
El port de l’Ametlla de Mar és l’escenari 
de la 8a edició de la Fira de la Mar, aquest 
cap de setmana, 10, 11 i 12 de juny. Tres 
dies plens d’activitats destinades a  pro-
mocionar el turisme nàutic, el comerç i 
la gastronomia local per posar en valor la 
tradició marinera del municipi.
 La Fira està formada per una vintena de 
casetes de fusta on s’han instal·lat comer-
ços locals per exposar els seus productes 
i també empreses de turisme nàutic que 
ofereixen ofertes i descomptes de les seves 
activitats.
 Una mostra que va acompanyada de 
l’animació de la Xaranga Suquet Calero 
i de diverses actuacions musicals, com el 
vermut electrònic amb Ikany Dj dissabte al 
migdia, el concert del grup local de The Bal-
dats dissabte al vespre, les havaneres amb 
La Vella Lola diumenge al vespre, i diver-
sos tallers mediambientals, parc lúdic pels 

infants, atraccions infantils ecològiques i 
titelles durant tot el cap de setmana.
 El diumenge 12 de juny, la Fira po-
sarà en valor la gastronomia local amb la 
celebració de la 29a Diada dels Fideus 
Rossejats, durant la qual es podrà degus-
tar aquest plat típic mariner, acompanyat 
d'un tast de vins d’una desena de cellers 
de la DO Terra Alta. A més, la Confraria de 
Pescadors també instal·larà un estand de 
degustacions de peix de la Llotja. I durant 
el matí tindrà lloc el tradicional concurs po-
pular dels fideus rossejats. La regidora de 
Turisme, Maite Boquera, remarca que «es-
tem molt contents de poder recuperar la Fira 
i també la Diada dels Fideus, que fa dos anys 
que no celebrem a causa de la pandèmia. És 
la nostra caracterització de mar, cultura i 
gastronomia».
 Paral·lelament, des del passat divendres 
i fins al diumenge 12, els restaurants i bars 

de la població ofereixen menús gastronò-
mics i tapes de les Jornades Gastronòmi-
ques dels Fideus Rossejats i la Ruta de la 
Tapa Marinera.
 Tota la informació es pot consultar a 
www.visitametllademar.com.
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   El tradicional concurs de fideus rossejats.

L’Ametlla de Mar promociona 
el turisme nàutic, el comerç i la 
gastronomia en la 8a Fira de la Mar

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

El diumenge 12 de juny, la Fira acollirà la celebració de la Diada dels Fideus i el seu popular concurs 
gastronòmic.
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L’equip de futbol filial de la S.C.E.R de 
l’Ametlla de Mar, va guanyar divendres al 
vespre per 3 gols a 0 a la Fatarella en l’úl-
tim partit de la temporada a casa. 
 Els de l’Ametlla de Mar van ser millors 
que el seu rival des del primer moment. El 
gol de Dieter als 14 minuts de joc, els va 
donar la tranquil·litat, tot i que fins al minut 
77 que Julen Llambrich no establiria el 2 a 
0. En l’últim minut de partit, Xavier Khalifi 
va fer el 3 a 0 definitiu.  

 El partit també va servir per acomiadar 
l’incombustible capità Sergi Quintana, que 
als 33 anys deixarà la pràctica del futbol al 
final d’aquesta temporada. 
 Els caleros, que estan 9 s a la classifica-
ció amb 50 punts,  jugaran l’últim partit de 
lliga avui divendres a les 20.30 h al camp 
del Perelló B, que és 2n per la cua amb 22 
punts. 

El filial acomiada la 
temporada al camp del 
Perelló B 

L'Aleví B acomiada la temporada amb dos 
derrotes a la fase final de la Copa Terres de l'Ebre

L'equip de futbol aleví B de l'AME de 
l'Ametlla de Mar no va poder accedir a la 
final de la Copa Terres de l'Ebre, després 
de perdre els dos partits de la triangular 
prèvia disputada a Camarles el passat dis-
sabte dia 4 de juny. 
 Els de l'Ametlla de Mar van perdre el 
primer partit de la triangular davant de la 
Rapitenca D per 3 gols a 0 en un partit en 
què no van merèixer un resultat tan elevat, 
ja que els caleros, van mantenir l'1 a 0 fins 

minuts abans del final. 
 En el segon partit, els caleros van per-
dre amb el Jesús i Maria C per 5 gols a 0, eli-
minant qualsevol opció de passar a la final, 
en un partit en el qual, els joves futbolistes 
caleros, van acusar moralment la derrota 
inicial amb els rapitencs. El campió va ser el 
Jesús i Maria C que es va imposar a la final 
al Gandesa B. 
 Els llobarrets caleros també van parti-
cipar diumenge al Torneig Albert Joan de 
Deltebre en la seva XIII edició. L'equip ca-
lero que no va tenir un bon inici de torneig , 
deixant escapar punts importants va acabar 
tercer i jugant el millor partit contra l'equip 
guanyador del torneig CF Alcanyís que no 
va perdre cap partit i que va empatar a 0 
contra els caleros. El jugador calero Jan Jor-
ba va ser elegit millor jugador del Torneig. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:

≈DURANT TOT EL MATÍ - PATINATGE
Open TGN Promoció

E S P O R T S

Dissabte, va tenir lloc al Camp Munici-
pal d'Esports de l'Ametlla de Mar la 5a 
edició del Trofeu Valors de Futbol base, 
col·laborant amb la recaptació de fons a 
favor de la investigació de la Neurofibro-
matosi. 

 

A través de rifes i donatius voluntaris, van 
recaptar-se 543 € que aniran a la fundació 
Acnefi per a la investigació de l'anomena-

da Neurofibromatosi, una malaltia rara que 
pateix una noia de la població. 
 Durant el matí, es van disputar diver-
sos partits amistosos. El Perelló, el Base 
l'Hospitalet de l'Infant i el Mora la Nova 
van jugar amb els Seitonillos de la Cala en 
categoria prebenjamí, mentre que en cate-
goria benjamí, van jugar el Perelló, el Jesús 
Catalonia i el Camarles, juntament amb els 
Llobarrets de la Cala. 

El Trofeu Valors recapta 
543 € pels afectats per 
Neurofibromatosi

El Club Patí l’Ametlla 
de Mar obté 4 podis a 
l’Open d’Alcanar 

La participació del Club Patí l’Ametlla 
de Mar a l'Open Tarragona Formació 
per als nivells 5, 6 i 7 que va tenir lloc 
dissabte a Alcanar, es va saldar amb 4 
posicions de podi. 
 Àngels Llaó en categoria benjamí 
Nivell 5 i el de Laia Llambrich en cate-
goria Júnior Nivell 7, van quedar a la 1a 
posició. 
 També es va assolir una 2a posició, la 
de Carme Arbó en categoria aleví Nivell 
6, i una 3a posició, la d’Anna Brull en 
categoria aleví Nivell 5. 
 Dissabte el Poliesportiu Municipal 
Galeteta acollirà l’Open TGN Promoció 
per als nivells 1, 2, 3 i 4 i el Quintet de 
secundària participarà al Vendrell a la 
Final Nacional de Grups xous. 

L’equip de pàdel, queda eliminat de la Copa Catalunya 
L’equip de pàdel del Club de Tennis l’Amet-
lla de Mar va caure eliminat de la fase final 
de la Copa Catalunya de Pàdel que es va 
disputar a Santa Perpètua de la Mogoda. 
 Els caleros van caure per 2 a 1 davant 
del Bahia Mar de la Ràpita. Enric Vila i Jordi 
Torres van caure per un doble 6-0, Marc 
Medrano i Antonio Callau també van per-

dre 6-4 i 6-3, i Jaume Pijoan i Ivan Fernán-
dez van guanyar 3-6 i 2-6. Els Rapitencs 
van ser els qui van acabar proclamant-se 
campions de la Copa Catalunya. 
 Diumenge a les 11.00 h els caleros re-
bran a les pistes del CEM al Marcambrils, 
líder de la 4a Categoria amb 23 punts. Els 
caleros estan segons amb 21 punts.  



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

Aquest dissabte 11 de juny torna la Nit de 
Poesia al carrer, la vetllada literària orga-
nitzada per CalaCultura, que desvetllarà 
els guanyadors d’aquesta edició dels pre-
mis, que enguany ha comptat amb un total 
de 125 originals rebuts, procedents d’arreu 
de Catalunya, del País Valencià i de les Illes 
Balears.
 CalaCultura lliurarà els premis als gua-
nyadors del 30è Premi de Narrativa Vila de 

l’Ametlla de Mar i del 13è Premi Nit de Po-
esia al carrer, en aquest acte que tindrà lloc, 
com és habitual, a la plaça Joan Miró i a partir 
de les 22 h de la nit.  
 El premi és de 1.500 euros, amb l’afegit 
que les obres guanyadores són editades per 
Pagès Editors.
 En el transcurs de la nit, intervindran di-
versos membres de l'organització de l'acte i  
els guanyadors que també oferiran una pin-
zellada de les seves obres. La vetllada guarda 
sorpreses i interrogants que es coneixeran 
durant la nit.
 El Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla 
de Mar i el Nit de Poesia al carrer són pre-
mis organitzats per CalaCultura amb la col-
laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar.

Els alumnes de 2n de Primària de l’Esco-
la Sant Jordi han dut a terme un projecte 
d’aprenentatge-servei (APS) amb el Centre 
d’Assistència Primària de l’Ametlla de Mar, 
que ha consistit en la decoració de la zona 
de pediatria, per fer més agradable l’estada 
dels petits pacients i les seves famílies.
 Amb l’objectiu que els alumnes prenguin 
consciència i siguin responsables de la par-

ticipació en la vida ciutadana i tot el que im-
plica, l’Escola Sant Jordi ha impulsat aquest 
projecte en col·laboració amb el centre sani-
tari.
 La col·laboració va sorgir arran de la lec-
tura del conte “El senglar té singlot” que ex-
plica l’experiència d’anar al metge i afrontar 
la situació no sempre agradable que suposa 
la visita al centre sanitari. Així, els alumnes 

van decidir posar-hi una mica de color a les 
parets de pediatria del CAP del municipi per 
fer més agradable l’experiència. Una decora-
ció marinera amb motiu de la Setmana de la 
Mar, confeccionada amb paper.
 La responsable del projecte, Joana Ferré, 
explica que «el treball es va iniciar l’any passat 
i s’ha anat allargant per diferents qüestions 
externes, però tot i la situació pandèmica, s’ha 
pogut tirar endavant complint els seus propò-
sits».
 Ara, per finalitzar el projecte, l’alumnat té 
previst anar al centre sanitari per fer-se una 
fotografia conjuntament amb la decoració 
acabada.

Alumnes de l’Escola 
Sant Jordi decoren la 
zona de pediatria del 
CAP

Juan Miguel Estevan, amb poc menys de 
4.30 h (04.28.37), va ser el guanyador abso-
lut del Triatló Half 100% que es va disputar 
diumenge a l’Ametlla de Mar. Els prop de 
400 participants van haver de cobrir en la 
modalitat 100% Tri, 1.900 metres nadant, 
90 km en bicicleta i 21 km de cursa a peu.
 El segon classificat va ser Sergio Gar-
cia amb un temps de 04.32.06 i en tercera 
posició va entrar Jesús Ramon Ortin amb 
04.35.14.
 Pel que fa a la categoria femenina, la pri-
mera dona va ser Sílvia Toscas amb un temps 
de 04.55.11, seguida d’Alessia Bertolino 
amb 05.21.21 i Núria Ciuró amb 05.26.13.
 En la modalitat olímpica, és a dir, 1.500 
metres nadant, 40 km en bicicleta i 10 km 
de cursa a peu, es va imposar Amaury Dehez 
amb un temps de 02.09.51, seguit de Raúl 

Lorenzo amb 02.12.52 i d’Ivan Limia amb 
02.16.20.
 Pel que fa a les dones, la primera clas-
sificada va ser Clara Marcuard amb un 
temps de 02.39.43, seguida de Mireia Ma-
sip amb 02.41.31 i de Diane Specogna amb 
02.46.39.
 Cal destacar la participació de les triat-
letes locals, Martina Comes Escoda que va 
quedar a la 4a posició amb un temps de 
02.54.57 i de Glòria Martínez Ollé, que va 
entrar en 15a posició, amb un temps de 
03.30.55.
 D'altra banda, la propera i última cita del 
circuit de mitja distància serà el diumenge 30 
de setembre, a la Costa Brava.

400 participants i molta 
calor a la Half 100% de 
l'Ametlla de Mar 

Els professionals del CAP de l’Ametlla de 
Mar i les regidories de Salut i Benestar So-
cial, amb el suport de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) Terres de l’Ebre, han impulsat un 
nou projecte que té la finalitat de contri-
buir a millorar l’estat de salut i el benestar 
dels ciutadans i reduir les desigualtats en la 
salut dins la població, mitjançant un abor-
datge de salut comunitària.

  ‘Salut en Xarxa a la Cala’ és el projec-
te amb el qual el CAP de l’Ametlla de Mar i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar estan tre-
ballant per donar un impuls a la salut comu-
nitària del municipi i detectar aquells factors 
socials que provoquen que algú emmalal-
teixi. La metgessa del CAP, Núria Manchó, 
apunta que «tenir un nivell socioeconòmic 
baix i una falta de xarxa, en la qual et puguis 
recolzar si et falta alguna cosa, per exemple, 
pot comportar que tinguis una pitjor salut»
 El projecte es basa en una anàlisi quan-
titativa i qualitativa de les necessitats en la 
salut de la població, a través d’indicadors del 
departament de Salut i del consistori –amb 
els quals ja fa mesos que s’està treballant-, i 

també a través de l’opinió dels ciutadans.
 És per això que a partir d’aquest mes de 
juny, es posarà en marxa un procés parti-
cipatiu que consistirà en un seguit d’entre-
vistes a diferents ciutadans per avaluar què 
els aporta la salut. El regidor de Salut, Joan 
Manel Tello, explica que «sense la participa-
ció de la gent, el projecte no tindrà sentit, per 
això necessitem que la gent participi» i afegeix 
que «les entrevistes seran anònimes».
 Un cop obtinguda una visió i coneixe-
ment general de la situació, s’avaluaran els 
resultats de totes les intervencions i es po-
dran començar a engegar activitats i dinàmi-
ques per millorar l’estat de salut i el benestar 
de tots els ciutadans.

‘Salut en Xarxa a la Cala’, el nou projecte de salut comunitària

La plaça Joan Miró acollirà aquest dissabte la Nit 
de Poesia al Carrer

de C O M U N I C A T S

▪ La direcció general del Medi Natural 
comunica a totes les persones que hagin de 
cremar restes agrícoles al terme municipal 
de L'Ametlla de Mar, que hi ha un nou permís 
per cremar del 08/06 al 14/06/2022.

▪ 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

▪ Amb motiu de l'organització de les  Catifes 
de Corpus es demana que qui pugui, vagi 
a ajudar a fer-les a algun dels carrers del 
recorregut, a partir de la tarda del 18 de 
juny.

▪ El Telecentre informa que està oberta la 
inscripció pel curs d'activitats de venda, amb 
certificat de professionalitat. Inici immediat.  
També s'obriran les inscripcions dels cursos 
d'estiu el pròxim 15 de juny. Més informació 
al Telecentre o al 977 421 175.

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del 
Mar comunica als socis que es poden pagar 
les quotes fins al 6 de juliol. L'oficina estarà 
oberta d'11 h a 13 h. El dia del repartiment 
de les coques, no s'entregaran si no s'està al 
corrent de pagament.

▪ La Llar d’Infants Municipal Xerinola 
informa que el període de preinscripció i 
matrícula  per al curs 2022/23  finalitza 
el pròxim  16 de juny. Podeu formalitzar la 
matrícula presencialment demanant cita 
prèvia o  telemàticament. Trobareu tota la 
informació a l'ebando Per més informació, 
podeu trucar al telèfon 977 493 710 o el 627 
062 764.

▪ El Consell Comarcal del Baix Ebre 
comunica que les persones interessades a 
presentar la sol·licitud del transport escolar 
del curs 2022-2023 hauran de tramitar-la, via 
telemàtica, abans del 31 de juliol de 2022 a la 
seu electrònica del Consell Comarcal.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia A. Aytés.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjan-
çant la Regidoria Comerç, ha convocat la 
segona mostra d’aparadors i decoració 
interior a una desena d’establiments del 
municipi amb la voluntat promoure i incen-
tivar el comerç local. La mostra s’allargarà, 
com a mínim, fins al 15 de juliol.
 ‘Benvingut estiu! L’Ametlla de Mar, Vila 
Marinera’ és el nom d’aquesta mostra que 
enguany estarà ambientada amb el món de 
la mar, amb articles mariners o pescadors. 
Una temàtica que s’ha escollit amb motiu de 
la certificació de la població com una Vila 
Marinera de les Terres de l’Ebre i de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme, i el retorn de l’orga-

nització enguany de la Fira de la Mar.
 En total nou comerços i establiments 
de restauració del municipi hi participen. 
Aquests són Esmeralda, El molí dels avis, 
Òptica Punt Visual, Eva Vestuari Laboral, 
Casa Consarnau, Estanc Casa Creixenti, Lli-
breria Sant Jordi, Carmen Blanch Designs i 
Lluna Xics.
 Per poder seguir la mostra, l’Àrea de Tu-
risme, Comerç i Civisme ha editat un plà-
nol amb la ubicació de tots els establiments 
participants, publicat a la pàgina web i a les 
xarxes socials.

Des de divendres, una 
desena d’establiments 
locals llueixen 
decoració marinera

E S P O R T S

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
haurà de tornar a traure a licitació les obres 
de la variant de 375 metres de nova cano-
nada -de 1.600 mm de diàmetre- a l’Amet-
lla de Mar, en un dels trams afectats pels 
problemes de corrosió del tub de formigó 
pretensat que han ocasionat dos col·lapses 
-a la Cala i a l’Ampolla- en els darrers dos 
anys.
 Els dos trencaments es van produir per la 

salubritat de l’aigua de reg de les finques per 
on transcorria la canonada, i en detectar-se 
un tram especialment crític a l’Ametlla, es va 
apostar per desviar el traçat i, amb un pro-
jecte aprovat per la via d’urgència, es van 
adjudicar les obres per 1,2 milions d’euros a 
l’única empresa concursant, Aquambiente.
Ara, però, «el context d’inflació desbocada, 
accentuat per la guerra d’Ucraïna, ha provo-
cat un sobrecost en el projecte de més d’un 25 
%», segons ha explicat el president del CAT 
Joan Alginet. Això obliga a fer un nou con-
curs, després d’arribar a un acord de rescis-
sió amb l’empresa adjudicatària. La variant 
havia d’estar a punt a finals de juny, i ara es 
preveu que estigui operativa durant l’últim 
trimestre de l’any.

El CAT tornarà a licitar la variant de la canonada a 
l’Ametlla de Mar per l’increment de preus

Balfegó finalitza amb 
èxit la campanya de la 
tonyina roja

Les barques d’encerclament de Bal-
fegó ja estan atracades al port calero, 
després de finalitzar la campanya anu-
al de pesca de tonyina roja al Medi-
terrani occidental. La flota pròpia del 
grup, liderada i comandada per La Frau 
II i Tio Gel Segon, ha capturat un total 
de 2.485 tones provinents dels acords 
comercials aconseguits aquest any, en 
tan sols 11 dies de pesca efectiva.
 Un any més, la flota ha detectat 
l'abundància de grans bancs de tonyi-
nes que ha evitat capturar per evitar ris-
cos operatius i vetllar pel benestar dels 
exemplars. De fet, només s'han pescat 
exemplars de més de 150 kg de mitjana.
 En aquest sentit, i per segon any 
consecutiu, l’empresa ha aplicat el seu 
protocol, pioner a la pesca de la tonyina 
roja, per preservar la seguretat dels ma-
riners i dels exemplars durant les mani-
obres. Es preveu que les embarcacions 
que transporten les piscines aqüícoles 
amb les tonyines arribin en els propers 
10 dies a les instal·lacions de l’Ametlla 
de Mar. 
 Per la seva banda, l’embarcació ca-
lera Leonardo Brull, que té acords co-
mercials amb el Grup Fuentes e Hijos, 
també va arribar a port el dissabte, fina-
litzant la campanya dos dies abans.
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Aquest dissabte 11 de juny torna la Nit de 
Poesia al carrer, la vetllada literària orga-
nitzada per CalaCultura, que desvetllarà 
els guanyadors d’aquesta edició dels pre-
mis, que enguany ha comptat amb un total 
de 125 originals rebuts, procedents d’arreu 
de Catalunya, del País Valencià i de les Illes 
Balears.
 CalaCultura lliurarà els premis als gua-
nyadors del 30è Premi de Narrativa Vila de 

l’Ametlla de Mar i del 13è Premi Nit de Po-
esia al carrer, en aquest acte que tindrà lloc, 
com és habitual, a la plaça Joan Miró i a partir 
de les 22 h de la nit.  
 El premi és de 1.500 euros, amb l’afegit 
que les obres guanyadores són editades per 
Pagès Editors.
 En el transcurs de la nit, intervindran di-
versos membres de l'organització de l'acte i  
els guanyadors que també oferiran una pin-
zellada de les seves obres. La vetllada guarda 
sorpreses i interrogants que es coneixeran 
durant la nit.
 El Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla 
de Mar i el Nit de Poesia al carrer són pre-
mis organitzats per CalaCultura amb la col-
laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar.

Els alumnes de 2n de Primària de l’Esco-
la Sant Jordi han dut a terme un projecte 
d’aprenentatge-servei (APS) amb el Centre 
d’Assistència Primària de l’Ametlla de Mar, 
que ha consistit en la decoració de la zona 
de pediatria, per fer més agradable l’estada 
dels petits pacients i les seves famílies.
 Amb l’objectiu que els alumnes prenguin 
consciència i siguin responsables de la par-

ticipació en la vida ciutadana i tot el que im-
plica, l’Escola Sant Jordi ha impulsat aquest 
projecte en col·laboració amb el centre sani-
tari.
 La col·laboració va sorgir arran de la lec-
tura del conte “El senglar té singlot” que ex-
plica l’experiència d’anar al metge i afrontar 
la situació no sempre agradable que suposa 
la visita al centre sanitari. Així, els alumnes 

van decidir posar-hi una mica de color a les 
parets de pediatria del CAP del municipi per 
fer més agradable l’experiència. Una decora-
ció marinera amb motiu de la Setmana de la 
Mar, confeccionada amb paper.
 La responsable del projecte, Joana Ferré, 
explica que «el treball es va iniciar l’any passat 
i s’ha anat allargant per diferents qüestions 
externes, però tot i la situació pandèmica, s’ha 
pogut tirar endavant complint els seus propò-
sits».
 Ara, per finalitzar el projecte, l’alumnat té 
previst anar al centre sanitari per fer-se una 
fotografia conjuntament amb la decoració 
acabada.

Alumnes de l’Escola 
Sant Jordi decoren la 
zona de pediatria del 
CAP

Juan Miguel Estevan, amb poc menys de 
4.30 h (04.28.37), va ser el guanyador abso-
lut del Triatló Half 100% que es va disputar 
diumenge a l’Ametlla de Mar. Els prop de 
400 participants van haver de cobrir en la 
modalitat 100% Tri, 1.900 metres nadant, 
90 km en bicicleta i 21 km de cursa a peu.
 El segon classificat va ser Sergio Gar-
cia amb un temps de 04.32.06 i en tercera 
posició va entrar Jesús Ramon Ortin amb 
04.35.14.
 Pel que fa a la categoria femenina, la pri-
mera dona va ser Sílvia Toscas amb un temps 
de 04.55.11, seguida d’Alessia Bertolino 
amb 05.21.21 i Núria Ciuró amb 05.26.13.
 En la modalitat olímpica, és a dir, 1.500 
metres nadant, 40 km en bicicleta i 10 km 
de cursa a peu, es va imposar Amaury Dehez 
amb un temps de 02.09.51, seguit de Raúl 

Lorenzo amb 02.12.52 i d’Ivan Limia amb 
02.16.20.
 Pel que fa a les dones, la primera clas-
sificada va ser Clara Marcuard amb un 
temps de 02.39.43, seguida de Mireia Ma-
sip amb 02.41.31 i de Diane Specogna amb 
02.46.39.
 Cal destacar la participació de les triat-
letes locals, Martina Comes Escoda que va 
quedar a la 4a posició amb un temps de 
02.54.57 i de Glòria Martínez Ollé, que va 
entrar en 15a posició, amb un temps de 
03.30.55.
 D'altra banda, la propera i última cita del 
circuit de mitja distància serà el diumenge 30 
de setembre, a la Costa Brava.

400 participants i molta 
calor a la Half 100% de 
l'Ametlla de Mar 

Els professionals del CAP de l’Ametlla de 
Mar i les regidories de Salut i Benestar So-
cial, amb el suport de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) Terres de l’Ebre, han impulsat un 
nou projecte que té la finalitat de contri-
buir a millorar l’estat de salut i el benestar 
dels ciutadans i reduir les desigualtats en la 
salut dins la població, mitjançant un abor-
datge de salut comunitària.

  ‘Salut en Xarxa a la Cala’ és el projec-
te amb el qual el CAP de l’Ametlla de Mar i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar estan tre-
ballant per donar un impuls a la salut comu-
nitària del municipi i detectar aquells factors 
socials que provoquen que algú emmalal-
teixi. La metgessa del CAP, Núria Manchó, 
apunta que «tenir un nivell socioeconòmic 
baix i una falta de xarxa, en la qual et puguis 
recolzar si et falta alguna cosa, per exemple, 
pot comportar que tinguis una pitjor salut»
 El projecte es basa en una anàlisi quan-
titativa i qualitativa de les necessitats en la 
salut de la població, a través d’indicadors del 
departament de Salut i del consistori –amb 
els quals ja fa mesos que s’està treballant-, i 

també a través de l’opinió dels ciutadans.
 És per això que a partir d’aquest mes de 
juny, es posarà en marxa un procés parti-
cipatiu que consistirà en un seguit d’entre-
vistes a diferents ciutadans per avaluar què 
els aporta la salut. El regidor de Salut, Joan 
Manel Tello, explica que «sense la participa-
ció de la gent, el projecte no tindrà sentit, per 
això necessitem que la gent participi» i afegeix 
que «les entrevistes seran anònimes».
 Un cop obtinguda una visió i coneixe-
ment general de la situació, s’avaluaran els 
resultats de totes les intervencions i es po-
dran començar a engegar activitats i dinàmi-
ques per millorar l’estat de salut i el benestar 
de tots els ciutadans.

‘Salut en Xarxa a la Cala’, el nou projecte de salut comunitària

La plaça Joan Miró acollirà aquest dissabte la Nit 
de Poesia al Carrer

de C O M U N I C A T S

▪ La direcció general del Medi Natural 
comunica a totes les persones que hagin de 
cremar restes agrícoles al terme municipal 
de L'Ametlla de Mar, que hi ha un nou permís 
per cremar del 08/06 al 14/06/2022.

▪ 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

▪ Amb motiu de l'organització de les  Catifes 
de Corpus es demana que qui pugui, vagi 
a ajudar a fer-les a algun dels carrers del 
recorregut, a partir de la tarda del 18 de 
juny.

▪ El Telecentre informa que està oberta la 
inscripció pel curs d'activitats de venda, amb 
certificat de professionalitat. Inici immediat.  
També s'obriran les inscripcions dels cursos 
d'estiu el pròxim 15 de juny. Més informació 
al Telecentre o al 977 421 175.

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del 
Mar comunica als socis que es poden pagar 
les quotes fins al 6 de juliol. L'oficina estarà 
oberta d'11 h a 13 h. El dia del repartiment 
de les coques, no s'entregaran si no s'està al 
corrent de pagament.

▪ La Llar d’Infants Municipal Xerinola 
informa que el període de preinscripció i 
matrícula  per al curs 2022/23  finalitza 
el pròxim  16 de juny. Podeu formalitzar la 
matrícula presencialment demanant cita 
prèvia o  telemàticament. Trobareu tota la 
informació a l'ebando Per més informació, 
podeu trucar al telèfon 977 493 710 o el 627 
062 764.

▪ El Consell Comarcal del Baix Ebre 
comunica que les persones interessades a 
presentar la sol·licitud del transport escolar 
del curs 2022-2023 hauran de tramitar-la, via 
telemàtica, abans del 31 de juliol de 2022 a la 
seu electrònica del Consell Comarcal.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia A. Aytés.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjan-
çant la Regidoria Comerç, ha convocat la 
segona mostra d’aparadors i decoració 
interior a una desena d’establiments del 
municipi amb la voluntat promoure i incen-
tivar el comerç local. La mostra s’allargarà, 
com a mínim, fins al 15 de juliol.
 ‘Benvingut estiu! L’Ametlla de Mar, Vila 
Marinera’ és el nom d’aquesta mostra que 
enguany estarà ambientada amb el món de 
la mar, amb articles mariners o pescadors. 
Una temàtica que s’ha escollit amb motiu de 
la certificació de la població com una Vila 
Marinera de les Terres de l’Ebre i de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme, i el retorn de l’orga-

nització enguany de la Fira de la Mar.
 En total nou comerços i establiments 
de restauració del municipi hi participen. 
Aquests són Esmeralda, El molí dels avis, 
Òptica Punt Visual, Eva Vestuari Laboral, 
Casa Consarnau, Estanc Casa Creixenti, Lli-
breria Sant Jordi, Carmen Blanch Designs i 
Lluna Xics.
 Per poder seguir la mostra, l’Àrea de Tu-
risme, Comerç i Civisme ha editat un plà-
nol amb la ubicació de tots els establiments 
participants, publicat a la pàgina web i a les 
xarxes socials.

Des de divendres, una 
desena d’establiments 
locals llueixen 
decoració marinera

E S P O R T S

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
haurà de tornar a traure a licitació les obres 
de la variant de 375 metres de nova cano-
nada -de 1.600 mm de diàmetre- a l’Amet-
lla de Mar, en un dels trams afectats pels 
problemes de corrosió del tub de formigó 
pretensat que han ocasionat dos col·lapses 
-a la Cala i a l’Ampolla- en els darrers dos 
anys.
 Els dos trencaments es van produir per la 

salubritat de l’aigua de reg de les finques per 
on transcorria la canonada, i en detectar-se 
un tram especialment crític a l’Ametlla, es va 
apostar per desviar el traçat i, amb un pro-
jecte aprovat per la via d’urgència, es van 
adjudicar les obres per 1,2 milions d’euros a 
l’única empresa concursant, Aquambiente.
Ara, però, «el context d’inflació desbocada, 
accentuat per la guerra d’Ucraïna, ha provo-
cat un sobrecost en el projecte de més d’un 25 
%», segons ha explicat el president del CAT 
Joan Alginet. Això obliga a fer un nou con-
curs, després d’arribar a un acord de rescis-
sió amb l’empresa adjudicatària. La variant 
havia d’estar a punt a finals de juny, i ara es 
preveu que estigui operativa durant l’últim 
trimestre de l’any.

El CAT tornarà a licitar la variant de la canonada a 
l’Ametlla de Mar per l’increment de preus

Balfegó finalitza amb 
èxit la campanya de la 
tonyina roja

Les barques d’encerclament de Bal-
fegó ja estan atracades al port calero, 
després de finalitzar la campanya anu-
al de pesca de tonyina roja al Medi-
terrani occidental. La flota pròpia del 
grup, liderada i comandada per La Frau 
II i Tio Gel Segon, ha capturat un total 
de 2.485 tones provinents dels acords 
comercials aconseguits aquest any, en 
tan sols 11 dies de pesca efectiva.
 Un any més, la flota ha detectat 
l'abundància de grans bancs de tonyi-
nes que ha evitat capturar per evitar ris-
cos operatius i vetllar pel benestar dels 
exemplars. De fet, només s'han pescat 
exemplars de més de 150 kg de mitjana.
 En aquest sentit, i per segon any 
consecutiu, l’empresa ha aplicat el seu 
protocol, pioner a la pesca de la tonyina 
roja, per preservar la seguretat dels ma-
riners i dels exemplars durant les mani-
obres. Es preveu que les embarcacions 
que transporten les piscines aqüícoles 
amb les tonyines arribin en els propers 
10 dies a les instal·lacions de l’Ametlla 
de Mar. 
 Per la seva banda, l’embarcació ca-
lera Leonardo Brull, que té acords co-
mercials amb el Grup Fuentes e Hijos, 
també va arribar a port el dissabte, fina-
litzant la campanya dos dies abans.



El port de l’Ametlla de Mar és l’escenari 
de la 8a edició de la Fira de la Mar, aquest 
cap de setmana, 10, 11 i 12 de juny. Tres 
dies plens d’activitats destinades a  pro-
mocionar el turisme nàutic, el comerç i 
la gastronomia local per posar en valor la 
tradició marinera del municipi.
 La Fira està formada per una vintena de 
casetes de fusta on s’han instal·lat comer-
ços locals per exposar els seus productes 
i també empreses de turisme nàutic que 
ofereixen ofertes i descomptes de les seves 
activitats.
 Una mostra que va acompanyada de 
l’animació de la Xaranga Suquet Calero 
i de diverses actuacions musicals, com el 
vermut electrònic amb Ikany Dj dissabte al 
migdia, el concert del grup local de The Bal-
dats dissabte al vespre, les havaneres amb 
La Vella Lola diumenge al vespre, i diver-
sos tallers mediambientals, parc lúdic pels 

infants, atraccions infantils ecològiques i 
titelles durant tot el cap de setmana.
 El diumenge 12 de juny, la Fira po-
sarà en valor la gastronomia local amb la 
celebració de la 29a Diada dels Fideus 
Rossejats, durant la qual es podrà degus-
tar aquest plat típic mariner, acompanyat 
d'un tast de vins d’una desena de cellers 
de la DO Terra Alta. A més, la Confraria de 
Pescadors també instal·larà un estand de 
degustacions de peix de la Llotja. I durant 
el matí tindrà lloc el tradicional concurs po-
pular dels fideus rossejats. La regidora de 
Turisme, Maite Boquera, remarca que «es-
tem molt contents de poder recuperar la Fira 
i també la Diada dels Fideus, que fa dos anys 
que no celebrem a causa de la pandèmia. És 
la nostra caracterització de mar, cultura i 
gastronomia».
 Paral·lelament, des del passat divendres 
i fins al diumenge 12, els restaurants i bars 

de la població ofereixen menús gastronò-
mics i tapes de les Jornades Gastronòmi-
ques dels Fideus Rossejats i la Ruta de la 
Tapa Marinera.
 Tota la informació es pot consultar a 
www.visitametllademar.com.
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   El tradicional concurs de fideus rossejats.

L’Ametlla de Mar promociona 
el turisme nàutic, el comerç i la 
gastronomia en la 8a Fira de la Mar

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

El diumenge 12 de juny, la Fira acollirà la celebració de la Diada dels Fideus i el seu popular concurs 
gastronòmic.
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L’equip de futbol filial de la S.C.E.R de 
l’Ametlla de Mar, va guanyar divendres al 
vespre per 3 gols a 0 a la Fatarella en l’úl-
tim partit de la temporada a casa. 
 Els de l’Ametlla de Mar van ser millors 
que el seu rival des del primer moment. El 
gol de Dieter als 14 minuts de joc, els va 
donar la tranquil·litat, tot i que fins al minut 
77 que Julen Llambrich no establiria el 2 a 
0. En l’últim minut de partit, Xavier Khalifi 
va fer el 3 a 0 definitiu.  

 El partit també va servir per acomiadar 
l’incombustible capità Sergi Quintana, que 
als 33 anys deixarà la pràctica del futbol al 
final d’aquesta temporada. 
 Els caleros, que estan 9 s a la classifica-
ció amb 50 punts,  jugaran l’últim partit de 
lliga avui divendres a les 20.30 h al camp 
del Perelló B, que és 2n per la cua amb 22 
punts. 

El filial acomiada la 
temporada al camp del 
Perelló B 

L'Aleví B acomiada la temporada amb dos 
derrotes a la fase final de la Copa Terres de l'Ebre

L'equip de futbol aleví B de l'AME de 
l'Ametlla de Mar no va poder accedir a la 
final de la Copa Terres de l'Ebre, després 
de perdre els dos partits de la triangular 
prèvia disputada a Camarles el passat dis-
sabte dia 4 de juny. 
 Els de l'Ametlla de Mar van perdre el 
primer partit de la triangular davant de la 
Rapitenca D per 3 gols a 0 en un partit en 
què no van merèixer un resultat tan elevat, 
ja que els caleros, van mantenir l'1 a 0 fins 

minuts abans del final. 
 En el segon partit, els caleros van per-
dre amb el Jesús i Maria C per 5 gols a 0, eli-
minant qualsevol opció de passar a la final, 
en un partit en el qual, els joves futbolistes 
caleros, van acusar moralment la derrota 
inicial amb els rapitencs. El campió va ser el 
Jesús i Maria C que es va imposar a la final 
al Gandesa B. 
 Els llobarrets caleros també van parti-
cipar diumenge al Torneig Albert Joan de 
Deltebre en la seva XIII edició. L'equip ca-
lero que no va tenir un bon inici de torneig , 
deixant escapar punts importants va acabar 
tercer i jugant el millor partit contra l'equip 
guanyador del torneig CF Alcanyís que no 
va perdre cap partit i que va empatar a 0 
contra els caleros. El jugador calero Jan Jor-
ba va ser elegit millor jugador del Torneig. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:

≈DURANT TOT EL MATÍ - PATINATGE
Open TGN Promoció

E S P O R T S

Dissabte, va tenir lloc al Camp Munici-
pal d'Esports de l'Ametlla de Mar la 5a 
edició del Trofeu Valors de Futbol base, 
col·laborant amb la recaptació de fons a 
favor de la investigació de la Neurofibro-
matosi. 

 

A través de rifes i donatius voluntaris, van 
recaptar-se 543 € que aniran a la fundació 
Acnefi per a la investigació de l'anomena-

da Neurofibromatosi, una malaltia rara que 
pateix una noia de la població. 
 Durant el matí, es van disputar diver-
sos partits amistosos. El Perelló, el Base 
l'Hospitalet de l'Infant i el Mora la Nova 
van jugar amb els Seitonillos de la Cala en 
categoria prebenjamí, mentre que en cate-
goria benjamí, van jugar el Perelló, el Jesús 
Catalonia i el Camarles, juntament amb els 
Llobarrets de la Cala. 

El Trofeu Valors recapta 
543 € pels afectats per 
Neurofibromatosi

El Club Patí l’Ametlla 
de Mar obté 4 podis a 
l’Open d’Alcanar 

La participació del Club Patí l’Ametlla 
de Mar a l'Open Tarragona Formació 
per als nivells 5, 6 i 7 que va tenir lloc 
dissabte a Alcanar, es va saldar amb 4 
posicions de podi. 
 Àngels Llaó en categoria benjamí 
Nivell 5 i el de Laia Llambrich en cate-
goria Júnior Nivell 7, van quedar a la 1a 
posició. 
 També es va assolir una 2a posició, la 
de Carme Arbó en categoria aleví Nivell 
6, i una 3a posició, la d’Anna Brull en 
categoria aleví Nivell 5. 
 Dissabte el Poliesportiu Municipal 
Galeteta acollirà l’Open TGN Promoció 
per als nivells 1, 2, 3 i 4 i el Quintet de 
secundària participarà al Vendrell a la 
Final Nacional de Grups xous. 

L’equip de pàdel, queda eliminat de la Copa Catalunya 
L’equip de pàdel del Club de Tennis l’Amet-
lla de Mar va caure eliminat de la fase final 
de la Copa Catalunya de Pàdel que es va 
disputar a Santa Perpètua de la Mogoda. 
 Els caleros van caure per 2 a 1 davant 
del Bahia Mar de la Ràpita. Enric Vila i Jordi 
Torres van caure per un doble 6-0, Marc 
Medrano i Antonio Callau també van per-

dre 6-4 i 6-3, i Jaume Pijoan i Ivan Fernán-
dez van guanyar 3-6 i 2-6. Els Rapitencs 
van ser els qui van acabar proclamant-se 
campions de la Copa Catalunya. 
 Diumenge a les 11.00 h els caleros re-
bran a les pistes del CEM al Marcambrils, 
líder de la 4a Categoria amb 23 punts. Els 
caleros estan segons amb 21 punts.  


