de Nàutic Parc, Jordi Rom i el membre 
de la junta, David Puente, han signat l’acord 
aquest divendres 20 de maig,  al Centre d’In-
terpretació de la Pesca. Com l’any passat, la 
renovació s’està duent a terme individual-
ment a cada municipi.

 Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de 
l’Ebre es compromet a fer la promoció de les 
activitats de les empreses associades amb 
l’assistència a fires i workshops, press i fam 
trips, l’edició de catàlegs i fullets i suports 
digitals. I a comercialitzar els productes d’oci 
nàutic de les empreses associades, utilitzant 
els seus canals propis i acords amb agències, 
tour operadors i plataformes.
 Com a novetat, Nàutic Parc ha cedit un 
suport informatiu amb un codi QR exclusiu 
al departament de Turisme de l’Ametlla de 
Mar, per tal que els visitants de les oficines 
de Turisme puguin escanejar el codi QR i fer 
reserves d’activitats de Nàutic Parc.

La Cala renova el seu 
compromís amb Nàutic 
Parc

E S P O R T S

Les tonyineres 
inicien la campanya 
de tonyina roja de 
l'encerclament

Les quatre barques tonyinaires de 
l’Ametlla de Mar, acompanyades per al-
tres embarcacions amb qui tenen acords 
comercials i altres vaixells de suport, 
han sortit, aquest dijous, en direcció al 
calador balear. La campanya s'allarga-
rà fins a l'1 de juliol, tot i que, com ha 
passat en els darrers anys, s’espera que 
les embarcacions tornin, en pocs dies, a 
port, amb tota la quota capturada.
 El Grup Balfegó ·amb les embarcaci-
ons Tio Gel II i la Frau II· té assignada una 
quota de captura pròpia de 550 tones de 
tonyina. Tot i que amb els drets de pesca 
adquirits a altres sectors pesquers i els 
acords comercials amb la calera Gèpus 
·que té 212 tones assignades· i amb les 
quatre barques franceses, dos d’italianes, 
fan un total de 2.485 tones de tonyina. 
Les tres embarcacions caleres aporten el 
58% de la quota de Balfegó i els vaixells 
de nacionalitat francesa i italiana, el 29% 
i 13% restant, respectivament. A la cam-
panya, hi participen 5 vaixells de suport i 
16 remolcadors i prop de 300 persones 
empleades.
 L’adjunt a direcció del Grup Balfegó, 
Juanjo Navarro, explica que «durant la 
campanya s’aplicarà un protocol únic en la 
pesquera de l'encerclament i pioner en se-
guretat i digitalització que facilita les mani-
obres i incrementa la qualitat del producte, 
a més de proporcionar major seguretat als 
mariners i millorar el benestar dels animals».
 Pel que fa a l’altra embarcació calera, 
la Leonardo Brull, amb acords comercials 
amb el grup Fuentes e Hijos, amb seu a 
Múrcia, té una quota de captura de 246 
tones. Les dues embarcacions de Fuen-
tes tenen una quota assignada de 525 
tones i amb els acords comercials i drets 
de pesca adquirits, puja a 4.090 tones.
 De fet, l’estat espanyol, amb una quo-
ta de 6.093 tones, és el país europeu que 
més tonyina extreu del Mediterrani i l’At-
làntic Nord. La seva quota es reparteix 
entre els vaixells d’encerclament, les al-
madraves, vaixells de Canàries, d’esquer 
viu del Cantàbric, canyers de l’Estret, pa-
langrers i altres embarcacions artesanals.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha co-
mençat els treballs per renovar el material 
de les dutxes d’algunes platges principals 
del municipi, com l’Alguer, Sant Jordi i Cala 
Vidre. La fusta existent serà substituïda per 
un tipus de pedra, amb l’objectiu d’incre-
mentar la seguretat de les platges i garantir 
la durabilitat del seu equipament. 
 Davant les destrosses a l’equipament i 

mobiliari de les platges, causats pels darrers 
temporals, i també la poca fiabilitat del ma-
terial actual, l’Ajuntament ha decidit apostar 
per un altre tipus de material.
 Així, les superfícies de les dutxes de fus-
ta de l’Alguer han estat canviades per pedra. 
Una renovació que continuarà a la platja de 
Sant Jordi i a la Cala Vidre. 

L’Ajuntament canvia el 
material de les dutxes 
d’algunes platges 
principals
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ran, com és habitual, al Centre d’Interpre-
tació de la Pesca (CIP) durant els mesos de 
juliol i agost.

La regidoria de Turisme, Comerç i Civisme 
ha posat en marxa un Sorteig de Primavera 
de Comerç a través d’Instagram, amb l’ob-
jectiu de promocionar el comerç local. 
 Des de divendres passat, comprar a les 
botigues de l’Ametlla de Mar pot tenir premi. 
Per participar en aquest sorteig, es pot fer 
de dues maneres diferents: publicar una foto 
teva fent la teva compra a qualsevol dels es-
tabliments col·laboradors al teu perfil d’Ins-
tagram o a una story, etiquetant a la botiga, 
si és que té perfil a Instagram, i també a @
ametllademarshopping i amb els 2 hashtags 

#AmetlladeMar i #AmetlladeMarShopping.
 Excepcionalment, les persones que no 
tinguin perfil a Instagram, serà l’establiment, 
l’encarregat de penjar la foto a l’story.
 Els participants han de tenir el perfil pú-
blic i seguir a @ametllademarshopping. Les 
fotografies es podran publicar fins a les 20 h 
de la tarda del 29 de maig.
 Maite Boquera, la regidora de Comerç, 
explica que «és una manera d’incentivar, re-
activar i donar suport al comerç local».
 El sorteig es farà en directe pel perfil @

ametllademarshopping el divendres dia 3 de 
juny a les 12 h. El guanyador s’emportarà un 
txec·compra per valor de 440 € que podrà 
gastar de manera íntegra o parcial a qualse-
vol dels 22 comerços col·laboradors. La vali-
desa del txec·compra serà fins al 31 d’agost 
de 2022.
 Els establiments participants són: Apa-
reke’t Lluís Àngel, Arrans De Tap, Can Cis-
quillo Sabateriaesports, Carmen Blanch De-
signs, Esmeralda regals, Esports Alex, KLM 
store, Lluna Xics, Madeira Decoració, Majo-
lie Boutique, Melania Domenech Llenceria, 
Merceria Vila Callau, Miraquecolchon, Opti-
mus Ferreteria, Òptica punt visual, Papereria 
Cipri, Pastisseria Neus, Peixateria La Llotja 
de la Cala, Regals Consarnau, Serafí Expert, 
Store.klm, Sushimar.

Aquesta primavera, 
comprar al comerç local 
té premi

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l'Amet-
lla de Mar jugarà l'últim partit d'aquesta 
temporada, aquest dissabte a les 18 h a 
casa davant del Godall. Els caleros amb la 
7a posició assegurada volen deixar una 
bona impressió als aficionats. 
 Els de l'Ametlla de Mar s'acomiadaran de 
la seva afició amb la intenció de sumar una 
nova victòria. Els caleros, ja tenen assegu-
rada la 7a posició a la lliga de 3a Catalana, 
i s'enfrontaran al Godall, equip que és 12è 
amb 26 punts i que ha pogut respirar en les 
darreres jornades pel més que probable des-
cans de l'Amposta B. 
 Els caleros van perdre per 4 gols a 0 al 
camp del Jesús Catalonia diumenge passat, 
equip que amb aquesta victòria, es procla-
mava campió de lliga i, per tant, nou equip de 

2a Catalana la pròxima temporada. D'aques-
ta manera el Jesús es va revenjar de l'equip 
calero, que ha estat un dels tres equips que 
ha aconseguit guanyar·los aquesta tempora-
da. 
 Per la seva part, el filial visita el camp del 
Jesús Catalonia B dissabte a les 16.30 h. A 
manca de tres partits per finalitzar la lliga els 
caleros volen millorar la 9a posició que ocu-
pa ara. El partit té l'atractiu de la classificació, 
ja que caleros i jesusencs estan separats no-
més per dos punts. 
 Cal recordar que la Cala B va perdre a 
casa dissabte per 1 a 2 davant del Jesús i Ma-
ria B, amb un solitari gol de Gerard Pallarès, 
trencant la ratxa de sis partits sense perdre. 

El 1r equip de la Cala 
acomiada la temporada 
davant del Godall 

Aquest dilluns han començat les obres 
d’adequació del carrer Camarles, el tram 
que comprèn el carrer Hort d’Albacar fins 
a l’11 de setembre. Un tram que està sense 
urbanitzar i a partir d’ara, s’adequarà inte-
gralment amb la creació d’un nou vial. 
 Els treballs consistiran en l’habilitació 
d’una calçada i voreres, amb l’adequació 
del terreny i la seva posterior pavimentació 
amb asfalt, i la instal·lació de diversos serveis 
d’enllumenat, aigua i clavegueram.

 A causa de l’inici de les obres, l’accés 
a l’Escola Sant Jordi pels alumnes d’Infan-
til, ·habilitat amb motiu de la Covid·19 per 
complir amb les distàncies i l’entrada esglao-
nada·, deixarà d’utilitzar·se i l’alumnat entra-
rà per l’entrada principal. Mentre que l’accés 
a l’hort escolar des del centre educatiu i a 
l’àrea d’esbarjo dels gossos queden garantits 
pels vianants, amb passos provisionals.
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, re-
marca que «es tracta d’una obra important 
que permetrà connectar la trama urbana 
d’aquesta zona del municipi, on hi ha situats 
els diferents centres educatius».
 El projecte, finançat majoritàriament 
pel Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona, té un cost final de 
157.632 € amb IVA inclòs.

S’inicia l’adequació del carrer Camarles

S’entreguen els premis del 22è Concurs de 
Fotografia Paisatgística de les Terres de l’Ebre

de C O M U N I C A T S

▪ L'AMPA de l'Institut Candelera comunica que 
amb motiu de la festa de 3r d'ESO, pro viatge fi 
de curs, estan a la venda les entrades del sopar 
del dia 10 de juny, per recaptar fons, fins al 
divendres 27 de maig, de 9 a 10 h i d'11.30 a 
12.30 h, a la cantina del mateix Institut.

▪ La SCER informa que aquest diumenge 29 de 
maig a les 10 h a la sala de la SCER, hi haurà 
l'assemblea general ordinària de socis de 
l'entitat.

▪ 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. 

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia P. Olivella.

L’Ametlla de Mar ha renovat el seu conve-
ni de col·laboració amb Nàutic Parc Cos-
ta Daurada i Terres de l’Ebre.  D’aquesta 
manera, l’entitat es compromet, un any 
més, a coordinar l’acció dels set municipis 
associats, com La Cala, per oferir i promo-
cionar un producte format per allotjament 
i activitats d’estada turística al mar, diver-
sificar l’oferta turística i desestacionalitzar 
la temporada.
 L’alcalde, Jordi Gaseni, acompanyat per 
la regidora de Turisme, Maite Boquera, el ge-
rent de Nàutic Parc, Jordi Rom i el membre 
de la junta, David Puente, han signat l’acord 
aquest divendres 20 de maig,  al Centre d’In-
terpretació de la Pesca. Com l’any passat, la 
renovació s’està duent a terme individual-
ment a cada municipi.

 Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de 
l’Ebre es compromet a fer la promoció de les 
activitats de les empreses associades amb 
l’assistència a fires i workshops, press i fam 
trips, l’edició de catàlegs i fullets i suports 
digitals. I a comercialitzar els productes d’oci 
nàutic de les empreses associades, utilitzant 
els seus canals propis i acords amb agències, 
tour operadors i plataformes.
 Com a novetat, Nàutic Parc ha cedit un 
suport informatiu amb un codi QR exclusiu 
al departament de Turisme de l’Ametlla de 
Mar, per tal que els visitants de les oficines 
de Turisme puguin escanejar el codi QR i fer 
reserves d’activitats de Nàutic Parc.

La Cala renova el seu 
compromís amb Nàutic 
Parc

E S P O R T S

Les tonyineres 
inicien la campanya 
de tonyina roja de 
l'encerclament

Les quatre barques tonyinaires de 
l’Ametlla de Mar, acompanyades per al-
tres embarcacions amb qui tenen acords 
comercials i altres vaixells de suport, 
han sortit, aquest dijous, en direcció al 
calador balear. La campanya s'allarga-
rà fins a l'1 de juliol, tot i que, com ha 
passat en els darrers anys, s’espera que 
les embarcacions tornin, en pocs dies, a 
port, amb tota la quota capturada.
 El Grup Balfegó ·amb les embarcaci-
ons Tio Gel II i la Frau II· té assignada una 
quota de captura pròpia de 550 tones de 
tonyina. Tot i que amb els drets de pesca 
adquirits a altres sectors pesquers i els 
acords comercials amb la calera Gèpus 
·que té 212 tones assignades· i amb les 
quatre barques franceses, dos d’italianes, 
fan un total de 2.485 tones de tonyina. 
Les tres embarcacions caleres aporten el 
58% de la quota de Balfegó i els vaixells 
de nacionalitat francesa i italiana, el 29% 
i 13% restant, respectivament. A la cam-
panya, hi participen 5 vaixells de suport i 
16 remolcadors i prop de 300 persones 
empleades.
 L’adjunt a direcció del Grup Balfegó, 
Juanjo Navarro, explica que «durant la 
campanya s’aplicarà un protocol únic en la 
pesquera de l'encerclament i pioner en se-
guretat i digitalització que facilita les mani-
obres i incrementa la qualitat del producte, 
a més de proporcionar major seguretat als 
mariners i millorar el benestar dels animals».
 Pel que fa a l’altra embarcació calera, 
la Leonardo Brull, amb acords comercials 
amb el grup Fuentes e Hijos, amb seu a 
Múrcia, té una quota de captura de 246 
tones. Les dues embarcacions de Fuen-
tes tenen una quota assignada de 525 
tones i amb els acords comercials i drets 
de pesca adquirits, puja a 4.090 tones.
 De fet, l’estat espanyol, amb una quo-
ta de 6.093 tones, és el país europeu que 
més tonyina extreu del Mediterrani i l’At-
làntic Nord. La seva quota es reparteix 
entre els vaixells d’encerclament, les al-
madraves, vaixells de Canàries, d’esquer 
viu del Cantàbric, canyers de l’Estret, pa-
langrers i altres embarcacions artesanals.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha co-
mençat els treballs per renovar el material 
de les dutxes d’algunes platges principals 
del municipi, com l’Alguer, Sant Jordi i Cala 
Vidre. La fusta existent serà substituïda per 
un tipus de pedra, amb l’objectiu d’incre-
mentar la seguretat de les platges i garantir 
la durabilitat del seu equipament. 
 Davant les destrosses a l’equipament i 

mobiliari de les platges, causats pels darrers 
temporals, i també la poca fiabilitat del ma-
terial actual, l’Ajuntament ha decidit apostar 
per un altre tipus de material.
 Així, les superfícies de les dutxes de fus-
ta de l’Alguer han estat canviades per pedra. 
Una renovació que continuarà a la platja de 
Sant Jordi i a la Cala Vidre. 

L’Ajuntament canvia el 
material de les dutxes 
d’algunes platges 
principals



Una vintena de comerços de l’Ametlla de 
Mar s’han sumat a aquesta campanya de 
conscienciació, organitzada des de l’As-
sociació Catalana de Dones de la Mar 
(ACDM), que té l’objectiu de divulgar i 
sensibilitzar sobre l’origen dels residus 
que arriben a la mar i que provoquen tota 
mena d’efectes nocius en la flora i la fauna 
marina.
 Des de la setmana passada, 25 co-
merços del municipi mostren un cartell 
informatiu amb un missatge clar: ‘La mar 
comença aquí. Recull els residus perquè no 

arribin a la mar’. El cartell va acompanyat 
d’un retall de xarxa de pescar i al seu inte-
rior, ampolles de plàstic i/o altres residus.
 «Una campanya de conscienciació que 
pretén donar visibilitat a la problemàtica 
transmetent que l’alta concentració de resi-
dus en els ecosistemes marins, no es generen 
només a les platges o a la mar, sinó que tenen 
el seu origen en les activitats de terra» així 
ho explica la vicepresidenta de l’Associació 
Catalana de Dones de la Mar, Flori Balagué 
Gil.
 Els comerços participants són No 

stress, Esmeralda regals, Begudes Martí, 
Pica Pica, Hotel del Port, Bar Glop, Immo-
biliària Costa Dorada, Miraquecolchon, 
Regals Consarnau, Com a Casa, Brigit, El 
Molí dels Avis, Terra Botiga, Dèlia, Lorena, 
Murciana, Lluna Xics, Maria Ma Elegance, 
Llibreria Sant Jordi, Madeira Decoració, 
Apareket, Felip, Ma Jolie, Can Cisquillo, Vila 
Callau.
 El projecte, que compta amb la col·
laboració de PESCA NETA, té la intenció 
d’estendre’s a altres municipis costaners de 
Catalunya.

Butlletí Setmanal n. 389/  27 de maig de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   La campanya és organitzada des de l’Associació Catalana de Dones de la Mar. 

Comerços locals participen en 
una campanya de conscienciació 
sobre els residus a la mar

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

‘La mar comença aquí. Recull els residus perquè no arribin a la mar’ és el nom d’aquesta campanya, 
exposada a diferents comerços del municipi, que mostra un retall de xarxa de pescar amb residus 
dipositats a dins.
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L’equip de futbol aleví B de l’Àrea Muni-
cipal d’Esports de l’Ametlla de Mar s’ha 
classificat per a les semifinals de la Copa 
Terres de l’Ebre de la 3a divisió. 
 Els caleros van guanyar dissabte per 1 
gol a 5 al camp de l’Amposta B i d’aquesta 
manera es van assegurar la primera posició 
del Grup 5 a manca de l’última jornada. 
 Amb 3 gols de Jan Jorba, Saad i un en 
pròpia porta els caleros van fer els deures 
per no dependre dels golaveratges  de l’úl-

tima jornada. 
 Ara els de l’Ametlla de Mar esperen rival 
i el dia 4 de juny disputaran semifinals i final 
a tres al camp del Camarles. De moment 
Gandesa B, Rapitenca D i Jesús i Maria C 
ja estan classificats, i cal esperar a l’última 
jornada per saber qui es classificarà entre 
Batea i Perelló al grup 2 i Ebre Escola D i 
Escola Delta B al grup 6. 

L’aleví B de l’AME es 
classifica a la següent 
ronda de la Copa Terres 
de l’Ebre

4 podis del Club Patí als Òpens Tarragona i 
Girona de patinatge

El Club Patí l’Ametlla de Mar va participar 
el passat cap de setmana en dos fronts 
oberts. Per una banda, l’Open Tarragona 
Promoció per als nivells 1,2,3 i 4 que va 
tenir lloc a Amposta i per l’altra l’Open Gi-

rona Formació pels nivells 5, 6 i 7 que es 
va celebrar a Llers.
 Les competicions es van saldar amb 
quatre podis i alguns resultats que van es-
tar molt prop dels primers llocs.
 Pel que fa a l’open Promoció disputat 
a Amposta, Daniela Pérez va quedar 1a a 
la categoria benjamí nivell 3, Iris Aliau 1a i 
Xènia César 3a a benjamí nivell 4.
 Mentrestant, a l’Open Girona Formació 
de Llers només es va assolir el podi de Laia 
Llambrich a la categoria junior nivell 7.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈18 h - 1r EQUIP
La Cala -Godall

E S P O R T S

El passat cap de setmana es va disputar la 
segona jornada de la 3a prova del Circuit 
Promeses Terres de l’Ebre que s’està ce-
lebrant al Club Esportiu Amposta.
 La calera Mar Cid, que participa en ca-
tegoria Infantil Femení, va perdre per 6/2 
i 6/0, però deixant millors sensacions que 
en el primer partit. En categoria mascu-
lina hi va haver enfrontament calero, ja 
que Rubén Álvarez es va trobar amb Toni 

Ferreiro a quarts de final del quadre de 
consolació en la categoria Aleví, un partit 
molt intens en el que es va imposar Rubén 
per 6/1, 6/7 (5/7) i un súper tiebreak per 
10/7. 
 Així doncs, el pròxim cap de setmana 
es disputarà la 3a jornada a les pistes am-
postines.

Els joves tenistes 
de l’Ametlla de Mar 
continuen al Circuit 
Promeses a Amposta

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

La secció de Gimnàstica Rítmica de 
l'AME va participar dissabte a la Final 
Nacional de Copa Catalana dels nivells 
2 i 3 que va tenir lloc a Gurb (Girona). 
 L'entitat va estar representada per 
les gimnastes Eila Gimeno i Leyre Far-
nós. Eila Gimeno va fer un molt bon 
resultat, ja que es va classificar a la 2a 
posició de la categoria infantil Nivell 2 
en la modalitat de cèrcol. Per la seva 
part, Leyre Farnós va quedar 13a en la 
categoria aleví Nivell 3 en la modalitat 
de pilota. 
 Quant a les pròximes competicions, 
dissabte dia 28 de maig tindrà lloc la 2a 
fase de la Copa Primavera a Torredem-
barra i la 3a a les instal·lacions del Nàstic 
de Tarragona el dia 11 de juny. Abans, 
però, Diumenge dia 29, el Poliesportiu 
Municipal Galetet acollirà a partir de les 
10 del matí, la Trobada de Gimnàstica 
Rítmica del Baix Ebre, una jornada no 
competitiva, que convocarà a més de 
les gimnastes de l’AME de l’Ametlla de 
Mar a altres entitats com el CR Xaloc de 
la Ràpita, CGR Costa Daurada de Vila·
seca, CGR Costa Daurada de la Pobla 
de Mafumet, Reus Deportiu, R Sant 
Jaume, CR Miami Platja, CGR l’Ampo-
lla, Gimnàs Gentsana de Vinaròs i Club 
Mabel de Benicarló. 

El pàdel torna a perdre, però suma un punt que el manté 2n a la lliga 
L'equip federat de pàdel del Club de Ten-
nis de l'Ametlla de Mar va perdre el passat 
diumenge a Alcanar davant del Pàdel Ser-
ramar per 2 a 1 a la 4a Categoria provincial 
de Pàdel, sumant la segona derrota con-
secutiva després de la patida la setmana 
passada a la Ràpita. 

 Els de l'Ametlla de Mar, però, van poder 
sumar un punt important, que els manté en 
la lluita per l'ascens. 
 La parella Marc Medrano i Enric Vila van 
perdre per 6·2 i 6·4, Jordi Boyer i Albert 
Bardí van perdre 6·2 i 6·3, i Jordi Torres i 
Ivan Fernández van guanyar per un doble 

6·0, aconseguint un punt important. 
 Ara els caleros estan a la 2a posició de 
la classificació amb 21 punts, a dos punts 
del nou líder el Marcambrils i un punt per 
davant de Bahiamar de la Ràpita i Serramar 
d'Alcanar, tot i que els rapitencs tenen un 
partit menys. 


