
A punt de finalitzar-se l’actuació del nou 
vial del carrer Camarles. Es tracta del tram 
que comprèn el carrer Hort d’Albacar fins 
a l’11 de setembre, que estava sense urba-
nitzar i s’ha adequat integralment creant 
un nou vial. La setmana vinent, s’obrirà la 
circulació d’aquest carrer que serà d’una 
única direcció i permetrà l’estacionament 
de més d'una vintena de vehicles.
 L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar està 
ultimant els detalls d’aquest nou vial per-
què es posi en funcionament abans de l’ini-
ci del curs escolar i pugui donar servei a les 
famílies que freqüenten la zona a causa de 
la seva proximitat amb els centres educa-
tius.

 Els treballs han consistit en l’anivella-
ment del terreny, la instal·lació de diversos 
serveis com l'aigua i el clavegueram, la plan-
tació d’arbres i l’habilitació d’una calçada i 
voreres amb la seva posterior pavimentació 
amb asfalt. 
 Aquests dies s'ha procedit a la senyalit-
zació horitzontal, és a dir la pintura viària, 
i resta pendent la col·locació dels senyals 
de trànsit, que es farà en els propers dies.  
També s'instal·larà un enllumenat provisio-
nal a l’espera del definitiu que arribarà les 
pròximes setmanes. 
 La circulació de vehicles serà d’una úni-
ca direcció, del carrer Hort d’Albacar direc-
ció a l’11 de setembre, permetent així la 

creació de més d’una vintena d’estaciona-
ments a la banda dreta del carrer.
 La zona d’estacionament no està deli-
mitada per places, però sí que disposa de 
dues places per discapacitats i un espai per 
vehicles de transport públic.
 L’alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, celebra la seva obertura i apunta que 
«ha estat una actuació de gran envergadura 
perquè serveix com a connector entre les zo-
nes habitades i la zona on es troben els cen-
tres educatius».
 El projecte, finançat majoritàriament 
pel Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona, ha tingut un cost 
final de 157.632 € amb IVA.
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    Nou vial del carrer Camarles.

El nou vial del carrer Camarles 
s’obrirà la setmana vinent

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

Als pròxims dies, s'instal·larà la senyalització vertical i l'enllumenat.
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Relleus solidaris de la Lliga Contra el Càncer a 
l'Alguer

La platja de l'Alguer acollirà, aquest diu-
menge entre les 10 i les 11 h del matí, els 
Relleus Solidaris de la Lliga contra el Càn-
cer amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de l'Ametlla de Mar.
 Es tracta d'una activitat que s'ha orga-
nitzat també a altres poblacions del territori 
i que té l'objectiu de recaptar diners en be-
nefici de la investigació i l'adquisició de ma-
terial mèdic per a la lluita contra el càncer.

 Com ja va passar l'any passat, l'empresa 
Mar Natura col·labora amb l'activitat, apor-
tant els seus caiacs, els quals s'utilitzaran 
per fer els relleus a mar.
 Dolors Espuny, presidenta de la Lliga con-
tra el Càncer a l'Ametlla de Mar explica que 
«per participar només cal anar mitja hora abans, 
a les 9.30 h a apuntar-se i donar 5 euros».
 Per la seva part, el regidor d'Esports Jor-
di Llaó, detalla que «l'any passat l'activitat ja 
va anar molt bé i esperem que aquest any la 
gent torni a col·laborar en la causa».
 Els donatius seran d'un mínim de 5 € 
amb l'adquisició d'una polsera solidària. Els 
interessats no cal que facin cap inscripció 
prèvia com altres anys i es poden personar 
a la platja de l'Alguer a partir de les 09.30 h 
per participar en l'activitat.

Aquest divendres finalitza el Gimnàs-
tic Camp, el campus de gimnàstica 
rítmica que ha organitzat l’Àrea Mu-
nicipal d’Esports de l’Ametlla de Mar 
durant aquests mesos d’estiu dins dels 
campus i activitats esportives munici-
pals i ho faran amb una demostració.
 Les gimnastes participants aprofi-
taran la fi de les classes, per oferir una 
demostració pública a l’aire lliure, que 
tindrà lloc aquest divendres a les 22.00 
h a la plaça Joan Miró. Hi seran tant les 
gimnastes del campus com les gimnas-
tes federades de la secció, que ja s’estan 
preparant per a una nova temporada de 
competicions que començarà a l’octubre.
 A la demostració actuaran prop 
d’una trentena de gimnastes, sigui en 
grup, format duet o individual per mos-
trar les seves habilitats amb diferents 
disciplines de la gimnàstica rítmica com 
la pilota, la cinta, el cèrcol, les maces o 
la corda.

Cloenda del 
Gimnàstic Camp 
i demostració a la 
plaça Joan Miró

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

2 6 agost - DIVENDRES

2 8 agost - DIUMENGE

≈ 22.00 h – A la plaça Joan Miró, demostració 
gimnàstica rítmica, a càrrec de la secció de 
Rítmica de l'AME de l’Ametlla de Mar.

≈ 10.00 h – Sortida solidària en caiac per la 
lluita contra el càncer, a la platja de l'Alguer-

3 0 agost - DIMARTS

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, Cinema a 
la Rresca: “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, fins al 31 d'agost.

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

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar disputarà dissabte a les 
19 h el segon partit d’aquesta pretem-
porada i ho farà a casa davant del Jesús 
Catalònia, equip recent ascendit a la 2a 
Catalana després de proclamar-se campió 
de la 3a Catalana la passada temporada.
 Els caleros van disputar, el passat cap 
de setmana, el primer partit d'aquesta pre-
temporada, guanyant per 1 gol a 2 al camp 
del Miami Platja, equip de la 3a Catalana.
Els de l'Ametlla de Mar, que dimarts 16 
d'agost van començar els entrenaments de 
la pretemporada, es van imposar amb gols 
de Jordi Llaó i Emmanuel.
 De moment, l'equip s'ha reforçat amb 
el porter Eric Segarra i l'extrem Albert Gor-
do, a més del retorn de Xavi Fages i Robert 
Brooksbank, després que tots els jugadors 
forans de la temporada passada fossin bai-
xa.
 Tot i els esforços de la junta directiva 
per signar un davanter golejador, encara 

no ha estat possible fins al dia d'avui. Rafel 
Aixart és el president de la secció esportiva 
de la Societat.
 Els caleros tenen diversos partits de 
preparació d'aquí al debut a la lliga. Dis-
sabte 27 d'agost jugaran a casa davant del 
Jesús Catalònia de la 2a Catalana. Dissabte 
dia 3 de setembre jugaran un triangular a 
Camarles i el dia 7 al Camp del Mora las 
Nova. El dia 10 es jugarà el trofeu Josep 
Pallarès amb el Remolins-Bítem i l'Espanya 
Canonja, mentre que el dia 15 es jugarà al 
camp de l'Ampolla de la 2a Catalana. Final-
ment, el divendres 23, hi haurà un partit de 
preparació davant del filial calero de la 4a 
Catalana.
 Cal recordar que els caleros obriran la 
seva participació en la lliga al camp del Flix 
el dissabte dia 1 d'octubre. El primer partit 
dels de l'Ametlla de Mar a casa, serà a la 
setmana següent, el 8 d'octubre davant del 
Santa Bàrbara.

La Cala jugarà el segon 
partit de pretemporada 
davant del Jesús 
Catalònia

E S P O R T S
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Després de la parada per la situació sani-
tària, aquest estiu, els gegants de l’Ametlla 
de Mar han reprès la seva activitat amb 
total normalitat. Durant l’estiu, han ballat 
arreu de Catalunya, en municipis ebrencs 
i també en altres zones com Palamós o 
Tarragona. I properament, tenen pendent 
visitar altres llocs.
 Quan va arribar la pandèmia el març de 
2020, les sortides es van haver de parar, tot 
i que a principis d'aquell any, els gegants 
encara van sortir a ballar un últim cop per 
les Festes Majors de la Candelera. Aquesta 

pausa es va mantenir fins a finals de 2021, 
quan, de cara a l'hivern, la colla va comen-
çar a reactivar-se i va ser possible recuperar 
també la Trobada de Gegants de Candelera. 
A partir d'aquest esdeveniment, els gegants 
no només han sortit a ballar més, sinó que 
també ha començat a renàixer un interès per 
aquesta activitat de caràcter popular.
 Segons explica Rosa Cardona, tresorera 
de la colla gegantera de La Cala, «la Covid 
va interrompre un calendari de visites a altres 
municipis i ara, amb la represa de l'activitat, hi 
ha diversos llocs pendents de visitar».
 De moment, la colla gegantera segueix 
un calendari que el portarà a visitar pròxima-
ment altres municipis com Blancafort, Ullde-
cona o les Borges Blanques. Des de l’entitat 
celebren aquesta tornada la normalitat i ani-
men a més gent a unir-se mentre es prepa-
ren per al futur amb nous plans i projectes.

Fins al 7 de setembre es podrà veure una 
exposició, a l’Espai d’Interès Natural del 
Cap de Santes Creus, que vol conscienciar 
sobre l’abundància de residus que es llen-
cen en espais naturals i advertir sobre el pe-
rill que causen a l’ecosistema. L’exposició, 
oberta a tothom i creada per l’associació 
mediambiental Graëllsia i els alumnes de 
l’Escola Sant Jordi, s’emmarca dins del pro-
jecte d’apadrinament Libera.
 Els alumnes de 5è i 6è de primària de l’Es-
cola Sant Jordi han fet volar la seva imagina-
ció i han creat tortugues marines a partir de 
residus que han recollit durant jornades de 
neteja a les platges.
 Aquestes obres d’art s’han exposat al 

llarg del GR-92, entre la llacuna de l’Estany 
fins a les llacunes de Santes Creus i la Cala 
Llenya, i van acompanyades de cartells divul-
gatius sobre l’espai protegit. En total hi ha 7 
punts diferents.
 A banda de conscienciar sobre l’abun-
dància de residus que es llencen en espais 
naturals, la iniciativa també busca involucrar 
els més joves perquè descobreixin l’entorn i 
en facin difusió al públic en general.

Tortugues marines fetes amb residus s’exposen a 
l’aire lliure per conscienciar de la problemàtica

Els gegants caleros han ballat aquest estiu arreu 
de Catalunya

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:
- Els matins de dilluns a dissabte de 8 a 
14.00 h
- Les 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 és 
la J.Borges, al carrer Pau Casals, 54 tel 
urgències 608 93 55 76.

La Societat de Caça de La Cala se suma a 
la vaga impulsada pels caçadors de Girona 
i ha anunciat que tampoc iniciarà la tem-
porada de la caça major, el 4 de setembre. 
Aquesta decisió, generalitzada entre les 
colles de Catalunya, ve donada a causa 
del malestar amb la nova normativa del 
Departament d’Acció Climàtica de la Ge-
neralitat.
 Els caçadors caleros també han decidit 
que, de moment, no sortiran a caçar ni sen-
glars ni cabirols quan s’iniciï la temporada, 
i que només faran captures quan sigui ne-
cessari. Expliquen que el que ha portat a 
plantar-se han estat les últimes modificaci-
ons que el Govern ha inclòs dins l’ordre de 

vedes. I més en concret, el punt 8.3 que els 
obliga a comunicar a la Generalitat, 48 hores 
abans de la cacera, els cinc punts cardinals 
on duran a terme la batuda.
 El president de la Societat de Caça de 
La Cala, Albert Bouzas, apunta que «els ca-
çadors no decidim el punt exacte de la batuda 
fins al mateix dia» i afegeix que «hi ha altres 
normes de la nova llei de protecció animal que 
els perjudica».
 Els caçadors diuen que si comuniquen 
les batudes de manera incorrecta, en cas 
que hi hagi un accident es podrien quedar 
sense cobertura de les assegurances. Da-
vant d’aquesta “inseguretat jurídica”, la Fe-
deració Catalana de Caça va portar l’ordre 
de vedes davant la justícia i, com a mesura 
cautelar, va demanar deixar en suspens l’ar-
ticle 8.3 del reglament. Però els tribunals ho 
han desestimat, cosa que ja suposa haver-se 
d’esperar a què surti la sentència per veure 
què resol.

Els caçadors de l’Ametlla de Mar tampoc iniciaran 
la caça major en protesta de la nova normativa

Recta final de les activitats infantils i familiars d’estiu 
S’acaba l’agost i amb ell, l’agenda d’estiu. 
L’Ametlla de Mar ha ofert durant tot l’estiu 
una variada programació destinada a tots 
els públics i gustos. Entre les propostes que 
ha preparat la regidoria de festes al costat 
de diverses entitats col·laboradores, han 
destacat les activitats a l’aire lliure com el 
Dance Beach, els tornejos esportius, les 
tardes infantils els dimecres amb conta-
contes o els tallers de treballs manuals.
 Al voltant d’una trentena d’activitats han 
tingut lloc aquest estiu en diferents zones 
de la localitat, com la plaça Joan Miró o la 
platja de l'Alguer. Els caleros han rebut amb 
ganes aquests esdeveniments durant una 

temporada en què l'objectiu era tornar a la 
normalitat després de les restriccions per la 
Covid. 
 Així, s'han recuperat activitats com el 
correbars, que juntament amb la Xaranga 
Suquet Calero, va acompanyar els partici-
pants per cinc bars en una tarda d'ambient 
festiu i amb molta afluència de gent o la pro-
jecció de cinema amb sopar, on es va poder 
veure l'últim treball del cineasta Mario Pons.
 D'altra banda, destaquen també les acti-
vitats solidàries a favor de la investigació per 
l'esclerosi múltiple les tardes d'agost i la cur-
sa de relleus per la investigació pel càncer.
 Entitats, equipaments i associacions han 

posat el seu gra de sorra per dotar el poble 
d'activitat. En aquest sentit, el regidor de 
Festes, Jordi Llaó, valora molt positivament 
el desenvolupament de les activitats. 
 L’agenda conclourà amb una demostra-
ció de gimnàstica rítmica aquest divendres i 
dimarts vinent amb la projecció de Cinema 
a la Fresca, Spiderman, suspesa a causa del 
mal temps, que es transmetrà a l'hora i ubi-
cació habitual.

El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya, ja ha obert la convocatòria 
per sol·licitar les ajudes per les aturades 
pesqueres a causa de la veda de l’arros-
segament. Enguany, com a novetat, les 
subvencions van també dirigides als ar-
madors autònoms.
 Les ajudes, que es distribueixen a través 
de tres convocatòries, una a l’abril i dues a 
l’agost, corresponen als ajuts per la paralit-
zació temporal de l’activitat de l’arrossega-
ment corresponent al 2021-2022, que en 

el cas de La Cala va ser de 51 dies.
 D’aquesta manera, s’ajudarà a pal·liar la 
reducció d’ingressos de les empreses pes-
queres de l’arrossegament afectades per la 
reducció de dies del Ministeri. Una com-
pensació econòmica que variarà segons 
l’embarcació, segons els seus dies assignats 
i segons la seva mitjana d’ingressos diaris 
dels últims tres anys.
 A més, enguany «les subvencions també 
van dirigides als armadors autònoms, tant per 
les modalitats d’arrossegament com també 
d’encerclament i de palangre de superfície». 

Així ho explica Isabel Betoret, secretària de 
la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de 
Mar.
 La Generalitat destinarà un total de 6,3 
milions d’ajudes a Catalunya per pal·liar els 
efectes causats per les aturades i s’adap-
ta així a les noves bases reguladores per 
la concessió d’aquests ajuts, marcades en 
l’àmbit europeu.

Els ajuts per la veda dels pescadors s’estén pels 
armadors autònoms

S’organitza una neteja de platges per a aquest 
dissabte
L’entitat Al Camp Residu Zero ha organitzat 
per aquest cap de setmana una neteja de 
platges a la zona de Les Tres Cales. El pro-
pòsit de la iniciativa és contribuir a una mi-
llora de l’estat mediambiental dels indrets 
naturals i conscienciar a la població sobre la 
importància de l’acció directa.
 Aquest dissabte 27 d’agost a la tarda s’ini-
ciarà una neteja de zones costaneres a les 18 
h. El punt de trobada serà al pàrquing de la 
Cala Forn. 
 La trobada consistirà en una neteja de 
les deixalles trobades a la part de la sorra, 
tot i que els voluntaris aficionats a l’snorkel 
o aquells que disposin del material necessari 
per a l’acció, podran participar extraient bros-

sa del fons marí; una manera de refrescar-se, 
però també de col·laborar en la causa medi-
ambiental.
 L’objectiu de la iniciativa és deixar l’entorn 
net de microplàstics i altres residus que afec-
ten la flora i fauna del territori, i així ajudar a 
crear una consciència global sobre el consum 
que es fa d’un producte, des que es compra 
fins que s’han de tirar les seves restes. Així, 
amb aquesta acció directa, l’entitat vol posar 
en relleu la quantitat de residus que arriben 
al medi natural. 
 Els interessats en aquesta activitat es po-
den posar en contacte amb l’entitat, tant per 
inscriure’s com per respondre dubtes, al mail 
info@alcampresiduzero.com.

La Cala és l’escenari 
d’un curtmetratge de 
Carla Simón

‘Carta de mi madre para mi hijo’ és el 
títol del curtmetratge rodat a l’Ametlla 
de Mar, que s’estrenarà el pròxim 31 
d’agost. El film, d'Elàstica Films, dirigit 
per Carla Simón, -la prestigiosa direc-
tora catalana de cinema, coneguda per 
l’èxit de la pel·lícula Alcarràs-, també és 
protagonitzat per actrius de renom com 
Angela Molina, Cecilia Gómez i Ainet 
Jounou. Un projecte autobiogràfic i molt 
personal on l’autora explica les seves ex-
periències com a mare embarassada.
 La platja Xelín, el cementiri i una casa 
amb vistes a l’Àlia són els racons que ha 
escollit Simón per rodar aquest curtme-
tratge. La directora buscava un ambient 
tranquil amb costa verge i poc urbanitzat 
per plasmar aquesta història i s’ha sorprès 
del paratge que amaga la Cala. 
 Es tracta d’un encàrrec audiovisual 
de la marca Miu Miu que només portava 
com a premissa que els actors portessin 
la roba de la marca. Així l’autora va decidir 
ambientar el relat sobre la seva vida i el 
seu embaràs, explicant allò que vol que la 
seva mare difunta sàpiga sobre el seu fill.
 A banda dels paisatges caleros, el 
film també ha comptat amb figurants del 
municipi. L’audiovisual serà estrenat a les 
Jornades d’Autors del Festival de Venècia, 
que es duran a terme entre entre el 31 
d'agost i el 10 de setembre. i posterior-
ment, es podrà veurà a les plataformes 
digitals.

Els bitllets gratis de 
Renfe ja es poden 
adquirir
Des d’aquest dimecres ja es poden ad-
quirir els bitllets de Renfe gratis. Per 
aconseguir els de Mitja Distància, els 
usuaris han de registrar-se a la web i a 
les aplicacions de Renfe i dirigir-se a les 
màquines d’autovenda o de les taquilles 
de les estacions.
 Aquest abonament té una durada de 
quatre mesos, de l’1 de setembre i fins al 
31 de desembre, i caldrà pagar una fiança 
10 euros per a rodalies i 20 euros per als 
serveis de mitja distància. Aquest import 
es tornarà una vegada finalitzi el perío-
de de desplaçament gratuït, sempre que 
s’hagi realitzat un mínim de 16 viatges.
 Segons informa l’empresa ferroviària, 
a l’abonament hi constarà el DNI o telè-
fon mòbil del viatger.
  Arreu de l’estat ja hi ha més de 
300.000 persones que s’han registrat al 
web.
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Després de la parada per la situació sani-
tària, aquest estiu, els gegants de l’Ametlla 
de Mar han reprès la seva activitat amb 
total normalitat. Durant l’estiu, han ballat 
arreu de Catalunya, en municipis ebrencs 
i també en altres zones com Palamós o 
Tarragona. I properament, tenen pendent 
visitar altres llocs.
 Quan va arribar la pandèmia el març de 
2020, les sortides es van haver de parar, tot 
i que a principis d'aquell any, els gegants 
encara van sortir a ballar un últim cop per 
les Festes Majors de la Candelera. Aquesta 

pausa es va mantenir fins a finals de 2021, 
quan, de cara a l'hivern, la colla va comen-
çar a reactivar-se i va ser possible recuperar 
també la Trobada de Gegants de Candelera. 
A partir d'aquest esdeveniment, els gegants 
no només han sortit a ballar més, sinó que 
també ha començat a renàixer un interès per 
aquesta activitat de caràcter popular.
 Segons explica Rosa Cardona, tresorera 
de la colla gegantera de La Cala, «la Covid 
va interrompre un calendari de visites a altres 
municipis i ara, amb la represa de l'activitat, hi 
ha diversos llocs pendents de visitar».
 De moment, la colla gegantera segueix 
un calendari que el portarà a visitar pròxima-
ment altres municipis com Blancafort, Ullde-
cona o les Borges Blanques. Des de l’entitat 
celebren aquesta tornada la normalitat i ani-
men a més gent a unir-se mentre es prepa-
ren per al futur amb nous plans i projectes.

Fins al 7 de setembre es podrà veure una 
exposició, a l’Espai d’Interès Natural del 
Cap de Santes Creus, que vol conscienciar 
sobre l’abundància de residus que es llen-
cen en espais naturals i advertir sobre el pe-
rill que causen a l’ecosistema. L’exposició, 
oberta a tothom i creada per l’associació 
mediambiental Graëllsia i els alumnes de 
l’Escola Sant Jordi, s’emmarca dins del pro-
jecte d’apadrinament Libera.
 Els alumnes de 5è i 6è de primària de l’Es-
cola Sant Jordi han fet volar la seva imagina-
ció i han creat tortugues marines a partir de 
residus que han recollit durant jornades de 
neteja a les platges.
 Aquestes obres d’art s’han exposat al 

llarg del GR-92, entre la llacuna de l’Estany 
fins a les llacunes de Santes Creus i la Cala 
Llenya, i van acompanyades de cartells divul-
gatius sobre l’espai protegit. En total hi ha 7 
punts diferents.
 A banda de conscienciar sobre l’abun-
dància de residus que es llencen en espais 
naturals, la iniciativa també busca involucrar 
els més joves perquè descobreixin l’entorn i 
en facin difusió al públic en general.

Tortugues marines fetes amb residus s’exposen a 
l’aire lliure per conscienciar de la problemàtica

Els gegants caleros han ballat aquest estiu arreu 
de Catalunya

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:
- Els matins de dilluns a dissabte de 8 a 
14.00 h
- Les 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 és 
la J.Borges, al carrer Pau Casals, 54 tel 
urgències 608 93 55 76.

La Societat de Caça de La Cala se suma a 
la vaga impulsada pels caçadors de Girona 
i ha anunciat que tampoc iniciarà la tem-
porada de la caça major, el 4 de setembre. 
Aquesta decisió, generalitzada entre les 
colles de Catalunya, ve donada a causa 
del malestar amb la nova normativa del 
Departament d’Acció Climàtica de la Ge-
neralitat.
 Els caçadors caleros també han decidit 
que, de moment, no sortiran a caçar ni sen-
glars ni cabirols quan s’iniciï la temporada, 
i que només faran captures quan sigui ne-
cessari. Expliquen que el que ha portat a 
plantar-se han estat les últimes modificaci-
ons que el Govern ha inclòs dins l’ordre de 

vedes. I més en concret, el punt 8.3 que els 
obliga a comunicar a la Generalitat, 48 hores 
abans de la cacera, els cinc punts cardinals 
on duran a terme la batuda.
 El president de la Societat de Caça de 
La Cala, Albert Bouzas, apunta que «els ca-
çadors no decidim el punt exacte de la batuda 
fins al mateix dia» i afegeix que «hi ha altres 
normes de la nova llei de protecció animal que 
els perjudica».
 Els caçadors diuen que si comuniquen 
les batudes de manera incorrecta, en cas 
que hi hagi un accident es podrien quedar 
sense cobertura de les assegurances. Da-
vant d’aquesta “inseguretat jurídica”, la Fe-
deració Catalana de Caça va portar l’ordre 
de vedes davant la justícia i, com a mesura 
cautelar, va demanar deixar en suspens l’ar-
ticle 8.3 del reglament. Però els tribunals ho 
han desestimat, cosa que ja suposa haver-se 
d’esperar a què surti la sentència per veure 
què resol.

Els caçadors de l’Ametlla de Mar tampoc iniciaran 
la caça major en protesta de la nova normativa

Recta final de les activitats infantils i familiars d’estiu 
S’acaba l’agost i amb ell, l’agenda d’estiu. 
L’Ametlla de Mar ha ofert durant tot l’estiu 
una variada programació destinada a tots 
els públics i gustos. Entre les propostes que 
ha preparat la regidoria de festes al costat 
de diverses entitats col·laboradores, han 
destacat les activitats a l’aire lliure com el 
Dance Beach, els tornejos esportius, les 
tardes infantils els dimecres amb conta-
contes o els tallers de treballs manuals.
 Al voltant d’una trentena d’activitats han 
tingut lloc aquest estiu en diferents zones 
de la localitat, com la plaça Joan Miró o la 
platja de l'Alguer. Els caleros han rebut amb 
ganes aquests esdeveniments durant una 

temporada en què l'objectiu era tornar a la 
normalitat després de les restriccions per la 
Covid. 
 Així, s'han recuperat activitats com el 
correbars, que juntament amb la Xaranga 
Suquet Calero, va acompanyar els partici-
pants per cinc bars en una tarda d'ambient 
festiu i amb molta afluència de gent o la pro-
jecció de cinema amb sopar, on es va poder 
veure l'últim treball del cineasta Mario Pons.
 D'altra banda, destaquen també les acti-
vitats solidàries a favor de la investigació per 
l'esclerosi múltiple les tardes d'agost i la cur-
sa de relleus per la investigació pel càncer.
 Entitats, equipaments i associacions han 

posat el seu gra de sorra per dotar el poble 
d'activitat. En aquest sentit, el regidor de 
Festes, Jordi Llaó, valora molt positivament 
el desenvolupament de les activitats. 
 L’agenda conclourà amb una demostra-
ció de gimnàstica rítmica aquest divendres i 
dimarts vinent amb la projecció de Cinema 
a la Fresca, Spiderman, suspesa a causa del 
mal temps, que es transmetrà a l'hora i ubi-
cació habitual.

El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya, ja ha obert la convocatòria 
per sol·licitar les ajudes per les aturades 
pesqueres a causa de la veda de l’arros-
segament. Enguany, com a novetat, les 
subvencions van també dirigides als ar-
madors autònoms.
 Les ajudes, que es distribueixen a través 
de tres convocatòries, una a l’abril i dues a 
l’agost, corresponen als ajuts per la paralit-
zació temporal de l’activitat de l’arrossega-
ment corresponent al 2021-2022, que en 

el cas de La Cala va ser de 51 dies.
 D’aquesta manera, s’ajudarà a pal·liar la 
reducció d’ingressos de les empreses pes-
queres de l’arrossegament afectades per la 
reducció de dies del Ministeri. Una com-
pensació econòmica que variarà segons 
l’embarcació, segons els seus dies assignats 
i segons la seva mitjana d’ingressos diaris 
dels últims tres anys.
 A més, enguany «les subvencions també 
van dirigides als armadors autònoms, tant per 
les modalitats d’arrossegament com també 
d’encerclament i de palangre de superfície». 

Així ho explica Isabel Betoret, secretària de 
la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de 
Mar.
 La Generalitat destinarà un total de 6,3 
milions d’ajudes a Catalunya per pal·liar els 
efectes causats per les aturades i s’adap-
ta així a les noves bases reguladores per 
la concessió d’aquests ajuts, marcades en 
l’àmbit europeu.

Els ajuts per la veda dels pescadors s’estén pels 
armadors autònoms

S’organitza una neteja de platges per a aquest 
dissabte
L’entitat Al Camp Residu Zero ha organitzat 
per aquest cap de setmana una neteja de 
platges a la zona de Les Tres Cales. El pro-
pòsit de la iniciativa és contribuir a una mi-
llora de l’estat mediambiental dels indrets 
naturals i conscienciar a la població sobre la 
importància de l’acció directa.
 Aquest dissabte 27 d’agost a la tarda s’ini-
ciarà una neteja de zones costaneres a les 18 
h. El punt de trobada serà al pàrquing de la 
Cala Forn. 
 La trobada consistirà en una neteja de 
les deixalles trobades a la part de la sorra, 
tot i que els voluntaris aficionats a l’snorkel 
o aquells que disposin del material necessari 
per a l’acció, podran participar extraient bros-

sa del fons marí; una manera de refrescar-se, 
però també de col·laborar en la causa medi-
ambiental.
 L’objectiu de la iniciativa és deixar l’entorn 
net de microplàstics i altres residus que afec-
ten la flora i fauna del territori, i així ajudar a 
crear una consciència global sobre el consum 
que es fa d’un producte, des que es compra 
fins que s’han de tirar les seves restes. Així, 
amb aquesta acció directa, l’entitat vol posar 
en relleu la quantitat de residus que arriben 
al medi natural. 
 Els interessats en aquesta activitat es po-
den posar en contacte amb l’entitat, tant per 
inscriure’s com per respondre dubtes, al mail 
info@alcampresiduzero.com.

La Cala és l’escenari 
d’un curtmetratge de 
Carla Simón

‘Carta de mi madre para mi hijo’ és el 
títol del curtmetratge rodat a l’Ametlla 
de Mar, que s’estrenarà el pròxim 31 
d’agost. El film, d'Elàstica Films, dirigit 
per Carla Simón, -la prestigiosa direc-
tora catalana de cinema, coneguda per 
l’èxit de la pel·lícula Alcarràs-, també és 
protagonitzat per actrius de renom com 
Angela Molina, Cecilia Gómez i Ainet 
Jounou. Un projecte autobiogràfic i molt 
personal on l’autora explica les seves ex-
periències com a mare embarassada.
 La platja Xelín, el cementiri i una casa 
amb vistes a l’Àlia són els racons que ha 
escollit Simón per rodar aquest curtme-
tratge. La directora buscava un ambient 
tranquil amb costa verge i poc urbanitzat 
per plasmar aquesta història i s’ha sorprès 
del paratge que amaga la Cala. 
 Es tracta d’un encàrrec audiovisual 
de la marca Miu Miu que només portava 
com a premissa que els actors portessin 
la roba de la marca. Així l’autora va decidir 
ambientar el relat sobre la seva vida i el 
seu embaràs, explicant allò que vol que la 
seva mare difunta sàpiga sobre el seu fill.
 A banda dels paisatges caleros, el 
film també ha comptat amb figurants del 
municipi. L’audiovisual serà estrenat a les 
Jornades d’Autors del Festival de Venècia, 
que es duran a terme entre entre el 31 
d'agost i el 10 de setembre. i posterior-
ment, es podrà veurà a les plataformes 
digitals.

Els bitllets gratis de 
Renfe ja es poden 
adquirir
Des d’aquest dimecres ja es poden ad-
quirir els bitllets de Renfe gratis. Per 
aconseguir els de Mitja Distància, els 
usuaris han de registrar-se a la web i a 
les aplicacions de Renfe i dirigir-se a les 
màquines d’autovenda o de les taquilles 
de les estacions.
 Aquest abonament té una durada de 
quatre mesos, de l’1 de setembre i fins al 
31 de desembre, i caldrà pagar una fiança 
10 euros per a rodalies i 20 euros per als 
serveis de mitja distància. Aquest import 
es tornarà una vegada finalitzi el perío-
de de desplaçament gratuït, sempre que 
s’hagi realitzat un mínim de 16 viatges.
 Segons informa l’empresa ferroviària, 
a l’abonament hi constarà el DNI o telè-
fon mòbil del viatger.
  Arreu de l’estat ja hi ha més de 
300.000 persones que s’han registrat al 
web.



A punt de finalitzar-se l’actuació del nou 
vial del carrer Camarles. Es tracta del tram 
que comprèn el carrer Hort d’Albacar fins 
a l’11 de setembre, que estava sense urba-
nitzar i s’ha adequat integralment creant 
un nou vial. La setmana vinent, s’obrirà la 
circulació d’aquest carrer que serà d’una 
única direcció i permetrà l’estacionament 
de més d'una vintena de vehicles.
 L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar està 
ultimant els detalls d’aquest nou vial per-
què es posi en funcionament abans de l’ini-
ci del curs escolar i pugui donar servei a les 
famílies que freqüenten la zona a causa de 
la seva proximitat amb els centres educa-
tius.

 Els treballs han consistit en l’anivella-
ment del terreny, la instal·lació de diversos 
serveis com l'aigua i el clavegueram, la plan-
tació d’arbres i l’habilitació d’una calçada i 
voreres amb la seva posterior pavimentació 
amb asfalt. 
 Aquests dies s'ha procedit a la senyalit-
zació horitzontal, és a dir la pintura viària, 
i resta pendent la col·locació dels senyals 
de trànsit, que es farà en els propers dies.  
També s'instal·larà un enllumenat provisio-
nal a l’espera del definitiu que arribarà les 
pròximes setmanes. 
 La circulació de vehicles serà d’una úni-
ca direcció, del carrer Hort d’Albacar direc-
ció a l’11 de setembre, permetent així la 

creació de més d’una vintena d’estaciona-
ments a la banda dreta del carrer.
 La zona d’estacionament no està deli-
mitada per places, però sí que disposa de 
dues places per discapacitats i un espai per 
vehicles de transport públic.
 L’alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, celebra la seva obertura i apunta que 
«ha estat una actuació de gran envergadura 
perquè serveix com a connector entre les zo-
nes habitades i la zona on es troben els cen-
tres educatius».
 El projecte, finançat majoritàriament 
pel Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona, ha tingut un cost 
final de 157.632 € amb IVA.

Butlletí Setmanal n. 401/  26 d'agost de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Nou vial del carrer Camarles.

El nou vial del carrer Camarles 
s’obrirà la setmana vinent
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Als pròxims dies, s'instal·larà la senyalització vertical i l'enllumenat.
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Relleus solidaris de la Lliga Contra el Càncer a 
l'Alguer

La platja de l'Alguer acollirà, aquest diu-
menge entre les 10 i les 11 h del matí, els 
Relleus Solidaris de la Lliga contra el Càn-
cer amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de l'Ametlla de Mar.
 Es tracta d'una activitat que s'ha orga-
nitzat també a altres poblacions del territori 
i que té l'objectiu de recaptar diners en be-
nefici de la investigació i l'adquisició de ma-
terial mèdic per a la lluita contra el càncer.

 Com ja va passar l'any passat, l'empresa 
Mar Natura col·labora amb l'activitat, apor-
tant els seus caiacs, els quals s'utilitzaran 
per fer els relleus a mar.
 Dolors Espuny, presidenta de la Lliga con-
tra el Càncer a l'Ametlla de Mar explica que 
«per participar només cal anar mitja hora abans, 
a les 9.30 h a apuntar-se i donar 5 euros».
 Per la seva part, el regidor d'Esports Jor-
di Llaó, detalla que «l'any passat l'activitat ja 
va anar molt bé i esperem que aquest any la 
gent torni a col·laborar en la causa».
 Els donatius seran d'un mínim de 5 € 
amb l'adquisició d'una polsera solidària. Els 
interessats no cal que facin cap inscripció 
prèvia com altres anys i es poden personar 
a la platja de l'Alguer a partir de les 09.30 h 
per participar en l'activitat.

Aquest divendres finalitza el Gimnàs-
tic Camp, el campus de gimnàstica 
rítmica que ha organitzat l’Àrea Mu-
nicipal d’Esports de l’Ametlla de Mar 
durant aquests mesos d’estiu dins dels 
campus i activitats esportives munici-
pals i ho faran amb una demostració.
 Les gimnastes participants aprofi-
taran la fi de les classes, per oferir una 
demostració pública a l’aire lliure, que 
tindrà lloc aquest divendres a les 22.00 
h a la plaça Joan Miró. Hi seran tant les 
gimnastes del campus com les gimnas-
tes federades de la secció, que ja s’estan 
preparant per a una nova temporada de 
competicions que començarà a l’octubre.
 A la demostració actuaran prop 
d’una trentena de gimnastes, sigui en 
grup, format duet o individual per mos-
trar les seves habilitats amb diferents 
disciplines de la gimnàstica rítmica com 
la pilota, la cinta, el cèrcol, les maces o 
la corda.

Cloenda del 
Gimnàstic Camp 
i demostració a la 
plaça Joan Miró

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

2 6 agost - DIVENDRES

2 8 agost - DIUMENGE

≈ 22.00 h – A la plaça Joan Miró, demostració 
gimnàstica rítmica, a càrrec de la secció de 
Rítmica de l'AME de l’Ametlla de Mar.

≈ 10.00 h – Sortida solidària en caiac per la 
lluita contra el càncer, a la platja de l'Alguer-

3 0 agost - DIMARTS

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, Cinema a 
la Rresca: “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, fins al 31 d'agost.

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

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar disputarà dissabte a les 
19 h el segon partit d’aquesta pretem-
porada i ho farà a casa davant del Jesús 
Catalònia, equip recent ascendit a la 2a 
Catalana després de proclamar-se campió 
de la 3a Catalana la passada temporada.
 Els caleros van disputar, el passat cap 
de setmana, el primer partit d'aquesta pre-
temporada, guanyant per 1 gol a 2 al camp 
del Miami Platja, equip de la 3a Catalana.
Els de l'Ametlla de Mar, que dimarts 16 
d'agost van començar els entrenaments de 
la pretemporada, es van imposar amb gols 
de Jordi Llaó i Emmanuel.
 De moment, l'equip s'ha reforçat amb 
el porter Eric Segarra i l'extrem Albert Gor-
do, a més del retorn de Xavi Fages i Robert 
Brooksbank, després que tots els jugadors 
forans de la temporada passada fossin bai-
xa.
 Tot i els esforços de la junta directiva 
per signar un davanter golejador, encara 

no ha estat possible fins al dia d'avui. Rafel 
Aixart és el president de la secció esportiva 
de la Societat.
 Els caleros tenen diversos partits de 
preparació d'aquí al debut a la lliga. Dis-
sabte 27 d'agost jugaran a casa davant del 
Jesús Catalònia de la 2a Catalana. Dissabte 
dia 3 de setembre jugaran un triangular a 
Camarles i el dia 7 al Camp del Mora las 
Nova. El dia 10 es jugarà el trofeu Josep 
Pallarès amb el Remolins-Bítem i l'Espanya 
Canonja, mentre que el dia 15 es jugarà al 
camp de l'Ampolla de la 2a Catalana. Final-
ment, el divendres 23, hi haurà un partit de 
preparació davant del filial calero de la 4a 
Catalana.
 Cal recordar que els caleros obriran la 
seva participació en la lliga al camp del Flix 
el dissabte dia 1 d'octubre. El primer partit 
dels de l'Ametlla de Mar a casa, serà a la 
setmana següent, el 8 d'octubre davant del 
Santa Bàrbara.

La Cala jugarà el segon 
partit de pretemporada 
davant del Jesús 
Catalònia

E S P O R T S


