
Falten pocs dies per donar la benvinguda 
a l'estiu que s'iniciarà el pròxim dimarts, 
21 de juny i amb ell, tindran lloc les tra-
dicionals festes, com la revetlla de Sant 
Joan i les Festes de Sant Pere que organit-
za la Confraria de Pescadors de l'Ametlla 
de Mar en honor al patró dels pescadors.  
 Per una banda, la regidoria de Festes ja 
té la programació enllestida per celebrar la 
revetlla de Sant Joan al municipi. 
 La programació s’iniciarà les 21.30 h a 
la porta de l’Ajuntament, amb el correfoc a 
càrrec dels Dimonis de Rasquera, que farà 
un recorregut pels carrers del municipi fins 
a arribar a la platja de l’Alguer, on a les 22 
h, s’encendrà la foguera.

 A partir de les 23.30 h, la festa continu-
arà al Club Nàutic amb l'orquestra Pompe-
ya. Entre els presents, es repartirà la tradi-
cional coca, gentilesa del restaurant Golpe 
de Estado i el restaurant del Club Nàutic 
que oferirà cava.
 Des de la Policia Local es recorda que 
cal tenir precaució a l'hora de tirar petards 
per evitar el risc d'incendis i danys tant fí-
sics com materials, i poder gaudir d’aquesta 
nit màgica sense incidents. De fet, la Gene-
ralitat de Catalunya ha creat una guia que 
es pot seguir per minimitzar els danys, amb 
consells com no posar petards prop de la 
cara i el cos, ni tirar-los en zones boscoses 
o utilitzar mitjans segurs a l'hora d'encen-
dre el material pirotècnic.

La Festa Major d'estiu arriba amb 
força, després de dos anys sense po-
der-se celebrar
La Confraria de Pescadors, en col·laboració 
amb l'Ajuntament, ha organitzat les Festes 

de Sant Pere, amb activitats per a tots els 
públics. Un programa de festes, amb acti-
vitats esportives, gastronòmiques, cultu-
ral i d'oci, que s'iniciarà el 28 de juny i fins 
al 3 de juliol i tindrà lloc principalment a 
la Confraria de Pescadors. Abans, però hi 
haurà actes preludi, amb activitats especi-
alment esportives.
 Alguns dels actes més destacats són la 
processó marítima amb focs d'artifici, el dia 
29. La revetlla popular amb Los Juniors i la 
discoteca mòbil a càrrec de DJ Guillermo i 
Oscar Sánchez, la festa infantil, el concert 
de Los Baldats, la sardinada popular o les 
Festes Marítimes, acompanyades de la Xa-
ranga Suquet Calero, on es faran diferents 
proves atlètiques.
 Prèviament a l'inici de les festes, hi haurà 
del 20 al 26 de juny, el trofeu Sant Pere de 
Tennis i el dissabte 25, el trofeu de Futbol 
Sala Sant Pere 2022 al Pavelló Poliesportiu.
 Es pot consultar tota la programació a 
l'eBando.
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   La processó marítima és un dels actes més tradicionals de la Festa Major d'estiu.

S’acosta el solstici d’estiu i 
amb ell, la revetlla de Sant 
Joan i les Festes de Sant 
Pere 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

La revetlla de Sant Joan torna amb la seva tradicional programació, 
del correfoc, foguera i ball de nit. I del 28 juny al 3 de juliol, tindran 
lloc les Festes de Sant Pere amb un programa farcit d'activitats. 
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La secció der Natació de l'AME de l'Amet-
lla de Mar va assolir 4 podis a la Final de 
Catalunya dels Jocs Esportius Escolars 
que es va disputar a Tortosa, els millors 
resultats des que aquesta secció munici-
pal es va posar en marxa. 
 La natació caler, amb 8 nadadors i nada-
dores per competir a les proves individuals, 
i dos equips per a les proves de relleus, va 
tornar de Tortosa amb quatre medalles, ja 
que foren quatre els integrants de l'expedi-
ció calera que van pujar al podi, protagonit-
zant una participació històrica. 

 En el cas de Daniela Pérez, es va procla-
mar campiona de Catalunya per partida do-
ble en categoria prebenjamí tant de 25 m 
crol, com de 25 m braça. Ian Margalef es va 
proclamar subcampió en categoria infantil 
en la prova de 100 m esquena, després 
d'entrar a la 2a posició. L'altre podi corres-
pon a la 3a posició de Núria Piñol Segarra 
a la categoria cadet, també en la prova de 
100 m esquena. 

La calera Daniela Pérez 
doble campiona de 
Catalunya de Natació

4 podis i molta activitat Club Patí l'Ametlla de Mar

El Club Patí l'Ametlla de Mar va assolir 
4 podis a l'Open TGN Promoció que es 
va disputar, el passat dissabte, dia 11 de 
juny, al Poliesportiu Municipal Galetet. 
 La patinadora Xènia Cèsar va classifi-
car-se a la 1a posició a la categoria benjamí 
nivell 4 i la van acompanyar al podi, Iris Ali-
au a la 2a posició i Carla Monforte a la 3a, 
completant un podi totalment calero. 

 L'altre podi el va aconseguir Daniela Pé-
rez a la categoria benjamí nivell 3
 En total, van participar nou patinadores 
locals i un patinador. 
 A més, el quintet de secundària va ob-
tenir la 4a posició a la Final Nacional dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya de 
grups xou que es va celebrar al Vendrell. 
 El Club Patí l'Ametlla de Mar té diver-
sos compromisos aquest cap de setmana 
pròxim. Aquest divendres està prevista una 
exhibició a l'Escola Sant Jordi. 
 I dissabte, participaran en l'Open BCN 
Avançat pels nivells 8, 9 i 10 que tindrà lloc 
a Canet de Mar, i a la Final Nacional dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya a Am-
posta. 

E S P O R T S

L'equip de futbol filial de la Societat Cul-
tural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla 
de Mar va perdre divendres al vespre l'úl-
tim partit de lliga d'aquesta temporada al 
camp del Perelló B per 1 gol a 0. Els cale-
ros van encaixar el gol al límit del temps 

reglamentari. 
 Tot i tenir les seves opcions durant el 
partit, el filial de la Cala no es va poder 

acomiadar de la competició amb una vic-
tòria en el derbi veïnal. El partit va ser molt 
disputat com ja és tradició entre els equips 
de les dues poblacions i va tenir l'interès 
del marcador fins a l'últim moment que el 
filial del Perelló va aconseguir decantar la 
balança a favor seu.  
 Els caleros han finalitzat el campionat 
de lliga de la 4a Catalana a la 10a posició 
amb 50 punts. 

La Cala perd el derbi de 
filials al Perelló en l'últim 
partit de la temporada

Una errada inicial 
posterga al conjunt 
júnior de rítmica a la 
7a posició 

El conjunt júnior de la secció de gim-
nàstica rítmica de l’AME de l’Ametlla 
de Mar va igualar la 7a posició de la 2a 
fase, en la seva tercera participació en 
la Copa Catalana de Conjunts per als 
nivells 4, 5, 6 i 7 i 8 que va tenir lloc a 
les instal·lacions del Gimnàstic de Tar-
ragona.
 El conjunt calero, format per Irene 
Gusils, Anna Vilabrú, Mariona Ferreiro, 
Cloe Gonzalvo i la rapitenca Mariona 
Mora, va cometre una errada a l’inici i 
tot i la seva recuperació, ja no va poder 
millorar la nota.
 Les caleres van fregar el podi amb 
una 4a posició a la 1a fase a Cerdanyola 
del Vallès, van obtenir una 7a posició a 
la 2a fase de Torredembarra i una altra 
7a posició a la 3a fase de Tarragona.
 El dia 18 i 19 de juny tindran lloc a 
Amposta les finals nacionals dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya per 
a les quals estan classificades Eila Gi-
meno en categoria infantil nivell 2 i el 
Quartet aleví format per Irene Escoda, 
Clàudia Soler, Marta Alcantara i Berta 
Martí.

El pàdel calero acumula la 3a derrota consecutiva davant del Marcambrils 
L'equip federat de pàdel del Club de Ten-
nis de l'Ametlla de Mar va perdre diumen-
ge passat per 2 a 1 davant del Marcambrils 
en el partit de la 13a jornada disputada a 
les pistes del CEM la Cala. 
 La parella formada per Antonio Callau i 
Ivan Fernández va guanyar el seu partit per 
un doble 6 a 1. En canvi, per altra banda, 

Jordi Boyer i Marc Medrano van pedre 6 a 
4, 3 a 6 i 5 a 7. Igual va passar amb la pare-
lla Jordi Torres i Aitor Lallana que també va 
perdre 7 a 5, 3 a 6 i 5 a 7. 
 Tot i la derrota, el punt aconseguit per-
met a l'equip de pàdel calero mantenir-se 
a la 2a posició de la classificació amb 22 
punts.  

Durant la tarda i la nit d'aquest 
dissabte, veïns, veïnes i entitats 
tornaran decorar, els carrers de 
La Cala en motiu de la processó 
de Corpus Christi. L’Ametlla de 
Mar recupera aquest acte que ja 
fa 30 anys que se celebra, des-
prés de no haver-se pogut cele-
brar els últims dos anys a causa 
de la pandèmia.
 Les catifes, que es podran veu-
re aquest diumenge estaran ins-
pirades en diferents temes, com 
la natura o la Candelera. A banda 
de veïns i entitats, en la creació de 
les catifes també s'hi ha implicat 
l'Ajuntament i alumnes de l’Institut.
 Maite Boquera, regidora de 
Turisme, fa una crida perquè més 
gent s’animi a col·laborar en l’ela-
boració d’aquestes d'art efímeres.
 La processó pels carrers enga-
lanats serà sobre les 19 h i repetirà 
el recorregut habitual. Hi partici-
paran 9 infants que han fet la pri-
mera comunió aquest maig, acom-
panyats de la Banda de la Cala.

La Cala es vestirà 
de flors per Corpus



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

‘Escames’ en poesia i ‘Dones que viviu en 
la tempesta’ en narrativa són les obres 
guanyadores dels Premis Literaris 2022 de 
l’Ametlla de Mar. Així es va fer públic a la 
Nit de Poesia al Carrer, celebrada el passat 
dissabte, a la plaça Joan Miró.
 La guanyadora del 13è Premi Nit de Poe-
sia al carrer ha estat Tània Soler Riba, amb un 
llibre de poemes que narra la desintegració 
individual de l’ésser humà, del seu reeixir i del 
paper de la natura en tot el procés.
 Per altra banda, el 30è premi del Narrati-
va Vila de L’Ametlla de Mar se l’ha emportat 
Maria Gas de Cid, amb una novel·la crua i 

realista sobre el tràfic de dones afganeses el 
qual té molt poc ressò mediàtic a diferència 
d’altres zones del planeta.
 Les dues premiades rebran dotació eco-
nòmica, de 1.500 euros per cadascú, i les 
seves obres seran publicats per l’editorial 
Pagès Editors. 
 Tant per a la Tània com per a la Maria serà 
la seva primera publicació.
 Al llarg de l’acte i en els continguts dels 
poemes recitats pels col·laboradors de la vet-
llada, es van fer diverses referències al con-
flicte bèl·lic d’Ucraïna i la invasió russa, que 
era el missatge subliminal d’aquest any.

La regidoria de Formació i Treball de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha obert 
les inscripcions pels Cursos d’Estiu 2022, 
adreçats a joves d’entre els 6 i els 14 anys, 
que tindran lloc el mes de juliol o agost, 
depenent de la durada del curs o taller. Les 

inscripcions estan obertes fins a exhaurir 
places.
 En total són set propostes relacionades 
en la informàtica, l’ús de l’ordinador i les ei-
nes de navegació, la robòtica i les tecnologi-
es de disseny gràfic, seguint la línia formativa 
estival i per a joves dels anys anteriors.
 De fet, enguany, com ha novetat, s’ha in-
troduït el Taller de Màquines amb Elements 
Reciclats, en el qual es proposarà un repte 
de robòtica i programació combinat amb 
elements reciclats. Aquest taller i la resta 
dels tallers proposats tenen lloc per la tarda, 
una duració reduïda, de 4 dies, per adquirir 

nous coneixements en tant sols una setma-
na i per un preu de 25 euros.
 Pel que fa als cursos de més duració hi 
ha el d’Ordenografia i el d’Ús Google Dri-
ve i Classroom. Formació d’un mes i mig i 
pels matins per adquirir el domini del teclat 
o el domini d’eines de navegació online. En 
aquest cas, els cursos tenen un preu de 60 
euros.
 Els cursos tenen places limitades i les ins-
cripcions estaran obertes fins a exhaurir-les. 
Els interessats s’han de dirigir al Telecentre 
mitjançant qualsevol dels seus sistemes de 
contacte, el telèfon 977 457 269, el correu 
electrònic telecentre@ametllamar.cat o pre-
sencialment, al carrer Pau Casals número 74 
als baixos.

S’obren les inscripcions pels cursos d’estiu 2022 
destinats a joves en època de vacances

L’Escola de Música de l’Ametlla de Mar tan-
ca un curs en què ha pogut oferir de nou 
moltes activitats, algunes d’elles recupera-
des de l’època pre-pandèmia.
 El centre s’havia proposat enguany fer 
més activitats a l’exterior. Durant el curs 
s’han fet assajos al carrer, intercanvis amb 
altres escoles musicals ebrenques com la del 
Perelló o la d’Ulldecona i audicions al centre 
d’interpretació de la pesca. Pel que fa a les 
sessions de portes obertes s’han recuperat i 
s’han ampliat.
 Anna Vizcarro, cap d’estudis del centre, 
en fa una valoració molt positiva del curs.
 Tot i que ja s’acaba el curs, l’EMMA enca-
ra la recta final amb diferents activitats, entre 
les quals destaca un taller de percussió cor-
poral a càrrec de l’artista i musicoterapeu-
ta Santi Serratosa. La proposta, que estarà 
oberta a tothom amb inscripció prèvia, per-
metrà treballar el ritme a partir del cos i així 

potenciar la mobilitat.
 També hi ha una passejada musical pel 
nucli de l’Ametlla de Mar programada pel 21 
de juny, que consistirà en una petita cerca-
vila on s’aniran incorporant cada vegada més 
músics fins a arribar a la Sala SCER, on esta-
ran els pianos i es farà el concert final.
 Durant la primera quinzena de juliol, l’es-
cola també durà a terme els tallers d’estiu 
que comportaran la implicació de tots els 
alumnes del centre i que culminaran en la 
cantata final ‘El somriure de la princesa’, que 
té previst representar-se el 15 de juliol al 
parc del Bon Repòs.
 L’escola de música ja pensa en el pròxim 
curs on hi haurà novetats com l’ampliació de 
grups. Fins al 15 de juliol es mantindrà ober-
ta la matrícula.

L’Emma a la recta final 
d’un curs marcat per la 
música al carrer

El passat cap de setmana, centenars de per-
sones es van aplegar al port pesquer calero 
per viure la 8a edició de la Fira de la Mar. 
Una vintena de comerços, establiments de 
restauració i empreses nàutiques es van 
instal·lar en diferents casetes de fusta per 
oferir i promocionar els seus productes 
i activitats turístiques. La mostra va anar 
acompanyada de diverses activitats cultu-
rals i gastronòmiques per tots els públics.
 Turisme nàutic, comerç, música i gastro-
nomia es van fusionar en aquesta fira, que va 
tornar amb força després de dos anys sense 
poder-se celebrar a causa de la pandèmia. I 
és que la intensa calor del cap de setmana 
no va privar a les caleres i els caleros a sortir 
i posar en valor la tradició marinera del mu-
nicipi.  
Entre les activitats programades va destacar 
la Diada dels Fideus Rossejats i el tradicional 
concurs popular. Des de les 10 h del matí del 
diumenge, els fogons, el carbó i els ‘calderos’ 
van acaparar el protagonisme d’una jornada 

multitudinària que es va allargar fins a pri-
mera hora de la tarda, amb degustacions de 
gastronomia marinera i tastets de vi de la 
DO Terra Alta.
 Els prop de 40 cuiners participants en el 
concurs, amb les seves colles i famílies, es 
van repartir en dos torns de 20 fogons ca-
dascun, i van anar confeccionant els fideus 
rossejats, mentre eren avaluats per un jurat 
repartit en tres taules, que va atorgar fins 
a 6 primers premis dotats amb 150 €. Els 
guanyadors van ser Roger Llaó, Maru Paris, 
Elena Font, David Peramato, Carme Dome-
nec i Santi Duque.
 A més, al llarg del matí, es van poder de-

gustar fideus rossejats servits per l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, i polp amb allioli 
i seitons fregits, a càrrec de la Confraria de 
Pescadors. Degustacions que anaven acom-
panyades per una bona representació de ce-
llers i cooperatives de vins de la DO Terra 
Alta. En total, es van servir 1.250 degusta-
cions de fideus, polp i seitó i 700 tiquets de 
tast de vins.
 La regidora de Turisme, Comerç i Civis-
me, Maite Boquera, valora satisfactòriament 
el cap de setmana i agraeix a totes les perso-
nes que ho han fet possible.
 La Diada de diumenge va posar punt fi-
nal a les Jornades Gastronòmiques dels Fi-
deus Rossejats i la Ruta de la Tapa Marinera, 
que es van iniciar el passat 3 de juny. En to-
tal, s’han servit 1.190 menús en els catorze 
restaurants participants a les Jornades Gas-
tronòmiques. D’altra banda, els tretze bars 
participants a la Ruta de la Tapa Marinera 
han servit 1.890 amb peix i marisc del muni-
cipi.

L’Ametlla de Mar viu un cap de setmana farcit de cultura marinera

La Nit de Poesia al Carrer desvetlla les 
guanyadores dels premis literaris de 2022

de C O M U N I C A T S
▪ Degut a l’organització d’aquest cap de 
setmana de les Catifes de Corpus es prega 
als propietaris de vehicles no aparcar a partir 
del mig dia de dissabte als carrers: Plaça de 
l’Esglèsia, C/ Bruch fins A. Llambirch, C/ A. 
Llambrich fins Llibertat, C/ llibertat fins Pau 
Casals, C/ Pau Casals fins Plaça Nova, Plaça 
Nova, C/ Prim fins C/ Bruch. També es demana 
la col·laboració a totes les persones que puguin 
anar a tallar xipré al Carrer Andreu Llambrich. 

▪ El Departament d'Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat, en coordinació amb l'Ajuntament, 
organitza 'Temps de Cures', una activitat 
gratuïta d'Esport i Natura a l'Ametlla de Mar, 
per a famílies que necessiten conciliar el 
temps personal i laboral. Per més informació 
i inscripcions a Serveis Socials, 2n pis de 
l'Ajuntament, el dilluns, dimarts i dimecres, 20, 
21 i 22 de juny, de 9 a 14 h.

▪ Fins a l'1 de juliol,  hi haurà limitacions pels 
vehicles amb motiu de les obres de Tres 
Cales. Es poden consultar els carrers afectats 
a l'eBando o a lacalartv.cat

▪ 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 està en guàrdia és la 
Farmàcia J.Ruiz. Del 24 de juny a l'1 de juliol, 
estarà en guàrdia P.Olivella.

A partir d’aquest dijous, tant el pàrquing 
soterrat Escoles Velles com el pàrquing en 
superfície Llibertat han adaptat els seus 
horaris i tarifes a la temporada d’estiu. A 
més, també han començat a aplicar els 
habituals descomptes per les compres als 
comerços locals.
 Per una banda, la gratuïtat d’aparca-
ment pels abonats al pàrquing en superfície 
Llibertat ha passat de les 6 hores actuals a 

les 3 hores, fins al 14 de setembre.
 Al llarg d’aquest mateix període, les tari-
fes per aparcar de 9.00 h a 00.00 h, passen 
dels 0,50 €/h actuals, a l’1,00/h €, amb un 
increment de fins a 3 €/h a partir de la 3a 
hora d’aparcament, com ja passa la resta 
de l’any. A partir de les 00.00 h i fins a les 
09.00 h, la tarifa passa de 0,25 €/h a 0,50 
€/h, sense limitació dins d’aquesta franja 
horària.

 Si parlem del l’aparcament soterrani Es-
coles Velles, aquest dijous també han can-
viat les tarifes, passant de l’1 €/h actual a 
l’1,80 €/h fins al 14 de setembre.
 A la vegada que s’apliquen els incre-
ments de les tarifes d’aparcament corres-
ponents a la temporada alta, l’Ajuntament 
també posa a l’abast dels usuaris, eines per 
a poder reduir els imports finals per la uti-
lització dels aparcaments.

Canvi de tarifes als pàrquings locals i descomptes per comprar al comerç 
local, a partir d’aquest dijous

Aquest dilluns ha tingut lloc una reunió so-
bre l’acord, signat el 2019 entre el consis-
tori i l’associació Mestral XXI, que contem-
pla una bateria de propostes consensuades 
entre ambdues parts. Un seguit de millores 
que es van estudiant progressivament en 
una taula de seguiment i permeten soluci-
onar greuges històrics a Les Tres Cales.
 Damunt la taula s’han comentat les no-
vetats i els projectes que l’Ajuntament està 
duent a terme actualment a la urbanització. 
Alguna de les millores és el recent inici de 
les obres d’asfaltatge de carrers de la urba-
nització que es preveu que estarà finalitzat a 
finals de juny i que suposa una inversió final 
d’uns 232.000 euros i 18.000 m2 d’aglome-
rat asfàltic. A banda també de l’última actu-
ació de pavimentació pressupostada en uns 
18.000 euros, d’un total de 1.300 m2.
 També s’ha explicat que l’Ajuntament i la 

Generalitat estan treballant per tirar enda-
vant la renovació dels dipòsits d’aigua, que 
va a càrrec dels responsables de l’explotació 
del servei. Els dipòsits tenen un volum de 
1.000 m3 que donen servei a la part de la 
urbanització situada per sobre de la N-340. 
Es preveu iniciar els treballs de renovació del 
centre i de la zona mar, passat l’estiu.
 Un altre dels projectes és la millora con-
siderable en telecomunicacions amb una 
nova antena, que se situarà a l’espai destinat 
a serveis tècnics a la zona del local social i 
que sumat a tota l’actuació d’instal·lació de la 
xarxa de 13.265 metres lineals de fibra òp-
tica que s’està realitzant als carrers de Tres 
Cales, farà un salt substancial en comunica-
ció. En aquest sentit, s’ha informat també 
que l’empresa instal·ladora de la fibra òptica 
deixarà els carrers en perfecte estat, un cop 
finalitzada l’obra.

 També altres projectes que estan en 
marxa com l’actual redacció del projecte 
constructiu de la Depuradora d’Aigües Resi-
duals i col·lectors en alta de les Urbanitzaci-
ons Nord i l’Almadrava, que es preveu licitar 
l’obra el 2023 o la redacció del Pla Parcial de 
Tres Cales 2a fase zona mar.
 En temes de seguretat, també s’ha infor-
mat d’un nou projecte que es vol implemen-
tar al municipi que pretén instal·lar lectors 
de matrícules, amb càmeres, als diferents 
accessos de les urbanitzacions i del nucli 
urbà per garantir el control de vehicles sos-
pitosos i així reforçar la seguretat a les urba-
nitzacions. 

L’Ajuntament es reuneix amb Mestral XXI El Butlletí Setmanal no tornarà fins al divendres 
1 de juliol de 2022. Bon Sant Joan i Sant Pere!



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

‘Escames’ en poesia i ‘Dones que viviu en 
la tempesta’ en narrativa són les obres 
guanyadores dels Premis Literaris 2022 de 
l’Ametlla de Mar. Així es va fer públic a la 
Nit de Poesia al Carrer, celebrada el passat 
dissabte, a la plaça Joan Miró.
 La guanyadora del 13è Premi Nit de Poe-
sia al carrer ha estat Tània Soler Riba, amb un 
llibre de poemes que narra la desintegració 
individual de l’ésser humà, del seu reeixir i del 
paper de la natura en tot el procés.
 Per altra banda, el 30è premi del Narrati-
va Vila de L’Ametlla de Mar se l’ha emportat 
Maria Gas de Cid, amb una novel·la crua i 

realista sobre el tràfic de dones afganeses el 
qual té molt poc ressò mediàtic a diferència 
d’altres zones del planeta.
 Les dues premiades rebran dotació eco-
nòmica, de 1.500 euros per cadascú, i les 
seves obres seran publicats per l’editorial 
Pagès Editors. 
 Tant per a la Tània com per a la Maria serà 
la seva primera publicació.
 Al llarg de l’acte i en els continguts dels 
poemes recitats pels col·laboradors de la vet-
llada, es van fer diverses referències al con-
flicte bèl·lic d’Ucraïna i la invasió russa, que 
era el missatge subliminal d’aquest any.

La regidoria de Formació i Treball de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha obert 
les inscripcions pels Cursos d’Estiu 2022, 
adreçats a joves d’entre els 6 i els 14 anys, 
que tindran lloc el mes de juliol o agost, 
depenent de la durada del curs o taller. Les 

inscripcions estan obertes fins a exhaurir 
places.
 En total són set propostes relacionades 
en la informàtica, l’ús de l’ordinador i les ei-
nes de navegació, la robòtica i les tecnologi-
es de disseny gràfic, seguint la línia formativa 
estival i per a joves dels anys anteriors.
 De fet, enguany, com ha novetat, s’ha in-
troduït el Taller de Màquines amb Elements 
Reciclats, en el qual es proposarà un repte 
de robòtica i programació combinat amb 
elements reciclats. Aquest taller i la resta 
dels tallers proposats tenen lloc per la tarda, 
una duració reduïda, de 4 dies, per adquirir 

nous coneixements en tant sols una setma-
na i per un preu de 25 euros.
 Pel que fa als cursos de més duració hi 
ha el d’Ordenografia i el d’Ús Google Dri-
ve i Classroom. Formació d’un mes i mig i 
pels matins per adquirir el domini del teclat 
o el domini d’eines de navegació online. En 
aquest cas, els cursos tenen un preu de 60 
euros.
 Els cursos tenen places limitades i les ins-
cripcions estaran obertes fins a exhaurir-les. 
Els interessats s’han de dirigir al Telecentre 
mitjançant qualsevol dels seus sistemes de 
contacte, el telèfon 977 457 269, el correu 
electrònic telecentre@ametllamar.cat o pre-
sencialment, al carrer Pau Casals número 74 
als baixos.

S’obren les inscripcions pels cursos d’estiu 2022 
destinats a joves en època de vacances

L’Escola de Música de l’Ametlla de Mar tan-
ca un curs en què ha pogut oferir de nou 
moltes activitats, algunes d’elles recupera-
des de l’època pre-pandèmia.
 El centre s’havia proposat enguany fer 
més activitats a l’exterior. Durant el curs 
s’han fet assajos al carrer, intercanvis amb 
altres escoles musicals ebrenques com la del 
Perelló o la d’Ulldecona i audicions al centre 
d’interpretació de la pesca. Pel que fa a les 
sessions de portes obertes s’han recuperat i 
s’han ampliat.
 Anna Vizcarro, cap d’estudis del centre, 
en fa una valoració molt positiva del curs.
 Tot i que ja s’acaba el curs, l’EMMA enca-
ra la recta final amb diferents activitats, entre 
les quals destaca un taller de percussió cor-
poral a càrrec de l’artista i musicoterapeu-
ta Santi Serratosa. La proposta, que estarà 
oberta a tothom amb inscripció prèvia, per-
metrà treballar el ritme a partir del cos i així 

potenciar la mobilitat.
 També hi ha una passejada musical pel 
nucli de l’Ametlla de Mar programada pel 21 
de juny, que consistirà en una petita cerca-
vila on s’aniran incorporant cada vegada més 
músics fins a arribar a la Sala SCER, on esta-
ran els pianos i es farà el concert final.
 Durant la primera quinzena de juliol, l’es-
cola també durà a terme els tallers d’estiu 
que comportaran la implicació de tots els 
alumnes del centre i que culminaran en la 
cantata final ‘El somriure de la princesa’, que 
té previst representar-se el 15 de juliol al 
parc del Bon Repòs.
 L’escola de música ja pensa en el pròxim 
curs on hi haurà novetats com l’ampliació de 
grups. Fins al 15 de juliol es mantindrà ober-
ta la matrícula.

L’Emma a la recta final 
d’un curs marcat per la 
música al carrer

El passat cap de setmana, centenars de per-
sones es van aplegar al port pesquer calero 
per viure la 8a edició de la Fira de la Mar. 
Una vintena de comerços, establiments de 
restauració i empreses nàutiques es van 
instal·lar en diferents casetes de fusta per 
oferir i promocionar els seus productes 
i activitats turístiques. La mostra va anar 
acompanyada de diverses activitats cultu-
rals i gastronòmiques per tots els públics.
 Turisme nàutic, comerç, música i gastro-
nomia es van fusionar en aquesta fira, que va 
tornar amb força després de dos anys sense 
poder-se celebrar a causa de la pandèmia. I 
és que la intensa calor del cap de setmana 
no va privar a les caleres i els caleros a sortir 
i posar en valor la tradició marinera del mu-
nicipi.  
Entre les activitats programades va destacar 
la Diada dels Fideus Rossejats i el tradicional 
concurs popular. Des de les 10 h del matí del 
diumenge, els fogons, el carbó i els ‘calderos’ 
van acaparar el protagonisme d’una jornada 

multitudinària que es va allargar fins a pri-
mera hora de la tarda, amb degustacions de 
gastronomia marinera i tastets de vi de la 
DO Terra Alta.
 Els prop de 40 cuiners participants en el 
concurs, amb les seves colles i famílies, es 
van repartir en dos torns de 20 fogons ca-
dascun, i van anar confeccionant els fideus 
rossejats, mentre eren avaluats per un jurat 
repartit en tres taules, que va atorgar fins 
a 6 primers premis dotats amb 150 €. Els 
guanyadors van ser Roger Llaó, Maru Paris, 
Elena Font, David Peramato, Carme Dome-
nec i Santi Duque.
 A més, al llarg del matí, es van poder de-

gustar fideus rossejats servits per l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, i polp amb allioli 
i seitons fregits, a càrrec de la Confraria de 
Pescadors. Degustacions que anaven acom-
panyades per una bona representació de ce-
llers i cooperatives de vins de la DO Terra 
Alta. En total, es van servir 1.250 degusta-
cions de fideus, polp i seitó i 700 tiquets de 
tast de vins.
 La regidora de Turisme, Comerç i Civis-
me, Maite Boquera, valora satisfactòriament 
el cap de setmana i agraeix a totes les perso-
nes que ho han fet possible.
 La Diada de diumenge va posar punt fi-
nal a les Jornades Gastronòmiques dels Fi-
deus Rossejats i la Ruta de la Tapa Marinera, 
que es van iniciar el passat 3 de juny. En to-
tal, s’han servit 1.190 menús en els catorze 
restaurants participants a les Jornades Gas-
tronòmiques. D’altra banda, els tretze bars 
participants a la Ruta de la Tapa Marinera 
han servit 1.890 amb peix i marisc del muni-
cipi.

L’Ametlla de Mar viu un cap de setmana farcit de cultura marinera

La Nit de Poesia al Carrer desvetlla les 
guanyadores dels premis literaris de 2022

de C O M U N I C A T S
▪ Degut a l’organització d’aquest cap de 
setmana de les Catifes de Corpus es prega 
als propietaris de vehicles no aparcar a partir 
del mig dia de dissabte als carrers: Plaça de 
l’Esglèsia, C/ Bruch fins A. Llambirch, C/ A. 
Llambrich fins Llibertat, C/ llibertat fins Pau 
Casals, C/ Pau Casals fins Plaça Nova, Plaça 
Nova, C/ Prim fins C/ Bruch. També es demana 
la col·laboració a totes les persones que puguin 
anar a tallar xipré al Carrer Andreu Llambrich. 

▪ El Departament d'Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat, en coordinació amb l'Ajuntament, 
organitza 'Temps de Cures', una activitat 
gratuïta d'Esport i Natura a l'Ametlla de Mar, 
per a famílies que necessiten conciliar el 
temps personal i laboral. Per més informació 
i inscripcions a Serveis Socials, 2n pis de 
l'Ajuntament, el dilluns, dimarts i dimecres, 20, 
21 i 22 de juny, de 9 a 14 h.

▪ Fins a l'1 de juliol,  hi haurà limitacions pels 
vehicles amb motiu de les obres de Tres 
Cales. Es poden consultar els carrers afectats 
a l'eBando o a lacalartv.cat

▪ 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 està en guàrdia és la 
Farmàcia J.Ruiz. Del 24 de juny a l'1 de juliol, 
estarà en guàrdia P.Olivella.

A partir d’aquest dijous, tant el pàrquing 
soterrat Escoles Velles com el pàrquing en 
superfície Llibertat han adaptat els seus 
horaris i tarifes a la temporada d’estiu. A 
més, també han començat a aplicar els 
habituals descomptes per les compres als 
comerços locals.
 Per una banda, la gratuïtat d’aparca-
ment pels abonats al pàrquing en superfície 
Llibertat ha passat de les 6 hores actuals a 

les 3 hores, fins al 14 de setembre.
 Al llarg d’aquest mateix període, les tari-
fes per aparcar de 9.00 h a 00.00 h, passen 
dels 0,50 €/h actuals, a l’1,00/h €, amb un 
increment de fins a 3 €/h a partir de la 3a 
hora d’aparcament, com ja passa la resta 
de l’any. A partir de les 00.00 h i fins a les 
09.00 h, la tarifa passa de 0,25 €/h a 0,50 
€/h, sense limitació dins d’aquesta franja 
horària.

 Si parlem del l’aparcament soterrani Es-
coles Velles, aquest dijous també han can-
viat les tarifes, passant de l’1 €/h actual a 
l’1,80 €/h fins al 14 de setembre.
 A la vegada que s’apliquen els incre-
ments de les tarifes d’aparcament corres-
ponents a la temporada alta, l’Ajuntament 
també posa a l’abast dels usuaris, eines per 
a poder reduir els imports finals per la uti-
lització dels aparcaments.

Canvi de tarifes als pàrquings locals i descomptes per comprar al comerç 
local, a partir d’aquest dijous

Aquest dilluns ha tingut lloc una reunió so-
bre l’acord, signat el 2019 entre el consis-
tori i l’associació Mestral XXI, que contem-
pla una bateria de propostes consensuades 
entre ambdues parts. Un seguit de millores 
que es van estudiant progressivament en 
una taula de seguiment i permeten soluci-
onar greuges històrics a Les Tres Cales.
 Damunt la taula s’han comentat les no-
vetats i els projectes que l’Ajuntament està 
duent a terme actualment a la urbanització. 
Alguna de les millores és el recent inici de 
les obres d’asfaltatge de carrers de la urba-
nització que es preveu que estarà finalitzat a 
finals de juny i que suposa una inversió final 
d’uns 232.000 euros i 18.000 m2 d’aglome-
rat asfàltic. A banda també de l’última actu-
ació de pavimentació pressupostada en uns 
18.000 euros, d’un total de 1.300 m2.
 També s’ha explicat que l’Ajuntament i la 

Generalitat estan treballant per tirar enda-
vant la renovació dels dipòsits d’aigua, que 
va a càrrec dels responsables de l’explotació 
del servei. Els dipòsits tenen un volum de 
1.000 m3 que donen servei a la part de la 
urbanització situada per sobre de la N-340. 
Es preveu iniciar els treballs de renovació del 
centre i de la zona mar, passat l’estiu.
 Un altre dels projectes és la millora con-
siderable en telecomunicacions amb una 
nova antena, que se situarà a l’espai destinat 
a serveis tècnics a la zona del local social i 
que sumat a tota l’actuació d’instal·lació de la 
xarxa de 13.265 metres lineals de fibra òp-
tica que s’està realitzant als carrers de Tres 
Cales, farà un salt substancial en comunica-
ció. En aquest sentit, s’ha informat també 
que l’empresa instal·ladora de la fibra òptica 
deixarà els carrers en perfecte estat, un cop 
finalitzada l’obra.

 També altres projectes que estan en 
marxa com l’actual redacció del projecte 
constructiu de la Depuradora d’Aigües Resi-
duals i col·lectors en alta de les Urbanitzaci-
ons Nord i l’Almadrava, que es preveu licitar 
l’obra el 2023 o la redacció del Pla Parcial de 
Tres Cales 2a fase zona mar.
 En temes de seguretat, també s’ha infor-
mat d’un nou projecte que es vol implemen-
tar al municipi que pretén instal·lar lectors 
de matrícules, amb càmeres, als diferents 
accessos de les urbanitzacions i del nucli 
urbà per garantir el control de vehicles sos-
pitosos i així reforçar la seguretat a les urba-
nitzacions. 

L’Ajuntament es reuneix amb Mestral XXI El Butlletí Setmanal no tornarà fins al divendres 
1 de juliol de 2022. Bon Sant Joan i Sant Pere!



Falten pocs dies per donar la benvinguda 
a l'estiu que s'iniciarà el pròxim dimarts, 
21 de juny i amb ell, tindran lloc les tra-
dicionals festes, com la revetlla de Sant 
Joan i les Festes de Sant Pere que organit-
za la Confraria de Pescadors de l'Ametlla 
de Mar en honor al patró dels pescadors.  
 Per una banda, la regidoria de Festes ja 
té la programació enllestida per celebrar la 
revetlla de Sant Joan al municipi. 
 La programació s’iniciarà les 21.30 h a 
la porta de l’Ajuntament, amb el correfoc a 
càrrec dels Dimonis de Rasquera, que farà 
un recorregut pels carrers del municipi fins 
a arribar a la platja de l’Alguer, on a les 22 
h, s’encendrà la foguera.

 A partir de les 23.30 h, la festa continu-
arà al Club Nàutic amb l'orquestra Pompe-
ya. Entre els presents, es repartirà la tradi-
cional coca, gentilesa del restaurant Golpe 
de Estado i el restaurant del Club Nàutic 
que oferirà cava.
 Des de la Policia Local es recorda que 
cal tenir precaució a l'hora de tirar petards 
per evitar el risc d'incendis i danys tant fí-
sics com materials, i poder gaudir d’aquesta 
nit màgica sense incidents. De fet, la Gene-
ralitat de Catalunya ha creat una guia que 
es pot seguir per minimitzar els danys, amb 
consells com no posar petards prop de la 
cara i el cos, ni tirar-los en zones boscoses 
o utilitzar mitjans segurs a l'hora d'encen-
dre el material pirotècnic.

La Festa Major d'estiu arriba amb 
força, després de dos anys sense po-
der-se celebrar
La Confraria de Pescadors, en col·laboració 
amb l'Ajuntament, ha organitzat les Festes 

de Sant Pere, amb activitats per a tots els 
públics. Un programa de festes, amb acti-
vitats esportives, gastronòmiques, cultu-
ral i d'oci, que s'iniciarà el 28 de juny i fins 
al 3 de juliol i tindrà lloc principalment a 
la Confraria de Pescadors. Abans, però hi 
haurà actes preludi, amb activitats especi-
alment esportives.
 Alguns dels actes més destacats són la 
processó marítima amb focs d'artifici, el dia 
29. La revetlla popular amb Los Juniors i la 
discoteca mòbil a càrrec de DJ Guillermo i 
Oscar Sánchez, la festa infantil, el concert 
de Los Baldats, la sardinada popular o les 
Festes Marítimes, acompanyades de la Xa-
ranga Suquet Calero, on es faran diferents 
proves atlètiques.
 Prèviament a l'inici de les festes, hi haurà 
del 20 al 26 de juny, el trofeu Sant Pere de 
Tennis i el dissabte 25, el trofeu de Futbol 
Sala Sant Pere 2022 al Pavelló Poliesportiu.
 Es pot consultar tota la programació a 
l'eBando.

Butlletí Setmanal n. 392/  17 de juny de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   La processó marítima és un dels actes més tradicionals de la Festa Major d'estiu.

S’acosta el solstici d’estiu i 
amb ell, la revetlla de Sant 
Joan i les Festes de Sant 
Pere 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

La revetlla de Sant Joan torna amb la seva tradicional programació, 
del correfoc, foguera i ball de nit. I del 28 juny al 3 de juliol, tindran 
lloc les Festes de Sant Pere amb un programa farcit d'activitats. 
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La secció der Natació de l'AME de l'Amet-
lla de Mar va assolir 4 podis a la Final de 
Catalunya dels Jocs Esportius Escolars 
que es va disputar a Tortosa, els millors 
resultats des que aquesta secció munici-
pal es va posar en marxa. 
 La natació caler, amb 8 nadadors i nada-
dores per competir a les proves individuals, 
i dos equips per a les proves de relleus, va 
tornar de Tortosa amb quatre medalles, ja 
que foren quatre els integrants de l'expedi-
ció calera que van pujar al podi, protagonit-
zant una participació històrica. 

 En el cas de Daniela Pérez, es va procla-
mar campiona de Catalunya per partida do-
ble en categoria prebenjamí tant de 25 m 
crol, com de 25 m braça. Ian Margalef es va 
proclamar subcampió en categoria infantil 
en la prova de 100 m esquena, després 
d'entrar a la 2a posició. L'altre podi corres-
pon a la 3a posició de Núria Piñol Segarra 
a la categoria cadet, també en la prova de 
100 m esquena. 

La calera Daniela Pérez 
doble campiona de 
Catalunya de Natació

4 podis i molta activitat Club Patí l'Ametlla de Mar

El Club Patí l'Ametlla de Mar va assolir 
4 podis a l'Open TGN Promoció que es 
va disputar, el passat dissabte, dia 11 de 
juny, al Poliesportiu Municipal Galetet. 
 La patinadora Xènia Cèsar va classifi-
car-se a la 1a posició a la categoria benjamí 
nivell 4 i la van acompanyar al podi, Iris Ali-
au a la 2a posició i Carla Monforte a la 3a, 
completant un podi totalment calero. 

 L'altre podi el va aconseguir Daniela Pé-
rez a la categoria benjamí nivell 3
 En total, van participar nou patinadores 
locals i un patinador. 
 A més, el quintet de secundària va ob-
tenir la 4a posició a la Final Nacional dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya de 
grups xou que es va celebrar al Vendrell. 
 El Club Patí l'Ametlla de Mar té diver-
sos compromisos aquest cap de setmana 
pròxim. Aquest divendres està prevista una 
exhibició a l'Escola Sant Jordi. 
 I dissabte, participaran en l'Open BCN 
Avançat pels nivells 8, 9 i 10 que tindrà lloc 
a Canet de Mar, i a la Final Nacional dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya a Am-
posta. 

E S P O R T S

L'equip de futbol filial de la Societat Cul-
tural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla 
de Mar va perdre divendres al vespre l'úl-
tim partit de lliga d'aquesta temporada al 
camp del Perelló B per 1 gol a 0. Els cale-
ros van encaixar el gol al límit del temps 

reglamentari. 
 Tot i tenir les seves opcions durant el 
partit, el filial de la Cala no es va poder 

acomiadar de la competició amb una vic-
tòria en el derbi veïnal. El partit va ser molt 
disputat com ja és tradició entre els equips 
de les dues poblacions i va tenir l'interès 
del marcador fins a l'últim moment que el 
filial del Perelló va aconseguir decantar la 
balança a favor seu.  
 Els caleros han finalitzat el campionat 
de lliga de la 4a Catalana a la 10a posició 
amb 50 punts. 

La Cala perd el derbi de 
filials al Perelló en l'últim 
partit de la temporada

Una errada inicial 
posterga al conjunt 
júnior de rítmica a la 
7a posició 

El conjunt júnior de la secció de gim-
nàstica rítmica de l’AME de l’Ametlla 
de Mar va igualar la 7a posició de la 2a 
fase, en la seva tercera participació en 
la Copa Catalana de Conjunts per als 
nivells 4, 5, 6 i 7 i 8 que va tenir lloc a 
les instal·lacions del Gimnàstic de Tar-
ragona.
 El conjunt calero, format per Irene 
Gusils, Anna Vilabrú, Mariona Ferreiro, 
Cloe Gonzalvo i la rapitenca Mariona 
Mora, va cometre una errada a l’inici i 
tot i la seva recuperació, ja no va poder 
millorar la nota.
 Les caleres van fregar el podi amb 
una 4a posició a la 1a fase a Cerdanyola 
del Vallès, van obtenir una 7a posició a 
la 2a fase de Torredembarra i una altra 
7a posició a la 3a fase de Tarragona.
 El dia 18 i 19 de juny tindran lloc a 
Amposta les finals nacionals dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya per 
a les quals estan classificades Eila Gi-
meno en categoria infantil nivell 2 i el 
Quartet aleví format per Irene Escoda, 
Clàudia Soler, Marta Alcantara i Berta 
Martí.

El pàdel calero acumula la 3a derrota consecutiva davant del Marcambrils 
L'equip federat de pàdel del Club de Ten-
nis de l'Ametlla de Mar va perdre diumen-
ge passat per 2 a 1 davant del Marcambrils 
en el partit de la 13a jornada disputada a 
les pistes del CEM la Cala. 
 La parella formada per Antonio Callau i 
Ivan Fernández va guanyar el seu partit per 
un doble 6 a 1. En canvi, per altra banda, 

Jordi Boyer i Marc Medrano van pedre 6 a 
4, 3 a 6 i 5 a 7. Igual va passar amb la pare-
lla Jordi Torres i Aitor Lallana que també va 
perdre 7 a 5, 3 a 6 i 5 a 7. 
 Tot i la derrota, el punt aconseguit per-
met a l'equip de pàdel calero mantenir-se 
a la 2a posició de la classificació amb 22 
punts.  

Durant la tarda i la nit d'aquest 
dissabte, veïns, veïnes i entitats 
tornaran decorar, els carrers de 
La Cala en motiu de la processó 
de Corpus Christi. L’Ametlla de 
Mar recupera aquest acte que ja 
fa 30 anys que se celebra, des-
prés de no haver-se pogut cele-
brar els últims dos anys a causa 
de la pandèmia.
 Les catifes, que es podran veu-
re aquest diumenge estaran ins-
pirades en diferents temes, com 
la natura o la Candelera. A banda 
de veïns i entitats, en la creació de 
les catifes també s'hi ha implicat 
l'Ajuntament i alumnes de l’Institut.
 Maite Boquera, regidora de 
Turisme, fa una crida perquè més 
gent s’animi a col·laborar en l’ela-
boració d’aquestes d'art efímeres.
 La processó pels carrers enga-
lanats serà sobre les 19 h i repetirà 
el recorregut habitual. Hi partici-
paran 9 infants que han fet la pri-
mera comunió aquest maig, acom-
panyats de la Banda de la Cala.

La Cala es vestirà 
de flors per Corpus


