
Per tal de garantir la seguretat en les plat-
ges, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 
Creu Roja han signat l’acord anual de col·
laboració per oferir, en cinc platges del 
municipi, el servei de vigilància, salvament 
i socorrisme. El conveni, enguany, també 
contempla el suport i la coordinació amb 
el Servei d’Urgències Municipal (SUM), 
per fer més efectiu el servei.
 Les platges de l’Alguer, Pixavaques, Sant 
Jordi i les Cales Forn i Calafató de l’Ametlla 
de Mar disposaran d’aquest servei de vigi-
lància, a partir d’aquest divendres i fins al 
31 d’agost, cada dia des de les 11 h del matí 
fins a les 19 h de la tarda.
 Pilar López, administrativa de l’assem-
blea local de Creu Roja a l’Ametlla de Mar, 
desitja que sigui un estiu tranquil i advoca 

al sentit comú dels usuaris: «els socorristes 
estan per si tens alguna pregunta o per alguna 
cura com una picada de medusa, però sentit 
comú s'ha de tenir i cal tenir cura dels riscos 
que es poden evitar».
 Amb l’objectiu de garantir un correcte 
i ràpid salvament, la Creu Roja disposarà 
del suport del SUM, amb recursos mòbils, 
com un cotxe equipat amb material d’assis-
tència sanitària i de personal qualificat en 
tasques d’emergència i infermeria. De fet, 
«enguany s'ha fet oficial en el conveni, però 
cada any fem tasques de vigilància en llocs 
on no hi ha socorristes de la Creu Roja i ens 
coordinem també amb la Creu Roja per, en el 
cas que sigui necessari, donar-los suport amb 
els diferents recursos que disposem» explica 
el sotscap del SUM, Xavi Borràs.
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   Anualment, l'Ajuntament renova el conveni de col·laboració amb la Creu Roja.

S’inicia el servei de 
socorrisme de Creu Roja 
a les platges caleres, 
amb el suport i la 
coordinació del SUM

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

Enguany, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la Creu Roja han sig-
nat el conveni que contempla el suport del SUM a les platges i amb 
salvament marítim. 
El servei estarà actiu fins al 31 d’agost.
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El Circuit Calafat compta amb un nou karting

El Circuit Calafat ha estrenat un karting 
de 700 metres situat dins de les instal·
lacions del mateix circuit. Els amants de 
la velocitat ja poden gaudir de la millor ex-
periència de conducció en karts amb una 
àmplia flota de Sodi GT5, un tipus de kart 
que llueix un motor honda de 270cc i una 
velocitat màxima de 80 km/h.
 Amb una amplada mínima de 7 metres 

i màxima de 10 metres, el nou circuit per 
karts compta amb diverses corbes de dre-
ta a esquerra, dues xicanes i un traçat que 
requereix de màxima concentració i adre-
nalina pura.
 A banda dels Sodi GT5, que són desti-
nats per majors de 14 anys, també dispo-
sen de karts per iniciació, de 120 cc, ideals 
per infants dels 6 fins als 13 anys, perquè 
també puguin gaudir de la experiència.
 La responsable del karting, Gemma Fer-
rando, apunta que «hi ha un descompte per 
inauguració pels usuaris».
 A banda de la seva ubicació immillora-
ble, el circuit compta amb pàrquing propi, 
terrassa amb servei de begudes i snacks, 
zona de briefing, taller i boxes.

E S P O R T S

Després de dos anys sense poder·se fer a 
causa de la situació sanitària, aquest cap 
de setmana, l’Ametlla de Mar recupera el 
Torneig de Futbol Platja Sènior, organit-
zat per la secció esportiva de la SCER. 
 Divendres i dissabte, la platja de Pixa-
vaques es convertirà en un camp de futbol 

per recuperar el Torneig de Futbol Platja 
Sènior. El torneig començarà divendres a 
les 20 h de la tarda i s’allargarà fins dissab-
te a la nit amb la participació d’una desena 
d’equips, tant locals com de fora.
 Els participants, al llarg de la competi-
ció, s’aniran enfrontant entre ells en dife-

rents fases, primer dividits en dos grups i 
posteriorment en octaus de final, quarts 
de final, semifinal i la final, que es disputarà 
dissabte a la tarda.
 El dissabte 16 de juliol, també s’ha or-
ganitzat aquesta mateixa competició en la 
categoria Júnior.

Una desena d’equips competiran al Futbol Platja Sènior 2022

El Cadet de la Cala 
entre els 10 millors al 
Torneig Internacional 
de Futbol a Suècia

L’equip cadet de futbol de l’AME de 
l’Ametlla de Mar ha participat, aquest 
cap de setmana, al Torneig Internaci-
onal de Futbol d’Skadevi, un torneig 
juvenil disputat a Suècia que va comp-
tar amb una trentena d’equips partici-
pants. Els caleros es van classificar a 
vuitens de final, sent dels 10 millors del 
torneig.
 Els jugadors i el cos tècnic van mar-
xar, a finals de la setmana passada, al 
país escandinau, per tal de formar part 
d’aquest torneig que va celebrar-se en-
tre els dies 1 i 3 de juliol. L’equip va fer 
un gran joc; quedant en 2a posició en la 
fase de grups i classificant-se així a vui-
tens de final. En l’últim partit, però, no va 
poder imposar-se al seu rival.
 Tot i no haver guanyat la competició, 
Àlex Gómez, entrenador de l’equip, va-
lora l’experiència com a molt positiva i 
celebra «el gran joc que ha fet l’equip ca-
lero durant tota la competició». De fet, el 
primer partit disputat va ser davant el 
BK Häcken de Göteborg, actual líder de 
la 1a divisió sueca, l’equip de l’Ametlla 
va empatar a 2, en un camp amb gespa 
artificial, superfície sobre la qual no està 
acostumat a jugar.

El calero Joan Josep Callau participa en la Marató de BTT Pedals de Foc

El ciclista de La Cala Bikers, Joan Josep 
Callau, ha participat aquest cap de setma-
na en la Marató de BTT Pedals de Foc, que 

recorre per la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Aquesta 
competició es disputa en una única jor-
nada i ressegueix una ruta d’aproximada-
ment 213 km amb 6.200 metres de desni-
vell positiu acumulat.
 Dissabte dia 2 de juliol es va iniciar de 
bon matí la ruta amb BTT per la Vall Arane-
sa “Pedals de Foc”. Entre els centenars de 
participants hi havia Callau, que juntament 
amb la resta, va fer un recorregut “Non-

Stop”, sortint de Vielha, passant pels pai-
satges de zona, recorrent el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i tornant al punt de partida.
 El calero, que participava per primer 
cop en aquesta competició i ho feia en la 
categoria Màster, va quedar en la posició 
379 amb un temps de 17 hores i 39 minuts. 
 Durant aquesta carrera pels Pirineus 
s’han inscrit un total de 615 persones entre 
totes les categories. D’aquestes, 460 han 
sigut capaces de finalitzar el recorregut.

Del 27 de juny a l’1 de juliol es va celebrar 
en diferents municipis, de forma paral·
lela, el II Trofeu de Catalunya de patinat-
ge dels Nivells 1 al 7. Les patinadores del 
Club Patí l’Ametlla de Mar hi van compe-
tir obtenint bons resultats. De moment 
l’equip encara té pendents tres compe-
ticions més.
 Les competicions on van participar les 
patinadores caleres van tenir lloc a la pista 
del Reus Olímpic i la de Riudoms. 
 Pel que fa al nivell 7, Paula Serrava que-
dar 10a i Gina Monforte 13a. En el nivell 
6, Carme Arbó va quedar 16a i en el nivell 
5, Maria Llaó, Àngels Llaó i Noa Martínez 

van quedar 29a, 15a i 23a respectivament. 
Iris Aliau i Carla Monforte, del nivell 4, van 
quedar 10a i 22a i Ivet Díaz del 2n nivell es 
va classificar 11a.
 El pròxim dissabte 9 un grup del club 
es desplaçarà fins a Cassà de la Selva per 
participar en el Campionat de Catalunya 
de Xous. L'equip ha preparat el quartet 
Androides per aquesta competició, que és 
una de les més esperades per les esportis-
tes, qui la gaudeixen molt tot i l'alt nivell 
d'exigència. 

Les patinadores de la 
Cala participen en el II 
Trofeu de Catalunya

Una trentena 
d’embarcacions 
participaran en la 
XVI Trobada de Vela 
Llatina

Del 8 al 10 de juliol, l’Ametlla de Mar 
celebrarà la XVI Trobada de Vela Llati-
na al Golf Sant Jordi. En aquesta edi-
ció, centenars de persones es reuniran 
per compartir el seu interès a aquest 
tipus de navegació amb una trentena 
d’embarcacions, incloent·hi dos llaüts 
de la Catalunya Nord, que seran els 
convidats d’honor. Durant la trobada, 
també es faran tallers entre els joves 
per promoure el relleu generacional.
 Tot a punt per al cap de setmana, 
quan se celebrarà aquesta trobada amb 
la participació d’embarcacions vingudes 
d’altres zones de Catalunya, València i 
del sud de França. Entre aquestes des-
taquen dues vingudes des de la Cata-
lunya del Nord, ‘Notre Dame Consola-
tion’ i ‘Porthos’, que són dos sardinals 
dels anys 1913 i 1927 respectivament, 
d’uns 10 m d’eslora, que tradicional-
ment es feien servir per pescar peix blau 
i que són patrimoni històric francès.
 La trobada està organitzada per 
l’Associació de Vela Llatina la Cala que 
treballa per «mantenir i recuperar aquest 
patrimoni que s’estava perdent». Així ho 
apunta el secretari de l’Associació, Joan 
Muñoz.
 La trobada començarà divendres 
amb la recepció dels participants i se-
guirà amb el concurs de ranxo mariner 
cuinat pels patrons. Dissabte hi haurà 
l’exposició d’embarcacions i navegació 
lliure a la zona del Club Nàutic, excep-
te en el cas de les embarcacions més 
grans, que estaran davant la Confraria 
nova. I diumenge, la trobada conclou-
rà amb una programació destinada a 
donar a conèixer la vela llatina als més 
joves i un dinar de comiat a la Confraria 
de Pescadors.



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

Aquest dilluns han començat els Campus 
d’Estiu infantils de l’Ametlla de Mar. Les 
quatre propostes d’esport i lleure, que es 
duen a terme els mesos de juliol i agost, en-
guany seran majoritàriament de matí i amb 
activitats d’aigua.
 Primera setmana dels campus d’estius 
organitzats per la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. Els cursets han començat 
aquest dilluns a les 9 h del matí i s’espera que 
sigui un èxit. De fet, per aquest mes de juliol 
ja hi ha entre 100 i 120 inscrits per setmana, 
en els quatre campus que es faran durant 
l’estiu.

 Al llarg de la temporada, s’ofereixen el 
Camp Kids i el Júnior Camp als matins i en-
guany a aquests se’ls suma el Futbol i el Gim-
nàstic Camp, que habitualment es feien de 
tarda. En aquests es realitzaran tallers vari-
ats de diferents àmbits més enllà de l’esport, 
com l’anglès o els treballs manuals. A més, 
com a novetat també es farà ioga infantil 
i zumba kids i també hi haurà sortides per 
treballar amb equipaments locals per tal de 
veure’ls de forma més propera.
 Sílvia Argentó, coordinadora de l’Àrea 
Municipal d’Esports, explica que «per algunes 
setmanes encara queden inscripcions obertes» 

i anima a apuntar-se.
 Durant la tarda hi ha altres activitats, 
tant per usuaris infantils com adults. Entre 
aquestes propostes hi haurà els cursets com 
els de natació o pàdel.
 A banda, per a aquells ho desitgen, el 
CEM La Cala ofereix entrenaments perso-
nals de fitness, pàdel i altres activitats dirigi-
des.

En el marc de l’elaboració del Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
del municipi, impulsat per la Diputació de 
Tarragona, el proper dijous 14 de juliol de 
les 17:30 h a les 19:30 h i a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, es farà un 
taller obert a totes les famílies del munici-
pi i visitants en què els participants veuran 
diferents formes de preparar un test·hort 
casolà, descobrint les possibilitats de reu-
tilitzar envasos per a fer·hi créixer plantes i 
verdures que habitualment tenim a la cuina. 
 Es farà de manera pràctica: elaborant un 
petit test amb envasos on s'hi plantaran al-

gun conreu de temporada.
 Paral·lelament, hi haurà una visita comen-
tada a l’exposició “Alimentació, canvi climà-
tic i ciutat” de la Xarxa de Consum Solidari 
que pretén conscienciar sobre l’impacte de 
la producció d’aliments i la necessitat de can-
viar el model i els hàbits de consum actuals.

Una activitat familiar parlarà sobre alimentació, 
canvi climàtic i hort casolà

Primera setmana dels Campus d’Estiu de l'Àrea 
Municipal d'Esports

de C O M U N I C A T S
▪ El Servei de Recaptació Municipal recorda 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i rústica 
de l'exercici de 2022. L'horari de l'oficina de 
recaptació és de dilluns a divendres de 9:00 
h a 14:00 h.

▪ 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.

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que els dies 13,14 i 15 de 
juliol es farà el repartiment de les coques, 
cava i vi. Per tenir el lot s'ha d'estar al corrent 
del pagament de la quota. El dia de l'entrega 
del lot no es podrà fer el pagament de la quota 
i, per tant, no s'entregarà el lot. L'horari de la 
recollida serà de 10 h a 12:30 h, es prega 
portar una bossa o cistell per posar el lot.

▪ 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 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 A. Aytés.

Durant les tardes d’alguns dissabtes de 
juliol i agost, artistes de l’Ametlla de Mar 
mostraran les seves creacions al ‘Merc 
Art’. Es tracta d’una iniciativa impulsada 

per la secció artística de l’Ateneu Calero 
que, aprofitant la temporada estiuenca, 
vol donar suport i reivindicar els artistes 
de la població o aquells que hi estiguin 
vinculats d’alguna manera.
 El segon i el quart dissabte de juliol i el 
primer i tercer d’agost, de 18 a 22 h de la 
tarda i al carrer Nou de l’Ametlla de Mar, 
se celebrarà el ‘Merc Art’, una exposició-
mercat on una els artistes locals mostraran 
i vendran les seves creacions com dibuixos, 

L’Ateneu Calero impulsa una mostra d’artistes 
locals

Enretiren el mòdul 
prefabricat del CAP

Aquest divendres està previst que s'en-
retiri el mòdul de Salut, situat a la can-
tonada del carrer Llibertat i Av Batlle Pi-
joan, on es feien les proves de detecció 
Covid. La seva retirada comportarà una 
afectació mínima en el trànsit i una alli-
beració de places en el pàrquing.
 Es preveu que entre les 8 h i les 12 
h es dugui a terme l'eliminació d'aques-
ta estructura i es talli el tram del carrer 
Llibertat entre Batlle Pijoan i Jacint Ver-
daguer. Tanmateix, per baixar es podrà 
circular pel carrer Sant Joan i accedir al 
mateix circuit urbà.
 L'alcalde del municipi, Jordi Gaseni, 
destaca que «l'equipament ha donat un 
servei molt important per la població du-
rant la pandèmia. Ara i gràcies a la favora-
ble situació i l'estabilitat que ens donen les 
vacunes, es dona per finalitzat el servei». 
 De fet, des de finals de l'any passat, 
Salut ja no fa proves als contactes d'un 
positiu per covid. Actualment, per realit-
zar qualsevol prova de detecció s'haurà 
de demanar visita amb el professional.

Les barques d’arrossegament tornen a pescar 
després de dos mesos i mig de veda
Després de dos mesos i mig d’aturada biolò-
gica, les dinou barques del sector de l’arros-
segament del port de l’Ametlla de Mar van 
sortir el passat divendres a pescar, així com 
també la resta d’embarcacions del sector 
del nord de la província de Tarragona. 
 Les barques de l’arrossegament van atu-
rar l’activitat el 19 d’abril, just després de Set-
mana Santa. Enguany, l’aturada habitual ha 
estat de 10 dies hàbils més per complir així 
amb la reducció de jornades al sector, mar-
cada al Pla Plurianual de Pesca de Demersals 
a la Mediterrània Occidental. Uns dies que 
seran compensats econòmicament com cada 
any, però amb la novetat que, a partir d'ara, 
es perceben com ajuts socioeconòmics i va-
rien segons l'embarcació, segons els dies que 
té assignats i segons la seva mitjana d'ingres-
sos diaris dels últims tres anys.
 La primera setmana d'activitat del sector 
ha estat positiva pel que fa a la quantitat de 
peix, però negativa pels preus, ja que han 
baixat notòriament en comparació al juliol 

de l'any passat. Per exemple el moll s'està ve-
nent a una mitjana de 6,5 €/kg, el lluç a 10 €/
kg o la canana a 4 €/kg. 
 Així i tot, la tornada a l’activitat també ha 
vingut marcada per l’increment del preu del 
carburant, un fet que no deixa de crear ma-
lestar en el sector pesquer.

El rastell inicia la veda, enguany per pri-
mer cop reconeguda econòmicament
Des del passat 1 de juliol i fins al 31 d’agost, 
les embarcacions que es dediquen al ma-
risqueig amb dragues per embarcació, co-
negut popularment com el rastell, fan la 
parada biològica. Enguany, com a novetat, 
la veda serà compensada econòmicament 
i contempla l’aturada total de les embarca-
cions que vulguin continuar tenint llicència 
per aquest tipus de pesquera.
 És la primera vegada que l’única embar-
cació que es dedica al rastell a l’Ametlla de 
Mar, ‘Peret i Joana’, quedarà amarrada a port 
durant els dos mesos de veda, ja que anteri-

orment durant aquest període tenia permès 
dur a terme altres modalitats pesqueres, com 
la xarxa o el palangre.
 Enguany, però aquestes barques han 
d’aturar totalment la seva activitat, tant si es 
dediquen únicament al rastell com si no. Una 
aturada que serà compensada pels Ajuts del 
Fons Europeu Marítim de la Pesca i de l’Aqüi-
cultura. 
 D’aquesta manera, s’ha instal·lat un sis-
tema de geolocalització a les barques, -el 
Geoblau-, per tenir-les localitzades i fer un 
seguiment del seu compliment.
 La parada, que s’emmarca dins del Pla de 
Gestió d’aquesta modalitat aplicat recent-
ment per la Generalitat, té l’objectiu de millo-
rar l’estat dels caladors i recuperar espècies.
 Recordem que aquests dos mesos, a la 
costa calera, també és la veda del pop roquer 
per les nanses i els cadups.

Des del passat mes de juny, hi ha quatre 
persones que s’ocupen de l’estació de la 
Cala. Aquests treballadors d’ADIF desen-
voluparan tasques d’atenció als viatgers, 
així com de vigilància en el manteniment 
de la infraestructura.
 Dividits en dos torns, un al matí i un 
altre a la tarda, aquests tècnics de serveis 
auxiliars d’estacions seran els encarregats 
d’obrir l’estació, vigilar la seva neteja i de 
notificar incidències com accidents o la ne-
cessitat de reparacions. 
 A més, aquestes persones s’ocuparan 
sobretot d’orientar a tots aquells viatgers 
que necessitin ajuda a l’hora d’agafar el tren 
o que, per exemple, que no sàpiguen els 

horaris.
 El servei posa èmfasi en el col·lectiu de 
gent gran i els turistes que no entenen l'idi-
oma.
 Aquest servei, en principi, ha vingut 
per quedar-se, ja que, fins ara, no hi havia 
ningú que complís aquesta funció d’ajuda 
ni d’informar si hi ha qualsevol problema o 
accident. L’estació de l’Ametlla de Mar és 
especialment concorreguda a primera hora 
del matí, durant els caps de setmana i de-
terminades tardes.
 D’altra banda, l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar ja està parlant amb ADIF per proce-
dir a la neteja i pintada del túnel que con-
necta un costat i l’altre de les vies.

ADIF instaura un servei d’informació a l'estació 
de l’Ametlla de Mar

El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar va en-
cetar, la setmana passada, els habituals 
Cursos de Vela que ofereix durant els me-
sos de juliol i agost, i que cada any, estan 
guanyant adeptes, tal com demostren els 
més de 170 alumnes que van fer els cursos 
l’estiu passat.
 L’Escola de Vela del Club Nàutic ofereix a 
l’estiu i dividits per setmanes, Cursos de Vela 
per infants i joves, que cobreixen totes les 
necessitats, tant d’aquells que ja han practi-
cat l’esport com pels que es volen iniciar.
 Tal com explica Xavier Garrote, director 

de l’Escola de Vela del Club Nàutic, «s’està 
fent un esforç entre els escolars per impulsar 
l’esport de la vela a la població. Anem renovant 
també les embarcacions».
 Els cursos es fan de dilluns a divendres 
de 10.00 h a 13.30 h a les instal·lacions del 
Club Nàutic de l’Ametlla de Mar. El preu és 
de 135 €, amb descomptes del 10% pels que 
repeteixen o estan empadronats a l’Ametlla 
de Mar i del 20% pels socis de l’entitat. A 
més, a les tardes, el Club també ofereix clas-
ses particulars per aquells que volen classes 
de perfeccionament.
 A banda de vela, des de l’Escola també 
s’ofereix la possibilitat de rebre classes de 
paddle surf, windsurf, caiac i fer sortides per 
la costa de l'Ametlla de Mar, amb entrada al 
port de l’Estany i l’opció de banyar-se.

Nova temporada dels 
Cursos de Vela al Club 
Nàutic del municipi

pintures o gravats.
 La mostra està inspirada en les trobades 
artístiques que l’entitat ha organitzat per 
Nadal al Centre d’Interpretació de la Pesca, 
els últims dos anys.
 Lluís Llop, membre de la secció d’art de 
l’Ateneu, explica que «al ‘Merc Art’, els visi-

tants podran trobar obres d’art úniques».
 Aquells que vulguin participar mostrant 
el seu art es poden posar en contacte amb 
l’organització per apuntar-se, ja que les ins-
cripcions continuen obertes. 
 La primera mostra serà aquest dissabte, 
9 de juliol.



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

Aquest dilluns han començat els Campus 
d’Estiu infantils de l’Ametlla de Mar. Les 
quatre propostes d’esport i lleure, que es 
duen a terme els mesos de juliol i agost, en-
guany seran majoritàriament de matí i amb 
activitats d’aigua.
 Primera setmana dels campus d’estius 
organitzats per la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. Els cursets han començat 
aquest dilluns a les 9 h del matí i s’espera que 
sigui un èxit. De fet, per aquest mes de juliol 
ja hi ha entre 100 i 120 inscrits per setmana, 
en els quatre campus que es faran durant 
l’estiu.

 Al llarg de la temporada, s’ofereixen el 
Camp Kids i el Júnior Camp als matins i en-
guany a aquests se’ls suma el Futbol i el Gim-
nàstic Camp, que habitualment es feien de 
tarda. En aquests es realitzaran tallers vari-
ats de diferents àmbits més enllà de l’esport, 
com l’anglès o els treballs manuals. A més, 
com a novetat també es farà ioga infantil 
i zumba kids i també hi haurà sortides per 
treballar amb equipaments locals per tal de 
veure’ls de forma més propera.
 Sílvia Argentó, coordinadora de l’Àrea 
Municipal d’Esports, explica que «per algunes 
setmanes encara queden inscripcions obertes» 

i anima a apuntar-se.
 Durant la tarda hi ha altres activitats, 
tant per usuaris infantils com adults. Entre 
aquestes propostes hi haurà els cursets com 
els de natació o pàdel.
 A banda, per a aquells ho desitgen, el 
CEM La Cala ofereix entrenaments perso-
nals de fitness, pàdel i altres activitats dirigi-
des.

En el marc de l’elaboració del Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
del municipi, impulsat per la Diputació de 
Tarragona, el proper dijous 14 de juliol de 
les 17:30 h a les 19:30 h i a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, es farà un 
taller obert a totes les famílies del munici-
pi i visitants en què els participants veuran 
diferents formes de preparar un test·hort 
casolà, descobrint les possibilitats de reu-
tilitzar envasos per a fer·hi créixer plantes i 
verdures que habitualment tenim a la cuina. 
 Es farà de manera pràctica: elaborant un 
petit test amb envasos on s'hi plantaran al-

gun conreu de temporada.
 Paral·lelament, hi haurà una visita comen-
tada a l’exposició “Alimentació, canvi climà-
tic i ciutat” de la Xarxa de Consum Solidari 
que pretén conscienciar sobre l’impacte de 
la producció d’aliments i la necessitat de can-
viar el model i els hàbits de consum actuals.

Una activitat familiar parlarà sobre alimentació, 
canvi climàtic i hort casolà

Primera setmana dels Campus d’Estiu de l'Àrea 
Municipal d'Esports

de C O M U N I C A T S
▪ El Servei de Recaptació Municipal recorda 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i rústica 
de l'exercici de 2022. L'horari de l'oficina de 
recaptació és de dilluns a divendres de 9:00 
h a 14:00 h.

▪ 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.

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que els dies 13,14 i 15 de 
juliol es farà el repartiment de les coques, 
cava i vi. Per tenir el lot s'ha d'estar al corrent 
del pagament de la quota. El dia de l'entrega 
del lot no es podrà fer el pagament de la quota 
i, per tant, no s'entregarà el lot. L'horari de la 
recollida serà de 10 h a 12:30 h, es prega 
portar una bossa o cistell per posar el lot.

▪ 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 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 A. Aytés.

Durant les tardes d’alguns dissabtes de 
juliol i agost, artistes de l’Ametlla de Mar 
mostraran les seves creacions al ‘Merc 
Art’. Es tracta d’una iniciativa impulsada 

per la secció artística de l’Ateneu Calero 
que, aprofitant la temporada estiuenca, 
vol donar suport i reivindicar els artistes 
de la població o aquells que hi estiguin 
vinculats d’alguna manera.
 El segon i el quart dissabte de juliol i el 
primer i tercer d’agost, de 18 a 22 h de la 
tarda i al carrer Nou de l’Ametlla de Mar, 
se celebrarà el ‘Merc Art’, una exposició-
mercat on una els artistes locals mostraran 
i vendran les seves creacions com dibuixos, 

L’Ateneu Calero impulsa una mostra d’artistes 
locals

Enretiren el mòdul 
prefabricat del CAP

Aquest divendres està previst que s'en-
retiri el mòdul de Salut, situat a la can-
tonada del carrer Llibertat i Av Batlle Pi-
joan, on es feien les proves de detecció 
Covid. La seva retirada comportarà una 
afectació mínima en el trànsit i una alli-
beració de places en el pàrquing.
 Es preveu que entre les 8 h i les 12 
h es dugui a terme l'eliminació d'aques-
ta estructura i es talli el tram del carrer 
Llibertat entre Batlle Pijoan i Jacint Ver-
daguer. Tanmateix, per baixar es podrà 
circular pel carrer Sant Joan i accedir al 
mateix circuit urbà.
 L'alcalde del municipi, Jordi Gaseni, 
destaca que «l'equipament ha donat un 
servei molt important per la població du-
rant la pandèmia. Ara i gràcies a la favora-
ble situació i l'estabilitat que ens donen les 
vacunes, es dona per finalitzat el servei». 
 De fet, des de finals de l'any passat, 
Salut ja no fa proves als contactes d'un 
positiu per covid. Actualment, per realit-
zar qualsevol prova de detecció s'haurà 
de demanar visita amb el professional.

Les barques d’arrossegament tornen a pescar 
després de dos mesos i mig de veda
Després de dos mesos i mig d’aturada biolò-
gica, les dinou barques del sector de l’arros-
segament del port de l’Ametlla de Mar van 
sortir el passat divendres a pescar, així com 
també la resta d’embarcacions del sector 
del nord de la província de Tarragona. 
 Les barques de l’arrossegament van atu-
rar l’activitat el 19 d’abril, just després de Set-
mana Santa. Enguany, l’aturada habitual ha 
estat de 10 dies hàbils més per complir així 
amb la reducció de jornades al sector, mar-
cada al Pla Plurianual de Pesca de Demersals 
a la Mediterrània Occidental. Uns dies que 
seran compensats econòmicament com cada 
any, però amb la novetat que, a partir d'ara, 
es perceben com ajuts socioeconòmics i va-
rien segons l'embarcació, segons els dies que 
té assignats i segons la seva mitjana d'ingres-
sos diaris dels últims tres anys.
 La primera setmana d'activitat del sector 
ha estat positiva pel que fa a la quantitat de 
peix, però negativa pels preus, ja que han 
baixat notòriament en comparació al juliol 

de l'any passat. Per exemple el moll s'està ve-
nent a una mitjana de 6,5 €/kg, el lluç a 10 €/
kg o la canana a 4 €/kg. 
 Així i tot, la tornada a l’activitat també ha 
vingut marcada per l’increment del preu del 
carburant, un fet que no deixa de crear ma-
lestar en el sector pesquer.

El rastell inicia la veda, enguany per pri-
mer cop reconeguda econòmicament
Des del passat 1 de juliol i fins al 31 d’agost, 
les embarcacions que es dediquen al ma-
risqueig amb dragues per embarcació, co-
negut popularment com el rastell, fan la 
parada biològica. Enguany, com a novetat, 
la veda serà compensada econòmicament 
i contempla l’aturada total de les embarca-
cions que vulguin continuar tenint llicència 
per aquest tipus de pesquera.
 És la primera vegada que l’única embar-
cació que es dedica al rastell a l’Ametlla de 
Mar, ‘Peret i Joana’, quedarà amarrada a port 
durant els dos mesos de veda, ja que anteri-

orment durant aquest període tenia permès 
dur a terme altres modalitats pesqueres, com 
la xarxa o el palangre.
 Enguany, però aquestes barques han 
d’aturar totalment la seva activitat, tant si es 
dediquen únicament al rastell com si no. Una 
aturada que serà compensada pels Ajuts del 
Fons Europeu Marítim de la Pesca i de l’Aqüi-
cultura. 
 D’aquesta manera, s’ha instal·lat un sis-
tema de geolocalització a les barques, -el 
Geoblau-, per tenir-les localitzades i fer un 
seguiment del seu compliment.
 La parada, que s’emmarca dins del Pla de 
Gestió d’aquesta modalitat aplicat recent-
ment per la Generalitat, té l’objectiu de millo-
rar l’estat dels caladors i recuperar espècies.
 Recordem que aquests dos mesos, a la 
costa calera, també és la veda del pop roquer 
per les nanses i els cadups.

Des del passat mes de juny, hi ha quatre 
persones que s’ocupen de l’estació de la 
Cala. Aquests treballadors d’ADIF desen-
voluparan tasques d’atenció als viatgers, 
així com de vigilància en el manteniment 
de la infraestructura.
 Dividits en dos torns, un al matí i un 
altre a la tarda, aquests tècnics de serveis 
auxiliars d’estacions seran els encarregats 
d’obrir l’estació, vigilar la seva neteja i de 
notificar incidències com accidents o la ne-
cessitat de reparacions. 
 A més, aquestes persones s’ocuparan 
sobretot d’orientar a tots aquells viatgers 
que necessitin ajuda a l’hora d’agafar el tren 
o que, per exemple, que no sàpiguen els 

horaris.
 El servei posa èmfasi en el col·lectiu de 
gent gran i els turistes que no entenen l'idi-
oma.
 Aquest servei, en principi, ha vingut 
per quedar-se, ja que, fins ara, no hi havia 
ningú que complís aquesta funció d’ajuda 
ni d’informar si hi ha qualsevol problema o 
accident. L’estació de l’Ametlla de Mar és 
especialment concorreguda a primera hora 
del matí, durant els caps de setmana i de-
terminades tardes.
 D’altra banda, l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar ja està parlant amb ADIF per proce-
dir a la neteja i pintada del túnel que con-
necta un costat i l’altre de les vies.

ADIF instaura un servei d’informació a l'estació 
de l’Ametlla de Mar

El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar va en-
cetar, la setmana passada, els habituals 
Cursos de Vela que ofereix durant els me-
sos de juliol i agost, i que cada any, estan 
guanyant adeptes, tal com demostren els 
més de 170 alumnes que van fer els cursos 
l’estiu passat.
 L’Escola de Vela del Club Nàutic ofereix a 
l’estiu i dividits per setmanes, Cursos de Vela 
per infants i joves, que cobreixen totes les 
necessitats, tant d’aquells que ja han practi-
cat l’esport com pels que es volen iniciar.
 Tal com explica Xavier Garrote, director 

de l’Escola de Vela del Club Nàutic, «s’està 
fent un esforç entre els escolars per impulsar 
l’esport de la vela a la població. Anem renovant 
també les embarcacions».
 Els cursos es fan de dilluns a divendres 
de 10.00 h a 13.30 h a les instal·lacions del 
Club Nàutic de l’Ametlla de Mar. El preu és 
de 135 €, amb descomptes del 10% pels que 
repeteixen o estan empadronats a l’Ametlla 
de Mar i del 20% pels socis de l’entitat. A 
més, a les tardes, el Club també ofereix clas-
ses particulars per aquells que volen classes 
de perfeccionament.
 A banda de vela, des de l’Escola també 
s’ofereix la possibilitat de rebre classes de 
paddle surf, windsurf, caiac i fer sortides per 
la costa de l'Ametlla de Mar, amb entrada al 
port de l’Estany i l’opció de banyar-se.

Nova temporada dels 
Cursos de Vela al Club 
Nàutic del municipi

pintures o gravats.
 La mostra està inspirada en les trobades 
artístiques que l’entitat ha organitzat per 
Nadal al Centre d’Interpretació de la Pesca, 
els últims dos anys.
 Lluís Llop, membre de la secció d’art de 
l’Ateneu, explica que «al ‘Merc Art’, els visi-

tants podran trobar obres d’art úniques».
 Aquells que vulguin participar mostrant 
el seu art es poden posar en contacte amb 
l’organització per apuntar-se, ja que les ins-
cripcions continuen obertes. 
 La primera mostra serà aquest dissabte, 
9 de juliol.



Per tal de garantir la seguretat en les plat-
ges, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 
Creu Roja han signat l’acord anual de col·
laboració per oferir, en cinc platges del 
municipi, el servei de vigilància, salvament 
i socorrisme. El conveni, enguany, també 
contempla el suport i la coordinació amb 
el Servei d’Urgències Municipal (SUM), 
per fer més efectiu el servei.
 Les platges de l’Alguer, Pixavaques, Sant 
Jordi i les Cales Forn i Calafató de l’Ametlla 
de Mar disposaran d’aquest servei de vigi-
lància, a partir d’aquest divendres i fins al 
31 d’agost, cada dia des de les 11 h del matí 
fins a les 19 h de la tarda.
 Pilar López, administrativa de l’assem-
blea local de Creu Roja a l’Ametlla de Mar, 
desitja que sigui un estiu tranquil i advoca 

al sentit comú dels usuaris: «els socorristes 
estan per si tens alguna pregunta o per alguna 
cura com una picada de medusa, però sentit 
comú s'ha de tenir i cal tenir cura dels riscos 
que es poden evitar».
 Amb l’objectiu de garantir un correcte 
i ràpid salvament, la Creu Roja disposarà 
del suport del SUM, amb recursos mòbils, 
com un cotxe equipat amb material d’assis-
tència sanitària i de personal qualificat en 
tasques d’emergència i infermeria. De fet, 
«enguany s'ha fet oficial en el conveni, però 
cada any fem tasques de vigilància en llocs 
on no hi ha socorristes de la Creu Roja i ens 
coordinem també amb la Creu Roja per, en el 
cas que sigui necessari, donar-los suport amb 
els diferents recursos que disposem» explica 
el sotscap del SUM, Xavi Borràs.

Butlletí Setmanal n. 394/  8 de juliol de 2022
L’Ametlla de Mar
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@lacalartv

   Anualment, l'Ajuntament renova el conveni de col·laboració amb la Creu Roja.

S’inicia el servei de 
socorrisme de Creu Roja 
a les platges caleres, 
amb el suport i la 
coordinació del SUM

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

Enguany, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la Creu Roja han sig-
nat el conveni que contempla el suport del SUM a les platges i amb 
salvament marítim. 
El servei estarà actiu fins al 31 d’agost.
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El Circuit Calafat compta amb un nou karting

El Circuit Calafat ha estrenat un karting 
de 700 metres situat dins de les instal·
lacions del mateix circuit. Els amants de 
la velocitat ja poden gaudir de la millor ex-
periència de conducció en karts amb una 
àmplia flota de Sodi GT5, un tipus de kart 
que llueix un motor honda de 270cc i una 
velocitat màxima de 80 km/h.
 Amb una amplada mínima de 7 metres 

i màxima de 10 metres, el nou circuit per 
karts compta amb diverses corbes de dre-
ta a esquerra, dues xicanes i un traçat que 
requereix de màxima concentració i adre-
nalina pura.
 A banda dels Sodi GT5, que són desti-
nats per majors de 14 anys, també dispo-
sen de karts per iniciació, de 120 cc, ideals 
per infants dels 6 fins als 13 anys, perquè 
també puguin gaudir de la experiència.
 La responsable del karting, Gemma Fer-
rando, apunta que «hi ha un descompte per 
inauguració pels usuaris».
 A banda de la seva ubicació immillora-
ble, el circuit compta amb pàrquing propi, 
terrassa amb servei de begudes i snacks, 
zona de briefing, taller i boxes.

E S P O R T S

Després de dos anys sense poder·se fer a 
causa de la situació sanitària, aquest cap 
de setmana, l’Ametlla de Mar recupera el 
Torneig de Futbol Platja Sènior, organit-
zat per la secció esportiva de la SCER. 
 Divendres i dissabte, la platja de Pixa-
vaques es convertirà en un camp de futbol 

per recuperar el Torneig de Futbol Platja 
Sènior. El torneig començarà divendres a 
les 20 h de la tarda i s’allargarà fins dissab-
te a la nit amb la participació d’una desena 
d’equips, tant locals com de fora.
 Els participants, al llarg de la competi-
ció, s’aniran enfrontant entre ells en dife-

rents fases, primer dividits en dos grups i 
posteriorment en octaus de final, quarts 
de final, semifinal i la final, que es disputarà 
dissabte a la tarda.
 El dissabte 16 de juliol, també s’ha or-
ganitzat aquesta mateixa competició en la 
categoria Júnior.

Una desena d’equips competiran al Futbol Platja Sènior 2022

El Cadet de la Cala 
entre els 10 millors al 
Torneig Internacional 
de Futbol a Suècia

L’equip cadet de futbol de l’AME de 
l’Ametlla de Mar ha participat, aquest 
cap de setmana, al Torneig Internaci-
onal de Futbol d’Skadevi, un torneig 
juvenil disputat a Suècia que va comp-
tar amb una trentena d’equips partici-
pants. Els caleros es van classificar a 
vuitens de final, sent dels 10 millors del 
torneig.
 Els jugadors i el cos tècnic van mar-
xar, a finals de la setmana passada, al 
país escandinau, per tal de formar part 
d’aquest torneig que va celebrar-se en-
tre els dies 1 i 3 de juliol. L’equip va fer 
un gran joc; quedant en 2a posició en la 
fase de grups i classificant-se així a vui-
tens de final. En l’últim partit, però, no va 
poder imposar-se al seu rival.
 Tot i no haver guanyat la competició, 
Àlex Gómez, entrenador de l’equip, va-
lora l’experiència com a molt positiva i 
celebra «el gran joc que ha fet l’equip ca-
lero durant tota la competició». De fet, el 
primer partit disputat va ser davant el 
BK Häcken de Göteborg, actual líder de 
la 1a divisió sueca, l’equip de l’Ametlla 
va empatar a 2, en un camp amb gespa 
artificial, superfície sobre la qual no està 
acostumat a jugar.

El calero Joan Josep Callau participa en la Marató de BTT Pedals de Foc

El ciclista de La Cala Bikers, Joan Josep 
Callau, ha participat aquest cap de setma-
na en la Marató de BTT Pedals de Foc, que 

recorre per la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Aquesta 
competició es disputa en una única jor-
nada i ressegueix una ruta d’aproximada-
ment 213 km amb 6.200 metres de desni-
vell positiu acumulat.
 Dissabte dia 2 de juliol es va iniciar de 
bon matí la ruta amb BTT per la Vall Arane-
sa “Pedals de Foc”. Entre els centenars de 
participants hi havia Callau, que juntament 
amb la resta, va fer un recorregut “Non-

Stop”, sortint de Vielha, passant pels pai-
satges de zona, recorrent el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i tornant al punt de partida.
 El calero, que participava per primer 
cop en aquesta competició i ho feia en la 
categoria Màster, va quedar en la posició 
379 amb un temps de 17 hores i 39 minuts. 
 Durant aquesta carrera pels Pirineus 
s’han inscrit un total de 615 persones entre 
totes les categories. D’aquestes, 460 han 
sigut capaces de finalitzar el recorregut.

Del 27 de juny a l’1 de juliol es va celebrar 
en diferents municipis, de forma paral·
lela, el II Trofeu de Catalunya de patinat-
ge dels Nivells 1 al 7. Les patinadores del 
Club Patí l’Ametlla de Mar hi van compe-
tir obtenint bons resultats. De moment 
l’equip encara té pendents tres compe-
ticions més.
 Les competicions on van participar les 
patinadores caleres van tenir lloc a la pista 
del Reus Olímpic i la de Riudoms. 
 Pel que fa al nivell 7, Paula Serrava que-
dar 10a i Gina Monforte 13a. En el nivell 
6, Carme Arbó va quedar 16a i en el nivell 
5, Maria Llaó, Àngels Llaó i Noa Martínez 

van quedar 29a, 15a i 23a respectivament. 
Iris Aliau i Carla Monforte, del nivell 4, van 
quedar 10a i 22a i Ivet Díaz del 2n nivell es 
va classificar 11a.
 El pròxim dissabte 9 un grup del club 
es desplaçarà fins a Cassà de la Selva per 
participar en el Campionat de Catalunya 
de Xous. L'equip ha preparat el quartet 
Androides per aquesta competició, que és 
una de les més esperades per les esportis-
tes, qui la gaudeixen molt tot i l'alt nivell 
d'exigència. 

Les patinadores de la 
Cala participen en el II 
Trofeu de Catalunya

Una trentena 
d’embarcacions 
participaran en la 
XVI Trobada de Vela 
Llatina

Del 8 al 10 de juliol, l’Ametlla de Mar 
celebrarà la XVI Trobada de Vela Llati-
na al Golf Sant Jordi. En aquesta edi-
ció, centenars de persones es reuniran 
per compartir el seu interès a aquest 
tipus de navegació amb una trentena 
d’embarcacions, incloent·hi dos llaüts 
de la Catalunya Nord, que seran els 
convidats d’honor. Durant la trobada, 
també es faran tallers entre els joves 
per promoure el relleu generacional.
 Tot a punt per al cap de setmana, 
quan se celebrarà aquesta trobada amb 
la participació d’embarcacions vingudes 
d’altres zones de Catalunya, València i 
del sud de França. Entre aquestes des-
taquen dues vingudes des de la Cata-
lunya del Nord, ‘Notre Dame Consola-
tion’ i ‘Porthos’, que són dos sardinals 
dels anys 1913 i 1927 respectivament, 
d’uns 10 m d’eslora, que tradicional-
ment es feien servir per pescar peix blau 
i que són patrimoni històric francès.
 La trobada està organitzada per 
l’Associació de Vela Llatina la Cala que 
treballa per «mantenir i recuperar aquest 
patrimoni que s’estava perdent». Així ho 
apunta el secretari de l’Associació, Joan 
Muñoz.
 La trobada començarà divendres 
amb la recepció dels participants i se-
guirà amb el concurs de ranxo mariner 
cuinat pels patrons. Dissabte hi haurà 
l’exposició d’embarcacions i navegació 
lliure a la zona del Club Nàutic, excep-
te en el cas de les embarcacions més 
grans, que estaran davant la Confraria 
nova. I diumenge, la trobada conclou-
rà amb una programació destinada a 
donar a conèixer la vela llatina als més 
joves i un dinar de comiat a la Confraria 
de Pescadors.


