
A partir d’aquest divendres i fins al 12 
de juny, catorze restaurants del municipi 
ofereixen menús amb els fideus rossejats 
com a plat principal. A més, paral·lelament 
també hi ha la Ruta de la Tapa Marinera a 
tretze bars del municipi, tapes elaborades 
amb el peix de la Cala. La Diada d’aques-
tes Jornades serà el 12 de juny coincidint 
amb la Fira de la Mar.
 Durant aquests dies, els cuiners dels 
restaurants participants elaboraran aquest 
plat típic mariner, fet de receptes tradicio-
nals o d’altres de més innovadores i acom-
panyat de diferents espècies de proximitat, 
com pop, sardina, sípia o gamba. Els preus 
per persona ronden entre els 20 i 45 euros, 
amb menús complets i maridats amb vins 
de la DO Terra Alta.
 Un peix que també serà present en for-
ma de tapa a la Ruta de la Tapa Marinera. 
Gyoza amb calamar negre i eco-pastanaga, 
crujicoctel de rap i llagostí, torrada amb 
alvocat verduretes i peix fumat són algu-
nes d’aquestes tapes. El preu per tapa amb 
quinto Heineken és de 3,5 euros.
 La regidora de Turisme, Maite Boque-
ra, remarca que «la voluntat és promocionar 

els productes de proximitat i posar en valor 
aquest plat típic mariner».
 Les persones que facin la Ruta de Ta-
pes, omplint una butlleta amb els segells 
de cinc establiments diferents entraran en 
el sorteig de menús dobles a les pròximes 
jornades i de 10 viatges amb el Tuna Tour.
 A més, també es pot participar en el 
Concurs a Instagram per guanyar dos me-
nús dobles per gaudir a les pròximes jor-
nades del mes d’octubre. Els participants 
hauran de publicar les seves fotografies 
relacionades amb les jornades, amb els 
hashtags: #FideusRossejats22 i #Ametlla-
deMar, ser seguidors de @turismeametlla-
demar a Instagram i tenir el perfil públic.
 Les jornades culminaran el 12 de juny 
amb la celebració de la XXVI Diada dels Fi-
deus Rossejats, coincidint amb la Fira de la 
Mar que se celebrarà del 10 al 12 de juny, al 
port pesquer. Una diada que comptarà amb 
el tradicional Concurs de Fideus de 10 a 14 
h del matí i altres activitats previstes durant 
el dia, emmarcades dins la Fira de la Mar.
 Es poden consultar els menús i tapes 
de les Jornades, a www.visitametllademar.
com.
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   Els fideus rossejats és el plat principal dels menús d'aquestes Jornades.

Els fideus rossejats 
protagonitzen les 
Jornades Gastronòmiques 
de l’Ametlla de Mar

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

Del 3 al 12 de juny, menús i tapes als bars i restaurants del municipi.
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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 semifi-
nals 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. 

El 1r equip de futbol 
s'acomiada de l'afició 
golejant al Godall per 
5 a 0 

El Trofeu Valors de dissabte se solidaritza amb 
els afectats per Neurofibromatosi 

El Trofeu que començarà a les 10 h i 
s'allargarà fins a l'hora de dinar, està pen-
sat en format de trobada recreativa, ja 
que més enllà de si els partits es perden 

o es guanyen, no hi haurà format compe-
tició. L'objectiu principal és que els joves 
jugadors gaudeixin del joc i poder recap-
tar fons per ajudar a la investigació de la 
Neurofibromatosi. 
 El Perelló, el Base l'Hospitalet de l'Infant 
i el Mora la Nova acompanyaran als Seito-
nillos de la Cala en categoria prebenjamí, 
mentre que en categoria benjamí, jugaran 
el Perelló, el Jesús Catalonia i el Camarles, 
juntament amb els Llobarrets de la Cala. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Divendres:
≈20.45 h - FILIAL
La Cala - La Fatarella

Dissabte:
≈10 h - TROFEU VALORS

E S P O R T S

El Club Patí l'Ametlla de Mar va triomfar 
el passat dissabte al Campionat Territori-
al de Xous Promoció que es va disputar al 
Pla de Santa Maria. 
 El quartet promoció Androides va 
aconseguir la primera posició entre els 
sis quartets participants, i classificant-se 
automàticament per a la final de la Copa 
Catalana que s'ha de disputar a Girona.  
 Per la seva part, el grup xou Crispetes B 

1, que era la primera vegada que compe-
tia, va aconseguir una meritòria 3a posició 
entre els deu xous inscrits.  
 L'entitat calera participarà aquest cap 
de setmana amb 9 integrants a l'Open Tar-
ragona Formació per als nivells 5, 6 i 7 que 
tindrà lloc a Alcanar. 

Podis en Xou i Quartet 
a la Final Territorial pel 
patinatge calero 

Calafat acull la 1a 
prova de la Copa 
d’Espanya de 
Rallycross 

El Circuit de Calafat de l’Ametlla de 
Mar acull aquest cap de setmana, els 
dies 4 i 5 de juny el 1r Trofeu RX Cala-
fat, prova puntuable pel Copa d’Espa-
nya de Rallycross. 
 La unió de forces de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, el Circuit de 
Calafat i V-Line, empresa organitzado-
ra, ha fet possible la posada en marxa 
d’aquest trofeu, que tindrà una segona 
edició al mes de novembre. 
 Totes les categories en joc hauran 
de completar un recorregut mixt entre 
asfalt i terra. Aquesta primera prova 
serà tancada al públic a l’espera de mi-
llorar les instal·lacions de cara a la sego-
na prova del mes de novembre. 
 El circuit de Rallycross de Calafat és 
un circuit amb una longitud d'uns 1.238 
metres en el qual se sol rodar en sentit 
de les agulles del rellotge. Compta amb 
dues parts diferenciades, una d'asfalt i 
una altra de terra, sent la terra la que 
ocupa un percentatge major respecte a 
l'asfalt (54% - 46%). 
 La sortida del traçat es troba en la 
recta principal de la variant de velocitat, 
arrencant en sentit contrari al mateix 
per a enllaçar amb l'última corba del cir-
cuit de rallycross a l'altura de l'entrada 
al Pit Lane. 

7a posició de la rítmica calera a la Copa Catalana de Conjunts

El Conjunt junior nivell 4 de la secció de 
Gimnàstica Rítmica de l'AME de l'Ametlla 
de Mar va obtenir la 7a posició a la 2a fase 
de la Copa Catalana de conjunts, que va 
tenir lloc dissabte passat dia 28 de maig a 
Torredembarra. 
 Les caleres no van estar tan encertades 
com a la 1a fase. Ara, les de l'Ametlla de 
Mar hauran d'esperar a la 3a fase que tin-

drà lloc l'11 de juny a les instal·lacions del 
Nàstic de Tarragona. 
 A més, diumenge va tenir lloc al Polies-
portiu Municipal la Trobada de Gimnàstica 
Rítmica del Baix Ebre, que va convocar a 
prop de 200 gimnastes de 10 clubs i on 
es va fer un acte de comiat de la gimnasta 
local Mar Colen que deixa la gimnàstica a 
causa dels estudis. 

Es presentaran les 
visites guiades a les 
Fortificacions

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
realitzarà l’acte de presentació so-
bre el cicle de visites guiades al Bún-
quer d’Artilleria de Costa, conegut 
popularment com ‘Fortificacions’. 
La jornada, que tindrà lloc aquest 
dissabte a les 10 h a les mateixes 
instal·lacions, comptarà amb una 
conferència, expositors i ambienta-
ció exclusiva i serà el tret de sortida 
de l’activitat, que es desenvoluparà a 
partir del 15 de juny.
 La regidoria de Turisme aposta, 
un any més, per aquest cicle de visi-
tes, que es va reprendre l’any passat i 
va atreure l’atenció de centenars de 
visitants. Una activitat cultural que 
permet endinsar-se en la història que 
s’amaga en aquesta construcció mili-
tar, dissenyada en els primers mesos 
de la Guerra Civil dins d’un pla de de-
fensa de la costa catalana.
 Les visites a les Fortificacions, di-
rigides per una persona coneixedora, 
comencen al Centre d’Interpretació 
de la Pesca, amb la visualització d’un 
audiovisual i segueixen al Port de l’Es-
tany, per veure insitu les instal·lacions. 
Una hora i mitja d’activitat que deixa 
constància de la relació de la pobla-
ció amb el conflicte bèl·lic. Les visites 
comptem amb attrezzo per recrear 
l’ambientació pròpia de l’època i en-
dinsar el visitant a la història.
 A l’acte de presentació, a banda de 
realitzar una visita guiada a les instal-
lacions, es podrà gaudiran excepcio-
nalment d’una conferència sobre la 
recreació històrica i d’expositors amb 
material de l’època, així com la pre-
sència de varis recreadors històrics 
que ambientaran el búnquer, a càrrec 
del grup Recreació i Patrimoni Junts.
 Per a participar a l’acte de presen-
tació, cal inscripció prèvia, enviant un 
correu electrònic a dboquera@amet-
llamar.cat, o bé trucant al telèfon 977 
49 37 54. 



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

Del 25 al 31 de maig ha tingut lloc la Setma-
na Sense Fum, la 23a edició d’una campa-
nya de divulgació que pretén sensibilitzar a 
la ciutadania dels beneficis de viure i respi-
rar sense fum. La campanya basa els seus 
esforços en la prevenció del consum de ta-
bac en sectors com l’adult o la gent gran, 
però també en la infància i l’adolescència.
 Per aquest motiu, els referents en nutri-
ció i benestar emocional del CAP de l’Amet-
lla de Mar estan preparant unes xerrades a 
l’Institut Candelera, destinades als alumnes 
de 1r i 2n d’ESO, que és quan es calcula que 
els joves tenen accés al tabac. Unes xerra-
des que tenen l’objectiu de desmitificar fal-
ses creences sobre l’ús del tabac, com ara el 
mite que deixar de fumar engreixa.

 En aquest sentit, l’ICS Ebre ha editat un 
díptic amb 8 consells per mantenir un pes 
saludable quan es deixa de fumar. Els díptics 
es poden trobar al centre de salut i es repar-
teixen també en algunes consultes, segons 
es consideri necessari.
 A més, des del CAP també s’organitzen 
grups psicoeducatius que ensenyen estra-
tègies per gestionar l’estrès i l’ansietat a les 
persones que decideixen deixar de fumar. 
 Tot i que oficialment la Setmana Sense 
Fum ha acabat aquest dimarts 31 de maig, 
des del centre segueixen destinant esforços, 
durant l’any, per tractar la deshabituació ta-
bàquica. Les xerrades a l’Institut es duran a 
terme el pròxim mes de juny, abans d’acabar 
el curs escolar.

La Confraria de Pescadors de l’Ametlla de 
Mar i Plàncton Diving van iniciar, divendres 
passat, una prova pilot d’instal·lació de ‘se-
pieres’, -col·lectors d’ous de cefalòpodes-, 
amb la voluntat de regenerar i recuperar la 
reproducció de sèpies i calamars que habi-
ten a la costa calera. El projecte anomenat 
‘Cala-Sèpia’ compta amb la col·laboració de 
diverses persones voluntàries que aniran 
fent un seguiment d’ambdues espècies.
 Al matí, els voluntaris van estar elaborant 
les ‘sepieres’, unes incubadores fetes per 
branques de llentiscle i lligades en un cente-
nar de metres de corda, perquè les poblaci-
ons de sèpies i calamars puguin posar-hi els 

seus ous i reproduir-se.
 A la tarda, aquestes ‘sepieres’ es van 
instal·lar al fons del mar, en uns 5 metres 
de profunditat i en dos punts diferents, un 
situat entre la Cala Vidre i el cap de Sant 
Jordi i un altre, entre Cala Calafató direcció 
Cala Llobeta. La secretària de la Confraria 
de Pescadors, Isabel Betoret, remarca que 

«es tracta d’una prova pilot i espera que s’ob-
tinguin bons resultats».
 A causa dels temporals, els pescadors 
han notat una disminució d’ambdues espè-
cies, per això es vol recuperar els caladors, 
sobretot en poca fondària. Una prova pilot 
que està inspirada en un projecte pioner de 
la Costa Brava, el Projecte Sèpia, però també 
segueix formes ja conegudes i dutes a ter-
me antigament pels mateixos pescadors. La 
copropietària de Plàncton Diving, Eli Bonfill, 
demana que «caldrà respectar aquests dos 
punts».
 Durant els pròxims mesos, submarinistes 
voluntaris faran immersions en aquests dos 
punts, per fer un seguiment de les ‘sepieres’ i 
avaluar si funcionen i s’obtenen els resultats 
esperats. 

La Confraria de Pescadors i Plàncton posen en 
marxa una prova pilot d’instal·lació de ‘sepieres’

Aquest diumenge dia 5 de juny tindrà lloc 
a l'Ametlla de Mar la 100% Half, triatló de 
mitja distància puntuable per la Copa Ca-
talana de Half. 
 Simultàniament, també es disputarà la 
100% Tri, una prova de distància olímpica 
menys exigent que també puntua per a la 
Copa Catalana. 
 Els 400 participants inscrits hauran 
d'afrontar tres modalitats esportives. Per 
una banda, la natació en aigües obertes amb 
un recorregut de 1.9 Km previst a la zona 
del Passeig Marítim i la platja de l'Alguer, que 
serà de 1.5 Km per als inscrits a la 100% Tri. 
 També hauran d'afrontar un trajecte de 
90 Km en bicicleta que transcorrerà entre 
el Passeig Marítim i la zona de l'Almadrava, 
accedint per la carretera de l'Empalme i Mas 

Platé, i l’equivalents a 40 Km per a la 100% 
Tri. 
 Per últim, els triatletes hauran de cobrir 
una distància de 21 Kmde cursa a peu, que 
serà de 10 Km per a la distància olímpica. La 
novetat d’aquest any és el recorregut, que 
serà entre la zona de boxes a l'aparcament 
del port pesquer, l'espigó de les barques 
d'arrossegament i les tonyineres, i la platja 
de Pixavaques a través del passatge inferior 
del passeig marítim.  
 Al llarg de tot el matí i primera hora de la 
tarda, hi haurà restriccions al nucli urbà i als 
accessos a la població i per tant, es recoma-
na als ciutadans que s'informin dels horaris i 
limitacions. 

L’Ametlla de Mar acull 
diumenge la cursa Half 
100%  

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat definiti-
vament, aquest dimarts, l’acord amb la ca-
dena Lidl Supermercats SAU. En la sessió 
també s’ha aprovat el conveni col·lectiu 
dels funcionaris de l’Ajuntament, la modi-
ficació de taxes de la Llar d’Infants i altres 
mocions d’interès públic.
 El conveni amb Lidl s’ha aprovat defini-
tivament, amb els vots positius d’ERC i En-
tesa per la Cala, l’abstenció de Junts i el vot 
negatiu de Ciutadans. L’aprovació facilitarà 
la urbanització del vial, -que s’allarga des de 
la comissaria dels Mossos fins al Mercado-
na, per un valor aproximat de 500.000 €-, la 
tramitació de la instal·lació d’un establiment 
comercial de l’empresa Lidl i la subhasta 
d’una parcel·la de titularitat pública, situada 
en aquest sector.  D'aquesta manera, Lidl 
obtindrà la llicència que permetrà l'obertura 
d'un establiment i la generació de nous llocs 
de treball.
 En el conveni també es pacta la retirada 
definitiva del contenciós interposat el 2018 
per l’empresa Lidl, que hagués pogut provo-
car que l'Ajuntament procedís a urbanitzar la 

totalitat del sector 22b1.
 En aquest sentit, Lidl aportarà 500.000 
€ a l’Ajuntament, 160.000 dels quals corres-
ponen a l’afecció del Compte de Liquidació 
provisional del Projecte de Reparcel·lació del 
Pla Parcial. La xifra restant serà un dipòsit 
per cobrir el cost real que hagi de suportar la 
parcel·la sobre el cost total de les obres d’ur-
banització del sector sencer, quan s’executin. 
 Així, finalment la construcció del vial 
tindrà un cost inferior al pressupostat inici-
alment -que era d’1,4 milions d’euros- i la 
venda de la parcel·la de titularitat pública ser-
virà per finançar altres despeses importants 
de les arques municipals, com per exemple 
la compra del solar per ampliar el Centre 
d’Atenció Primària o el conveni expropiato-
ri per la compra dels terrenys ocupats en el 
parc del Bon Repòs en els que s’està exe-
cutant la construcció d’una nova biblioteca 
pública. 
 Per altra banda, en la sessió plenària, 
també s’ha aprovat l’acord col·lectiu amb els 
funcionaris de l’Ajuntament sobre les seves 
condicions laborals, amb els vots positius 

d’ERC i Entesa, l’abstenció de Junts i el vot 
negatiu de Ciutadans.
 L’alcalde del municipi i portaveu d’ERC, 
Jordi Gaseni, destaca que «el conveni és molt 
beneficiós pel municipi i ens ajudarà a resoldre 
reptes del passat i present».
 Per la seva banda, el portaveu d’Entesa 
per la Cala, Joan Borràs, remarca que «ha es-
tat un ple important perquè s'han aprovat dos 
convenis que demostren el treball fet».
 La portaveu de Junts, Eva del Amo, justi-
fica la seva abstenció en l’aprovació del con-
veni amb Lidl «pel canvi en la intenció inicial 
del govern d'urbanitzar part del sector 22b1».
 El portaveu de C’s, Josep Maria Figue-
res, explica que «hem votat que no ambdós 
punts perquè el Lidl no pot ser un prestador de 
l'Ajuntament i el conveni dels funcionaris és un 
'parche'»

El Ple aprova el conveni de Lidl i el dels 
funcionaris

L’Ametlla de Mar s’adhereix a la ‘Setmana Sense Fum’

de C O M U N I C A T S
▪ L'Institut Candelera comunica que el 16 de 
juny a les 12h al CIP, tindrà lloc la 1ª Jornada 
de Promoció de la Formació Professional i l'FP 
Dual. Les places són limitades, cal inscripció 
prèvia a www.inscandelera.cat

▪ El Telecentre informa que està oberta la 
inscripció pel curs d' activitats de venda, amb 
certificat de professionalitat. Inici immediat. 
Més informació al Telecentre o al 977 421 175.

▪ El Servei de Recaptació Municipal informa 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a la taxa d'escombraries, rètols, 
voladissos i guals, corresponents a l'exercici 
de 2022. L'horari de l'oficina de recaptació és de 
dilluns a divendres, de 9:00 h. a 14:00 h.

▪ L'Ecotros informa que s'inaugura l'Ecotour, 
un itinerari interpretatiu amb 12 parades per 
entendre i conèixer la natura i la història del 
Barranc de Santes Creus i la finca.
 
▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia J. Borges.

El passat diumenge, 29 de maig, es va re-
alitzar l’assemblea general de la Societat 
Cultural Esportiva i Recreativa (SCER). En-
guany, a banda de la presentació i revisió 
del treball de l'any 2021, com marquen 
els estatuts de l’entitat, després de quatre 
anys, calia renovar parcialment la Junta Di-
rectiva, de la SCER i de les diferents sec-
cions.
 Noèlia Brull pren el càrrec de presidenta, 
ocupat anteriorment per Joan Pere Brull des 
de 2013, i la segueix Brigitte Comes com a 
vicepresidenta, Montse Cateura de secretà-
ria i Jani Brull de tresorera.
 Noèlia Brull ha estat vinculada des de 
ben petita a la Societat, sobretot en la Sec-
ció Cultural i l’Esportiva. Brull agafa aquest 
nou repte «amb molta il·lusió» i amb ganes 

de continuar el que s’ha estat treballant i 
d’aportar «noves idees i reptes».
 De fet, un dels objectius és «desenvolu-
par nous projectes enfocats per tothom, però 
especialment per la gent jove, perquè se senti 
part de la societat», remarca Brull.
 En l’assemblea també es van renovar les 
juntes de les diferents seccions, com la de 
Futbol, Futbol Veterans, Batucada, Teatre, 
Cornetes i Tambors, Colla Gegantera, l'Ate-
neu Calero i Recreativa.
 A banda, es va presentar la memòria i els 
comptes de 2021. 

Noèlia Brull és la 
presidenta de la SCER

E S P O R T S

Turisme i diverses 
empreses locals, 
presents al Mercat 
d’Escapades

Del 27 al 29 de maig, l’Àrea Munici-
pal de Turisme, conjuntament amb 
empreses d’activitats i d’allotjament 
locals, s’han instal·lat a un estand al 
passeig Lluís Companys de Barcelona, 
entre l’Arc de Triomf i el Parc de la Ciu-
tadella, per reforçar la destinació tu-
rística de la població al mercat emissor 
més important de Catalunya.
 Durant tres dies, els visitants han 
pogut triar i remenar les diferents pro-
postes d’experiències de turisme actiu 
que ofereix la població, entre elles el 
Tuna Tour, el Càmping l’Ametlla, Calafat 
Holidays i Plàncton Diving, que també 
tenien el seu propi estand.
 El gerent de l’Àrea Municipal de 
Turisme, Damià Llaó, explica que hi ha 
hagut molta afluència de gent i que s’ha 
aprofitat la proximitat de la Fira de la 
Mar, per promocionar-la.

CalaCultura presenta 
els premis literaris
Aquest diumenge, a les 12 h i al parc 
del Bon Repòs, tindrà lloc la presenta-
ció oficial dels Premis Literaris de l’any 
passat. Els premiats seran presents 
per comentar les seves obres, que han 
estat publicades per l’editorial Pagès 
Editors.
 ‘Un auditori per als ocells’ de Cris-
tina Àlvarez Roig i ‘Ombres xineses’ de 
Ramon Nieto Gallart van ser les obres  
guanyadores dels Premis Literaris de 
2021. 
 S'obsequiarà els assistents amb 
exemplars de llibres.
 L'acte serà el preludi i reforç de la 
13a Nit de Poesia al carrer 2002 que 
tindrà lloc dissabte 11 de juny.
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Del 25 al 31 de maig ha tingut lloc la Setma-
na Sense Fum, la 23a edició d’una campa-
nya de divulgació que pretén sensibilitzar a 
la ciutadania dels beneficis de viure i respi-
rar sense fum. La campanya basa els seus 
esforços en la prevenció del consum de ta-
bac en sectors com l’adult o la gent gran, 
però també en la infància i l’adolescència.
 Per aquest motiu, els referents en nutri-
ció i benestar emocional del CAP de l’Amet-
lla de Mar estan preparant unes xerrades a 
l’Institut Candelera, destinades als alumnes 
de 1r i 2n d’ESO, que és quan es calcula que 
els joves tenen accés al tabac. Unes xerra-
des que tenen l’objectiu de desmitificar fal-
ses creences sobre l’ús del tabac, com ara el 
mite que deixar de fumar engreixa.

 En aquest sentit, l’ICS Ebre ha editat un 
díptic amb 8 consells per mantenir un pes 
saludable quan es deixa de fumar. Els díptics 
es poden trobar al centre de salut i es repar-
teixen també en algunes consultes, segons 
es consideri necessari.
 A més, des del CAP també s’organitzen 
grups psicoeducatius que ensenyen estra-
tègies per gestionar l’estrès i l’ansietat a les 
persones que decideixen deixar de fumar. 
 Tot i que oficialment la Setmana Sense 
Fum ha acabat aquest dimarts 31 de maig, 
des del centre segueixen destinant esforços, 
durant l’any, per tractar la deshabituació ta-
bàquica. Les xerrades a l’Institut es duran a 
terme el pròxim mes de juny, abans d’acabar 
el curs escolar.

La Confraria de Pescadors de l’Ametlla de 
Mar i Plàncton Diving van iniciar, divendres 
passat, una prova pilot d’instal·lació de ‘se-
pieres’, -col·lectors d’ous de cefalòpodes-, 
amb la voluntat de regenerar i recuperar la 
reproducció de sèpies i calamars que habi-
ten a la costa calera. El projecte anomenat 
‘Cala-Sèpia’ compta amb la col·laboració de 
diverses persones voluntàries que aniran 
fent un seguiment d’ambdues espècies.
 Al matí, els voluntaris van estar elaborant 
les ‘sepieres’, unes incubadores fetes per 
branques de llentiscle i lligades en un cente-
nar de metres de corda, perquè les poblaci-
ons de sèpies i calamars puguin posar-hi els 

seus ous i reproduir-se.
 A la tarda, aquestes ‘sepieres’ es van 
instal·lar al fons del mar, en uns 5 metres 
de profunditat i en dos punts diferents, un 
situat entre la Cala Vidre i el cap de Sant 
Jordi i un altre, entre Cala Calafató direcció 
Cala Llobeta. La secretària de la Confraria 
de Pescadors, Isabel Betoret, remarca que 

«es tracta d’una prova pilot i espera que s’ob-
tinguin bons resultats».
 A causa dels temporals, els pescadors 
han notat una disminució d’ambdues espè-
cies, per això es vol recuperar els caladors, 
sobretot en poca fondària. Una prova pilot 
que està inspirada en un projecte pioner de 
la Costa Brava, el Projecte Sèpia, però també 
segueix formes ja conegudes i dutes a ter-
me antigament pels mateixos pescadors. La 
copropietària de Plàncton Diving, Eli Bonfill, 
demana que «caldrà respectar aquests dos 
punts».
 Durant els pròxims mesos, submarinistes 
voluntaris faran immersions en aquests dos 
punts, per fer un seguiment de les ‘sepieres’ i 
avaluar si funcionen i s’obtenen els resultats 
esperats. 

La Confraria de Pescadors i Plàncton posen en 
marxa una prova pilot d’instal·lació de ‘sepieres’

Aquest diumenge dia 5 de juny tindrà lloc 
a l'Ametlla de Mar la 100% Half, triatló de 
mitja distància puntuable per la Copa Ca-
talana de Half. 
 Simultàniament, també es disputarà la 
100% Tri, una prova de distància olímpica 
menys exigent que també puntua per a la 
Copa Catalana. 
 Els 400 participants inscrits hauran 
d'afrontar tres modalitats esportives. Per 
una banda, la natació en aigües obertes amb 
un recorregut de 1.9 Km previst a la zona 
del Passeig Marítim i la platja de l'Alguer, que 
serà de 1.5 Km per als inscrits a la 100% Tri. 
 També hauran d'afrontar un trajecte de 
90 Km en bicicleta que transcorrerà entre 
el Passeig Marítim i la zona de l'Almadrava, 
accedint per la carretera de l'Empalme i Mas 

Platé, i l’equivalents a 40 Km per a la 100% 
Tri. 
 Per últim, els triatletes hauran de cobrir 
una distància de 21 Kmde cursa a peu, que 
serà de 10 Km per a la distància olímpica. La 
novetat d’aquest any és el recorregut, que 
serà entre la zona de boxes a l'aparcament 
del port pesquer, l'espigó de les barques 
d'arrossegament i les tonyineres, i la platja 
de Pixavaques a través del passatge inferior 
del passeig marítim.  
 Al llarg de tot el matí i primera hora de la 
tarda, hi haurà restriccions al nucli urbà i als 
accessos a la població i per tant, es recoma-
na als ciutadans que s'informin dels horaris i 
limitacions. 

L’Ametlla de Mar acull 
diumenge la cursa Half 
100%  

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat definiti-
vament, aquest dimarts, l’acord amb la ca-
dena Lidl Supermercats SAU. En la sessió 
també s’ha aprovat el conveni col·lectiu 
dels funcionaris de l’Ajuntament, la modi-
ficació de taxes de la Llar d’Infants i altres 
mocions d’interès públic.
 El conveni amb Lidl s’ha aprovat defini-
tivament, amb els vots positius d’ERC i En-
tesa per la Cala, l’abstenció de Junts i el vot 
negatiu de Ciutadans. L’aprovació facilitarà 
la urbanització del vial, -que s’allarga des de 
la comissaria dels Mossos fins al Mercado-
na, per un valor aproximat de 500.000 €-, la 
tramitació de la instal·lació d’un establiment 
comercial de l’empresa Lidl i la subhasta 
d’una parcel·la de titularitat pública, situada 
en aquest sector.  D'aquesta manera, Lidl 
obtindrà la llicència que permetrà l'obertura 
d'un establiment i la generació de nous llocs 
de treball.
 En el conveni també es pacta la retirada 
definitiva del contenciós interposat el 2018 
per l’empresa Lidl, que hagués pogut provo-
car que l'Ajuntament procedís a urbanitzar la 

totalitat del sector 22b1.
 En aquest sentit, Lidl aportarà 500.000 
€ a l’Ajuntament, 160.000 dels quals corres-
ponen a l’afecció del Compte de Liquidació 
provisional del Projecte de Reparcel·lació del 
Pla Parcial. La xifra restant serà un dipòsit 
per cobrir el cost real que hagi de suportar la 
parcel·la sobre el cost total de les obres d’ur-
banització del sector sencer, quan s’executin. 
 Així, finalment la construcció del vial 
tindrà un cost inferior al pressupostat inici-
alment -que era d’1,4 milions d’euros- i la 
venda de la parcel·la de titularitat pública ser-
virà per finançar altres despeses importants 
de les arques municipals, com per exemple 
la compra del solar per ampliar el Centre 
d’Atenció Primària o el conveni expropiato-
ri per la compra dels terrenys ocupats en el 
parc del Bon Repòs en els que s’està exe-
cutant la construcció d’una nova biblioteca 
pública. 
 Per altra banda, en la sessió plenària, 
també s’ha aprovat l’acord col·lectiu amb els 
funcionaris de l’Ajuntament sobre les seves 
condicions laborals, amb els vots positius 

d’ERC i Entesa, l’abstenció de Junts i el vot 
negatiu de Ciutadans.
 L’alcalde del municipi i portaveu d’ERC, 
Jordi Gaseni, destaca que «el conveni és molt 
beneficiós pel municipi i ens ajudarà a resoldre 
reptes del passat i present».
 Per la seva banda, el portaveu d’Entesa 
per la Cala, Joan Borràs, remarca que «ha es-
tat un ple important perquè s'han aprovat dos 
convenis que demostren el treball fet».
 La portaveu de Junts, Eva del Amo, justi-
fica la seva abstenció en l’aprovació del con-
veni amb Lidl «pel canvi en la intenció inicial 
del govern d'urbanitzar part del sector 22b1».
 El portaveu de C’s, Josep Maria Figue-
res, explica que «hem votat que no ambdós 
punts perquè el Lidl no pot ser un prestador de 
l'Ajuntament i el conveni dels funcionaris és un 
'parche'»

El Ple aprova el conveni de Lidl i el dels 
funcionaris

L’Ametlla de Mar s’adhereix a la ‘Setmana Sense Fum’

de C O M U N I C A T S
▪ L'Institut Candelera comunica que el 16 de 
juny a les 12h al CIP, tindrà lloc la 1ª Jornada 
de Promoció de la Formació Professional i l'FP 
Dual. Les places són limitades, cal inscripció 
prèvia a www.inscandelera.cat

▪ El Telecentre informa que està oberta la 
inscripció pel curs d' activitats de venda, amb 
certificat de professionalitat. Inici immediat. 
Més informació al Telecentre o al 977 421 175.

▪ El Servei de Recaptació Municipal informa 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a la taxa d'escombraries, rètols, 
voladissos i guals, corresponents a l'exercici 
de 2022. L'horari de l'oficina de recaptació és de 
dilluns a divendres, de 9:00 h. a 14:00 h.

▪ L'Ecotros informa que s'inaugura l'Ecotour, 
un itinerari interpretatiu amb 12 parades per 
entendre i conèixer la natura i la història del 
Barranc de Santes Creus i la finca.
 
▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia J. Borges.

El passat diumenge, 29 de maig, es va re-
alitzar l’assemblea general de la Societat 
Cultural Esportiva i Recreativa (SCER). En-
guany, a banda de la presentació i revisió 
del treball de l'any 2021, com marquen 
els estatuts de l’entitat, després de quatre 
anys, calia renovar parcialment la Junta Di-
rectiva, de la SCER i de les diferents sec-
cions.
 Noèlia Brull pren el càrrec de presidenta, 
ocupat anteriorment per Joan Pere Brull des 
de 2013, i la segueix Brigitte Comes com a 
vicepresidenta, Montse Cateura de secretà-
ria i Jani Brull de tresorera.
 Noèlia Brull ha estat vinculada des de 
ben petita a la Societat, sobretot en la Sec-
ció Cultural i l’Esportiva. Brull agafa aquest 
nou repte «amb molta il·lusió» i amb ganes 

de continuar el que s’ha estat treballant i 
d’aportar «noves idees i reptes».
 De fet, un dels objectius és «desenvolu-
par nous projectes enfocats per tothom, però 
especialment per la gent jove, perquè se senti 
part de la societat», remarca Brull.
 En l’assemblea també es van renovar les 
juntes de les diferents seccions, com la de 
Futbol, Futbol Veterans, Batucada, Teatre, 
Cornetes i Tambors, Colla Gegantera, l'Ate-
neu Calero i Recreativa.
 A banda, es va presentar la memòria i els 
comptes de 2021. 

Noèlia Brull és la 
presidenta de la SCER

E S P O R T S

Turisme i diverses 
empreses locals, 
presents al Mercat 
d’Escapades

Del 27 al 29 de maig, l’Àrea Munici-
pal de Turisme, conjuntament amb 
empreses d’activitats i d’allotjament 
locals, s’han instal·lat a un estand al 
passeig Lluís Companys de Barcelona, 
entre l’Arc de Triomf i el Parc de la Ciu-
tadella, per reforçar la destinació tu-
rística de la població al mercat emissor 
més important de Catalunya.
 Durant tres dies, els visitants han 
pogut triar i remenar les diferents pro-
postes d’experiències de turisme actiu 
que ofereix la població, entre elles el 
Tuna Tour, el Càmping l’Ametlla, Calafat 
Holidays i Plàncton Diving, que també 
tenien el seu propi estand.
 El gerent de l’Àrea Municipal de 
Turisme, Damià Llaó, explica que hi ha 
hagut molta afluència de gent i que s’ha 
aprofitat la proximitat de la Fira de la 
Mar, per promocionar-la.

CalaCultura presenta 
els premis literaris
Aquest diumenge, a les 12 h i al parc 
del Bon Repòs, tindrà lloc la presenta-
ció oficial dels Premis Literaris de l’any 
passat. Els premiats seran presents 
per comentar les seves obres, que han 
estat publicades per l’editorial Pagès 
Editors.
 ‘Un auditori per als ocells’ de Cris-
tina Àlvarez Roig i ‘Ombres xineses’ de 
Ramon Nieto Gallart van ser les obres  
guanyadores dels Premis Literaris de 
2021. 
 S'obsequiarà els assistents amb 
exemplars de llibres.
 L'acte serà el preludi i reforç de la 
13a Nit de Poesia al carrer 2002 que 
tindrà lloc dissabte 11 de juny.



A partir d’aquest divendres i fins al 12 
de juny, catorze restaurants del municipi 
ofereixen menús amb els fideus rossejats 
com a plat principal. A més, paral·lelament 
també hi ha la Ruta de la Tapa Marinera a 
tretze bars del municipi, tapes elaborades 
amb el peix de la Cala. La Diada d’aques-
tes Jornades serà el 12 de juny coincidint 
amb la Fira de la Mar.
 Durant aquests dies, els cuiners dels 
restaurants participants elaboraran aquest 
plat típic mariner, fet de receptes tradicio-
nals o d’altres de més innovadores i acom-
panyat de diferents espècies de proximitat, 
com pop, sardina, sípia o gamba. Els preus 
per persona ronden entre els 20 i 45 euros, 
amb menús complets i maridats amb vins 
de la DO Terra Alta.
 Un peix que també serà present en for-
ma de tapa a la Ruta de la Tapa Marinera. 
Gyoza amb calamar negre i eco-pastanaga, 
crujicoctel de rap i llagostí, torrada amb 
alvocat verduretes i peix fumat són algu-
nes d’aquestes tapes. El preu per tapa amb 
quinto Heineken és de 3,5 euros.
 La regidora de Turisme, Maite Boque-
ra, remarca que «la voluntat és promocionar 

els productes de proximitat i posar en valor 
aquest plat típic mariner».
 Les persones que facin la Ruta de Ta-
pes, omplint una butlleta amb els segells 
de cinc establiments diferents entraran en 
el sorteig de menús dobles a les pròximes 
jornades i de 10 viatges amb el Tuna Tour.
 A més, també es pot participar en el 
Concurs a Instagram per guanyar dos me-
nús dobles per gaudir a les pròximes jor-
nades del mes d’octubre. Els participants 
hauran de publicar les seves fotografies 
relacionades amb les jornades, amb els 
hashtags: #FideusRossejats22 i #Ametlla-
deMar, ser seguidors de @turismeametlla-
demar a Instagram i tenir el perfil públic.
 Les jornades culminaran el 12 de juny 
amb la celebració de la XXVI Diada dels Fi-
deus Rossejats, coincidint amb la Fira de la 
Mar que se celebrarà del 10 al 12 de juny, al 
port pesquer. Una diada que comptarà amb 
el tradicional Concurs de Fideus de 10 a 14 
h del matí i altres activitats previstes durant 
el dia, emmarcades dins la Fira de la Mar.
 Es poden consultar els menús i tapes 
de les Jornades, a www.visitametllademar.
com.

Butlletí Setmanal n. 390/  3 de juny de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   Els fideus rossejats és el plat principal dels menús d'aquestes Jornades.

Els fideus rossejats 
protagonitzen les 
Jornades Gastronòmiques 
de l’Ametlla de Mar

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

Del 3 al 12 de juny, menús i tapes als bars i restaurants del municipi.
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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 semifi-
nals 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. 

El 1r equip de futbol 
s'acomiada de l'afició 
golejant al Godall per 
5 a 0 

El Trofeu Valors de dissabte se solidaritza amb 
els afectats per Neurofibromatosi 

El Trofeu que començarà a les 10 h i 
s'allargarà fins a l'hora de dinar, està pen-
sat en format de trobada recreativa, ja 
que més enllà de si els partits es perden 

o es guanyen, no hi haurà format compe-
tició. L'objectiu principal és que els joves 
jugadors gaudeixin del joc i poder recap-
tar fons per ajudar a la investigació de la 
Neurofibromatosi. 
 El Perelló, el Base l'Hospitalet de l'Infant 
i el Mora la Nova acompanyaran als Seito-
nillos de la Cala en categoria prebenjamí, 
mentre que en categoria benjamí, jugaran 
el Perelló, el Jesús Catalonia i el Camarles, 
juntament amb els Llobarrets de la Cala. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Divendres:
≈20.45 h - FILIAL
La Cala - La Fatarella

Dissabte:
≈10 h - TROFEU VALORS

E S P O R T S

El Club Patí l'Ametlla de Mar va triomfar 
el passat dissabte al Campionat Territori-
al de Xous Promoció que es va disputar al 
Pla de Santa Maria. 
 El quartet promoció Androides va 
aconseguir la primera posició entre els 
sis quartets participants, i classificant-se 
automàticament per a la final de la Copa 
Catalana que s'ha de disputar a Girona.  
 Per la seva part, el grup xou Crispetes B 

1, que era la primera vegada que compe-
tia, va aconseguir una meritòria 3a posició 
entre els deu xous inscrits.  
 L'entitat calera participarà aquest cap 
de setmana amb 9 integrants a l'Open Tar-
ragona Formació per als nivells 5, 6 i 7 que 
tindrà lloc a Alcanar. 

Podis en Xou i Quartet 
a la Final Territorial pel 
patinatge calero 

Calafat acull la 1a 
prova de la Copa 
d’Espanya de 
Rallycross 

El Circuit de Calafat de l’Ametlla de 
Mar acull aquest cap de setmana, els 
dies 4 i 5 de juny el 1r Trofeu RX Cala-
fat, prova puntuable pel Copa d’Espa-
nya de Rallycross. 
 La unió de forces de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, el Circuit de 
Calafat i V-Line, empresa organitzado-
ra, ha fet possible la posada en marxa 
d’aquest trofeu, que tindrà una segona 
edició al mes de novembre. 
 Totes les categories en joc hauran 
de completar un recorregut mixt entre 
asfalt i terra. Aquesta primera prova 
serà tancada al públic a l’espera de mi-
llorar les instal·lacions de cara a la sego-
na prova del mes de novembre. 
 El circuit de Rallycross de Calafat és 
un circuit amb una longitud d'uns 1.238 
metres en el qual se sol rodar en sentit 
de les agulles del rellotge. Compta amb 
dues parts diferenciades, una d'asfalt i 
una altra de terra, sent la terra la que 
ocupa un percentatge major respecte a 
l'asfalt (54% - 46%). 
 La sortida del traçat es troba en la 
recta principal de la variant de velocitat, 
arrencant en sentit contrari al mateix 
per a enllaçar amb l'última corba del cir-
cuit de rallycross a l'altura de l'entrada 
al Pit Lane. 

7a posició de la rítmica calera a la Copa Catalana de Conjunts

El Conjunt junior nivell 4 de la secció de 
Gimnàstica Rítmica de l'AME de l'Ametlla 
de Mar va obtenir la 7a posició a la 2a fase 
de la Copa Catalana de conjunts, que va 
tenir lloc dissabte passat dia 28 de maig a 
Torredembarra. 
 Les caleres no van estar tan encertades 
com a la 1a fase. Ara, les de l'Ametlla de 
Mar hauran d'esperar a la 3a fase que tin-

drà lloc l'11 de juny a les instal·lacions del 
Nàstic de Tarragona. 
 A més, diumenge va tenir lloc al Polies-
portiu Municipal la Trobada de Gimnàstica 
Rítmica del Baix Ebre, que va convocar a 
prop de 200 gimnastes de 10 clubs i on 
es va fer un acte de comiat de la gimnasta 
local Mar Colen que deixa la gimnàstica a 
causa dels estudis. 

Es presentaran les 
visites guiades a les 
Fortificacions

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
realitzarà l’acte de presentació so-
bre el cicle de visites guiades al Bún-
quer d’Artilleria de Costa, conegut 
popularment com ‘Fortificacions’. 
La jornada, que tindrà lloc aquest 
dissabte a les 10 h a les mateixes 
instal·lacions, comptarà amb una 
conferència, expositors i ambienta-
ció exclusiva i serà el tret de sortida 
de l’activitat, que es desenvoluparà a 
partir del 15 de juny.
 La regidoria de Turisme aposta, 
un any més, per aquest cicle de visi-
tes, que es va reprendre l’any passat i 
va atreure l’atenció de centenars de 
visitants. Una activitat cultural que 
permet endinsar-se en la història que 
s’amaga en aquesta construcció mili-
tar, dissenyada en els primers mesos 
de la Guerra Civil dins d’un pla de de-
fensa de la costa catalana.
 Les visites a les Fortificacions, di-
rigides per una persona coneixedora, 
comencen al Centre d’Interpretació 
de la Pesca, amb la visualització d’un 
audiovisual i segueixen al Port de l’Es-
tany, per veure insitu les instal·lacions. 
Una hora i mitja d’activitat que deixa 
constància de la relació de la pobla-
ció amb el conflicte bèl·lic. Les visites 
comptem amb attrezzo per recrear 
l’ambientació pròpia de l’època i en-
dinsar el visitant a la història.
 A l’acte de presentació, a banda de 
realitzar una visita guiada a les instal-
lacions, es podrà gaudiran excepcio-
nalment d’una conferència sobre la 
recreació històrica i d’expositors amb 
material de l’època, així com la pre-
sència de varis recreadors històrics 
que ambientaran el búnquer, a càrrec 
del grup Recreació i Patrimoni Junts.
 Per a participar a l’acte de presen-
tació, cal inscripció prèvia, enviant un 
correu electrònic a dboquera@amet-
llamar.cat, o bé trucant al telèfon 977 
49 37 54. 


