
La regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar ha finalitzat els 
treballs de reparació del mur que delimita 
les instal·lacions de l’Escola Sant Jordi al 
carrer Hort d’Albacar.
	 Les	obres	han	consistit	a	enderrocar	el	
mur	actual	 i	reconstruir-lo	completament.	
Es	tracta	d’un	tram	de	60	metres	de	lon-
gitud	molt	 afectat	 pels	 aiguats	 i	 diversos	
temporals,	sobretot	en	els	sistemes	de	dre-
natge.	El	regidor	d’Obres	i	Serveis,	Vicenç	
Llaó,	apunta	que	«principalment s'ha millo-
rat el drenatge i s'ha reforçat el mur, millo-

rar-ne així la seguretat».
	 L’actuació,	 valorada	 en	 15.000	 euros,	
ha	comptat	amb	una	subvenció	del	50%	del	
pressupost	procedent	d'una	línia	d’ajuts	de	
la	Generalitat	de	Catalunya	destinada	als	
danys	en	infraestructures	municipals	i	xar-
xa	viària	ocasionats	pels	temporals	Dana	i	
Glòria.	
	 L’Ajuntament	ha	esperat	a	la	finalització	
del	curs	per	dur	a	terme	les	obres,	amb	l’ob-
jectiu	de	no	perjudicar	el	desenvolupament	
del	mateix	 i	 treballar	amb	total	seguretat,	
ara	que	l'activitat	del	centre	és	menor.
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   S'ha actuat a la part que delimita l'Escola al carrer Hort d'Albacar.

L’Ajuntament finalitza 
la reconstrucció del mur 
de l’Escola Sant Jordi

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

Una part del mur de l’Escola estava en mal estat a causa dels tem-
porals. Ara, s'ha reconstruït millorant el drenatge.
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‘Sóc Tonto Futbol Club’ guanya un disputat 
Torneig de Futbol Platja Sènior

La platja de Pixavaques va ser l’escenari 
del 23è Torneig de Futbol Platja Sénior, 
organitzat per la Secció Esportiva de la 
SCER, on desenes de joves futbolistes 
van demostrar el seu domini amb la pilota 
a la sorra i centenars de persones s’hi van 
aplegar per seguir la competició. En total, 
van ser 9 els equips que van competir en 
les diferents categories.
	 L’equip	local,	‘Sóc	Tonto	Futbol	Club’’,	va	
ser	el	guanyador	d’aquesta	edició	del	fut-
bol	platja	sènior.	Sóc	Tonto,	Alutec	Delta,	
Gremlins	i	La	oficina	es	van	classificar	a	les	
semifinals.	En	dos	partits	molt	disputats,	un	
dels	quals	Sóc	Tonto	va	guanyar	3	a	2	con-
tra	l’Alutec	Delta	i	a	l’altre	partit,	Gremlins	
va	guanyar	a	La	Oficina	per	4	a	3.
	 El	3r	i	4t	lloc	es	va	decidir	amb	una	ron-
da	de	penals	entre	La	Oficina	i	Alutec	Delta,	
on	La	Oficina	va	ser	superior	amb	5	penals	
davant	dels	4	de	l’Alutec.
	 Pel	que	fa	a	la	final	va	ser	apoteòsica	i	
molt	emocionant.	‘Sóc	Tonto’	va	començar	
el	partit	amb	força	fent	un	3	a	0	i	no	va	ser	
fins	més	tard	quan	‘Gremlins’	va	començar	
a	marcar,	aconseguint	empatar	en	alguna	
ocasió.	De	fet,	la	remuntada	de	Gremlins	va	
fer	que	la	final	hagués	d’anar	a	la	pròrroga	
per	decidir-se	6	a	5	a	favor	del	‘Sóc	Tonto’.

	 Una	de	les	organitzadores	del	torneig,	
Fàtima	Llambrich,	apunta	que	ha	estat	tot	
un	èxit.
	 Per	 la	 seva	 banda,	 el	 president	 de	 la	
secció,	Rafel	Aixart,	agraeix	a	tots	els	col-
laboradors.
	 A	banda	dels	classificats,	 també	es	va	
premiar	al	màxim	golejador,	Iker	Cid,	al	mi-
llor	porter	que	va	ser	Erik	Devadip	i	el	millor	
jugador	local,	Enric	Salas.

El futbol platja continuarà aquest cap 
de setmana amb el femení i el júnior
La Secció Esportiva de la SCER ha impul-
sat un torneig de futbol platja femení, una 
categoria que feia temps que treballaven 
per tirar endavant. De moment, per en-
guany, s’han apuntat 4 equips de noies 
que competiran aquest dissabte 16 de 
juliol. El torneig tindrà lloc després del 
Junior.
	 La	platja	de	Pixavaques	es	convertirà	en	
el	camp	del	I	Torneig	de	Futbol	Platja	Fe-
mení	de	La	Cala	que	se	celebrarà	dissabte	
a	les	19	h.	El	torneig,	que	s'instaurarà	com	
una	categoria	més	en	aquesta	activitat	de	
forma	anual,	atorgarà	a	les	guanyadores	un	
premi	en	metàl·lic	 de	400	€,	 les	 segones	
s'emportaran	250	€	i	les	terceres,	100	€.
		 Prèviament,	dissabte	també	se	celebrà	
el	torneig	de	futbol	Junior,	on	s’han	apun-
tat	dos	equips	infantils	i	dos	cadets.	També	
hi	 participaran	diversos	 jugadors	preben-
jamins,	benjamins	 i	alevins	que	 jugaran	al	
matí.	 Així,	 en	 total,	 participaran	 una	 se-
tantena	de	jugadors	que	s’enfrontaran	per	
proclamar-se	campions	i	guanyar	un	trofeu,	
a	més	de	la	medalla	de	participació.

E S P O R T S

Una desena de gimnastes del Club Twir-
ling l’Ametlla de Mar han participat al 
Campionat d’Europa de Twirling, que s’ha 
disputat a Ciutat Esportiva de Blanes del 
4 al 10 de juliol.  Els esportistes caleros 
han aconseguit classificar-se a la final, 
obtenint bons resultats, entre els quals 
destaca dues medalles de bronze i una 
de plata.
	 Més	d’un	miler	d’atletes	de	17	països	
d’Europa	han	desfilat	a	Blanes	per	aconse-
guir	la	corona	europea.	El	Club	de	l’Ametlla	
de	Mar	hi	ha	participat,	en	diferents	moda-
litats,	assolint	molt	bons	resultats.
	 En	 la	modalitat	de	Solo	1	Bastó,	Eric	
Llatche	 ha	 obtingut	 la	 5a	 posició	 de	 la	

classificació,	Maria	Margalef,	la	4a,	Maria	
Campanals,	medalla	de	bronze	i	Roger	Es-
puny,	medalla	de	plata.
	 En	la	categoria	Solo	2	Bastons,	Núria	
Tibari	ha	estat	 la	6a	classificada.	Pel	que	
fa	a	l’Estil	Lliure,	Eric	Llatche	5è	classificat,	
Roger	 Espuny	medalla	 de	 bronze,	Maria	
Margalef	6a,	i	Núria	Tivari	12a.	Per	últim,	
l’equip	Senior	s’ha	classificat	en	4a	posició.
	 Ara,	el	Club	es	prepara	per	disputar	al	
Campionat	del	Món,	que	tindrà	lloc	al	31	
de	juliol	a	Torino	(Itàlia),	hi	serà	representat	
per	dos	individuals	i	una	parella.

El Club Twirling 
l’Ametlla de Mar 
participa a l’Eurotwirl

‘Olla Barrejada’ 
i ‘Balandra’ 
protagonitzen la 29 
edició de Cantada 
d’ Havaneres

La Cantada d’Havaneres de la Cala 
arribarà dissabte a la seva 29a edició. 
La platja de l’Alguer tornarà a ser l’es-
cenari d’aquesta cita imprescindible 
pels amants de la cançó marinera, que 
no falla en el programa estiuenc de La 
Cala. Enguany, dos grups de la demar-
cació repeteixen al cartell.
	 És	el	segon	any	consecutiu	que	‘Olla	
Barrejada’	 i	 ‘Balandra’	 s’encarreguen	
d’amenitzar	la	Cantada	d’Havaneres.Per	
una	banda,	‘Olla	Barrejada’	de	La	Secui-
ta	és	el	grup	en	actiu	més	antic	de	 la	
demarcació	de	Tarragona	que,	amb	més	
de	1.500	cantades	a	l’esquena,	algunes	
d’elles	 a	 la	mateixa	 Cuba,	 i	 sis	 discos	
enregistrats,	darrerament	 s’han	atrevit	
amb	algunes	peces	de	creació	pròpia.
	 Per	 l’altra,	 el	 grup	 ‘Balandra’	 de	
Reus,	 també	aportarà	un	atractiu	ma-
ridatge	de	ritmes	mariners	tradicionals	
i	 un	 repertori	variat	 i	 de	nova	creació	
de	compositors	o	autors	com	Sebastian	
Iradier,	Josep	Lluís	Ortega	Monasterio,	
Vicenç	Torrent	o	fins	i	tot	de	grups	com	
Txarango.
	 D’aquesta	manera,	 les	 cançons	 de	
taverna	i	les	nostàlgiques	melodies	d’ul-
tramar	 es	 barrejaran	 dissabte	 a	 partir	
de	les	22.30 h	amb	l’evolució	pròpia	de	
l’havanera	catalana	i	 l’acompanyament	
del	vol	dels	mocadors	entre	 les	notes	
de	‘El	Meu	Avi’	i	la	‘Bella	Lola’.

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

1 7 juliol - DIUMENGE

1 9 juliol - DIMARTS

≈ 19 h – A la plaça Nova, assaig obert de la 
Batucada Kalakatà.

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, cinema a 
la fresca: “Space Jam”

1 5 juliol - DIVENDRES

1 6 juliol - DISSABTE

≈ 18.00 h – A la platja de l’Alguer, Zumba 
beach.
≈ 22.00 h – Dalt de la platja de l’Alguer, 
concert d’estiu de la Banda de la Cala.

≈ A partir de les 9 h i fins la tarda – A la platja 
de Pixa-vaques, Torneig de Futbol Platja 
Júnior.
≈ A partir de la tarda - Torneig de Futbol 
Platja Femení.
≈ 22.30 h – A la platja de l’Alguer, XXIX 
Cantada d’Havaneres, amb els grups: 
“Balandra i Olla Barrejada”.

Les patinadores 
caleres, 4es en la 
competició Xous 
Promoció

Un quartet del Club Patí de l’Ametlla de 
Mar ha participat aquest dissabte 9 de 
juliol en la competició Xous Promoció, 
obtenint una 4a posició. Ara, el Club mira 
de cara a les últimes competicions que 
es faran els pròxims caps de setmana.
	 Meritxell	Flores,	Laia	Llambrich,	Paula	
Serrano,	Hannah	Pallarés	 i	Carme	Arbó	
com	a	suplent	són	les	integrants	del	quar-
tet	Androide	que	va	quedar	en	4a	posició,	
en	el	Campionat	de	Catalunya	de	Xous,	
celebrat	a	Cassà	de	la	Selva.
	 Les	caleres	es	van	quedar	a	un	pas	del	
podi,	tot	i	obtenir	la	segona	millor	puntua-
ció	a	causa	del	sistema	White,	que	calcula	
el	nombre	de	victòries	respecte	a	la	resta	
de	participants.	
	 Aquest	mes	acaben	les	competicions	
amb	l’Open	Promoció	i	les	proves	de	ni-
vell	de	Solodance,	que	seran	aquest	diu-
menge	a	Reus.	De	cara	al	cap	de	setmana	
del	23	de	juliol,	tindrà	lloc	l’Open	Avançat	
a	Salou,	on	competirà	Meritxell	Flores	en	
el	Júnior	nivell	8.	I	els	dies	30	i	31,	l’Open	
Formació,	també	a	Reus.	



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

La banda de música de l’Ametlla de Mar 
farà aquest divendres concert d’estiu. Du-
rant l’esdeveniment, els intèrprets tocaran 
un repertori molt variat que combina dife-
rents estils i gèneres. Aquella mateixa nit 
també s’estrenarà un pasdoble inèdit. En-
guany a més, canvia la ubicació i serà més 
a prop del mar.
	 Aquest	divendres,	dia	15	de	juliol,	a	les	
22	 h	 de	 la	 nit,	 se	 celebrarà	 el	 tradicional	
concert	 d’estiu	de	 la	Banda	de	 la	Cala.	 La	
formació	musical	 ha	 preparat	 un	 repertori	
heterogeni	en	el	qual	s’inclouen	bandes	so-
nores,	música	llatina,	obres	clàssiques	o,	de	
la	mateixa	manera	que	en	el	concert	ballador	
de	la	Candelera,	una	obra	d’AC/DC.
	 L’esdeveniment	comptarà	també	amb	la	
participació	de	la	cantant	Susanna	Serra,	qui	

interpretarà	l’havanera	de	l’òpera	de	Carme.	
Així,	els	músics	caleros	surten	de	l’esquema	
habitual	 dels	 concerts	 d’aquestes	 formaci-
ons,	on	una	cantant	o	un	repertori	tan	variat	
no	és	l’habitual.
	 A	més,	enguany	el	concert	comptarà	amb	
un	entorn	idíl·lic,	al	passeig	Marítim	dalt	de	
la	platja	de	l’Alguer,	canviant	així	la	ubicació	
tradicional	que	era	a	la	plaça	Joan	Miró.
	 Emili	Cabello,	director	de	la	banda,	expli-
ca	que «el concert d'estiu sempre el dissenyem 
diferent per a tots els públics, amb un reperto-
ri molt variat perquè la intenció és atreure un 
públic més divers».
	 Durant	 la	nit,	a	més,	hi	haurà	una	altra	
sorpresa	amb	 l’estrena	d’un	pasdoble	d’un	
compositor	de	Creixell.	Per	a	l’estrena	hi	par-
ticiparà	també	en	directe	el	seu	autor.

El Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre 
elaborarà durant aquest any 2022 un inven-
tari que recollirà tot el patrimoni pesquer i 
aqüícola. Per dur-lo a terme, es recuperaran 
els mètodes de pesca tradicional i les eines i 
utensilis que es feien servir mitjançant una 
recerca. A banda d’aquest patrimoni mate-
rial també s’inclourà patrimoni immobiliari 
com les llotges, ports, barraques de pesca-
dors o barris mariners, a més dels conei-
xements, habilitats, tradicions i vocabulari 
d’aquells que s’han dedicat a l’ofici i l’han 
fet créixer.
 La	 iniciativa	 permetrà	 reivindicar	 tots	

aquests	elements	patrimonials	i	culturals	de	
les	Terres	de	l’Ebre	i	contribuir	a	l’elaboració	
d’estratègies	de	divulgació	i	coneixement	del	
patrimoni.	
	 Jordi	 Gaseni,	 vicepresident	 del	 GALP,	
explica	que	«és una oportunitat que tenen de 
donar valor als orígens».
	 El	GALP	destaca	que	ens	trobem	davant	
del	repte	d’una	societat	que	avança	i	es	mo-
dernitza,	però	que	no	ha	de	perdre	la	seva	
identitat,	on	la	pesca	i	l’aqüicultura	són	ele-
ments	essencials.
	 El	projecte	es	farà	amb	la	col·laboració	de	
confraries,	ajuntaments	i	museus.

El GALP crearà un inventari pesquer i aqüícola de 
l'Ebre

La Banda de la Cala ja té a punt el tradicional 
concert d’estiu

de C O M U N I C A T S
▪	L'Ajuntament informa que aquest dissabte 
16 de juliol a les 22:05 h, l'Ametlla de Mar serà 
el municipi protagonista a la introducció del 
programa "Preguntes Freqüents" de TV3.

▪	 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. 

▪	La regidoria de Cultura informa que del 18 
al 31 de juliol, al Centre d'Interpretació de la 
Pesca, tindrà lloc una exposició de pintura 
de Canducha Astorga, d'11 a 14 h i de 17.30 
a 20.30 h.

▪	El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que aquest divendres, 15 
de juliol, és l'últim dia per recollir el lot 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 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.

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

Durant juliol i agost, els amants del cine-
ma tenen una cita tots els dimarts al parc 
del Bon Repòs, perquè tornen les nits de 
Cinema a la Fresca. A les 22 h de la nit, 
cada setmana, es projectarà una pel·lícula 
apta per a tots els públics.

	 De	la	mateixa	manera	que	altres	anys,	
s’instal·larà	 una	 pantalla	 gegant	 a	 la	 part	
central	 del	 parc	 que	 convertirà	 l’espai	 en	
un	cinema	a	l’aire	lliure.	Enguany,	les	cadi-
res	 les	subministrarà	 l’Ajuntament	de	 for-
ma	gratuïta,	a	diferència	dels	anys	anteriors	
que	ho	feia	el	Racó	dels	Joves.
	 De	moment,	s’ha	publicat	la	programa-
ció	de	 juliol,	on	consten	 tres	projeccions.	
Aquest	dimarts	començarà	el	cicle	amb	la	
pel·lícula	‘A	Todo	Tren’,	dirigida	per	Santiago	
Segura	i	el	dia	19,	es	reproduirà	la	reedició	
del	llargmetratge	‘Space	Jump’.

	 El	 26	 de	 juliol	 es	 podrà	 veure	 el	 film	
d’aventures	de	Disney,	‘Jungle	Cruise’,	que	
narra	una	peculiar	expedició	per	 la	 jungla	
amazònica	per	trobar	un	arbre	místic	amb	
qualitats	guaridores.	El	film	està	protago-
nitzat	per	Dwayne	Johnson,	la	Roca,	i	Emily	
Blunt.
	 La	 tècnica	 de	 Festes	 a	 l’Ajuntament,	
Lara	Brull,	avança	que	«el mes d’agost hi hau-
rà tres pel·lícules més, que ja desvetllarem més 
endavant».
	 Enguany	estarà	permès,	de	nou,	que	els	
espectadors	portin	les	cadires	de	casa.

Tornen les nits d’estiu amb cinema al parc del Bon Repòs

Acuidelta inicia la construcció d’una nova planta 
d’envasat d’orades i llobarros, al polígon industrial

La piscifactoria d’orades i llobarros de 
l’Ametlla de Mar, Acuidelta, continua en-
davant amb el seu pla d’implementació al 
municipi, des de la seva instal·lació la pri-
mavera de 2021. Enguany, l’empresa am-
plia el nombre de gàbies i inicia els treballs 
de construcció d’una nova nau al polígon 
industrial del municipi que generarà una 
desena de llocs de treballs més.
	 Acuidelta	 ha	 comprat	 14	 noves	 gàbies	
per	a	la	cria	d'orades	i	llobarros.	Així,	l’empre-
sa	disposarà	d’un	total	de	26	gàbies,	que	se-
ran	idèntiques	a	les	que	ja	tenien,	amb	unes	
mides	de	30	m²	i	de	15	m	de	profunditat	i	
que	permetran	 incrementar	 la	producció	a	
les	prop	de	3.000	tones	d’exemplars.
	 A	més,	aquest	estiu,	l’empresa	d’aqüicul-
tura	comença	a	construir	una	nau	al	polígon,	

per	tal	de	disposar	d’una	planta	d’envasat	al	
municipi	a	principis	de	l'any	vinent.
	 Fins	ara,	l’empresa	no	ha	començat	a	co-
mercialitzar	 les	espècies.	De	 fet,	 iniciarà	 la	
captura	d’exemplars	a	l'agost	i	mentre	finalit-
zin	els	treballs	de	construcció	de	la	nova	nau,	
utilitzarà	una	planta	d’envasat	situada	a	les	
Cases	d’Alcanar.	D’aquesta	manera,		a	princi-
pis	de	l’any	vinent,	amb	la	fi	de	la	nova	cons-
trucció,	 la	 piscifactoria	 operarà	 totalment	
a	La	Cala.	El	director	financer	del	projecte,	
Spiros	Esbonias,	apunta	que	«aquesta ampli-
ació és  l'última fase del projecte que han estat 
desenvolupant durant aquest any» i	agraeix	la	
col·laboració	amb	el	poble	i	les	institucions.
	 La	nova	nau	tindrà	uns	900	m²	i	perme-
trà	la	incorporació	d’una	desena	de	persones	
més	a	la	plantilla,	una	creació	de	nous	llocs	
de	treball	important	tant	per	a	l’empresa	com	
per	al	municipi.
	 L'empresa	valora	 aquest	 primer	 any	 de	
funcionament	positivament.	De	moment,	tot	
està	anant	segons	el	previst	 i	s’espera	que	
l’inici	de	les	captures	siguin	satisfactòries.

El departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya instal·larà plaques fotovol-
taiques en una vintena d’edificis de la seva 
titularitat. Un d’ells serà l’Escola de Capa-
citació Nauticopesquera de Catalunya, a 
l’Ametlla de Mar. Amb aquesta iniciativa 
es preveu que el centre educatiu acabi ge-
nerant 24.713 kWh a l’any.
 «L’objectiu del projecte de sostenibilitat 
i escola verda és contribuir a l’avenç de la 
transició cap a un nou model energètic des-
carbonitzat i basat en l’estalvi, l’eficiència 
energètica i l’energia renovable i alhora aca-
dèmicament, ajudarà al rendiment del centre» 

explica	el	director	de	l’Escola	de	Capacita-
ció	Nauticopesquera,	Miguel	Sainz	de	Aja.
		 Aquesta	iniciativa	és	una	de	les	que	la	
Generalitat	 està	 impulsant	 amb	 aquest	 fi	
i	així	convertir-se	també	en	un	model	 re-
ferent	per	a	 la	societat	catalana	en	matè-
ria	 d’autogeneració	 d’electricitat	 a	 partir	
d’energies	renovables.
	 Segons	ha	anunciat	la	Generalitat,	està	
previst	que	els	equips	s’instal·lin	en	un	ter-
mini	de	dos	mesos	 i	mig	a	partir	de	 l’ad-
judicació	 del	 contracte	 i	 que	 el	 60%	 de	
l’electricitat	 produïda	 es	 destini	 a	 abastir	
el	mateix	edifici,	mentre	que	en	el	futur,	la	
resta	s’abocarà	a	la	xarxa	elèctrica.

La Generalitat instal·larà plaques solars a l'Escola de 
Capacitació Nauticopesquera de l’Ametlla de Mar

L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla 
de Mar està a punt de finalitzar el curs. Du-
rant aquests dies de juliol ha dut a terme 
els tallers d'estiu pels alumnes del centre. 
Uns tallers que han tingut molt bona rebu-
da i que culminaran aquest divendres, 15 
de juliol, amb la Cantata ‘El Somriure de la 
Princesa’.
	 Una	 seixantena	 de	 músics	 del	 centre,	
tant	alumnes	com	professors,	i	diferents	ac-
tors	del	grup	escènic	de	la	SCER,	s’uneixen	
aquest	divendres,	en	forma	d’espectacle.	Ho	
faran	 interpretant	 aquesta	 cantata	 de	 Luis	
González	que	tracta	de	valorar	les	coses	pe-
tites	 i	 senzilles.	Una	obra	d’una	mitja	hora	
que	s’interpretarà	a	les	19.30	h	i	a	la	SCER.
	 És	la	primera	vegada	que	el	centre	orga-

nitza	un	espectacle	 conjunt	d’aquest	tipus	
amb	intèrprets	de	diferents	instruments.
	 Segons	la	junta	directiva,	«el fet que alum-
nes i professors treballin en una mateixa obra 
és molt positiu per al seu aprenentatge, ja que 
els dona més seguretat, i els alumnes poden 
interactuar entre ells i ajudar-se».	 Així	 ho	
expliquen	el	director	Charly	Tomàs	i	 la	cap	
d’Estudis,	Anna	Vizcarro.
	 D'altra	banda,	l'equip	directiu	també	ha	
fet	una	valoració	positiva	del	curs	escolar	i	
dels	tallers	d'estiu.	Durant	l’any,	l'escola	ha	
fet	 moltes	 activitats	 fora	 del	 centre,	 com	
la	 caminada	musical	 o	 els	 intercanvis	 amb	
escoles	d'altres	municipis,	com	el	Perelló	o	
Ulldecona.

L'EMMA tanca el 
curs amb l'espectacle 
'El Somriure de la 
Princesa'

Els punts 
d’informació turística 
a les urbanitzacions 
ja estan en 
funcionament

Des de la setmana passada, diversos 
taulells situats a les urbanitzacions de 
Les Tres Cales i Calafat presten el ser-
vei d’informació turística. Aquests dos 
punts faciliten, als usuaris d’aquestes 
zones, informació relativa als actius tu-
rístics del municipi, i alhora reforcen els 
punts que hi ha situats al nucli urbà, que 
són l’Oficina de Turisme i el Centre d’In-
terpretació de la Pesca. 
	 Des	de	fa	cinc	anys,	l’Ajuntament	ofe-
reix	aquest	servei	dirigit	sobretot	al	turis-
me	d'aquestes	urbanitzacions.	Els	punts	
estan	 situats	 en	 casetes	 de	 fusta	 a	 les	
zones	comercials.	Així	s’ofereix	 informa-
ció	sobre	els	llocs	per	visitar	o	els	actes	
programats.	La	regidora	de	Turisme,	Mai-
te	Boquera,	comenta	que	«ja estan oberts 
aquests punts que ofereixen informació tu-
rística i municipal». 
	 Els	punts	de	Les	Tres	Cales	i	Calafat	
tenen	un	horari	de	10	a	13 h	al	matí	i	de	
17.30 h	a	20.30	h,	de	dilluns	a	diumenge	
excepte	els	dimecres,	quan	només	s’obren	
de	matí.	Pel	que	fa	al	Centre	d’Interpreta-
ció	de	la	Pesca	fa	aquest	mateix	horari	en	
dos	torns	cada	dia	de	la	setmana.
	 Al	 CIP,	 recordem	 que	 també	 es	 pot	
veure	l’exposició	de	vaixells	enfonsats	al	
golf	 de	 Sant	 Jordi	 i	 l’exposició	 del	 con-
curs	de	fotografia	de	les	Terres	de	l’Ebre.	
I	a	partir	del	pròxim	dilluns,	l'exposició	de	
pintura	de	Canducha	Astorga.

El Govern de Catalunya ha aprovat, 
aquest dimarts, el nomenament de Vicenç 
Margalef Parellada com a nou director de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament (ACCD). El de l'Ametlla de 
Mar agafa el relleu a Carme Gual, que di-
rigia l’ACCD des de l’any 2017.
	 Diplomat	 en	 Ciències	 Empresarials	 i	
graduat	 en	 Empresa	 Internacional	 per	 la	
Universitat	de	Barcelona,	Margalef	s'encar-
regarà	principalment	d'executar	i	gestionar	
la	política	de	cooperació	al	desenvolupa-
ment,	segons	les	directrius	establertes.

Vicenç Margalef, 
nou director de 
l’Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

La banda de música de l’Ametlla de Mar 
farà aquest divendres concert d’estiu. Du-
rant l’esdeveniment, els intèrprets tocaran 
un repertori molt variat que combina dife-
rents estils i gèneres. Aquella mateixa nit 
també s’estrenarà un pasdoble inèdit. En-
guany a més, canvia la ubicació i serà més 
a prop del mar.
	 Aquest	divendres,	dia	15	de	juliol,	a	les	
22	 h	 de	 la	 nit,	 se	 celebrarà	 el	 tradicional	
concert	 d’estiu	de	 la	Banda	de	 la	Cala.	 La	
formació	musical	 ha	 preparat	 un	 repertori	
heterogeni	en	el	qual	s’inclouen	bandes	so-
nores,	música	llatina,	obres	clàssiques	o,	de	
la	mateixa	manera	que	en	el	concert	ballador	
de	la	Candelera,	una	obra	d’AC/DC.
	 L’esdeveniment	comptarà	també	amb	la	
participació	de	la	cantant	Susanna	Serra,	qui	

interpretarà	l’havanera	de	l’òpera	de	Carme.	
Així,	els	músics	caleros	surten	de	l’esquema	
habitual	 dels	 concerts	 d’aquestes	 formaci-
ons,	on	una	cantant	o	un	repertori	tan	variat	
no	és	l’habitual.
	 A	més,	enguany	el	concert	comptarà	amb	
un	entorn	idíl·lic,	al	passeig	Marítim	dalt	de	
la	platja	de	l’Alguer,	canviant	així	la	ubicació	
tradicional	que	era	a	la	plaça	Joan	Miró.
	 Emili	Cabello,	director	de	la	banda,	expli-
ca	que «el concert d'estiu sempre el dissenyem 
diferent per a tots els públics, amb un reperto-
ri molt variat perquè la intenció és atreure un 
públic més divers».
	 Durant	 la	nit,	a	més,	hi	haurà	una	altra	
sorpresa	amb	 l’estrena	d’un	pasdoble	d’un	
compositor	de	Creixell.	Per	a	l’estrena	hi	par-
ticiparà	també	en	directe	el	seu	autor.

El Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre 
elaborarà durant aquest any 2022 un inven-
tari que recollirà tot el patrimoni pesquer i 
aqüícola. Per dur-lo a terme, es recuperaran 
els mètodes de pesca tradicional i les eines i 
utensilis que es feien servir mitjançant una 
recerca. A banda d’aquest patrimoni mate-
rial també s’inclourà patrimoni immobiliari 
com les llotges, ports, barraques de pesca-
dors o barris mariners, a més dels conei-
xements, habilitats, tradicions i vocabulari 
d’aquells que s’han dedicat a l’ofici i l’han 
fet créixer.
 La	 iniciativa	 permetrà	 reivindicar	 tots	

aquests	elements	patrimonials	i	culturals	de	
les	Terres	de	l’Ebre	i	contribuir	a	l’elaboració	
d’estratègies	de	divulgació	i	coneixement	del	
patrimoni.	
	 Jordi	 Gaseni,	 vicepresident	 del	 GALP,	
explica	que	«és una oportunitat que tenen de 
donar valor als orígens».
	 El	GALP	destaca	que	ens	trobem	davant	
del	repte	d’una	societat	que	avança	i	es	mo-
dernitza,	però	que	no	ha	de	perdre	la	seva	
identitat,	on	la	pesca	i	l’aqüicultura	són	ele-
ments	essencials.
	 El	projecte	es	farà	amb	la	col·laboració	de	
confraries,	ajuntaments	i	museus.

El GALP crearà un inventari pesquer i aqüícola de 
l'Ebre

La Banda de la Cala ja té a punt el tradicional 
concert d’estiu

de C O M U N I C A T S
▪	L'Ajuntament informa que aquest dissabte 
16 de juliol a les 22:05 h, l'Ametlla de Mar serà 
el municipi protagonista a la introducció del 
programa "Preguntes Freqüents" de TV3.

▪	 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. 

▪	La regidoria de Cultura informa que del 18 
al 31 de juliol, al Centre d'Interpretació de la 
Pesca, tindrà lloc una exposició de pintura 
de Canducha Astorga, d'11 a 14 h i de 17.30 
a 20.30 h.

▪	El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que aquest divendres, 15 
de juliol, és l'últim dia per recollir el lot 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 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.

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

Durant juliol i agost, els amants del cine-
ma tenen una cita tots els dimarts al parc 
del Bon Repòs, perquè tornen les nits de 
Cinema a la Fresca. A les 22 h de la nit, 
cada setmana, es projectarà una pel·lícula 
apta per a tots els públics.

	 De	la	mateixa	manera	que	altres	anys,	
s’instal·larà	 una	 pantalla	 gegant	 a	 la	 part	
central	 del	 parc	 que	 convertirà	 l’espai	 en	
un	cinema	a	l’aire	lliure.	Enguany,	les	cadi-
res	 les	subministrarà	 l’Ajuntament	de	 for-
ma	gratuïta,	a	diferència	dels	anys	anteriors	
que	ho	feia	el	Racó	dels	Joves.
	 De	moment,	s’ha	publicat	la	programa-
ció	de	 juliol,	on	consten	 tres	projeccions.	
Aquest	dimarts	començarà	el	cicle	amb	la	
pel·lícula	‘A	Todo	Tren’,	dirigida	per	Santiago	
Segura	i	el	dia	19,	es	reproduirà	la	reedició	
del	llargmetratge	‘Space	Jump’.

	 El	 26	 de	 juliol	 es	 podrà	 veure	 el	 film	
d’aventures	de	Disney,	‘Jungle	Cruise’,	que	
narra	una	peculiar	expedició	per	 la	 jungla	
amazònica	per	trobar	un	arbre	místic	amb	
qualitats	guaridores.	El	film	està	protago-
nitzat	per	Dwayne	Johnson,	la	Roca,	i	Emily	
Blunt.
	 La	 tècnica	 de	 Festes	 a	 l’Ajuntament,	
Lara	Brull,	avança	que	«el mes d’agost hi hau-
rà tres pel·lícules més, que ja desvetllarem més 
endavant».
	 Enguany	estarà	permès,	de	nou,	que	els	
espectadors	portin	les	cadires	de	casa.

Tornen les nits d’estiu amb cinema al parc del Bon Repòs

Acuidelta inicia la construcció d’una nova planta 
d’envasat d’orades i llobarros, al polígon industrial

La piscifactoria d’orades i llobarros de 
l’Ametlla de Mar, Acuidelta, continua en-
davant amb el seu pla d’implementació al 
municipi, des de la seva instal·lació la pri-
mavera de 2021. Enguany, l’empresa am-
plia el nombre de gàbies i inicia els treballs 
de construcció d’una nova nau al polígon 
industrial del municipi que generarà una 
desena de llocs de treballs més.
	 Acuidelta	 ha	 comprat	 14	 noves	 gàbies	
per	a	la	cria	d'orades	i	llobarros.	Així,	l’empre-
sa	disposarà	d’un	total	de	26	gàbies,	que	se-
ran	idèntiques	a	les	que	ja	tenien,	amb	unes	
mides	de	30	m²	i	de	15	m	de	profunditat	i	
que	permetran	 incrementar	 la	producció	a	
les	prop	de	3.000	tones	d’exemplars.
	 A	més,	aquest	estiu,	l’empresa	d’aqüicul-
tura	comença	a	construir	una	nau	al	polígon,	

per	tal	de	disposar	d’una	planta	d’envasat	al	
municipi	a	principis	de	l'any	vinent.
	 Fins	ara,	l’empresa	no	ha	començat	a	co-
mercialitzar	 les	espècies.	De	 fet,	 iniciarà	 la	
captura	d’exemplars	a	l'agost	i	mentre	finalit-
zin	els	treballs	de	construcció	de	la	nova	nau,	
utilitzarà	una	planta	d’envasat	situada	a	les	
Cases	d’Alcanar.	D’aquesta	manera,		a	princi-
pis	de	l’any	vinent,	amb	la	fi	de	la	nova	cons-
trucció,	 la	 piscifactoria	 operarà	 totalment	
a	La	Cala.	El	director	financer	del	projecte,	
Spiros	Esbonias,	apunta	que	«aquesta ampli-
ació és  l'última fase del projecte que han estat 
desenvolupant durant aquest any» i	agraeix	la	
col·laboració	amb	el	poble	i	les	institucions.
	 La	nova	nau	tindrà	uns	900	m²	i	perme-
trà	la	incorporació	d’una	desena	de	persones	
més	a	la	plantilla,	una	creació	de	nous	llocs	
de	treball	important	tant	per	a	l’empresa	com	
per	al	municipi.
	 L'empresa	valora	 aquest	 primer	 any	 de	
funcionament	positivament.	De	moment,	tot	
està	anant	segons	el	previst	 i	s’espera	que	
l’inici	de	les	captures	siguin	satisfactòries.

El departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya instal·larà plaques fotovol-
taiques en una vintena d’edificis de la seva 
titularitat. Un d’ells serà l’Escola de Capa-
citació Nauticopesquera de Catalunya, a 
l’Ametlla de Mar. Amb aquesta iniciativa 
es preveu que el centre educatiu acabi ge-
nerant 24.713 kWh a l’any.
 «L’objectiu del projecte de sostenibilitat 
i escola verda és contribuir a l’avenç de la 
transició cap a un nou model energètic des-
carbonitzat i basat en l’estalvi, l’eficiència 
energètica i l’energia renovable i alhora aca-
dèmicament, ajudarà al rendiment del centre» 

explica	el	director	de	l’Escola	de	Capacita-
ció	Nauticopesquera,	Miguel	Sainz	de	Aja.
		 Aquesta	iniciativa	és	una	de	les	que	la	
Generalitat	 està	 impulsant	 amb	 aquest	 fi	
i	així	convertir-se	també	en	un	model	 re-
ferent	per	a	 la	societat	catalana	en	matè-
ria	 d’autogeneració	 d’electricitat	 a	 partir	
d’energies	renovables.
	 Segons	ha	anunciat	la	Generalitat,	està	
previst	que	els	equips	s’instal·lin	en	un	ter-
mini	de	dos	mesos	 i	mig	a	partir	de	 l’ad-
judicació	 del	 contracte	 i	 que	 el	 60%	 de	
l’electricitat	 produïda	 es	 destini	 a	 abastir	
el	mateix	edifici,	mentre	que	en	el	futur,	la	
resta	s’abocarà	a	la	xarxa	elèctrica.

La Generalitat instal·larà plaques solars a l'Escola de 
Capacitació Nauticopesquera de l’Ametlla de Mar

L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla 
de Mar està a punt de finalitzar el curs. Du-
rant aquests dies de juliol ha dut a terme 
els tallers d'estiu pels alumnes del centre. 
Uns tallers que han tingut molt bona rebu-
da i que culminaran aquest divendres, 15 
de juliol, amb la Cantata ‘El Somriure de la 
Princesa’.
	 Una	 seixantena	 de	 músics	 del	 centre,	
tant	alumnes	com	professors,	i	diferents	ac-
tors	del	grup	escènic	de	la	SCER,	s’uneixen	
aquest	divendres,	en	forma	d’espectacle.	Ho	
faran	 interpretant	 aquesta	 cantata	 de	 Luis	
González	que	tracta	de	valorar	les	coses	pe-
tites	 i	 senzilles.	Una	obra	d’una	mitja	hora	
que	s’interpretarà	a	les	19.30	h	i	a	la	SCER.
	 És	la	primera	vegada	que	el	centre	orga-

nitza	un	espectacle	 conjunt	d’aquest	tipus	
amb	intèrprets	de	diferents	instruments.
	 Segons	la	junta	directiva,	«el fet que alum-
nes i professors treballin en una mateixa obra 
és molt positiu per al seu aprenentatge, ja que 
els dona més seguretat, i els alumnes poden 
interactuar entre ells i ajudar-se».	 Així	 ho	
expliquen	el	director	Charly	Tomàs	i	 la	cap	
d’Estudis,	Anna	Vizcarro.
	 D'altra	banda,	l'equip	directiu	també	ha	
fet	una	valoració	positiva	del	curs	escolar	i	
dels	tallers	d'estiu.	Durant	l’any,	l'escola	ha	
fet	 moltes	 activitats	 fora	 del	 centre,	 com	
la	 caminada	musical	 o	 els	 intercanvis	 amb	
escoles	d'altres	municipis,	com	el	Perelló	o	
Ulldecona.

L'EMMA tanca el 
curs amb l'espectacle 
'El Somriure de la 
Princesa'

Els punts 
d’informació turística 
a les urbanitzacions 
ja estan en 
funcionament

Des de la setmana passada, diversos 
taulells situats a les urbanitzacions de 
Les Tres Cales i Calafat presten el ser-
vei d’informació turística. Aquests dos 
punts faciliten, als usuaris d’aquestes 
zones, informació relativa als actius tu-
rístics del municipi, i alhora reforcen els 
punts que hi ha situats al nucli urbà, que 
són l’Oficina de Turisme i el Centre d’In-
terpretació de la Pesca. 
	 Des	de	fa	cinc	anys,	l’Ajuntament	ofe-
reix	aquest	servei	dirigit	sobretot	al	turis-
me	d'aquestes	urbanitzacions.	Els	punts	
estan	 situats	 en	 casetes	 de	 fusta	 a	 les	
zones	comercials.	Així	s’ofereix	 informa-
ció	sobre	els	llocs	per	visitar	o	els	actes	
programats.	La	regidora	de	Turisme,	Mai-
te	Boquera,	comenta	que	«ja estan oberts 
aquests punts que ofereixen informació tu-
rística i municipal». 
	 Els	punts	de	Les	Tres	Cales	i	Calafat	
tenen	un	horari	de	10	a	13 h	al	matí	i	de	
17.30 h	a	20.30	h,	de	dilluns	a	diumenge	
excepte	els	dimecres,	quan	només	s’obren	
de	matí.	Pel	que	fa	al	Centre	d’Interpreta-
ció	de	la	Pesca	fa	aquest	mateix	horari	en	
dos	torns	cada	dia	de	la	setmana.
	 Al	 CIP,	 recordem	 que	 també	 es	 pot	
veure	l’exposició	de	vaixells	enfonsats	al	
golf	 de	 Sant	 Jordi	 i	 l’exposició	 del	 con-
curs	de	fotografia	de	les	Terres	de	l’Ebre.	
I	a	partir	del	pròxim	dilluns,	l'exposició	de	
pintura	de	Canducha	Astorga.

El Govern de Catalunya ha aprovat, 
aquest dimarts, el nomenament de Vicenç 
Margalef Parellada com a nou director de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament (ACCD). El de l'Ametlla de 
Mar agafa el relleu a Carme Gual, que di-
rigia l’ACCD des de l’any 2017.
	 Diplomat	 en	 Ciències	 Empresarials	 i	
graduat	 en	 Empresa	 Internacional	 per	 la	
Universitat	de	Barcelona,	Margalef	s'encar-
regarà	principalment	d'executar	i	gestionar	
la	política	de	cooperació	al	desenvolupa-
ment,	segons	les	directrius	establertes.

Vicenç Margalef, 
nou director de 
l’Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament



La regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar ha finalitzat els 
treballs de reparació del mur que delimita 
les instal·lacions de l’Escola Sant Jordi al 
carrer Hort d’Albacar.
	 Les	obres	han	consistit	a	enderrocar	el	
mur	actual	 i	reconstruir-lo	completament.	
Es	tracta	d’un	tram	de	60	metres	de	lon-
gitud	molt	 afectat	 pels	 aiguats	 i	 diversos	
temporals,	sobretot	en	els	sistemes	de	dre-
natge.	El	regidor	d’Obres	i	Serveis,	Vicenç	
Llaó,	apunta	que	«principalment s'ha millo-
rat el drenatge i s'ha reforçat el mur, millo-

rar-ne així la seguretat».
	 L’actuació,	 valorada	 en	 15.000	 euros,	
ha	comptat	amb	una	subvenció	del	50%	del	
pressupost	procedent	d'una	línia	d’ajuts	de	
la	Generalitat	de	Catalunya	destinada	als	
danys	en	infraestructures	municipals	i	xar-
xa	viària	ocasionats	pels	temporals	Dana	i	
Glòria.	
	 L’Ajuntament	ha	esperat	a	la	finalització	
del	curs	per	dur	a	terme	les	obres,	amb	l’ob-
jectiu	de	no	perjudicar	el	desenvolupament	
del	mateix	 i	 treballar	amb	total	seguretat,	
ara	que	l'activitat	del	centre	és	menor.
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   S'ha actuat a la part que delimita l'Escola al carrer Hort d'Albacar.

L’Ajuntament finalitza 
la reconstrucció del mur 
de l’Escola Sant Jordi

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

Una part del mur de l’Escola estava en mal estat a causa dels tem-
porals. Ara, s'ha reconstruït millorant el drenatge.
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‘Sóc Tonto Futbol Club’ guanya un disputat 
Torneig de Futbol Platja Sènior

La platja de Pixavaques va ser l’escenari 
del 23è Torneig de Futbol Platja Sénior, 
organitzat per la Secció Esportiva de la 
SCER, on desenes de joves futbolistes 
van demostrar el seu domini amb la pilota 
a la sorra i centenars de persones s’hi van 
aplegar per seguir la competició. En total, 
van ser 9 els equips que van competir en 
les diferents categories.
	 L’equip	local,	‘Sóc	Tonto	Futbol	Club’’,	va	
ser	el	guanyador	d’aquesta	edició	del	fut-
bol	platja	sènior.	Sóc	Tonto,	Alutec	Delta,	
Gremlins	i	La	oficina	es	van	classificar	a	les	
semifinals.	En	dos	partits	molt	disputats,	un	
dels	quals	Sóc	Tonto	va	guanyar	3	a	2	con-
tra	l’Alutec	Delta	i	a	l’altre	partit,	Gremlins	
va	guanyar	a	La	Oficina	per	4	a	3.
	 El	3r	i	4t	lloc	es	va	decidir	amb	una	ron-
da	de	penals	entre	La	Oficina	i	Alutec	Delta,	
on	La	Oficina	va	ser	superior	amb	5	penals	
davant	dels	4	de	l’Alutec.
	 Pel	que	fa	a	la	final	va	ser	apoteòsica	i	
molt	emocionant.	‘Sóc	Tonto’	va	començar	
el	partit	amb	força	fent	un	3	a	0	i	no	va	ser	
fins	més	tard	quan	‘Gremlins’	va	començar	
a	marcar,	aconseguint	empatar	en	alguna	
ocasió.	De	fet,	la	remuntada	de	Gremlins	va	
fer	que	la	final	hagués	d’anar	a	la	pròrroga	
per	decidir-se	6	a	5	a	favor	del	‘Sóc	Tonto’.

	 Una	de	les	organitzadores	del	torneig,	
Fàtima	Llambrich,	apunta	que	ha	estat	tot	
un	èxit.
	 Per	 la	 seva	 banda,	 el	 president	 de	 la	
secció,	Rafel	Aixart,	agraeix	a	tots	els	col-
laboradors.
	 A	banda	dels	classificats,	 també	es	va	
premiar	al	màxim	golejador,	Iker	Cid,	al	mi-
llor	porter	que	va	ser	Erik	Devadip	i	el	millor	
jugador	local,	Enric	Salas.

El futbol platja continuarà aquest cap 
de setmana amb el femení i el júnior
La Secció Esportiva de la SCER ha impul-
sat un torneig de futbol platja femení, una 
categoria que feia temps que treballaven 
per tirar endavant. De moment, per en-
guany, s’han apuntat 4 equips de noies 
que competiran aquest dissabte 16 de 
juliol. El torneig tindrà lloc després del 
Junior.
	 La	platja	de	Pixavaques	es	convertirà	en	
el	camp	del	I	Torneig	de	Futbol	Platja	Fe-
mení	de	La	Cala	que	se	celebrarà	dissabte	
a	les	19	h.	El	torneig,	que	s'instaurarà	com	
una	categoria	més	en	aquesta	activitat	de	
forma	anual,	atorgarà	a	les	guanyadores	un	
premi	en	metàl·lic	 de	400	€,	 les	 segones	
s'emportaran	250	€	i	les	terceres,	100	€.
		 Prèviament,	dissabte	també	se	celebrà	
el	torneig	de	futbol	Junior,	on	s’han	apun-
tat	dos	equips	infantils	i	dos	cadets.	També	
hi	 participaran	diversos	 jugadors	preben-
jamins,	benjamins	 i	alevins	que	 jugaran	al	
matí.	 Així,	 en	 total,	 participaran	 una	 se-
tantena	de	jugadors	que	s’enfrontaran	per	
proclamar-se	campions	i	guanyar	un	trofeu,	
a	més	de	la	medalla	de	participació.

E S P O R T S

Una desena de gimnastes del Club Twir-
ling l’Ametlla de Mar han participat al 
Campionat d’Europa de Twirling, que s’ha 
disputat a Ciutat Esportiva de Blanes del 
4 al 10 de juliol.  Els esportistes caleros 
han aconseguit classificar-se a la final, 
obtenint bons resultats, entre els quals 
destaca dues medalles de bronze i una 
de plata.
	 Més	d’un	miler	d’atletes	de	17	països	
d’Europa	han	desfilat	a	Blanes	per	aconse-
guir	la	corona	europea.	El	Club	de	l’Ametlla	
de	Mar	hi	ha	participat,	en	diferents	moda-
litats,	assolint	molt	bons	resultats.
	 En	 la	modalitat	de	Solo	1	Bastó,	Eric	
Llatche	 ha	 obtingut	 la	 5a	 posició	 de	 la	

classificació,	Maria	Margalef,	la	4a,	Maria	
Campanals,	medalla	de	bronze	i	Roger	Es-
puny,	medalla	de	plata.
	 En	la	categoria	Solo	2	Bastons,	Núria	
Tibari	ha	estat	 la	6a	classificada.	Pel	que	
fa	a	l’Estil	Lliure,	Eric	Llatche	5è	classificat,	
Roger	 Espuny	medalla	 de	 bronze,	Maria	
Margalef	6a,	i	Núria	Tivari	12a.	Per	últim,	
l’equip	Senior	s’ha	classificat	en	4a	posició.
	 Ara,	el	Club	es	prepara	per	disputar	al	
Campionat	del	Món,	que	tindrà	lloc	al	31	
de	juliol	a	Torino	(Itàlia),	hi	serà	representat	
per	dos	individuals	i	una	parella.

El Club Twirling 
l’Ametlla de Mar 
participa a l’Eurotwirl

‘Olla Barrejada’ 
i ‘Balandra’ 
protagonitzen la 29 
edició de Cantada 
d’ Havaneres

La Cantada d’Havaneres de la Cala 
arribarà dissabte a la seva 29a edició. 
La platja de l’Alguer tornarà a ser l’es-
cenari d’aquesta cita imprescindible 
pels amants de la cançó marinera, que 
no falla en el programa estiuenc de La 
Cala. Enguany, dos grups de la demar-
cació repeteixen al cartell.
	 És	el	segon	any	consecutiu	que	‘Olla	
Barrejada’	 i	 ‘Balandra’	 s’encarreguen	
d’amenitzar	la	Cantada	d’Havaneres.Per	
una	banda,	‘Olla	Barrejada’	de	La	Secui-
ta	és	el	grup	en	actiu	més	antic	de	 la	
demarcació	de	Tarragona	que,	amb	més	
de	1.500	cantades	a	l’esquena,	algunes	
d’elles	 a	 la	mateixa	 Cuba,	 i	 sis	 discos	
enregistrats,	darrerament	 s’han	atrevit	
amb	algunes	peces	de	creació	pròpia.
	 Per	 l’altra,	 el	 grup	 ‘Balandra’	 de	
Reus,	 també	aportarà	un	atractiu	ma-
ridatge	de	ritmes	mariners	tradicionals	
i	 un	 repertori	variat	 i	 de	nova	creació	
de	compositors	o	autors	com	Sebastian	
Iradier,	Josep	Lluís	Ortega	Monasterio,	
Vicenç	Torrent	o	fins	i	tot	de	grups	com	
Txarango.
	 D’aquesta	manera,	 les	 cançons	 de	
taverna	i	les	nostàlgiques	melodies	d’ul-
tramar	 es	 barrejaran	 dissabte	 a	 partir	
de	les	22.30 h	amb	l’evolució	pròpia	de	
l’havanera	catalana	i	 l’acompanyament	
del	vol	dels	mocadors	entre	 les	notes	
de	‘El	Meu	Avi’	i	la	‘Bella	Lola’.

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

1 7 juliol - DIUMENGE

1 9 juliol - DIMARTS

≈ 19 h – A la plaça Nova, assaig obert de la 
Batucada Kalakatà.

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, cinema a 
la fresca: “Space Jam”

1 5 juliol - DIVENDRES

1 6 juliol - DISSABTE

≈ 18.00 h – A la platja de l’Alguer, Zumba 
beach.
≈ 22.00 h – Dalt de la platja de l’Alguer, 
concert d’estiu de la Banda de la Cala.

≈ A partir de les 9 h i fins la tarda – A la platja 
de Pixa-vaques, Torneig de Futbol Platja 
Júnior.
≈ A partir de la tarda - Torneig de Futbol 
Platja Femení.
≈ 22.30 h – A la platja de l’Alguer, XXIX 
Cantada d’Havaneres, amb els grups: 
“Balandra i Olla Barrejada”.

Les patinadores 
caleres, 4es en la 
competició Xous 
Promoció

Un quartet del Club Patí de l’Ametlla de 
Mar ha participat aquest dissabte 9 de 
juliol en la competició Xous Promoció, 
obtenint una 4a posició. Ara, el Club mira 
de cara a les últimes competicions que 
es faran els pròxims caps de setmana.
	 Meritxell	Flores,	Laia	Llambrich,	Paula	
Serrano,	Hannah	Pallarés	 i	Carme	Arbó	
com	a	suplent	són	les	integrants	del	quar-
tet	Androide	que	va	quedar	en	4a	posició,	
en	el	Campionat	de	Catalunya	de	Xous,	
celebrat	a	Cassà	de	la	Selva.
	 Les	caleres	es	van	quedar	a	un	pas	del	
podi,	tot	i	obtenir	la	segona	millor	puntua-
ció	a	causa	del	sistema	White,	que	calcula	
el	nombre	de	victòries	respecte	a	la	resta	
de	participants.	
	 Aquest	mes	acaben	les	competicions	
amb	l’Open	Promoció	i	les	proves	de	ni-
vell	de	Solodance,	que	seran	aquest	diu-
menge	a	Reus.	De	cara	al	cap	de	setmana	
del	23	de	juliol,	tindrà	lloc	l’Open	Avançat	
a	Salou,	on	competirà	Meritxell	Flores	en	
el	Júnior	nivell	8.	I	els	dies	30	i	31,	l’Open	
Formació,	també	a	Reus.	


