
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha fet 
efectiva la compra del solar annex al Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP). Ara, l’Ajun-
tament la cedirà a la Generalitat de Ca-
talunya perquè el departament de Salut 
pugui procedir amb l’ampliació del centre 
sanitari del municipi, que permetrà millo-
rar i dotar de més recursos i serveis sani-
taris als ciutadans.
 La parcel·la annexa al CAP ja és propi-
etat municipal. El passat mes de maig es 
va signar un acord de compravenda amb 
els propietaris d’aquesta parcel·la situada 
al carrer Llibertat número 70, i aquest di-
mecres s’ha adquirit definitivament per un 
valor de 400.000 euros.  

 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, apunta que «és un gran pas per la sa-
nitat al nostre poble que ha de garantir bon 
servei a un municipi que creix de manera 
constant».
 En aquest espai es comptarà amb prop 
de 300 m2 per planta, amb una planta baixa 
i dos pisos, que ampliarà així el centre sani-
tari a 819 m2 més.
 Amb aquesta ampliació, el centre té 
l’objectiu d’adequar els recursos físics a les 
necessitats assistencials de la població de 
l’Àrea Bàsica de Salut, és a dir, oferir un mi-
llor servei d’atenció al client, tant a recepció 
com a consulta i solucionar així els proble-
mes històrics de manca d’espai que afecten 

principalment en aquestes dues zones.
 Un altre dels objectius és potenciar la 
integració de l’atenció en salut mental a 
l’atenció primària de salut i afavorir la trans-
formació de l’atenció primària adaptant els 
espais a les noves necessitats i als nous rols 
professionals.
 La intenció també és centralitzar els 
serveis sanitaris del municipi al mateix es-
pai, incloent-hi així el servei de rehabilitació 
que actualment està situat fora del centre, 
a la Part de Cala.
 Es preveu que a finals d’any, estigui la 
licitació de les obres resolta, a principis del 
2023 s’iniciï l’actuació i a finals de l'any vi-
nent estigui en ple funcionament. 
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   La compra permet que avanci l'ampliació d'aquest centre.

L’Ajuntament fa efectiva la compra 
del solar annex al CAP

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

El CAP comptarà amb prop d'un miler de metres quadrats més que els actuals, que permetran millo-
rar i dotar de més recursos i serveis sanitaris.
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La parella juvenil del Club Twirling Ametlla 
de Mar guanya la 5a posició al 35è Campionat 
Mundial

El Club Twirling l’Ametlla de Mar ha parti-
cipat al 35è Campionat Mundial de Twir-
ling Batton, aconseguint uns resultats 
exitosos que, a nivell mundial, mai havien 
obtingut. La parella juvenil va assolir una 
5a posició de la Final i els dos individuals 
van aconseguir classificar-se a les Semi-
finals.
 La setmana passada, els atletes caleros 
van marxar des de la Cala en direcció a la 
localitat italiana de Torino, per participar en 
aquest Campionat representant la delega-
ció espanyola en diferents modalitats: dos 
individuals, -un masculí i un femení- i una 
parella juvenil.
 Els individuals es van quedar a les por-
tes de la Final, però van obtenir resultats 

molt positius i històrics, ja que a nivell mun-
dial mai havien arribat a Semifinals. Per una 
banda, l’Individual Masculí Senior, David 
Ascensi, va quedar en 13a posició de la Se-
mifinal, a un punt de la Final i per altra ban-
da, l’Individual femení, Maria Campanals, 
va assolir una 16a posició, a 6 posicions de 
la Final.
 Campanals però amb la seva parella 
Maria Margalef va poder competir a la Fi-
nal en la modalitat Parella Juvenil. Després 
d’una 6a posició a la Semifinal, les caleres 
es van classificar en 5a posició de la Final. 
Un èxit que significa un reconeixement del 
seu bon treball a nivell internacional.
 L’entrenadora del Club, Hero Tello, ce-
lebra aquests bons resultats i apunta que 
«com a país, amb la suma dels altres Clubs 
participants, ens vam classificar en 6a posició 
del rànquing».
 El Campionat Mundial de Twirling Bat-
ton no s’havia celebrat des del 2018, ja que 
quan hagués tocat tornar a fer-lo diverses 
circumstàncies i la pandèmia ho van impe-
dir.

E S P O R T S

El parc del Bon Repòs s'ha convertit 
aquest dijous 12 d’agost a les 20 h 
de la tarda, en l’escenari d’una de-
mostració del Club Patí l’Ametlla de 
Mar. Els patinadors i les patinadores 
es mantenen actius gràcies a l’stage 
d’estiu, on hi participen una vintena 
de xiquets i xiquetes per setmana. 
 En aquest stage, les esportistes 
han continuat amb els seus entrena-
ments i han pogut exhibir el treball fet 
en aquesta actuació, que ha consistit 
en entrenament tant dels de patinatge 
com dels de hoquei. 

El Club Patí fa una 
demostració de 
patinatge i hoquei 

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

1 7 agost - DIMECRES

≈ 19.00 h – A la plaça Joan Miró, contacontes 
amb la Marieta Voltereta: “L’Aventura de la 
Marieta”.

1 2 agost - DIVENDRES

1 3 agost - DISSABTE

≈ 18.00 h –  A la platja de l’Alguer, Dance 
Beach.
≈ 19.00 h – A la plaça Catalunya, concert 
amb el cantautor local Miquel del Roig. 

≈ 18.00 h – Pels carrers de la població, 
Correbars Estiu 2022.

≈ 18.30 h - Concurs Pesca Infantil i Festa de 
l'Escuma al moll de la Confraria.

1 6 agost - DIMARTS

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, Cinema a 
la Fresca: Spiderman.

Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de les 
Terres de l'Ebre, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra Mundial 
al golf de Sant Jordi, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició de Pintura de Cristina Quereda 
Asens, del 16 al 31 d'agost.

Horari: de dilluns a diumenge, de 11 a 14 h i de 
17.30 a 20.30 h.

El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar orga-
nitza aquest dissabte el Concurs de Pes-
ca Infantil, adreçat a tots els nens i nenes 
entre 3 i 10 anys. Serà de 18.30 a 19.30 
h al moll de descàrrega de la Confraria de 
Pescadors. Més tard, a les 20 h, es farà la 
Festa de l’Escuma.
 El Concurs de Pesca Infantil consistirà 
en pescar, durant una hora, amb canya o 
volantí amb una sardina com a esquer. Tots 
els participants rebran un petit obsequi i els 
tres guanyadors es premiaran  amb tres ca-

nyes de pescar petites.
 Un cop finalitzat l’entrega de premis, els 
participants podran gaudir d’una festa de 
l’escuma a les 20 h. L’administratiu del Club 
Nàutic, David Boyer, recorda que «és obert 
a tothom, no tan sols socis, i tots els menors 
han d’anar acompanyats d’un adult».
 Les inscripcions per participar-hi ja es-
tan obertes a les oficines del Club. Els parti-
cipants tenen temps d’inscriure’s mitja hora 
abans de l’inici.

Torna el tradicional 
concurs de pesca 
infantil del Club Nàutic 
de l’Ametlla de Mar



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

Els amants dels llibres de l’Ametlla de Mar 
es reuniran aquest diumenge 14 d’agost 
per celebrar la tercera trobada del Club de 
Lectura, organitzada per l’Ateneu Calero. 
En aquesta sessió, que serà a la plaça del 
Canó a les 18.30 h, els participants com-
partiran les seves últimes lectures a més 
de trucs i consells relacionats amb aquesta 
afició.
 Durant la tertúlia, cada participant reco-
manarà una lectura explicant l’exemplar que 
ha triat, independentment del format i el gè-
nere. Des de l’organització tenen la intenció 
de complementar i donar dinamisme a les 
trobades amb visites d’autors i autores que 
detallen tant la seva obra com els seus llibres 

preferits.
 L’objectiu, doncs, és generar sinergies 
entre lectors i fomentar tant la lectura com 
el diàleg.
 La coordinadora del Club, Andrea Eimke, 
apunta que «no és un club tradicional, ja que 
no s’obliga a llegir cap lectura determinada en 
un temps determinat, cadascú és lliure de triar 
què llegir».
 El Club durarà més enllà de l’estiu, fent 
trobades cada quatre setmanes.
 Aquells que vulguin formar part de l’acti-
vitat poden posar-se en contacte amb l’Ate-
neu Calero, la coordinació del club o acudir 
a qualsevol de les trobades explicant que 
estan interessats.

Els Quintos del 2001-2002 i la Xaranga Su-
quet Calero ja ho tenen tot a punt pel Cor-
rebars d’Estiu, després d’una parada de dos 
anys a causa de la situació sanitària. Com 
a l’última edició, la del 2019, la cercavila 
estiuenca tindrà com a protagonista l’aigua 
per refrescar-se, amb la venda de pistoles 
d’aigua per tots els assistents.
 L’aigua, la música i un animat públic inun-
daran de festa els carrers més cèntrics del 
municipi, aquest dissabte a partir de les 18 h 
de la tarda. Com és habitual, l’activitat estarà 
inspirada en una sèrie de televisió, en aquest 
cas ‘Peaky Blinders’, amb motiu de la presèn-
cia de pistoles d’aigua durant la cercavila.
 Tampoc faltarà la Xaranga Suquet Cale-
ro que, segons ha avançat un dels membres, 
Àlex Brull, «interpretarem alguna peça musical 

nova i actual», però no serà fins al moment de 
l’Aquabars quan desvelin quines són.
 Una altra novetat és la col·laboració de 
la Penya Barcelonista, a més dels 4 bars que 
conformen la ruta. Un dels quintos, Joan 
Aliau, explica que  «hem volgut actualitzar el 
recorregut i introduir entitats, per primer cop, 
com la Penya».
 Els participants podran comprar el got 
ecològic i una pistola d’aigua mitja hora 
abans de l’inici, a les 17:30 h a l’Ajuntament.

Tot a punt per a l’Aquabar, una proposta lúdica 
dels Quintos i la Xaranga Suquet Calero

El Club de Lectura de l’Ateneu Calero es trobarà 
aquest diumenge

de C O M U N I C A T S

▪ L'horari d'estiu del Mercat Municipal durant 
els mesos de juliol i agost:
-Matins de dilluns a dissabte de 8 a 14.00 h
-Tardes de dilluns a divendres de 17 a 20.00 h 

▪El Servei de Recaptació Municipal informa 
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 és de 
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia J.Ruiz 
al Centre Comercial de Tres Cales, tel. 
d'urgències és el 646 56 62 61. De reforç 
estarà dissabte i diumenge la d’Agusti Aytés  
a la Rambleta, Cala Joanet,  el tel d’urgències 
689 41 05 64.

El director del Servei Català de Trànsit 
(SCT), Ramón Lamiel, ha anunciat aquesta 
setmana la intenció d'estudiar una reduc-
ció de velocitat en una desena de trams 
de l'AP7. La proposta és baixar fins a 100 
km/h, si cal, i instaurar mesures de predic-
ció i control, tant per detectar la velocitat, 
com la manipulació d'aparells mòbils du-
rant la conducció.
 El Servei Català de Trànsit reitera reduir 
la velocitat de 120 a 110 km/h en tota la 

via, una proposta que la Direcció General 
de Trànsit (DGT) descarta. Per aquest mo-
tiu, el SCT ha proposat reduccions "nota-
bles" en deu trams concrets de l'AP-7. Entre 
aquests, -que sumen 70 quilòmetres-, es 
troben el punt 288-299, que correspon a 
la zona entre Calafat i l'Ametlla de Mar i el 
308-313, entre l'Ampolla i Camarles.
 Aquestes mesures es prenen amb la 
intenció de reduir l'accidentalitat en la via, 
especialment després de l'eliminació dels 

peatges. 
 Les mesures encara s’estan estudiant. 
El que sí que ja s’ha aprovat és instaurar 
càmeres per detectar l’ús del mòbil, ja que 
la distracció amb aquests aparells és una de 
les causes més habituals en els accidents 
mortals de trànsit.

Trànsit estudia reduir la velocitat en deu trams de 
l'AP-7, un dels quals a l’Ametlla de Mar

S’obre la licitació per a la construcció del vial de 
l’entrada del municipi

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha obert 
el període per licitar el projecte del nou vial 
de l’entrada al municipi, on se situarà un 
establiment de la cadena de supermercats 
alemanya Lidl i altres futures implantaci-
ons comercials.  El termini estarà obert fins 
al 23 d’agost i el pressupost previst és de 
512.354€.
 La construcció del vial tindrà un termi-
ni de 13 setmanes des de la signatura de 
l’acte de replanteig. Durant aquest temps, 
el tram entre la comissaria dels Mossos i el 
Mercadona es connectarà i es pavimentarà, 
a més de treballar en un nou servei soterrat, 
integrant els ja existents, donant continuïtat 

al camí sense urbanitzar que els uneix per 
darrere, paral·lel a la carretera d’accés al nucli 
urbà TV-3025.
 L’obra consistirà en enderrocs, movi-
ments de terres a més de la pavimentació i 
senyalització del lloc. També s’implementarà 
un nou servei d’aigües pluvials i es connec-
taran els extrems de la xarxa d’abastament i 
d’enllumenat públic. 
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, apun-
ta que «la construcció d'una nova via pública 
municipal significa noves oportunitats per al 
creixement econòmic de la població».
 Així es treballarà en un total de 2.650 m2. 
Uns 10 metres d’amplada, 4 dels quals de 
zona de vianants i 2 carrils per vehicles de 3 
metres i una longitud total de 265 m. 
 L’obra és valorada en 512.354 €, que 
corresponen a l’aportació del Lidl a l’Ajun-
tament, en concepte de la liquidació provi-
sional dels costos d’urbanització, tal com es 
va acordar al conveni signat entre ambdues 
parts el passat mes de març.

Les dades d’ocupació laboral a l’Ametlla 
de Mar són positives. Segons l’Observato-
ri del Treball, aquest mes de juliol, el mu-
nicipi ha arribat a la xifra de 244 persones 
aturades, una xifra a la qual no s’arribava 
des de 2019, i que es complementa amb 
el fet que els contractes han estat majori-
tàriament indefinits.
 L’estiu a l’Ametlla de Mar ja és un perío-
de habitual de contractacions laborals. En-
guany però les contractacions indefinides 
s’han multiplicat per 10 comparat amb el 
juliol de l’any passat. Unes xifres positives 
que reflecteixen de manera contundent els 
efectes positius de la nova reforma laboral 
en la contractació indefinida.

 De fet, segons el regidor de Formació, 
Treball i Recerca Local, Joan Borràs, el juli-
ol de l’any passat, a La Cala, es van signar 
uns 425 contractes, dels quals un 6% eren 
indefinits i enguany, dels 325 contractes, 
un 56% han estat indefinits. Borràs apunta 
que «aquest fet significa que cada vegada es 
tria més La Cala com a poble per viure i això fa 
de la Cala un poble que creix».
 L’atur durant l’any 2021 va ser de 382 
persones, gairebé un 13% de la població. 
Això representa una mitjana anual de 397,7 
persones aturades dividides entre el sector 
de serveis (300,2), la construcció (30,2), 
l’agricultura (22,7), la indústria (17,7), i d’al-
tres (27).

S’incrementen els contractes indefinits a l’Ametlla 
de Mar, durant el juliol

La Cala registra un 
augment d’ocupació 
turística de prop d’un 
5 % respecte al juliol 
de l’any passat

Aquest mes de juliol, la mitjana de l’ocu-
pació turística a l’Ametlla de Mar ha 
arribat fins a un 80,6%, confirmant així 
la tendència d’una certa tornada a la 
normalitat. Els hotels, càmpings i habi-
tatges turístics remunten després dels 
últims anys i se situen en els nivells de 
prepandèmia.
 Segons les dades de l’Àrea Municipal 
de Turisme facilitades pels diferents esta-
bliments d’allotjament turístic del munici-
pi, la mitjana d’ocupació turística aquest 
mes de juliol ha estat molt positiva, aug-
mentant un 4,6% en comparació al mateix 
mes de l’any anterior.
 L’ocupació ha augmentat sobretot 
durant els caps de setmana, sent els es-
tabliments hotelers els que més pernoc-
tacions han registrat. De fet, aquests han 
arribat fins al 92% del seu total, mentre 
que el juliol de 2021 la xifra es va quedar 
en el 85%.
 Pel que fa als allotjaments turístics, 
han arribat a una xifra del 90%, fet que 
suposa un augment del 3% respecte a 
l’any passat. I els càmpings han registrat 
un 60% d’ocupació, un 4% més que el ju-
liol de 2021.
 Les previsions per aquest mes d’agost 
també són positives. Es preveu que l’ocu-
pació pugi un 15% respecte al juliol i se 
situï en un 95%, com l’any anterior.

La plaça Catalunya acollirà un concert 
gratuït de Miquel del Roig, aquest di-
vendres 12 d’agost, a les 19 h. L’artista, 
que es defineix com a ‘cantautot’ pel 
seu repertori variat, alegre i ballable, 
prepara un concert que inclourà els tí-
pics garrotins, versions de música actu-
al de cantants com Rigoberta Bandini o 
els Catarres i d’altres més antigues com 
l’Aserejé.  Per  a l’ocasió no hi faltaran les 
cançons sobre l’Ametlla, així com tam-
poc la imprescindible ‘La Farola’.
 El públic que acudeix a les actuacions 
de Del Roig és variat, amb gent de totes 
les edats. Per aquest motiu, hi haurà un 
espai dedicat per a aquells que vulguin 
ballar durant l’hora i mitja que durarà el 
concert aproximadament, però també 
cadires per a gent més gran o que ho 
necessitin. D’altra banda, també hi haurà 
la possibilitat de seure en qualsevol dels 
establiments de la vora i prendre alguna 
cosa mentre s’escolta el concert.
  El calero diu que espera amb moltes 
ganes aquest concert.
 Aquesta és una de les parades que 
l'artista farà entre els prop de 90 con-
certs que té previstos enguany. Després 
de passar per municipis com Balaguer, 
Amposta o Arenys de Mar i per festivals 
com el Canet Rock actuarà a Falset, Amer 
o les Festes de Sants, entre altres.

Miquel del Roig 
estarà en concert a 
l’Ametlla de Mar, 
aquest divendres

Aire condicionat a 27 
graus: entra en vigor 
el decret d'estalvi 
energètic
El decret llei per estalviar energia, impulsat 
pel govern espanyol, i que té com a mesu-
ra estrella la limitació de la temperatura a 
27 graus a l’estiu i a 19 graus a l’hivern ha 
entrat en vigor aquest dimecres. Les limita-
cions no s'aplicaran en qualsevol feina on 
els treballadors estiguin en moviment. En 
aquests casos, es respectarà la normativa 
de temperatura en 25 graus. Segons els 
càlculs de la ministra, cada grau de canvi 
de temperatura suposa un estalvi del 7% 
del consum. El control de temperatura 
s’haurà d’aplicar a l’administració pública, 
als comerços, als espais culturals com ara 
cinemes o teatres i també en transports.

Mor un home de 70 
anys en una cala al 
costat de la platja de 
l’Estany Podrit
Un home de 70 anys de nacionalitat fran-
cesa va morir aquest dimarts ofegat en 
una petita cala al costat de la platja de 
l’Estany Podrit, la Cala Liandra de l’Amet-
lla de Mar.
 El Servei d’Emergències Mèdiques va 
rebre l’avís prop de les 17 h, quan un tes-
timoni va informar que van treure fora de 
l’aigua un home que estava surant a l’ai-
gua. 
 És la segona persona que mor ofegada 
aquest dimarts –l’altra, a la platja de l’Are-
nal de Vandellòs i l’Hospitalet-, i la setzena 
víctima a les platges catalanes aquest es-
tiu.
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Els amants dels llibres de l’Ametlla de Mar 
es reuniran aquest diumenge 14 d’agost 
per celebrar la tercera trobada del Club de 
Lectura, organitzada per l’Ateneu Calero. 
En aquesta sessió, que serà a la plaça del 
Canó a les 18.30 h, els participants com-
partiran les seves últimes lectures a més 
de trucs i consells relacionats amb aquesta 
afició.
 Durant la tertúlia, cada participant reco-
manarà una lectura explicant l’exemplar que 
ha triat, independentment del format i el gè-
nere. Des de l’organització tenen la intenció 
de complementar i donar dinamisme a les 
trobades amb visites d’autors i autores que 
detallen tant la seva obra com els seus llibres 

preferits.
 L’objectiu, doncs, és generar sinergies 
entre lectors i fomentar tant la lectura com 
el diàleg.
 La coordinadora del Club, Andrea Eimke, 
apunta que «no és un club tradicional, ja que 
no s’obliga a llegir cap lectura determinada en 
un temps determinat, cadascú és lliure de triar 
què llegir».
 El Club durarà més enllà de l’estiu, fent 
trobades cada quatre setmanes.
 Aquells que vulguin formar part de l’acti-
vitat poden posar-se en contacte amb l’Ate-
neu Calero, la coordinació del club o acudir 
a qualsevol de les trobades explicant que 
estan interessats.

Els Quintos del 2001-2002 i la Xaranga Su-
quet Calero ja ho tenen tot a punt pel Cor-
rebars d’Estiu, després d’una parada de dos 
anys a causa de la situació sanitària. Com 
a l’última edició, la del 2019, la cercavila 
estiuenca tindrà com a protagonista l’aigua 
per refrescar-se, amb la venda de pistoles 
d’aigua per tots els assistents.
 L’aigua, la música i un animat públic inun-
daran de festa els carrers més cèntrics del 
municipi, aquest dissabte a partir de les 18 h 
de la tarda. Com és habitual, l’activitat estarà 
inspirada en una sèrie de televisió, en aquest 
cas ‘Peaky Blinders’, amb motiu de la presèn-
cia de pistoles d’aigua durant la cercavila.
 Tampoc faltarà la Xaranga Suquet Cale-
ro que, segons ha avançat un dels membres, 
Àlex Brull, «interpretarem alguna peça musical 

nova i actual», però no serà fins al moment de 
l’Aquabars quan desvelin quines són.
 Una altra novetat és la col·laboració de 
la Penya Barcelonista, a més dels 4 bars que 
conformen la ruta. Un dels quintos, Joan 
Aliau, explica que  «hem volgut actualitzar el 
recorregut i introduir entitats, per primer cop, 
com la Penya».
 Els participants podran comprar el got 
ecològic i una pistola d’aigua mitja hora 
abans de l’inici, a les 17:30 h a l’Ajuntament.

Tot a punt per a l’Aquabar, una proposta lúdica 
dels Quintos i la Xaranga Suquet Calero

El Club de Lectura de l’Ateneu Calero es trobarà 
aquest diumenge

de C O M U N I C A T S

▪ L'horari d'estiu del Mercat Municipal durant 
els mesos de juliol i agost:
-Matins de dilluns a dissabte de 8 a 14.00 h
-Tardes de dilluns a divendres de 17 a 20.00 h 

▪El Servei de Recaptació Municipal informa 
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 és de 
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia J.Ruiz 
al Centre Comercial de Tres Cales, tel. 
d'urgències és el 646 56 62 61. De reforç 
estarà dissabte i diumenge la d’Agusti Aytés  
a la Rambleta, Cala Joanet,  el tel d’urgències 
689 41 05 64.

El director del Servei Català de Trànsit 
(SCT), Ramón Lamiel, ha anunciat aquesta 
setmana la intenció d'estudiar una reduc-
ció de velocitat en una desena de trams 
de l'AP7. La proposta és baixar fins a 100 
km/h, si cal, i instaurar mesures de predic-
ció i control, tant per detectar la velocitat, 
com la manipulació d'aparells mòbils du-
rant la conducció.
 El Servei Català de Trànsit reitera reduir 
la velocitat de 120 a 110 km/h en tota la 

via, una proposta que la Direcció General 
de Trànsit (DGT) descarta. Per aquest mo-
tiu, el SCT ha proposat reduccions "nota-
bles" en deu trams concrets de l'AP-7. Entre 
aquests, -que sumen 70 quilòmetres-, es 
troben el punt 288-299, que correspon a 
la zona entre Calafat i l'Ametlla de Mar i el 
308-313, entre l'Ampolla i Camarles.
 Aquestes mesures es prenen amb la 
intenció de reduir l'accidentalitat en la via, 
especialment després de l'eliminació dels 

peatges. 
 Les mesures encara s’estan estudiant. 
El que sí que ja s’ha aprovat és instaurar 
càmeres per detectar l’ús del mòbil, ja que 
la distracció amb aquests aparells és una de 
les causes més habituals en els accidents 
mortals de trànsit.

Trànsit estudia reduir la velocitat en deu trams de 
l'AP-7, un dels quals a l’Ametlla de Mar

S’obre la licitació per a la construcció del vial de 
l’entrada del municipi

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha obert 
el període per licitar el projecte del nou vial 
de l’entrada al municipi, on se situarà un 
establiment de la cadena de supermercats 
alemanya Lidl i altres futures implantaci-
ons comercials.  El termini estarà obert fins 
al 23 d’agost i el pressupost previst és de 
512.354€.
 La construcció del vial tindrà un termi-
ni de 13 setmanes des de la signatura de 
l’acte de replanteig. Durant aquest temps, 
el tram entre la comissaria dels Mossos i el 
Mercadona es connectarà i es pavimentarà, 
a més de treballar en un nou servei soterrat, 
integrant els ja existents, donant continuïtat 

al camí sense urbanitzar que els uneix per 
darrere, paral·lel a la carretera d’accés al nucli 
urbà TV-3025.
 L’obra consistirà en enderrocs, movi-
ments de terres a més de la pavimentació i 
senyalització del lloc. També s’implementarà 
un nou servei d’aigües pluvials i es connec-
taran els extrems de la xarxa d’abastament i 
d’enllumenat públic. 
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, apun-
ta que «la construcció d'una nova via pública 
municipal significa noves oportunitats per al 
creixement econòmic de la població».
 Així es treballarà en un total de 2.650 m2. 
Uns 10 metres d’amplada, 4 dels quals de 
zona de vianants i 2 carrils per vehicles de 3 
metres i una longitud total de 265 m. 
 L’obra és valorada en 512.354 €, que 
corresponen a l’aportació del Lidl a l’Ajun-
tament, en concepte de la liquidació provi-
sional dels costos d’urbanització, tal com es 
va acordar al conveni signat entre ambdues 
parts el passat mes de març.

Les dades d’ocupació laboral a l’Ametlla 
de Mar són positives. Segons l’Observato-
ri del Treball, aquest mes de juliol, el mu-
nicipi ha arribat a la xifra de 244 persones 
aturades, una xifra a la qual no s’arribava 
des de 2019, i que es complementa amb 
el fet que els contractes han estat majori-
tàriament indefinits.
 L’estiu a l’Ametlla de Mar ja és un perío-
de habitual de contractacions laborals. En-
guany però les contractacions indefinides 
s’han multiplicat per 10 comparat amb el 
juliol de l’any passat. Unes xifres positives 
que reflecteixen de manera contundent els 
efectes positius de la nova reforma laboral 
en la contractació indefinida.

 De fet, segons el regidor de Formació, 
Treball i Recerca Local, Joan Borràs, el juli-
ol de l’any passat, a La Cala, es van signar 
uns 425 contractes, dels quals un 6% eren 
indefinits i enguany, dels 325 contractes, 
un 56% han estat indefinits. Borràs apunta 
que «aquest fet significa que cada vegada es 
tria més La Cala com a poble per viure i això fa 
de la Cala un poble que creix».
 L’atur durant l’any 2021 va ser de 382 
persones, gairebé un 13% de la població. 
Això representa una mitjana anual de 397,7 
persones aturades dividides entre el sector 
de serveis (300,2), la construcció (30,2), 
l’agricultura (22,7), la indústria (17,7), i d’al-
tres (27).

S’incrementen els contractes indefinits a l’Ametlla 
de Mar, durant el juliol

La Cala registra un 
augment d’ocupació 
turística de prop d’un 
5 % respecte al juliol 
de l’any passat

Aquest mes de juliol, la mitjana de l’ocu-
pació turística a l’Ametlla de Mar ha 
arribat fins a un 80,6%, confirmant així 
la tendència d’una certa tornada a la 
normalitat. Els hotels, càmpings i habi-
tatges turístics remunten després dels 
últims anys i se situen en els nivells de 
prepandèmia.
 Segons les dades de l’Àrea Municipal 
de Turisme facilitades pels diferents esta-
bliments d’allotjament turístic del munici-
pi, la mitjana d’ocupació turística aquest 
mes de juliol ha estat molt positiva, aug-
mentant un 4,6% en comparació al mateix 
mes de l’any anterior.
 L’ocupació ha augmentat sobretot 
durant els caps de setmana, sent els es-
tabliments hotelers els que més pernoc-
tacions han registrat. De fet, aquests han 
arribat fins al 92% del seu total, mentre 
que el juliol de 2021 la xifra es va quedar 
en el 85%.
 Pel que fa als allotjaments turístics, 
han arribat a una xifra del 90%, fet que 
suposa un augment del 3% respecte a 
l’any passat. I els càmpings han registrat 
un 60% d’ocupació, un 4% més que el ju-
liol de 2021.
 Les previsions per aquest mes d’agost 
també són positives. Es preveu que l’ocu-
pació pugi un 15% respecte al juliol i se 
situï en un 95%, com l’any anterior.

La plaça Catalunya acollirà un concert 
gratuït de Miquel del Roig, aquest di-
vendres 12 d’agost, a les 19 h. L’artista, 
que es defineix com a ‘cantautot’ pel 
seu repertori variat, alegre i ballable, 
prepara un concert que inclourà els tí-
pics garrotins, versions de música actu-
al de cantants com Rigoberta Bandini o 
els Catarres i d’altres més antigues com 
l’Aserejé.  Per  a l’ocasió no hi faltaran les 
cançons sobre l’Ametlla, així com tam-
poc la imprescindible ‘La Farola’.
 El públic que acudeix a les actuacions 
de Del Roig és variat, amb gent de totes 
les edats. Per aquest motiu, hi haurà un 
espai dedicat per a aquells que vulguin 
ballar durant l’hora i mitja que durarà el 
concert aproximadament, però també 
cadires per a gent més gran o que ho 
necessitin. D’altra banda, també hi haurà 
la possibilitat de seure en qualsevol dels 
establiments de la vora i prendre alguna 
cosa mentre s’escolta el concert.
  El calero diu que espera amb moltes 
ganes aquest concert.
 Aquesta és una de les parades que 
l'artista farà entre els prop de 90 con-
certs que té previstos enguany. Després 
de passar per municipis com Balaguer, 
Amposta o Arenys de Mar i per festivals 
com el Canet Rock actuarà a Falset, Amer 
o les Festes de Sants, entre altres.

Miquel del Roig 
estarà en concert a 
l’Ametlla de Mar, 
aquest divendres

Aire condicionat a 27 
graus: entra en vigor 
el decret d'estalvi 
energètic
El decret llei per estalviar energia, impulsat 
pel govern espanyol, i que té com a mesu-
ra estrella la limitació de la temperatura a 
27 graus a l’estiu i a 19 graus a l’hivern ha 
entrat en vigor aquest dimecres. Les limita-
cions no s'aplicaran en qualsevol feina on 
els treballadors estiguin en moviment. En 
aquests casos, es respectarà la normativa 
de temperatura en 25 graus. Segons els 
càlculs de la ministra, cada grau de canvi 
de temperatura suposa un estalvi del 7% 
del consum. El control de temperatura 
s’haurà d’aplicar a l’administració pública, 
als comerços, als espais culturals com ara 
cinemes o teatres i també en transports.

Mor un home de 70 
anys en una cala al 
costat de la platja de 
l’Estany Podrit
Un home de 70 anys de nacionalitat fran-
cesa va morir aquest dimarts ofegat en 
una petita cala al costat de la platja de 
l’Estany Podrit, la Cala Liandra de l’Amet-
lla de Mar.
 El Servei d’Emergències Mèdiques va 
rebre l’avís prop de les 17 h, quan un tes-
timoni va informar que van treure fora de 
l’aigua un home que estava surant a l’ai-
gua. 
 És la segona persona que mor ofegada 
aquest dimarts –l’altra, a la platja de l’Are-
nal de Vandellòs i l’Hospitalet-, i la setzena 
víctima a les platges catalanes aquest es-
tiu.



L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha fet 
efectiva la compra del solar annex al Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP). Ara, l’Ajun-
tament la cedirà a la Generalitat de Ca-
talunya perquè el departament de Salut 
pugui procedir amb l’ampliació del centre 
sanitari del municipi, que permetrà millo-
rar i dotar de més recursos i serveis sani-
taris als ciutadans.
 La parcel·la annexa al CAP ja és propi-
etat municipal. El passat mes de maig es 
va signar un acord de compravenda amb 
els propietaris d’aquesta parcel·la situada 
al carrer Llibertat número 70, i aquest di-
mecres s’ha adquirit definitivament per un 
valor de 400.000 euros.  

 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, apunta que «és un gran pas per la sa-
nitat al nostre poble que ha de garantir bon 
servei a un municipi que creix de manera 
constant».
 En aquest espai es comptarà amb prop 
de 300 m2 per planta, amb una planta baixa 
i dos pisos, que ampliarà així el centre sani-
tari a 819 m2 més.
 Amb aquesta ampliació, el centre té 
l’objectiu d’adequar els recursos físics a les 
necessitats assistencials de la població de 
l’Àrea Bàsica de Salut, és a dir, oferir un mi-
llor servei d’atenció al client, tant a recepció 
com a consulta i solucionar així els proble-
mes històrics de manca d’espai que afecten 

principalment en aquestes dues zones.
 Un altre dels objectius és potenciar la 
integració de l’atenció en salut mental a 
l’atenció primària de salut i afavorir la trans-
formació de l’atenció primària adaptant els 
espais a les noves necessitats i als nous rols 
professionals.
 La intenció també és centralitzar els 
serveis sanitaris del municipi al mateix es-
pai, incloent-hi així el servei de rehabilitació 
que actualment està situat fora del centre, 
a la Part de Cala.
 Es preveu que a finals d’any, estigui la 
licitació de les obres resolta, a principis del 
2023 s’iniciï l’actuació i a finals de l'any vi-
nent estigui en ple funcionament. 

Butlletí Setmanal n. 399/  12 d'agost de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   La compra permet que avanci l'ampliació d'aquest centre.

L’Ajuntament fa efectiva la compra 
del solar annex al CAP

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

El CAP comptarà amb prop d'un miler de metres quadrats més que els actuals, que permetran millo-
rar i dotar de més recursos i serveis sanitaris.

 D
L:

 T
 5

67
-2

01
7

La parella juvenil del Club Twirling Ametlla 
de Mar guanya la 5a posició al 35è Campionat 
Mundial

El Club Twirling l’Ametlla de Mar ha parti-
cipat al 35è Campionat Mundial de Twir-
ling Batton, aconseguint uns resultats 
exitosos que, a nivell mundial, mai havien 
obtingut. La parella juvenil va assolir una 
5a posició de la Final i els dos individuals 
van aconseguir classificar-se a les Semi-
finals.
 La setmana passada, els atletes caleros 
van marxar des de la Cala en direcció a la 
localitat italiana de Torino, per participar en 
aquest Campionat representant la delega-
ció espanyola en diferents modalitats: dos 
individuals, -un masculí i un femení- i una 
parella juvenil.
 Els individuals es van quedar a les por-
tes de la Final, però van obtenir resultats 

molt positius i històrics, ja que a nivell mun-
dial mai havien arribat a Semifinals. Per una 
banda, l’Individual Masculí Senior, David 
Ascensi, va quedar en 13a posició de la Se-
mifinal, a un punt de la Final i per altra ban-
da, l’Individual femení, Maria Campanals, 
va assolir una 16a posició, a 6 posicions de 
la Final.
 Campanals però amb la seva parella 
Maria Margalef va poder competir a la Fi-
nal en la modalitat Parella Juvenil. Després 
d’una 6a posició a la Semifinal, les caleres 
es van classificar en 5a posició de la Final. 
Un èxit que significa un reconeixement del 
seu bon treball a nivell internacional.
 L’entrenadora del Club, Hero Tello, ce-
lebra aquests bons resultats i apunta que 
«com a país, amb la suma dels altres Clubs 
participants, ens vam classificar en 6a posició 
del rànquing».
 El Campionat Mundial de Twirling Bat-
ton no s’havia celebrat des del 2018, ja que 
quan hagués tocat tornar a fer-lo diverses 
circumstàncies i la pandèmia ho van impe-
dir.

E S P O R T S

El parc del Bon Repòs s'ha convertit 
aquest dijous 12 d’agost a les 20 h 
de la tarda, en l’escenari d’una de-
mostració del Club Patí l’Ametlla de 
Mar. Els patinadors i les patinadores 
es mantenen actius gràcies a l’stage 
d’estiu, on hi participen una vintena 
de xiquets i xiquetes per setmana. 
 En aquest stage, les esportistes 
han continuat amb els seus entrena-
ments i han pogut exhibir el treball fet 
en aquesta actuació, que ha consistit 
en entrenament tant dels de patinatge 
com dels de hoquei. 

El Club Patí fa una 
demostració de 
patinatge i hoquei 

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

1 7 agost - DIMECRES

≈ 19.00 h – A la plaça Joan Miró, contacontes 
amb la Marieta Voltereta: “L’Aventura de la 
Marieta”.

1 2 agost - DIVENDRES

1 3 agost - DISSABTE

≈ 18.00 h –  A la platja de l’Alguer, Dance 
Beach.
≈ 19.00 h – A la plaça Catalunya, concert 
amb el cantautor local Miquel del Roig. 

≈ 18.00 h – Pels carrers de la població, 
Correbars Estiu 2022.

≈ 18.30 h - Concurs Pesca Infantil i Festa de 
l'Escuma al moll de la Confraria.

1 6 agost - DIMARTS

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, Cinema a 
la Fresca: Spiderman.

Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de les 
Terres de l'Ebre, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra Mundial 
al golf de Sant Jordi, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició de Pintura de Cristina Quereda 
Asens, del 16 al 31 d'agost.

Horari: de dilluns a diumenge, de 11 a 14 h i de 
17.30 a 20.30 h.

El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar orga-
nitza aquest dissabte el Concurs de Pes-
ca Infantil, adreçat a tots els nens i nenes 
entre 3 i 10 anys. Serà de 18.30 a 19.30 
h al moll de descàrrega de la Confraria de 
Pescadors. Més tard, a les 20 h, es farà la 
Festa de l’Escuma.
 El Concurs de Pesca Infantil consistirà 
en pescar, durant una hora, amb canya o 
volantí amb una sardina com a esquer. Tots 
els participants rebran un petit obsequi i els 
tres guanyadors es premiaran  amb tres ca-

nyes de pescar petites.
 Un cop finalitzat l’entrega de premis, els 
participants podran gaudir d’una festa de 
l’escuma a les 20 h. L’administratiu del Club 
Nàutic, David Boyer, recorda que «és obert 
a tothom, no tan sols socis, i tots els menors 
han d’anar acompanyats d’un adult».
 Les inscripcions per participar-hi ja es-
tan obertes a les oficines del Club. Els parti-
cipants tenen temps d’inscriure’s mitja hora 
abans de l’inici.

Torna el tradicional 
concurs de pesca 
infantil del Club Nàutic 
de l’Ametlla de Mar


