
Aquest dilluns s’ha començat a repartir 
l’agenda de l’estiu, corresponent al mes de 
juliol. Una guia de les activitats ludicocultu-
rals i esportives que tindran lloc a l’Ametlla 
de Mar, al llarg dels pròxims dies. L’agenda 
conté alguns dels actes clàssics de l’estiu 
que no hi poden faltar, com les nits de Ci-
nema a la Fresca, la cantada d’havaneres o 
les demostracions i activitats esportives a 
les platges.
 Les projeccions del Cinema a la Fresca 
tornen al parc del Bon Repòs amb sessions 
els dimarts 12, 19 i 26 a les 22 h i les pel·
lícules “A todo Tren”, “Space Jam” i “Jungle 
Cruise”, respectivament.
 També s’han organitzat diversos tallers 
infantils a la plaça Joan Miró, a partir de les 
18.30 h. El primer, el dia 6 de juliol, el pro·
tagonitzarà l’Associació de Dones Endavant 
amb el taller “Agulles de pit”. La resta tindran 
lloc els dimecres 13 de juliol, “Slime” i el 27, 
el contacontes “Luna descobreix les emoci·
ons”.
 Entre els actes del mes de juliol, tam·
bé destaca el concert del quartet de saxos 
“Kebyart” del calero Pere Méndez, que tindrà 
lloc el dia 29 de juliols a les 19.00 h al port 

pesquer, la XXIX Cantada d’Havaneres amb 
els grups Baladra i Olla Barrejada, el 16 de 
juliol a les 22.30 h a la platja de l’Alguer o 
el concert d’estiu de la Banda de la Cala, el 
15 de juliol a les 22.00 h a l’amfiteatre del 
Passeig Marítim.
 Menció a part mereixen les competicions 
i activitats esportives a les platges. Els dies 8 
i 9 a la tarda, tindrà lloc el Torneig de Futbol 
Platja Sènior a Pixavaques i el dia 16 de juliol 
a partir de les 9 h del matí a la mateixa platja, 
el Torneig de Futbol Platja Júnior i a la tarda 
el Torneig femení.
 Els divendres 15, 22 i 29 de juliol, a l’Al·
guer, tornen les classes de Zumba Beach, 
sense oblidar l’assaig obert de la batucada 
Kalakatà el dia 17, i les demostracions de 
Twirling del 24 i de gimnàstica rítmica el 31 
de juliol a la plaça Nova.
 La novetat esportiva serà el torneig de 
bàsquet 3×3 que tindrà lloc el dia 30 de juliol 
a partir de les 18.00 h al parc del Bon Repòs. 
El regidor de Festes, Jordi Llaó, considera que 
«s’ha fet un programa per a tots els gustos».
 A banda, l’agenda també conté la in·
formació de les exposicions que acollirà el 
Centre d’Interpretació de la Pesca i d’altres 

activitats turístiques municipals. Es pot tro·
bar en format paper a diferents establiments 
públics i privats o en format online a la web 
de Turisme.

Continuen les Festes de Sant Pere 
aquest cap de setmana
La Confraria de Pescadors, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, ha organitzat diverses 
activitats per celebrar Sant Pere. Entre els 
actes programats hi ha esdeveniments es-
portius, gastronòmics, culturals i d’oci que 
s'estan duent a terme principalment davant 
de la Confraria.
 Les festes seguiran fins al 3 de juliol, amb 
actes com vermut, sardinada popular, l’actu·
ació de Los Baldats, tirada al plat Sant Pere 
o les Festes Marítimes, un seguit de proves 
lúdico-esportives que estaran acompanya·
des per la Xaranga Suquet Calero. Les festes 
conclouran amb l’actuació de Cràneos, diu·
menge.  
 El president de la Confraria, Miquel Brull, 
destaca la important relació entre el mar i les 
festes i anima a tothom a participar.
 Es pot consultar tota la programació 
completa a l’EBANDO o al web de Turisme.
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   La Zumba Beach a l'Alguer és una de les activitats que s'organitzen anualment a l'estiu.

La Cala acollirà una vintena 
d’activitats per aquest mes de juliol

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

L'agenda es pot trobar a diferents establiments públics i privats i online al portal web de Turisme.

 D
L:

 T
 5

67
-2

01
7

El 1r equip de la Cala presenta novetats 

El 1r equip de futbol de la Cala ja treballa 
amb la confecció de la plantilla de cara a 
la pròxima temporada i ja ha començat a 
presentar les noves incorporacions. 
 La secció esportiva de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar ja va anunciar just després 
de finalitzar la temporada, la renovació del 
tècnic Xavi Subirats, que afrontarà la terce·
ra temporada al club i la segona a la ban·
queta del 1r equip. 
 Després d'anunciar també les baixes 
del porter Nelson González i dels jugadors 
Amador Voces, Lluís Garcia, Àlex Ionita i de 
Jack Cid que ha fitxat pel Tortosa, la jun·
ta directiva ja està incorporant les noves 

peces que han de completar el puzle de la 
nova plantilla de cara a la pròxima tempo·
rada. 
 La primera incorporació anunciada ha 
estat la d'Albert Gordo, extrem procedent 
del Jesús Catalonia, i la segona el retorn 
després d'una temporada al Camarles, de 
Xavi Faiges que reforçarà el mig del camp. 
També s’ha presentat en les darreres hores 
a Eric Segarra, porter procedent del Gan·
desa. 
 A aquests dos noms s'ha de sumar el de 
Robert Brooksbank que deixarà d'assumir 
les responsabilitats de segon entrenador 
per a tornar a calçar-se les botes i reforçar 
la defensa calera. 
 El lloc de Brooksbank al costat de Xavi 
Subirats l'ocuparà el carismàtic Sergi Quin·
tana, després haver penjat les botes aques·
ta temporada al filial calero. 
 L'equip de l'Ametlla de Mar està en trac·
tes per incorporar un davanter centre gole·
jador.

E S P O R T S

La secció de gimnàstica rítmica de l'AME 
de l'Ametlla de Mar va participar dissabte 
dia 18 a les finals individuals i de conjunts 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
que es van celebrar a Amposta. 
 La gimnasta local Eila Gimeno va classi·

ficar-se a la 8a posició en categoria infantil 
nivell 2 en la modalitat de mans lliures a la 
Final Nacional dels Jocs Esportius Escolars 

de Catalunya Individual que es va disputar 
a la capital del Montsià el passat dissabte. 
Per la seva part, el quartet Aleví va classi·
ficar-se a la 5a posició. El quartet està for·
mat per Irene Escoda, Clàudia Soler, Marta 
Alcantara i Berta Martí. 
 D'aquesta manera, la secció de gim·
nàstica rítmica de l'AME de l'Ametlla de 
Mar s'acomiada de la competició federada 
i escolar fins a la temporada vinent. 

La rítmica acomiada 
la temporada a la final 
dels Jocs Esportius

Twins guanyen les 
12 h de Sant Pere de 
Futbol Sala

El Poliesportiu Municipal Galetet de 
l'Ametlla de Mar va acollir, el passat 
cap de setmana amb molta expecta-
ció per part dels aficionats al futbol, el 
Torneig de futbol sala 12 hores de Sant 
Pere amb la participació de set equips. 
 El guanyador del torneig va ser l'equip 
de Twins, que es va imposar en una emo·
cionant i disputada final a l'equip de la 
Subhasta de l'Estany per 1 a 0. 
 Abans, però, Twins s'havia classificat 
després de derrotar a les semifinals al 
860 per 7 gols a 0, mentre que la Sub·
hasta de l'Estany s'havia imposat als 
Gremlins per 2 gols a 0. 
 A la final de consolació, Gremlins es 
va emportar el tercer lloc en imposar-se 
per 3 a 5 a l'equip del 860. 
 Rafel Aixart, president de l'entitat 
organitzadora es va mostrar satisfet de 
com va anar el torneig. 
 Cal recordar que el guanyador es va 
emportar 400 € de premi, 200 € el se·
gon classificat i 120 € el tercer. 
 Les 12 hores de Sant Pere de Futbol 
Sala van ser organitzades per la secció 
esportiva de la S.C.E.R de l'Ametlla de 
Mar amb la col·laboració de l'Ajunta·
ment de l'Ametlla de Mar i la Confraria 
de Pescadors Sant Pere. 

Meritxell Flores, campiona de Catalunya de patinatge en escolars

La patinadora calera Meritxell Flores va 

proclamar-se campiona de Catalunya de 
la categoria juvenil nivell A a la Final Naci-
onal dels Jocs Esportius Escolars de Cata-
lunya que es va celebrar a Amposta el dia 
18 de juny. 
 Meritxell no va ser l'única patinado·
ra calera que va participar, ja que la van 
acompanyar altres quatre patinadores, 
Carme Arbó, 5a en categoria aleví nivell A, 

Àngels Llaó, 9a a la categoria benjamí nivell 
A, Hannah Pallarès, 9a a la categoria infantil 
nivell A i Maria Llaó, 7a a la categoria infan·
til nivell B. 
 A més, Hannah Pallarès, va participar 
també a l'Open BCN Avançat per als nivells 
8, 9 i 10 que va tenir lloc a Canet de Mar 
on va obtenir una 3a posició en la categoria 
infantil nivell 8. 

L'equip cadet de futbol de l'AME de l'Amet-
lla de Mar ha sortit aquest dijous amb des-
tinació a Suècia per participar en el Torneig 
Internacional de futbol d'Skadevi. 
 L'expedició calera formada per quinze 
jugadors i tres membres de l'staff tècnic 
disputarà el torneig entre l'1 i el 3 de ju·
liol, una experiència que combina la gestió 
de grup i la competició, tal com explica Àlex 

Gómez, entrenador de l'equip. 
 Els caleros debutaran el dia 1 a les 10  
h del matí davant del BK Häcken de Göte·
borg, el 1r equip del qual és l'actual líder de 
l'Allsvenskan que és com s'anomena a la 1a 
divisió sueca. 

El Cadet de la Cala juga 
un torneig de futbol 
internacional a Suècia



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

El Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ametlla de Mar va escollir, el passat 18 de 
juny en assemblea, a Xavier de la Fuente 
com a candidat a l’alcaldia en les pròximes 
eleccions municipals del maig de 2023.
 Durant el seu discurs, l’actual primer se·
cretari del PSC a l’Ametlla de Mar, va agrair 
especialment a Javi Sánchez, anterior candi·
dat el fet d’assolir aquesta responsabilitat en 
moments molt complicats i difícils abans de 

les passades eleccions. També ho va fer amb 
els afiliats i simpatitzants per dipositar la seva 
confiança en ell perquè lideri un projecte 
que, segons ell, «pot ajudar a buscar solucions 
als molts problemes que tenim la Cala».
 Entre els reptes de futur, de la Fuente 
destaca el de desjudicialitzar la política lo·
cal, la necessitat d’establir un Pla Estratègic 
Municipal compartit, un clar gir per redreçar 
l’economia local, i buscar solucions perquè el 
jovent tingui la possibilitat de viure i treballar 
al poble. 
 Xavier de la Fuente Brull té cinquanta-
cinc anys i afirma que té un projecte de futur 
que no veu en l’equip de govern actual. Diu 
que no és un polític a l’ús, proposa mà estesa 
a totes les formacions locals i busca la impli·
cació de la dona.

Un estiu més, veïns i turistes de l’Ametlla 
de Mar poden desplaçar-se pel municipi 
amb transport públic. Des del passat 23 de 
juny, està en marxa el servei d’autobús que 
uneix les urbanitzacions nord amb el nucli 

urbà, i que es mantindrà en funcionament 
fins al 10 de setembre.
 Cada dia, de dilluns a diumenge, es fan 
tres viatges d’anada i tres de tornada amb 
parades a Calafat, Sant Jordi, al centre co·

mercial de Les Tres Cales, a l’Oficina de Tu·
risme i al Mercat Municipal, a més del parc 
de Bombers i del Càmping Ametlla.
 Les expedicions mantenen els horaris de 
l’any passat, i sortiran de Calafat a les 8.45 
h, les 11.27 h i 15.53 h, i de tornada, des de 
l’oficina de turisme al nucli urbà, a les 11.08 
h, 15.36 h i 17.54 h. El trajecte té un cost 
d’1,75 € per bitllet. Aquest bus també con·
necta amb la línia d’estiu entre el Perelló i 
l’Ampolla.

El bus que uneix les 
urbanitzacions i el 
nucli urbà ja està en 
funcionament

Punt final al curs escolar 2021 – 2022, 
que ha estat sobretot marcat per la Covid i 
l’augment de temperatures al juny. Els cen-
tres d’aprenentatge de l’Ametlla de Mar 
fan un repàs de com han estat els últims 
nou mesos i concorden en què la situació 
comença a normalitzar-se, tot i que enca-
ra hi ha algunes restriccions i va haver-hi 
un repunt de casos a principi del segon tri-
mestre. En general, comencen a recuperar 
l’estil de classes prepandèmia, però hi ha 
mesures que s’adaptaran a l’organització 
dels centres, mentre que d’altres s’espera 
que se suprimeixin de cara al curs vinent.
 Des de la Llar d’Infants Xerinola fan una 
valoració molt positiva d’aquest any escolar 
que ja ha acabat, però que continuarà amb 
tallers d’estiu de 8:30 a 16 h, durant els me·
sos de juliol i agost. Aquest estaran destinats 
als alumnes que han assistit durant l’hivern.
 Pel que fa a l’Escola Sant Jordi ha tor·
nat a una certa normalitat, tot i que encara 
no s’han recuperat formes de treballar que 
combinin grups o el treball internivell. Des 
del centre preveuen que aquestes moda·

litats tornin a fer-se durant el curs vinent. 
En canvi, altres coses no canviaran. Algunes 
mesures es quedaran com una manera d’or·
ganització del centre, és el cas de l’accés mit·
jançant tres entrades, el desplaçament per 
les instal·lacions pel centre en filera o l’ús 
rotatiu d’espais d’esbarjo de forma rotativa. 
El centre educatiu ha organitzat durant els 
tres últims dies una celebració de final de 
curs amb una representació teatral per als 
més petits, animació infantil i un taller de circ 
per a l’alumnat de primària i el comiat dels 
alumnes de sisè.
 A l’Institut Candelera, s’han flexibilitzat 
també les mesures mantenint la ventilació 
o l’ordre en la pujada d’escales. Una de les 
grans novetats, ha estat la recuperació dels 
actes de graduació. Aquest esdeveniment, 
molt esperat pels alumnes, s’ha pogut fer en 
un espai obert.
 Per últim, a l’Escola Nauticopesquera 
també s’ha recuperat la forma de treballar 
prepandèmica i han fet una valoració positi·
va d'aquest curs, que preveu que l'any vinent 
sigui similar a aquest.

Els centres educatius caleros tanquen un curs 
escolar marcat pel manteniment de restriccions i 
un final de curs calorós

L’ocupació turística al municipi durant el 
pont de Sant Joan ha sigut del 95%.  Els 
tres dies festius han propiciat que alguns 
serveis d’allotjament, com hotels o lloguers 
de cases, xalets i apartaments, hagin acon-
seguit la plena ocupació o s’hi hagin apro-
pat molt.
 El sector valora el cap de setmana com 
a molt bo i asseguren que aquest pont ha 
estat comparable als caps de setmana forts 
d’agost.
 Maite Boquera, regidora de Turisme, 
celebra les dades i preveu que les reserves 
per juliol i agost augmentin en les pròximes 
setmanes.

L’ocupació turística 
arriba al 95% per St Joan

Xavier de la Fuente, escollit candidat del PSC de la 
Cala a les pròximes eleccions municipals

de C O M U N I C A T S
▪ L'Ajuntament recorda que aquest divendres, 
1 de juliol, és l'últim dia per inscriure's al 
Taller d'Agulles de Pit, a càrrec de Dones 
Endavant, que serà el pròxim dimecres 6 de 
juliol a les 18.30 h i a la plaça Joan Miró.

▪ Serveis Socials informa que està obert 
el termini per presentar la sol·licitud per 
demanar la subvenció per al lloguer 
d’aquest any 2022, fins al 15 de juliol. També 
s'informa que s'ha obert la convocatòria de 
les vacances IMSERSO fins al 18 de juliol. 
Cal demanar cita al 977 45 60 08.

▪ Telecentre informa que està oberta la 
inscripció pel Curs d'Activitats de Venda, amb 
certificat de professionalitat. També estan 
obertes les inscripcions pel Curs d'Anglès 
Professional per a Activitats Comercials 
que s'emmarca dins del Curs d'Activitats de 
Venda, però que es pot realitzar com a mòdul 
independent. I segueix obert també el període 
d'inscripcions dels Cursos d'Estiu. Més 
informació al Telecentre o al 977 421 175.

▪ El Banc de Sang i Teixits comunica que 
el pròxim dimarts 5 de juliol tindrà lloc la 
campanya de donació de sang, al Casal d'Avis 
de les 17 h a les 21 h, cal demanar cita prèvia.

▪ 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.

▪ 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.

▪ L'escola de vela del Club Nàutic l'Ametlla 
de Mar informa que està oberta la inscripció 
pels cursos per adults i infants, casal, vela 
lleugera i windsurf. Podeu trobar tota la 
informació a la web velalametlla.com.

▪ La regidoria de Comerç informa que els 
horaris d'estiu del Mercat Municipal durant 
juliol i agost són els matins de dilluns a 
dissabte de 8 a 14 h. I les tardes de dilluns a 
divendres de 17 a 20 h.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia J. Borges.

La Cala torna a oferir, aquest estiu, el ci-
cle de visites històriques pel municipi. El 
passat 15 de juny es van iniciar aquestes 
visites que, a partir d’un recorregut guiat, 
repassaran els episodis més rellevants de 
la història local.
 L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a tra·
vés de la regidoria de Turisme, ha organitzat 
aquest cicle per donar a conèixer la seva 
història in situ. Aquestes, en edicions an·
teriors, han tingut gran èxit de participació, 
gràcies al seu caire amè.
 Una de les rutes és pel búnquer d’arti·
lleria de costa de la Guerra Civil. L’activitat 
s’inicia amb la projecció d’un audiovisual al 
Centre d’Interpretació de la Pesca i després 
els participants es desplacen fins al Port de 
l’Estany, on es pot gaudir de la biodiversitat 
de la zona, pròxima al GR-92, i conèixer les 
construccions militars de la zona, creades 
pel bàndol republicà. Enguany, com a nove·
tat, als interessats en visitar les Fortificaci·

ons se’ls deixa un casc amb llum per poder 
veure l’interior. 
 A més, també s’ofereixen rutes pel nucli 
urbà que consisteixen en un recorregut per 
La Cala on s’explica la història del munici·
pi, des de la seva formació, destacant fets 
com la construcció de l’estació o el port.  La 
visita està complementada amb fotografies 
antigues, panells informatius, biografies de 
reconeguts caleros i anècdotes.
 El cicle de visites es farà fins al 15 de se·
tembre i es pot seguir els dimarts en català 
i dijous en castellà. Totes les visites tenen 
un preu de 3 € i és necessari inscriure’s a 
l’Oficina de Turisme. 

En marxa les rutes guiades per les Fortificacions i 
el nucli urbà 

El CIP compta amb 
dues maquetes 
navals més

El Centre d’Interpretació de la Pesca 
(CIP) de l’Ametlla de Mar ha acollit, 
aquest dimecres, la presentació de 
dues noves maquetes navals, recreades 
per l’Associació d’Amics del Museu Ma-
rítim de Barcelona, que formaran part 
de l’exposició permanent dels Vaixells 
Enfonsats al golf de Sant Jordi durant 
la Primera Guerra Mundial.
 Es tracta de la reproducció del vapor 
francès ‘Medjerda’ i del submarí U-34. El 
‘Medjerda’, conegut també com el correu 
francès, va ser enfonsat el 1917 davant 
les aigües del golf de Sant Jordi, pel sub·
marí U-34, el darrer submarí alemany de 
la Mediterrània, de tipus U-31.
 Una història que complementa la del 
‘Correu’ i l’’Amiral de Kersaint’ i que ha 
sortit a la llum gràcies al treball de recer·
ca previ de l’historiador i documentalista 
submarí, Josep Maria Castellví. 
 Les maquetes han anat a càrrec de 
l’associació dels Amics del Museu Ma·
rítim de Barcelona, com ja ho havien 
fet anteriorment amb les maquetes del 
‘Correu’ i l’’Amiral de Kersaint. 
 La voluntat de la regidoria de Cultura 
és «posar en valor aquesta història i seguir 
ampliant la col·lecció de maquetes», tal 
com apunta l'alcalde Jordi Gaseni.
 L’exposició estarà oberta com cada 
estiu, fins al 31 d’agost, als matins d’11 a 
14 h i a la tarda de 17.30 h a 20.30 h.

Finalitza l'asfaltatge dels carrers de Tres Cales
Les obres d’asfaltatge d’una part important 
dels carrers de la urbanització Tres Cales 
ja han finalitzat. L'actuació ha consistit en 
l'aplicació de 18.339 m² d’aglomerat asfàl-
tic, amb l'objectiu de millorar el seu estat i 
aconseguir més durabilitat.
 Av. Calaforn,  Av. 3 Cales, Av. del Mar i 
Cala Vidre, Brollador i Travessera de Ribamar 
són alguns de la vintena de carrers de la ur·
banització que s'han pavimentat. 
 Una obra de gran envergadura que ha 
suposat una inversió de 231.769 euros a 
través del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de 
la Diputació de Tarragona.
 L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Ga·
seni, celebra la seva fi i remarca que «tenim 

el compromís d'anar posant el dia aquesta ur-
banització i així ho estem fent amb aglomerat 
asfàltic que permet que duri més en el temps».
 El passat abril també es van pavimentar 
diferents trams dels carrers Tramuntana, 
Cambrils i Tord. Un projecte valorat 18.000 
euros, 9.000 dels quals, subvencionats per 
la Generalitat, per raó dels danys ocasionats 
pels aiguats de l’octubre de 2018.

El servei provincial de Costes de Tarragona 
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic va dur a terme treballs 
de reposició de sorra a les tres platges ur-
banes de l’Ametlla de Mar.
 Després d’una primavera amb molts 
temporals que han deixat sense sorra les 
platges i cales en molts punts, el propòsit és 
reparar els danys causats produïts principal·
ment els mesos de març i abril.
 A l’Ametlla de Mar, s’ha actuat a les plat·
ges de Pixavaques, l’Alguer i Cala Pepo, que 

s'han reforçat amb un volum d'uns 3.000 m3 
de sorra, els quals s’acumulaven inicialment 
a l’aparcament dels camions i s’anaven tras·
lladant a les platges. La reposició de sorra 
ha comptat amb una inversió de 50.000 
euros. Costes també ha invertit la mateixa 
quantitat en arranjaments al GR-92, que es 
realitzaran després de l’estiu a la zona del 
bon Capó i Cala Llobeta. 

Costes regenera de sorra 
les platges urbanes de 
l’Ametlla de Mar



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

El Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ametlla de Mar va escollir, el passat 18 de 
juny en assemblea, a Xavier de la Fuente 
com a candidat a l’alcaldia en les pròximes 
eleccions municipals del maig de 2023.
 Durant el seu discurs, l’actual primer se·
cretari del PSC a l’Ametlla de Mar, va agrair 
especialment a Javi Sánchez, anterior candi·
dat el fet d’assolir aquesta responsabilitat en 
moments molt complicats i difícils abans de 

les passades eleccions. També ho va fer amb 
els afiliats i simpatitzants per dipositar la seva 
confiança en ell perquè lideri un projecte 
que, segons ell, «pot ajudar a buscar solucions 
als molts problemes que tenim la Cala».
 Entre els reptes de futur, de la Fuente 
destaca el de desjudicialitzar la política lo·
cal, la necessitat d’establir un Pla Estratègic 
Municipal compartit, un clar gir per redreçar 
l’economia local, i buscar solucions perquè el 
jovent tingui la possibilitat de viure i treballar 
al poble. 
 Xavier de la Fuente Brull té cinquanta-
cinc anys i afirma que té un projecte de futur 
que no veu en l’equip de govern actual. Diu 
que no és un polític a l’ús, proposa mà estesa 
a totes les formacions locals i busca la impli·
cació de la dona.

Un estiu més, veïns i turistes de l’Ametlla 
de Mar poden desplaçar-se pel municipi 
amb transport públic. Des del passat 23 de 
juny, està en marxa el servei d’autobús que 
uneix les urbanitzacions nord amb el nucli 

urbà, i que es mantindrà en funcionament 
fins al 10 de setembre.
 Cada dia, de dilluns a diumenge, es fan 
tres viatges d’anada i tres de tornada amb 
parades a Calafat, Sant Jordi, al centre co·

mercial de Les Tres Cales, a l’Oficina de Tu·
risme i al Mercat Municipal, a més del parc 
de Bombers i del Càmping Ametlla.
 Les expedicions mantenen els horaris de 
l’any passat, i sortiran de Calafat a les 8.45 
h, les 11.27 h i 15.53 h, i de tornada, des de 
l’oficina de turisme al nucli urbà, a les 11.08 
h, 15.36 h i 17.54 h. El trajecte té un cost 
d’1,75 € per bitllet. Aquest bus també con·
necta amb la línia d’estiu entre el Perelló i 
l’Ampolla.

El bus que uneix les 
urbanitzacions i el 
nucli urbà ja està en 
funcionament

Punt final al curs escolar 2021 – 2022, 
que ha estat sobretot marcat per la Covid i 
l’augment de temperatures al juny. Els cen-
tres d’aprenentatge de l’Ametlla de Mar 
fan un repàs de com han estat els últims 
nou mesos i concorden en què la situació 
comença a normalitzar-se, tot i que enca-
ra hi ha algunes restriccions i va haver-hi 
un repunt de casos a principi del segon tri-
mestre. En general, comencen a recuperar 
l’estil de classes prepandèmia, però hi ha 
mesures que s’adaptaran a l’organització 
dels centres, mentre que d’altres s’espera 
que se suprimeixin de cara al curs vinent.
 Des de la Llar d’Infants Xerinola fan una 
valoració molt positiva d’aquest any escolar 
que ja ha acabat, però que continuarà amb 
tallers d’estiu de 8:30 a 16 h, durant els me·
sos de juliol i agost. Aquest estaran destinats 
als alumnes que han assistit durant l’hivern.
 Pel que fa a l’Escola Sant Jordi ha tor·
nat a una certa normalitat, tot i que encara 
no s’han recuperat formes de treballar que 
combinin grups o el treball internivell. Des 
del centre preveuen que aquestes moda·

litats tornin a fer-se durant el curs vinent. 
En canvi, altres coses no canviaran. Algunes 
mesures es quedaran com una manera d’or·
ganització del centre, és el cas de l’accés mit·
jançant tres entrades, el desplaçament per 
les instal·lacions pel centre en filera o l’ús 
rotatiu d’espais d’esbarjo de forma rotativa. 
El centre educatiu ha organitzat durant els 
tres últims dies una celebració de final de 
curs amb una representació teatral per als 
més petits, animació infantil i un taller de circ 
per a l’alumnat de primària i el comiat dels 
alumnes de sisè.
 A l’Institut Candelera, s’han flexibilitzat 
també les mesures mantenint la ventilació 
o l’ordre en la pujada d’escales. Una de les 
grans novetats, ha estat la recuperació dels 
actes de graduació. Aquest esdeveniment, 
molt esperat pels alumnes, s’ha pogut fer en 
un espai obert.
 Per últim, a l’Escola Nauticopesquera 
també s’ha recuperat la forma de treballar 
prepandèmica i han fet una valoració positi·
va d'aquest curs, que preveu que l'any vinent 
sigui similar a aquest.

Els centres educatius caleros tanquen un curs 
escolar marcat pel manteniment de restriccions i 
un final de curs calorós

L’ocupació turística al municipi durant el 
pont de Sant Joan ha sigut del 95%.  Els 
tres dies festius han propiciat que alguns 
serveis d’allotjament, com hotels o lloguers 
de cases, xalets i apartaments, hagin acon-
seguit la plena ocupació o s’hi hagin apro-
pat molt.
 El sector valora el cap de setmana com 
a molt bo i asseguren que aquest pont ha 
estat comparable als caps de setmana forts 
d’agost.
 Maite Boquera, regidora de Turisme, 
celebra les dades i preveu que les reserves 
per juliol i agost augmentin en les pròximes 
setmanes.

L’ocupació turística 
arriba al 95% per St Joan

Xavier de la Fuente, escollit candidat del PSC de la 
Cala a les pròximes eleccions municipals

de C O M U N I C A T S
▪ L'Ajuntament recorda que aquest divendres, 
1 de juliol, és l'últim dia per inscriure's al 
Taller d'Agulles de Pit, a càrrec de Dones 
Endavant, que serà el pròxim dimecres 6 de 
juliol a les 18.30 h i a la plaça Joan Miró.

▪ Serveis Socials informa que està obert 
el termini per presentar la sol·licitud per 
demanar la subvenció per al lloguer 
d’aquest any 2022, fins al 15 de juliol. També 
s'informa que s'ha obert la convocatòria de 
les vacances IMSERSO fins al 18 de juliol. 
Cal demanar cita al 977 45 60 08.

▪ Telecentre informa que està oberta la 
inscripció pel Curs d'Activitats de Venda, amb 
certificat de professionalitat. També estan 
obertes les inscripcions pel Curs d'Anglès 
Professional per a Activitats Comercials 
que s'emmarca dins del Curs d'Activitats de 
Venda, però que es pot realitzar com a mòdul 
independent. I segueix obert també el període 
d'inscripcions dels Cursos d'Estiu. Més 
informació al Telecentre o al 977 421 175.

▪ El Banc de Sang i Teixits comunica que 
el pròxim dimarts 5 de juliol tindrà lloc la 
campanya de donació de sang, al Casal d'Avis 
de les 17 h a les 21 h, cal demanar cita prèvia.

▪ 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.

▪ 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.

▪ L'escola de vela del Club Nàutic l'Ametlla 
de Mar informa que està oberta la inscripció 
pels cursos per adults i infants, casal, vela 
lleugera i windsurf. Podeu trobar tota la 
informació a la web velalametlla.com.

▪ La regidoria de Comerç informa que els 
horaris d'estiu del Mercat Municipal durant 
juliol i agost són els matins de dilluns a 
dissabte de 8 a 14 h. I les tardes de dilluns a 
divendres de 17 a 20 h.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia J. Borges.

La Cala torna a oferir, aquest estiu, el ci-
cle de visites històriques pel municipi. El 
passat 15 de juny es van iniciar aquestes 
visites que, a partir d’un recorregut guiat, 
repassaran els episodis més rellevants de 
la història local.
 L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a tra·
vés de la regidoria de Turisme, ha organitzat 
aquest cicle per donar a conèixer la seva 
història in situ. Aquestes, en edicions an·
teriors, han tingut gran èxit de participació, 
gràcies al seu caire amè.
 Una de les rutes és pel búnquer d’arti·
lleria de costa de la Guerra Civil. L’activitat 
s’inicia amb la projecció d’un audiovisual al 
Centre d’Interpretació de la Pesca i després 
els participants es desplacen fins al Port de 
l’Estany, on es pot gaudir de la biodiversitat 
de la zona, pròxima al GR-92, i conèixer les 
construccions militars de la zona, creades 
pel bàndol republicà. Enguany, com a nove·
tat, als interessats en visitar les Fortificaci·

ons se’ls deixa un casc amb llum per poder 
veure l’interior. 
 A més, també s’ofereixen rutes pel nucli 
urbà que consisteixen en un recorregut per 
La Cala on s’explica la història del munici·
pi, des de la seva formació, destacant fets 
com la construcció de l’estació o el port.  La 
visita està complementada amb fotografies 
antigues, panells informatius, biografies de 
reconeguts caleros i anècdotes.
 El cicle de visites es farà fins al 15 de se·
tembre i es pot seguir els dimarts en català 
i dijous en castellà. Totes les visites tenen 
un preu de 3 € i és necessari inscriure’s a 
l’Oficina de Turisme. 

En marxa les rutes guiades per les Fortificacions i 
el nucli urbà 

El CIP compta amb 
dues maquetes 
navals més

El Centre d’Interpretació de la Pesca 
(CIP) de l’Ametlla de Mar ha acollit, 
aquest dimecres, la presentació de 
dues noves maquetes navals, recreades 
per l’Associació d’Amics del Museu Ma-
rítim de Barcelona, que formaran part 
de l’exposició permanent dels Vaixells 
Enfonsats al golf de Sant Jordi durant 
la Primera Guerra Mundial.
 Es tracta de la reproducció del vapor 
francès ‘Medjerda’ i del submarí U-34. El 
‘Medjerda’, conegut també com el correu 
francès, va ser enfonsat el 1917 davant 
les aigües del golf de Sant Jordi, pel sub·
marí U-34, el darrer submarí alemany de 
la Mediterrània, de tipus U-31.
 Una història que complementa la del 
‘Correu’ i l’’Amiral de Kersaint’ i que ha 
sortit a la llum gràcies al treball de recer·
ca previ de l’historiador i documentalista 
submarí, Josep Maria Castellví. 
 Les maquetes han anat a càrrec de 
l’associació dels Amics del Museu Ma·
rítim de Barcelona, com ja ho havien 
fet anteriorment amb les maquetes del 
‘Correu’ i l’’Amiral de Kersaint. 
 La voluntat de la regidoria de Cultura 
és «posar en valor aquesta història i seguir 
ampliant la col·lecció de maquetes», tal 
com apunta l'alcalde Jordi Gaseni.
 L’exposició estarà oberta com cada 
estiu, fins al 31 d’agost, als matins d’11 a 
14 h i a la tarda de 17.30 h a 20.30 h.

Finalitza l'asfaltatge dels carrers de Tres Cales
Les obres d’asfaltatge d’una part important 
dels carrers de la urbanització Tres Cales 
ja han finalitzat. L'actuació ha consistit en 
l'aplicació de 18.339 m² d’aglomerat asfàl-
tic, amb l'objectiu de millorar el seu estat i 
aconseguir més durabilitat.
 Av. Calaforn,  Av. 3 Cales, Av. del Mar i 
Cala Vidre, Brollador i Travessera de Ribamar 
són alguns de la vintena de carrers de la ur·
banització que s'han pavimentat. 
 Una obra de gran envergadura que ha 
suposat una inversió de 231.769 euros a 
través del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de 
la Diputació de Tarragona.
 L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Ga·
seni, celebra la seva fi i remarca que «tenim 

el compromís d'anar posant el dia aquesta ur-
banització i així ho estem fent amb aglomerat 
asfàltic que permet que duri més en el temps».
 El passat abril també es van pavimentar 
diferents trams dels carrers Tramuntana, 
Cambrils i Tord. Un projecte valorat 18.000 
euros, 9.000 dels quals, subvencionats per 
la Generalitat, per raó dels danys ocasionats 
pels aiguats de l’octubre de 2018.

El servei provincial de Costes de Tarragona 
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic va dur a terme treballs 
de reposició de sorra a les tres platges ur-
banes de l’Ametlla de Mar.
 Després d’una primavera amb molts 
temporals que han deixat sense sorra les 
platges i cales en molts punts, el propòsit és 
reparar els danys causats produïts principal·
ment els mesos de març i abril.
 A l’Ametlla de Mar, s’ha actuat a les plat·
ges de Pixavaques, l’Alguer i Cala Pepo, que 

s'han reforçat amb un volum d'uns 3.000 m3 
de sorra, els quals s’acumulaven inicialment 
a l’aparcament dels camions i s’anaven tras·
lladant a les platges. La reposició de sorra 
ha comptat amb una inversió de 50.000 
euros. Costes també ha invertit la mateixa 
quantitat en arranjaments al GR-92, que es 
realitzaran després de l’estiu a la zona del 
bon Capó i Cala Llobeta. 

Costes regenera de sorra 
les platges urbanes de 
l’Ametlla de Mar



Aquest dilluns s’ha començat a repartir 
l’agenda de l’estiu, corresponent al mes de 
juliol. Una guia de les activitats ludicocultu-
rals i esportives que tindran lloc a l’Ametlla 
de Mar, al llarg dels pròxims dies. L’agenda 
conté alguns dels actes clàssics de l’estiu 
que no hi poden faltar, com les nits de Ci-
nema a la Fresca, la cantada d’havaneres o 
les demostracions i activitats esportives a 
les platges.
 Les projeccions del Cinema a la Fresca 
tornen al parc del Bon Repòs amb sessions 
els dimarts 12, 19 i 26 a les 22 h i les pel·
lícules “A todo Tren”, “Space Jam” i “Jungle 
Cruise”, respectivament.
 També s’han organitzat diversos tallers 
infantils a la plaça Joan Miró, a partir de les 
18.30 h. El primer, el dia 6 de juliol, el pro·
tagonitzarà l’Associació de Dones Endavant 
amb el taller “Agulles de pit”. La resta tindran 
lloc els dimecres 13 de juliol, “Slime” i el 27, 
el contacontes “Luna descobreix les emoci·
ons”.
 Entre els actes del mes de juliol, tam·
bé destaca el concert del quartet de saxos 
“Kebyart” del calero Pere Méndez, que tindrà 
lloc el dia 29 de juliols a les 19.00 h al port 

pesquer, la XXIX Cantada d’Havaneres amb 
els grups Baladra i Olla Barrejada, el 16 de 
juliol a les 22.30 h a la platja de l’Alguer o 
el concert d’estiu de la Banda de la Cala, el 
15 de juliol a les 22.00 h a l’amfiteatre del 
Passeig Marítim.
 Menció a part mereixen les competicions 
i activitats esportives a les platges. Els dies 8 
i 9 a la tarda, tindrà lloc el Torneig de Futbol 
Platja Sènior a Pixavaques i el dia 16 de juliol 
a partir de les 9 h del matí a la mateixa platja, 
el Torneig de Futbol Platja Júnior i a la tarda 
el Torneig femení.
 Els divendres 15, 22 i 29 de juliol, a l’Al·
guer, tornen les classes de Zumba Beach, 
sense oblidar l’assaig obert de la batucada 
Kalakatà el dia 17, i les demostracions de 
Twirling del 24 i de gimnàstica rítmica el 31 
de juliol a la plaça Nova.
 La novetat esportiva serà el torneig de 
bàsquet 3×3 que tindrà lloc el dia 30 de juliol 
a partir de les 18.00 h al parc del Bon Repòs. 
El regidor de Festes, Jordi Llaó, considera que 
«s’ha fet un programa per a tots els gustos».
 A banda, l’agenda també conté la in·
formació de les exposicions que acollirà el 
Centre d’Interpretació de la Pesca i d’altres 

activitats turístiques municipals. Es pot tro·
bar en format paper a diferents establiments 
públics i privats o en format online a la web 
de Turisme.

Continuen les Festes de Sant Pere 
aquest cap de setmana
La Confraria de Pescadors, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, ha organitzat diverses 
activitats per celebrar Sant Pere. Entre els 
actes programats hi ha esdeveniments es-
portius, gastronòmics, culturals i d’oci que 
s'estan duent a terme principalment davant 
de la Confraria.
 Les festes seguiran fins al 3 de juliol, amb 
actes com vermut, sardinada popular, l’actu·
ació de Los Baldats, tirada al plat Sant Pere 
o les Festes Marítimes, un seguit de proves 
lúdico-esportives que estaran acompanya·
des per la Xaranga Suquet Calero. Les festes 
conclouran amb l’actuació de Cràneos, diu·
menge.  
 El president de la Confraria, Miquel Brull, 
destaca la important relació entre el mar i les 
festes i anima a tothom a participar.
 Es pot consultar tota la programació 
completa a l’EBANDO o al web de Turisme.

Butlletí Setmanal n. 393/  1 de juliol de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   La Zumba Beach a l'Alguer és una de les activitats que s'organitzen anualment a l'estiu.

La Cala acollirà una vintena 
d’activitats per aquest mes de juliol

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

L'agenda es pot trobar a diferents establiments públics i privats i online al portal web de Turisme.
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El 1r equip de la Cala presenta novetats 

El 1r equip de futbol de la Cala ja treballa 
amb la confecció de la plantilla de cara a 
la pròxima temporada i ja ha començat a 
presentar les noves incorporacions. 
 La secció esportiva de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar ja va anunciar just després 
de finalitzar la temporada, la renovació del 
tècnic Xavi Subirats, que afrontarà la terce·
ra temporada al club i la segona a la ban·
queta del 1r equip. 
 Després d'anunciar també les baixes 
del porter Nelson González i dels jugadors 
Amador Voces, Lluís Garcia, Àlex Ionita i de 
Jack Cid que ha fitxat pel Tortosa, la jun·
ta directiva ja està incorporant les noves 

peces que han de completar el puzle de la 
nova plantilla de cara a la pròxima tempo·
rada. 
 La primera incorporació anunciada ha 
estat la d'Albert Gordo, extrem procedent 
del Jesús Catalonia, i la segona el retorn 
després d'una temporada al Camarles, de 
Xavi Faiges que reforçarà el mig del camp. 
També s’ha presentat en les darreres hores 
a Eric Segarra, porter procedent del Gan·
desa. 
 A aquests dos noms s'ha de sumar el de 
Robert Brooksbank que deixarà d'assumir 
les responsabilitats de segon entrenador 
per a tornar a calçar-se les botes i reforçar 
la defensa calera. 
 El lloc de Brooksbank al costat de Xavi 
Subirats l'ocuparà el carismàtic Sergi Quin·
tana, després haver penjat les botes aques·
ta temporada al filial calero. 
 L'equip de l'Ametlla de Mar està en trac·
tes per incorporar un davanter centre gole·
jador.

E S P O R T S

La secció de gimnàstica rítmica de l'AME 
de l'Ametlla de Mar va participar dissabte 
dia 18 a les finals individuals i de conjunts 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
que es van celebrar a Amposta. 
 La gimnasta local Eila Gimeno va classi·

ficar-se a la 8a posició en categoria infantil 
nivell 2 en la modalitat de mans lliures a la 
Final Nacional dels Jocs Esportius Escolars 

de Catalunya Individual que es va disputar 
a la capital del Montsià el passat dissabte. 
Per la seva part, el quartet Aleví va classi·
ficar-se a la 5a posició. El quartet està for·
mat per Irene Escoda, Clàudia Soler, Marta 
Alcantara i Berta Martí. 
 D'aquesta manera, la secció de gim·
nàstica rítmica de l'AME de l'Ametlla de 
Mar s'acomiada de la competició federada 
i escolar fins a la temporada vinent. 

La rítmica acomiada 
la temporada a la final 
dels Jocs Esportius

Twins guanyen les 
12 h de Sant Pere de 
Futbol Sala

El Poliesportiu Municipal Galetet de 
l'Ametlla de Mar va acollir, el passat 
cap de setmana amb molta expecta-
ció per part dels aficionats al futbol, el 
Torneig de futbol sala 12 hores de Sant 
Pere amb la participació de set equips. 
 El guanyador del torneig va ser l'equip 
de Twins, que es va imposar en una emo·
cionant i disputada final a l'equip de la 
Subhasta de l'Estany per 1 a 0. 
 Abans, però, Twins s'havia classificat 
després de derrotar a les semifinals al 
860 per 7 gols a 0, mentre que la Sub·
hasta de l'Estany s'havia imposat als 
Gremlins per 2 gols a 0. 
 A la final de consolació, Gremlins es 
va emportar el tercer lloc en imposar-se 
per 3 a 5 a l'equip del 860. 
 Rafel Aixart, president de l'entitat 
organitzadora es va mostrar satisfet de 
com va anar el torneig. 
 Cal recordar que el guanyador es va 
emportar 400 € de premi, 200 € el se·
gon classificat i 120 € el tercer. 
 Les 12 hores de Sant Pere de Futbol 
Sala van ser organitzades per la secció 
esportiva de la S.C.E.R de l'Ametlla de 
Mar amb la col·laboració de l'Ajunta·
ment de l'Ametlla de Mar i la Confraria 
de Pescadors Sant Pere. 

Meritxell Flores, campiona de Catalunya de patinatge en escolars

La patinadora calera Meritxell Flores va 

proclamar-se campiona de Catalunya de 
la categoria juvenil nivell A a la Final Naci-
onal dels Jocs Esportius Escolars de Cata-
lunya que es va celebrar a Amposta el dia 
18 de juny. 
 Meritxell no va ser l'única patinado·
ra calera que va participar, ja que la van 
acompanyar altres quatre patinadores, 
Carme Arbó, 5a en categoria aleví nivell A, 

Àngels Llaó, 9a a la categoria benjamí nivell 
A, Hannah Pallarès, 9a a la categoria infantil 
nivell A i Maria Llaó, 7a a la categoria infan·
til nivell B. 
 A més, Hannah Pallarès, va participar 
també a l'Open BCN Avançat per als nivells 
8, 9 i 10 que va tenir lloc a Canet de Mar 
on va obtenir una 3a posició en la categoria 
infantil nivell 8. 

L'equip cadet de futbol de l'AME de l'Amet-
lla de Mar ha sortit aquest dijous amb des-
tinació a Suècia per participar en el Torneig 
Internacional de futbol d'Skadevi. 
 L'expedició calera formada per quinze 
jugadors i tres membres de l'staff tècnic 
disputarà el torneig entre l'1 i el 3 de ju·
liol, una experiència que combina la gestió 
de grup i la competició, tal com explica Àlex 

Gómez, entrenador de l'equip. 
 Els caleros debutaran el dia 1 a les 10  
h del matí davant del BK Häcken de Göte·
borg, el 1r equip del qual és l'actual líder de 
l'Allsvenskan que és com s'anomena a la 1a 
divisió sueca. 

El Cadet de la Cala juga 
un torneig de futbol 
internacional a Suècia


