
 

L'activista calera Montse González 
serà l'encarregada d'hissar la bande-
ra durant l'acte institucional de l'11 
de setembre d'enguany. González ha 
estat escollida pel govern municipal 
per participar en aquest acte solem-
ne, i posterior parlament, durant l'ac-
te per a la Diada Nacional a l'Ametlla 
de Mar.
	 Segons	l'activista,	«és un honor que 
se m'encomani aquesta tasca, no només 
per mi, sinó per tota la gent a qui repre-
sento». 
	 A	més,	González	remarca	la	impor-
tància	 de	 la	 festivitat	 per	 reivindicar	
una	identitat	i	una	cultura	pròpia	i	per	
defensar	trets	com	l'idioma.
	 Pel	 que	 fa	 a	 l'acte,	 es	 farà	 com	
habitualment	 a	 la	 plaça	 Catalunya	 i	
després	hi	haurà	servei	d'autocar	per	
desplaçar-se	fins	a	Barcelona.

Montse González 
hissarà la senyera 
l'11 de setembre

El nou curs escolar 2022-2023 s’inicia el 
pròxim dilluns 5 de setembre per a l'alum-
nat d'infantil i primària i el dimecres 7, per 
als de l'ESO, batxillerat i formació profes-
sional. Els centres educatius de l’Ametlla 
de Mar ja ho tenen tot a punt per aquest 
curs que arriba amb un nou calendari, 
nous projectes acadèmics i sense mesu-
res covid.

L'Escola Sant Jordi incorpora la vela i 
l'hoquei patins al seu currículum
El	pròxim	dilluns,	gairebé	500	alumnes	co-
mençaran	un	nou	curs	a	l’Escola	Sant	Jor-
di.	Entre	els	canvis	hi	ha	l’avançament	del	
calendari	 una	 setmana	 abans	 del	 que	 és	
habitual	i	l’hora	del	lleure.	I	és	que	durant	
el	mes	de	setembre,	les	activitats	gratuïtes	
de	lleure	seran	d’una	hora	al	dia;	a	l’Escola	
Sant	Jordi,	per	exemple,	l’horari	lectiu	serà	

de	9	a	13	h	i	els	alumnes	tindran	la	possibi-
litat	de	fer	una	hora	més	voluntària	i	gratu-
ïta	fins	a	les	14	h,	quan	s’inicia	el	servei	de	
menjador	i	d’autocars.
	 Ambdós	canvis,	implantats	des	del	De-
partament	 d’Educació	 de	 la	 Generalitat,	
tenen	 com	a	objectiu	 reduir	 el	 temps	de	
desconnexió	dels	infants	de	l’escola,	afavo-
rir	l’equitat	i	facilitar	la	conciliació	familiar;	
una	idea	que	els	sindicats	de	docents	qües-
tionen	obertament.
	 Com	 a	 noves	 metodologies,	 l'Escola	
Sant	 Jordi	 incorpora	 la	 vela	 al	 seu	 currí-
culum	ordinari	dins	 l'assignatura	d’Educa-
ció	Física	pels	de	6è	de	primària	 i	 també	
l'hoquei	patins,	pels	de	4t.	La	directora	de	
l’Escola,	Fàtima	Garcia,	explica	que	 «el curs 
passat ja vam fer un pilotatge de vela amb 
els de 5è i enguany amb la Federació Cata-
lana de Vela faran 20 sessions de vela els de 

6è. I gràcies a una proposta de la Federació 
Catalana de Patinatge, els de 4t també faran 
hoquei patins a Educació Física».
	 Una	altra	novetat	és	la	ràtio	a	P3	que	
baixa	de	25	a	20	alumnes.	Pel	que	fa	a	les	
proves	d’avaluació	a	6è	de	primària	també	
hi	ha	canvis;	els	alumnes	s’hauran	de	sot-
metre	en	una	prova	d’expressió	oral	de	les	
tres	llengües,	al	mes	de	març.
	 El	centre	calero	continuarà	duent	a	ter-
me	diversos	projectes	educatius	com	l’hort	
escolar,	reconegut	com	a	pràctica	de	refe-
rència	que	ha	comptat	amb	la	col·laboració	
Centre	de	Menors	de	Sant	Jordi.	I	el	de	la	
Ràdio	Sant	Jordi,	gràcies	a	l’estudi	radiofò-
nic	es	van	habilitar	al	centre,	fa	uns	anys,	
amb	la	donació	de	l’extinta	Associació	Me-
diterrània	i	a	la	cessió	d’equips	de	La	Cala	
RTV.
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    Mural de la porta principal de l'Escola Sant Jordi.

Tot a punt per un 
nou curs escolar 
que arriba més aviat 
que mai

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

Més d'un miler d'alumnes iniciaran el curs la setmana vinent als diferents centres educatius caleros.
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Clouen amb èxit els campus i activitats 
esportives d’estiu

El passay divendres dia 26 d’agost van 
cloure els Campus i Activitats Esportives 
municipals Estiu 2022, organitzats per la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, al llarg dels mesos de 
juliol i agost.
	 Una	de	les	principals	novetats	d’aquest	
any	era	 la	concentració	en	horari	matinal	
de	la	major	part	d’activitats,	de	les	9	h	del	
matí	a	 les	14	h	de	 la	 tarda.	Als	habituals	
Camp	Kids	i	Júnior	Camp,	es	van	afegir	el	
Futbol	Camp	i	el	Gimnàstic	Camp.
	 La	 Gimnàstica	 Rítmica	 de	 competició	
només	ha	anat	destinada	a	gimnastes	fe-

derades	i	s’ha	desenvolupat	al	Poliesportiu	
Municipal	Galetet	als	matins	de	9	h	a	11.30	
h	per	on	hi	ha	passat	uns	200	nens	i	nenes.	
A	la	tarda	s’han	concentrat	altres	propostes	
com	el	curset	de	natació	 i	el	Tecni	Pàdel,	
tant	per	a	nens	com	per	a	adults,	amb	una	
trentena	de	participants.
	 Sílvia	Argentó,	coordinadora	de	l’AME,	
està	molt	contenta	de	com	ha	anat	i	n’ha	fet	
una	bona	valoració:	 «després de dos anys, 
hem pogut dur a terme les activitats amb tota 
normalitat. Sobretot al matí, hem tingut els 
campus plens i a les tardes també han tingut 
bona acceptació i cal agrair a les famílies que 
han confiat de nou en nosaltres».
	 L’activitat	s’ha	dividit	per	setmanes	du-
rant	els	mesos	de	juliol	i	agost.
	 L’Àrea	Municipal	d’Esports	ha	comptat	
amb	la	col·laboració	per	alguna	de	les	acti-
vitats	organitzades	de	Hachiko	Ebre,	Mar	
Natura	 o	 el	 Club	 Nàutic	 de	 l’Ametlla	 de	
Mar.

Continua a la pàgina següent

Dijous passat, la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament va voler fer un reconeixe-
ment al Club de Twirling de l’Ametlla 
de Mar després de la seva temporada 
d’èxits i d’haver assolit resultats molt 
positius en campionats internacionals 
com el World Baton Twirling Champi-
onship o el Eurotwirl.
	 Aquesta	temporada,	per	primera	ve-
gada	en	la	història	del	Club,	els	atletes	ca-
leros	han	aconseguit	entrar	en	individuals	
en	una	Semifinal	a	nivell	mundial	i	es	van	
classificar	5ns	del	món	en	parelles.
	 L’alcalde	 de	 l’Ametlla	 de	 Mar,	 Jordi	
Gaseni,	 apunta	que	 «hem volgut fer un 
reconeixement a l’esforç de tot el Club».

L’Ajuntament fa 
un reconeixement 
al Club de Twirling 
pels seus èxits

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar disputarà, aquest dis-
sabte 3 de setembre, al 18è Trofeu Balcó 
del Delta a Camarles, una competició en 
format triangular que l’enfrontarà al Ca-
marles com a organitzador i al Pinell.
	 Aquest	serà	el	tercer	compromís	de	la	
pretemporada	pels	caleros.	Pel	que	fa	als	
rivals,	el	Camarles	és	equip	de	2a	Catalana,	
mentre	que	el	Pinell	juga	a	la	4a	Catalana.
	 L’equip	calero	va	perdre	per	2	gols	a	3	
dissabte	passat	davant	del	Jesús	Catalònia	
en	el	segon	partit	de	preparació	d'aquesta	
temporada.	Els	caleros	van	fer	un	bon	partit	
i	 la	derrota	no	va	 arribar	fins	 als	 instants	
finals.
	 La	Cala	va	començar	el	partit	malament,	
ja	que	al	cap	de	pocs	minuts	va	encaixar	el	
primer	gol,	després	de	cometre	un	penal.	
Així	i	tot,	els	caleros	es	van	refer	i	van	acon-

seguir	empatar	també	de	penal.
	 A	la	segona	part,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	
van	crear	més	perill	i	van	igualar	més	el	joc	
dels	visitants,	equip	que	cal	recordar	que	la	
temporada	passada	va	quedar	campió	del	
grup	a	la	3a	Catalana	i	que	aquest	any	ju-
garà	a	la	2a	Catalana.
	 Amb	un	segon	gol	de	Callau	Sergi	Ca-
llau	després	d'una	errada	de	la	defensa	vi-
sitant	 i	amb	empat	al	marcador,	quan	tot	
semblava	indicar	que	s'arribaria	al	final	amb	
empat	a	dos,	va	arribar	el	gol	del	Catalònia,	
sense	temps	de	reacció	pels	locals.
	 Per	la	seva	part,	el	filial	que	milita	a	la	
4a	Catalana	i	que	aquesta	setmana	ha	co-
mençat	els	entrenaments	de	pretempora-
da,	jugarà	dissabte	a	les	19	h	a	casa	davant	
del	Camarles	B.

La Cala juga dissabte 
un triangular amb 
Camarles i Pinell

E S P O R T S Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de les 
Terres de l'Ebre, fins a l'11 de setembre.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra Mundial 
al golf de Sant Jordi, fins a l'11 de setembre.

≈ Exposició de Pintura de Cristina Quereda 
Asens, fins a l'11 de setembre.

Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h i de 
17.30 a 20.30 h.



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

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 
Correbars o el Dance Beach, els tornejos 
esportius o les tardes infantils dels dime-
cres amb  conta-contes o tallers.
	 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	tempora-
da	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.	El	regidor	de	Festes,	Jordi	Llaó,	ha	
valorat	 molt	 positivament	 el	 desenvolupa-
ment	d’aquestes	activitats.
	 Des	de	la	regidoria	de	Festes	també	han	
avançat	que	de	cara	a	 la	vespra	de	l’11	de	
setembre	hi	haurà	una	actuació	musical	i	du-
rant	la	Diada	Nacional	de	Catalunya	es	faran	
els	actes	commemoratius	tradicionals.

Finalitza l’agenda d’estiu

C O M U N I C A T S
▪	L'Ajuntament comunica que ja està oberta 
la circulació del nou vial del carrer Camarles.

▪	 L'AMPA de l'INS Candelera informa els 
alumnes de 1r a 4t ESO que hagin optat 
pel reciclatge de llibres, que poden passar 
a recollir els llibres els dies 5, 6 i 7 de 
setembre a les tardes de 16:30 a les 19:30 
h, a la cantina de l'Institut.

▪ L'horari d'estiu del Mercat Municipal 
durant el setembre: els matins de dilluns 
a dissabte de 8 h a 14.00 h i la tarda de 
divendres de 17 h a 20 h.

▪	La farmàcia  que entra en guàrdia és la 
de A.Aytés.

Primer pas per desencallar el clavegueram i 
asfaltatge pendent a la urbanització de Calafat 
El passat dijous, la junta de govern va apro-
var inicialment les obres pendents de cla-
vegueram i asfaltatge a la urbanització de 
Calafat. Una actuació, que anirà a càrrec de 
l’empresa promotora, Promocions Calafat, 
valorada en prop de 4 milions d’euros i que 
posarà fi al projecte d’urbanització encallat 
durant anys.
	 Les	 obres	 previstes	 abasten	 principal-
ment	la	xarxa	de	clavegueram	de	tota	la	ur-
banització.		En	total	es	preveu	construir	més	
de	20.000	metres	lineals	de	xarxa	de	clave-
gueram	i	pavimentar	una	setantena	de	trams	

de	carrers	on	mancava	la	vorera	i	l’asfalt,	és	
a	dir,	el	projecte	contempla	actuar	a	un	total	
de	superfície	d’uns	30.000	m2.
	 Una	obra	que	serà	possible	gràcies	a	la	
posada	 en	marxa	 del	 projecte	 de	 la	 cons-
trucció	de	la	depurada	de	les	urbanitzacions	
nord,	 impulsat	 per	 l’Agència	 Catalana	 de	
l’Aigua,	que	anirà	en	paral·lel	a	aquesta	nova	
xarxa	de	clavegueram.
	 L’alcalde	de	l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Ga-
seni,	 apunta	 que	 «es tracta d’una actuació 
rellevant i històrica que dotarà dels serveis 
necessaris a la urbanització».

	 El	 projecte	 s'ha	 aprovat	 inicialment	 i	
ha	de	seguir	la	seva	tramitació	urbanística,	
que	abasta	 informes	 sectorials	d'adminis-
tracions	 i	 empreses	 de	 subministrament	
afectades.	La	tramitació,	per	això,	no	hau-
ria	d'allargar-se	més	de	6	mesos	 i	 la	seva	
execució	es	prepara	per	ser	iniciada	durant	
l’any	vinent.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha sig-
nat un acord amb Balfegó, l’empresa es-
pecialitzada en pesca, aqüicultura i co-
merç de tonyina roja, per fer una permuta 
de parcel·les situades al polígon industrial. 
La permuta permetrà ampliar l’espai mu-
nicipal on hi ha situat la brigada, el SUM i 
la Policia Local.
	 El	 consistori	 té	 en	 propietat	 diverses	
parcel·les	al	polígon	 industrial,	 una	de	 les	
quals	es	troba	localitzada	a	la	mateixa	zona	
on	Balfegó	ha	adquirit	terrenys	per	cons-

truir	la	seva	nova	nau.	L’empresa	calera	es	
va	mostrar	interessada	en	aquesta	parcel·la	
municipal	i	al	veure	que	en	disposava	d’una	
correlativa	a	l’espai	on	hi	ha	la	Policia	Mu-
nicipal,	el	SUM	o	la	brigada,	ambdues	parts	
han	 arribat	 a	 un	 acord	per	permutar	 una	
parcel·la	per	l’altra.	
	 D’aquesta	 manera,	 l’Ajuntament	 ator-
garà	als	serveis	essencials	i	d’emergències	
municipals	800	m2	més	d’espai	i	l’empresa	
podrà	gaudir	de	més	metres	quadrats	per	la	
seva	nova	nau.

 
 
 
 
	 L’alcalde	del	municipi,	Jordi	Gaseni,	re-
marca	 que	 «serà una operació beneficiosa 
per ambdues parts, ja que permetrà donar un 
millor servei a la brigada, el SUM o la Policia 
Local».
	 Ara,	 la	permuta	s’ha	aprovat	per	 junta	
de	govern	i	durant	els	pròxims	dies,	es	fir-
marà	davant	de	notari.

L’Ajuntament tanca un acord de permuta amb 
Balfegó

Comencen les inscripcions a les activitats 
esportives municipals d'hivern

L’Àrea Municipal d’Esports de l’Ametlla de 
Mar ja ha obert les inscripcions per partici-
par en les activitats esportives municipals 
que s’engegaran aquest pròxim mes de se-
tembre i s’allargaran fins al juny de 2023.
	 A	la	programació	d’activitats	trobem	les	
habituals	com	la	natació	d’iniciació,	esporti-
va	o	per	a	adults,	pàdel,	futbol	en	les	cate-
gories	de	patufets	fins	a	cadet,	gimnàstica	
rítmica,	multiesports,	gimnàstica	per	a	jubi-
lats,	 taekwondo,	dance	kids	 i	psicomotrici-
tat	 kids.	També	s’inicia	 la	 temporada	per	a	
la	utilització	de	les	instal·lacions	de	gimnàs	i	
piscina	del	cem	La	Cala	i	la	realització	d’ac-
tivitats	individuals	o	dirigides,	entrenaments	
personals	de	fitness,	de	natació,	de	pàdel	o	
de	psicomotricitat.
	 Aquest	any	s’han	posat	a	l’abast	dels	usu-
aris,	 dues	 ofertes	 familiars:	 un	 abonament	

per	 als	 components	d’una	 família	 amb	fills	
de	fins	a	18	anys	de	95	€	més	el	pagament	
d’una	matrícula,	 i	 de	 85	 €	 pel	mateix	 cas,	
però	amb	fills	de	fins	a	13	anys.
	 A	més,	 pels	 estudiants,	 hi	 ha	matrícula	
gratuïta	 amb	 abonaments	 de	 8,90	 €	 pels	
alumnes	de	l’Escola	Sant	Jordi	i	de	24,67	€	
pels	de	l’Institut	Candelera.
	 També	s’ofereixen	descomptes	a	aquells	
que	es	donen	d’alta	per	primera	vegada,	amb	
un	import	de	la	matrícula	de	30	euros.	I	un	
5%	de	descompte	per	la	pràctica	de	dues	o	
més	activitats	o	per	dos	o	més	germans	que	
practiquin	activitats.
	 Jordi	Llaó,	regidor	d’Esports,	espera	tor-
nar	a	les	xifres	de	practicants	d’abans	de	la	
pandèmia.
	 A	banda	de	 les	 activitats	 esportives,	 el	
cem	La	Cala	disposa	de	l’espai	salut	amb	cita	
prèvia,	que	ofereix	serveis	d’osteopatia,	fisi-
oteràpia,	massatges,	bronzejat	artificial,	es-
tètica	i	fotodepilació.
	 Els	 interessats	poden	posar-se	en	con-
tacte	amb	l’Àrea	Municipal	d’Esports,	ja	sigui	
de	manera	presencial	a	les	instal·lacions	es-
portives,	trucant	al	977	45	10	38	o	mitjan-
çant	 l’adreça	 electrònica	 cemlacala@amet-
llamar.cat.

S’allarguen les 
exposicions del CIP 
fins a l’11 de setembre

Tot i que l’agenda d’estiu va cloure 
aquest 30 d’agost, les diferents àrees de 
l’Ajuntament donaran continuïtat a les 
exposicions que es poden visitar al Cen-
tre d’Interpretació de la Pesca fins al dia 
11 de setembre.
	 El	passat	dimarts	amb	la	projecció	de	
la	pel·lícula	Spiderman	al	Cinema	a	la	Fres-
ca,	van	cloure	els	actes	previstos	a	l’agen-
da	d’estiu	corresponents	al	mes	d’agost.	
Arribats	en	aquest	punt,	les	Àrees	de	Cul-
tura	i	Turisme	de	l’Ajuntament	de	l’Ametlla	
de	Mar	han	decidit	mantenir	obertes	les	
exposicions	del	Centre	d’Interpretació	de	
la	Pesca	fins	al	diumenge	11	de	setembre.
	 Es	tracta	de	l’exposició	de	les	fotogra-
fies	guanyadores	i	finalistes	del	22è	Con-
curs	de	Fotografia	de	les	Terres	de	l’Ebre	
i	la	dels	Vaixells	Enfonsats	al	Golf	de	Sant	
Jordi	durant	la	1a	Guerra	Mundial.	I	tam-
bé	continuarà	oberta	al	públic	l’exposició	
de	la	pintora	Cristina	Quereda	Asens.
	 L’horari	del	CIP	al	matí	canvia	i	obrirà	
de	dilluns	a	diumenge	d’10	h	a	13	h	i	de	
17.30	h	a	20.30	h	a	la	tarda.
	 A	 més,	 recordem	 que	 es	 mantenen	
fins	al	15	de	setembre	tant	les	visites	gui-
ades	a	les	Fortificacions	de	la	Guerra	Civil,	
com	les	Passejades	Històriques	pels	car-
rers	de	l’Ametlla	de	Mar.	Es	duen	a	terme	
en	dimarts	i	dijous.	La	de	les	Fortificacions	
a	les	10	h	del	matí	i	les	Passejades	a	les	19	
h	de	la	tarda.

L'Institut Candelera inicia el curs amb 
un nou currículum a 1r de batxillerat
El	canvi	més	important	del	curs	escolar	és	el	
del	nou	currículum	que	es	començarà	a	des-
plegar	a	infantil,	primària	i	ESO	i	batxillerat.		
A	l’Institut	Candelera,	a	diferència	de	l’Esco-
la	que	té	un	any	de	marge	per	aplicar-lo,	a	
1r	de	batxillerat	cal	fer-ho	a	partir	d'aquest	
setembre	perquè	l'any	2024	hi	ha	una	nova	
selectivitat.	La	nova	prova	d'accés	a	la	uni-
versitat	serà	més	competencial.	El	principal	
canvi	dels	currículums	és	a	la	metodologia	
d'aprenentatge.	 Serà	 menys	 memorística	
que	fins	ara	i	hi	haurà	una	tendència	a	tre-
ballar	per	competències	i	per	projectes.
	 El	 director	 de	 l’Institut,	Benjamí	Torné,	
apunta	que	«s’anirà aplicant el nou currícu-
lum progressivament».
	 El	centre	de	secundària	calero	continua-
rà	fomentant	la	competència	lingüística	amb	
l’Acreditació	Erasmus,	Label	France.	De	fet	
està	 a	 l’espera	 de	 rebre	 la	 distinció	 Label	
France,	després	de	la	visita	el	curs	passat	del	
cònsol	general	de	França,	Olivier	Ramadour,		
al	municipi,	que	donarà	més	prestigi	al	cen-
tre.	

La gratuïtat a la Llar 2 és el canvi més 
important del nou curs a la Llar d'In-
fants Xerinola
Pel	que	fa	a	infantil,	a	partir	d'aquest	curs,	
escolaritzar	els	infants	en	l'últim	curs	de	les	
escoles	bressol,	P2,	és	gratuït.	La	gratuïtat	
s'aplica	al	miler	de	llars	d'infants	públiques	
catalanes,	 entre	 elles	 la	 Llar	 d’Infants	 Xe-
rinola.	És	una	de	 les	novetats	amb	 la	qual	
empren	el	curs	el	centre	calero.	
	 Fins	ara,	les	llars	d’infants	municipals	teni-
en	tres	fonts	de	finançament:	la	Generalitat,	
els	Ajuntaments	i	les	famílies,	que	aportaven	
uns	1.600	euros	per	alumne	i	curs,	que	su-
maven	un	total	de	4.800	euros	per	alumne	i	
curs,	aproximadament,	segons	les	quotes	del	
centre.	Enguany,	 la	Generalitat	es	compro-
met	a	doblar	la	seva	aportació	fins	als	1.600	
euros	per	alumne	i	any	a	les	escoles	bressol	
per	cobrir	la	part	de	les	famílies.	D’aquesta	
manera,	les	famílies	de	la	Llar	d’Infants	Xe-
rinola	no	hauran	de	pagar	les	hores	lectives	
pels	 infants	matriculats	 a	 I2,	en	 l’horari	de	
8.30	a	14	h,	ja	que	de	8.30	a	9	h	correspon	
a	l’entrada	relaxada	dels	infants.	
 «De moment hi ha 38 places ocupades de 

les 60 disponibles» explica	 la	 directora	 del	
centre,	Consol	Ferré,	que	diu	que	«espera-
vem més matriculació, per això hem deixat 
obert el període de matriculació».
	 A	banda,	els	infants	de	la	Llar	2	inicien	
el	 curs	 amb	 un	 nou	 projecte:	 ‘Aprenem	 i	
compartim	amb	els	iaios	i	iaies’,	que	consis-
tirà	en	dur	a	terme	dues	activitats	al	mes,	a	
partir	de	l’octubre,	amb	els	avis	i	àvies	de	la	
residència	l’Onada.	A	més,	els	més	menuts	
continuaran	treballant	amb	l’hort.
	 A	 tots	 els	 centres	 educatius	 es	 deixen	
d’aplicar	les	mesures	covid,	tot	i	que	alguns	
mantenen	algunes	entrades	i	els	grups	del	
pati	que	han	funcionat.

Segueix de la pàgina anterior
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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 
Correbars o el Dance Beach, els tornejos 
esportius o les tardes infantils dels dime-
cres amb  conta-contes o tallers.
	 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	tempora-
da	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.	El	regidor	de	Festes,	Jordi	Llaó,	ha	
valorat	 molt	 positivament	 el	 desenvolupa-
ment	d’aquestes	activitats.
	 Des	de	la	regidoria	de	Festes	també	han	
avançat	que	de	cara	a	 la	vespra	de	l’11	de	
setembre	hi	haurà	una	actuació	musical	i	du-
rant	la	Diada	Nacional	de	Catalunya	es	faran	
els	actes	commemoratius	tradicionals.

Finalitza l’agenda d’estiu

C O M U N I C A T S
▪	L'Ajuntament comunica que ja està oberta 
la circulació del nou vial del carrer Camarles.

▪	 L'AMPA de l'INS Candelera informa els 
alumnes de 1r a 4t ESO que hagin optat 
pel reciclatge de llibres, que poden passar 
a recollir els llibres els dies 5, 6 i 7 de 
setembre a les tardes de 16:30 a les 19:30 
h, a la cantina de l'Institut.

▪ L'horari d'estiu del Mercat Municipal 
durant el setembre: els matins de dilluns 
a dissabte de 8 h a 14.00 h i la tarda de 
divendres de 17 h a 20 h.

▪	La farmàcia  que entra en guàrdia és la 
de A.Aytés.

Primer pas per desencallar el clavegueram i 
asfaltatge pendent a la urbanització de Calafat 
El passat dijous, la junta de govern va apro-
var inicialment les obres pendents de cla-
vegueram i asfaltatge a la urbanització de 
Calafat. Una actuació, que anirà a càrrec de 
l’empresa promotora, Promocions Calafat, 
valorada en prop de 4 milions d’euros i que 
posarà fi al projecte d’urbanització encallat 
durant anys.
	 Les	 obres	 previstes	 abasten	 principal-
ment	la	xarxa	de	clavegueram	de	tota	la	ur-
banització.		En	total	es	preveu	construir	més	
de	20.000	metres	lineals	de	xarxa	de	clave-
gueram	i	pavimentar	una	setantena	de	trams	

de	carrers	on	mancava	la	vorera	i	l’asfalt,	és	
a	dir,	el	projecte	contempla	actuar	a	un	total	
de	superfície	d’uns	30.000	m2.
	 Una	obra	que	serà	possible	gràcies	a	la	
posada	 en	marxa	 del	 projecte	 de	 la	 cons-
trucció	de	la	depurada	de	les	urbanitzacions	
nord,	 impulsat	 per	 l’Agència	 Catalana	 de	
l’Aigua,	que	anirà	en	paral·lel	a	aquesta	nova	
xarxa	de	clavegueram.
	 L’alcalde	de	l’Ametlla	de	Mar,	Jordi	Ga-
seni,	 apunta	 que	 «es tracta d’una actuació 
rellevant i històrica que dotarà dels serveis 
necessaris a la urbanització».

	 El	 projecte	 s'ha	 aprovat	 inicialment	 i	
ha	de	seguir	la	seva	tramitació	urbanística,	
que	abasta	 informes	 sectorials	d'adminis-
tracions	 i	 empreses	 de	 subministrament	
afectades.	La	tramitació,	per	això,	no	hau-
ria	d'allargar-se	més	de	6	mesos	 i	 la	seva	
execució	es	prepara	per	ser	iniciada	durant	
l’any	vinent.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha sig-
nat un acord amb Balfegó, l’empresa es-
pecialitzada en pesca, aqüicultura i co-
merç de tonyina roja, per fer una permuta 
de parcel·les situades al polígon industrial. 
La permuta permetrà ampliar l’espai mu-
nicipal on hi ha situat la brigada, el SUM i 
la Policia Local.
	 El	 consistori	 té	 en	 propietat	 diverses	
parcel·les	al	polígon	 industrial,	 una	de	 les	
quals	es	troba	localitzada	a	la	mateixa	zona	
on	Balfegó	ha	adquirit	terrenys	per	cons-

truir	la	seva	nova	nau.	L’empresa	calera	es	
va	mostrar	interessada	en	aquesta	parcel·la	
municipal	i	al	veure	que	en	disposava	d’una	
correlativa	a	l’espai	on	hi	ha	la	Policia	Mu-
nicipal,	el	SUM	o	la	brigada,	ambdues	parts	
han	 arribat	 a	 un	 acord	per	permutar	 una	
parcel·la	per	l’altra.	
	 D’aquesta	 manera,	 l’Ajuntament	 ator-
garà	als	serveis	essencials	i	d’emergències	
municipals	800	m2	més	d’espai	i	l’empresa	
podrà	gaudir	de	més	metres	quadrats	per	la	
seva	nova	nau.

 
 
 
 
	 L’alcalde	del	municipi,	Jordi	Gaseni,	re-
marca	 que	 «serà una operació beneficiosa 
per ambdues parts, ja que permetrà donar un 
millor servei a la brigada, el SUM o la Policia 
Local».
	 Ara,	 la	permuta	s’ha	aprovat	per	 junta	
de	govern	i	durant	els	pròxims	dies,	es	fir-
marà	davant	de	notari.

L’Ajuntament tanca un acord de permuta amb 
Balfegó

Comencen les inscripcions a les activitats 
esportives municipals d'hivern

L’Àrea Municipal d’Esports de l’Ametlla de 
Mar ja ha obert les inscripcions per partici-
par en les activitats esportives municipals 
que s’engegaran aquest pròxim mes de se-
tembre i s’allargaran fins al juny de 2023.
	 A	la	programació	d’activitats	trobem	les	
habituals	com	la	natació	d’iniciació,	esporti-
va	o	per	a	adults,	pàdel,	futbol	en	les	cate-
gories	de	patufets	fins	a	cadet,	gimnàstica	
rítmica,	multiesports,	gimnàstica	per	a	jubi-
lats,	 taekwondo,	dance	kids	 i	psicomotrici-
tat	 kids.	També	s’inicia	 la	 temporada	per	a	
la	utilització	de	les	instal·lacions	de	gimnàs	i	
piscina	del	cem	La	Cala	i	la	realització	d’ac-
tivitats	individuals	o	dirigides,	entrenaments	
personals	de	fitness,	de	natació,	de	pàdel	o	
de	psicomotricitat.
	 Aquest	any	s’han	posat	a	l’abast	dels	usu-
aris,	 dues	 ofertes	 familiars:	 un	 abonament	

per	 als	 components	d’una	 família	 amb	fills	
de	fins	a	18	anys	de	95	€	més	el	pagament	
d’una	matrícula,	 i	 de	 85	 €	 pel	mateix	 cas,	
però	amb	fills	de	fins	a	13	anys.
	 A	més,	 pels	 estudiants,	 hi	 ha	matrícula	
gratuïta	 amb	 abonaments	 de	 8,90	 €	 pels	
alumnes	de	l’Escola	Sant	Jordi	i	de	24,67	€	
pels	de	l’Institut	Candelera.
	 També	s’ofereixen	descomptes	a	aquells	
que	es	donen	d’alta	per	primera	vegada,	amb	
un	import	de	la	matrícula	de	30	euros.	I	un	
5%	de	descompte	per	la	pràctica	de	dues	o	
més	activitats	o	per	dos	o	més	germans	que	
practiquin	activitats.
	 Jordi	Llaó,	regidor	d’Esports,	espera	tor-
nar	a	les	xifres	de	practicants	d’abans	de	la	
pandèmia.
	 A	banda	de	 les	 activitats	 esportives,	 el	
cem	La	Cala	disposa	de	l’espai	salut	amb	cita	
prèvia,	que	ofereix	serveis	d’osteopatia,	fisi-
oteràpia,	massatges,	bronzejat	artificial,	es-
tètica	i	fotodepilació.
	 Els	 interessats	poden	posar-se	en	con-
tacte	amb	l’Àrea	Municipal	d’Esports,	ja	sigui	
de	manera	presencial	a	les	instal·lacions	es-
portives,	trucant	al	977	45	10	38	o	mitjan-
çant	 l’adreça	 electrònica	 cemlacala@amet-
llamar.cat.

S’allarguen les 
exposicions del CIP 
fins a l’11 de setembre

Tot i que l’agenda d’estiu va cloure 
aquest 30 d’agost, les diferents àrees de 
l’Ajuntament donaran continuïtat a les 
exposicions que es poden visitar al Cen-
tre d’Interpretació de la Pesca fins al dia 
11 de setembre.
	 El	passat	dimarts	amb	la	projecció	de	
la	pel·lícula	Spiderman	al	Cinema	a	la	Fres-
ca,	van	cloure	els	actes	previstos	a	l’agen-
da	d’estiu	corresponents	al	mes	d’agost.	
Arribats	en	aquest	punt,	les	Àrees	de	Cul-
tura	i	Turisme	de	l’Ajuntament	de	l’Ametlla	
de	Mar	han	decidit	mantenir	obertes	les	
exposicions	del	Centre	d’Interpretació	de	
la	Pesca	fins	al	diumenge	11	de	setembre.
	 Es	tracta	de	l’exposició	de	les	fotogra-
fies	guanyadores	i	finalistes	del	22è	Con-
curs	de	Fotografia	de	les	Terres	de	l’Ebre	
i	la	dels	Vaixells	Enfonsats	al	Golf	de	Sant	
Jordi	durant	la	1a	Guerra	Mundial.	I	tam-
bé	continuarà	oberta	al	públic	l’exposició	
de	la	pintora	Cristina	Quereda	Asens.
	 L’horari	del	CIP	al	matí	canvia	i	obrirà	
de	dilluns	a	diumenge	d’10	h	a	13	h	i	de	
17.30	h	a	20.30	h	a	la	tarda.
	 A	 més,	 recordem	 que	 es	 mantenen	
fins	al	15	de	setembre	tant	les	visites	gui-
ades	a	les	Fortificacions	de	la	Guerra	Civil,	
com	les	Passejades	Històriques	pels	car-
rers	de	l’Ametlla	de	Mar.	Es	duen	a	terme	
en	dimarts	i	dijous.	La	de	les	Fortificacions	
a	les	10	h	del	matí	i	les	Passejades	a	les	19	
h	de	la	tarda.

L'Institut Candelera inicia el curs amb 
un nou currículum a 1r de batxillerat
El	canvi	més	important	del	curs	escolar	és	el	
del	nou	currículum	que	es	començarà	a	des-
plegar	a	infantil,	primària	i	ESO	i	batxillerat.		
A	l’Institut	Candelera,	a	diferència	de	l’Esco-
la	que	té	un	any	de	marge	per	aplicar-lo,	a	
1r	de	batxillerat	cal	fer-ho	a	partir	d'aquest	
setembre	perquè	l'any	2024	hi	ha	una	nova	
selectivitat.	La	nova	prova	d'accés	a	la	uni-
versitat	serà	més	competencial.	El	principal	
canvi	dels	currículums	és	a	la	metodologia	
d'aprenentatge.	 Serà	 menys	 memorística	
que	fins	ara	i	hi	haurà	una	tendència	a	tre-
ballar	per	competències	i	per	projectes.
	 El	 director	 de	 l’Institut,	Benjamí	Torné,	
apunta	que	«s’anirà aplicant el nou currícu-
lum progressivament».
	 El	centre	de	secundària	calero	continua-
rà	fomentant	la	competència	lingüística	amb	
l’Acreditació	Erasmus,	Label	France.	De	fet	
està	 a	 l’espera	 de	 rebre	 la	 distinció	 Label	
France,	després	de	la	visita	el	curs	passat	del	
cònsol	general	de	França,	Olivier	Ramadour,		
al	municipi,	que	donarà	més	prestigi	al	cen-
tre.	

La gratuïtat a la Llar 2 és el canvi més 
important del nou curs a la Llar d'In-
fants Xerinola
Pel	que	fa	a	infantil,	a	partir	d'aquest	curs,	
escolaritzar	els	infants	en	l'últim	curs	de	les	
escoles	bressol,	P2,	és	gratuït.	La	gratuïtat	
s'aplica	al	miler	de	llars	d'infants	públiques	
catalanes,	 entre	 elles	 la	 Llar	 d’Infants	 Xe-
rinola.	És	una	de	 les	novetats	amb	 la	qual	
empren	el	curs	el	centre	calero.	
	 Fins	ara,	les	llars	d’infants	municipals	teni-
en	tres	fonts	de	finançament:	la	Generalitat,	
els	Ajuntaments	i	les	famílies,	que	aportaven	
uns	1.600	euros	per	alumne	i	curs,	que	su-
maven	un	total	de	4.800	euros	per	alumne	i	
curs,	aproximadament,	segons	les	quotes	del	
centre.	Enguany,	 la	Generalitat	es	compro-
met	a	doblar	la	seva	aportació	fins	als	1.600	
euros	per	alumne	i	any	a	les	escoles	bressol	
per	cobrir	la	part	de	les	famílies.	D’aquesta	
manera,	les	famílies	de	la	Llar	d’Infants	Xe-
rinola	no	hauran	de	pagar	les	hores	lectives	
pels	 infants	matriculats	 a	 I2,	en	 l’horari	de	
8.30	a	14	h,	ja	que	de	8.30	a	9	h	correspon	
a	l’entrada	relaxada	dels	infants.	
 «De moment hi ha 38 places ocupades de 

les 60 disponibles» explica	 la	 directora	 del	
centre,	Consol	Ferré,	que	diu	que	«espera-
vem més matriculació, per això hem deixat 
obert el període de matriculació».
	 A	banda,	els	infants	de	la	Llar	2	inicien	
el	 curs	 amb	 un	 nou	 projecte:	 ‘Aprenem	 i	
compartim	amb	els	iaios	i	iaies’,	que	consis-
tirà	en	dur	a	terme	dues	activitats	al	mes,	a	
partir	de	l’octubre,	amb	els	avis	i	àvies	de	la	
residència	l’Onada.	A	més,	els	més	menuts	
continuaran	treballant	amb	l’hort.
	 A	 tots	 els	 centres	 educatius	 es	 deixen	
d’aplicar	les	mesures	covid,	tot	i	que	alguns	
mantenen	algunes	entrades	i	els	grups	del	
pati	que	han	funcionat.

Segueix de la pàgina anterior



 

L'activista calera Montse González 
serà l'encarregada d'hissar la bande-
ra durant l'acte institucional de l'11 
de setembre d'enguany. González ha 
estat escollida pel govern municipal 
per participar en aquest acte solem-
ne, i posterior parlament, durant l'ac-
te per a la Diada Nacional a l'Ametlla 
de Mar.
	 Segons	l'activista,	«és un honor que 
se m'encomani aquesta tasca, no només 
per mi, sinó per tota la gent a qui repre-
sento». 
	 A	més,	González	remarca	la	impor-
tància	 de	 la	 festivitat	 per	 reivindicar	
una	identitat	i	una	cultura	pròpia	i	per	
defensar	trets	com	l'idioma.
	 Pel	 que	 fa	 a	 l'acte,	 es	 farà	 com	
habitualment	 a	 la	 plaça	 Catalunya	 i	
després	hi	haurà	servei	d'autocar	per	
desplaçar-se	fins	a	Barcelona.

Montse González 
hissarà la senyera 
l'11 de setembre

El nou curs escolar 2022-2023 s’inicia el 
pròxim dilluns 5 de setembre per a l'alum-
nat d'infantil i primària i el dimecres 7, per 
als de l'ESO, batxillerat i formació profes-
sional. Els centres educatius de l’Ametlla 
de Mar ja ho tenen tot a punt per aquest 
curs que arriba amb un nou calendari, 
nous projectes acadèmics i sense mesu-
res covid.

L'Escola Sant Jordi incorpora la vela i 
l'hoquei patins al seu currículum
El	pròxim	dilluns,	gairebé	500	alumnes	co-
mençaran	un	nou	curs	a	l’Escola	Sant	Jor-
di.	Entre	els	canvis	hi	ha	l’avançament	del	
calendari	 una	 setmana	 abans	 del	 que	 és	
habitual	i	l’hora	del	lleure.	I	és	que	durant	
el	mes	de	setembre,	les	activitats	gratuïtes	
de	lleure	seran	d’una	hora	al	dia;	a	l’Escola	
Sant	Jordi,	per	exemple,	l’horari	lectiu	serà	

de	9	a	13	h	i	els	alumnes	tindran	la	possibi-
litat	de	fer	una	hora	més	voluntària	i	gratu-
ïta	fins	a	les	14	h,	quan	s’inicia	el	servei	de	
menjador	i	d’autocars.
	 Ambdós	canvis,	implantats	des	del	De-
partament	 d’Educació	 de	 la	 Generalitat,	
tenen	 com	a	objectiu	 reduir	 el	 temps	de	
desconnexió	dels	infants	de	l’escola,	afavo-
rir	l’equitat	i	facilitar	la	conciliació	familiar;	
una	idea	que	els	sindicats	de	docents	qües-
tionen	obertament.
	 Com	 a	 noves	 metodologies,	 l'Escola	
Sant	 Jordi	 incorpora	 la	 vela	 al	 seu	 currí-
culum	ordinari	dins	 l'assignatura	d’Educa-
ció	Física	pels	de	6è	de	primària	 i	 també	
l'hoquei	patins,	pels	de	4t.	La	directora	de	
l’Escola,	Fàtima	Garcia,	explica	que	 «el curs 
passat ja vam fer un pilotatge de vela amb 
els de 5è i enguany amb la Federació Cata-
lana de Vela faran 20 sessions de vela els de 

6è. I gràcies a una proposta de la Federació 
Catalana de Patinatge, els de 4t també faran 
hoquei patins a Educació Física».
	 Una	altra	novetat	és	la	ràtio	a	P3	que	
baixa	de	25	a	20	alumnes.	Pel	que	fa	a	les	
proves	d’avaluació	a	6è	de	primària	també	
hi	ha	canvis;	els	alumnes	s’hauran	de	sot-
metre	en	una	prova	d’expressió	oral	de	les	
tres	llengües,	al	mes	de	març.
	 El	centre	calero	continuarà	duent	a	ter-
me	diversos	projectes	educatius	com	l’hort	
escolar,	reconegut	com	a	pràctica	de	refe-
rència	que	ha	comptat	amb	la	col·laboració	
Centre	de	Menors	de	Sant	Jordi.	I	el	de	la	
Ràdio	Sant	Jordi,	gràcies	a	l’estudi	radiofò-
nic	es	van	habilitar	al	centre,	fa	uns	anys,	
amb	la	donació	de	l’extinta	Associació	Me-
diterrània	i	a	la	cessió	d’equips	de	La	Cala	
RTV.
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    Mural de la porta principal de l'Escola Sant Jordi.

Tot a punt per un 
nou curs escolar 
que arriba més aviat 
que mai

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

Més d'un miler d'alumnes iniciaran el curs la setmana vinent als diferents centres educatius caleros.
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Clouen amb èxit els campus i activitats 
esportives d’estiu

El passay divendres dia 26 d’agost van 
cloure els Campus i Activitats Esportives 
municipals Estiu 2022, organitzats per la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, al llarg dels mesos de 
juliol i agost.
	 Una	de	les	principals	novetats	d’aquest	
any	era	 la	concentració	en	horari	matinal	
de	la	major	part	d’activitats,	de	les	9	h	del	
matí	a	 les	14	h	de	 la	 tarda.	Als	habituals	
Camp	Kids	i	Júnior	Camp,	es	van	afegir	el	
Futbol	Camp	i	el	Gimnàstic	Camp.
	 La	 Gimnàstica	 Rítmica	 de	 competició	
només	ha	anat	destinada	a	gimnastes	fe-

derades	i	s’ha	desenvolupat	al	Poliesportiu	
Municipal	Galetet	als	matins	de	9	h	a	11.30	
h	per	on	hi	ha	passat	uns	200	nens	i	nenes.	
A	la	tarda	s’han	concentrat	altres	propostes	
com	el	curset	de	natació	 i	el	Tecni	Pàdel,	
tant	per	a	nens	com	per	a	adults,	amb	una	
trentena	de	participants.
	 Sílvia	Argentó,	coordinadora	de	l’AME,	
està	molt	contenta	de	com	ha	anat	i	n’ha	fet	
una	bona	valoració:	 «després de dos anys, 
hem pogut dur a terme les activitats amb tota 
normalitat. Sobretot al matí, hem tingut els 
campus plens i a les tardes també han tingut 
bona acceptació i cal agrair a les famílies que 
han confiat de nou en nosaltres».
	 L’activitat	s’ha	dividit	per	setmanes	du-
rant	els	mesos	de	juliol	i	agost.
	 L’Àrea	Municipal	d’Esports	ha	comptat	
amb	la	col·laboració	per	alguna	de	les	acti-
vitats	organitzades	de	Hachiko	Ebre,	Mar	
Natura	 o	 el	 Club	 Nàutic	 de	 l’Ametlla	 de	
Mar.

Continua a la pàgina següent

Dijous passat, la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament va voler fer un reconeixe-
ment al Club de Twirling de l’Ametlla 
de Mar després de la seva temporada 
d’èxits i d’haver assolit resultats molt 
positius en campionats internacionals 
com el World Baton Twirling Champi-
onship o el Eurotwirl.
	 Aquesta	temporada,	per	primera	ve-
gada	en	la	història	del	Club,	els	atletes	ca-
leros	han	aconseguit	entrar	en	individuals	
en	una	Semifinal	a	nivell	mundial	i	es	van	
classificar	5ns	del	món	en	parelles.
	 L’alcalde	 de	 l’Ametlla	 de	 Mar,	 Jordi	
Gaseni,	 apunta	que	 «hem volgut fer un 
reconeixement a l’esforç de tot el Club».

L’Ajuntament fa 
un reconeixement 
al Club de Twirling 
pels seus èxits

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar disputarà, aquest dis-
sabte 3 de setembre, al 18è Trofeu Balcó 
del Delta a Camarles, una competició en 
format triangular que l’enfrontarà al Ca-
marles com a organitzador i al Pinell.
	 Aquest	serà	el	tercer	compromís	de	la	
pretemporada	pels	caleros.	Pel	que	fa	als	
rivals,	el	Camarles	és	equip	de	2a	Catalana,	
mentre	que	el	Pinell	juga	a	la	4a	Catalana.
	 L’equip	calero	va	perdre	per	2	gols	a	3	
dissabte	passat	davant	del	Jesús	Catalònia	
en	el	segon	partit	de	preparació	d'aquesta	
temporada.	Els	caleros	van	fer	un	bon	partit	
i	 la	derrota	no	va	 arribar	fins	 als	 instants	
finals.
	 La	Cala	va	començar	el	partit	malament,	
ja	que	al	cap	de	pocs	minuts	va	encaixar	el	
primer	gol,	després	de	cometre	un	penal.	
Així	i	tot,	els	caleros	es	van	refer	i	van	acon-

seguir	empatar	també	de	penal.
	 A	la	segona	part,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	
van	crear	més	perill	i	van	igualar	més	el	joc	
dels	visitants,	equip	que	cal	recordar	que	la	
temporada	passada	va	quedar	campió	del	
grup	a	la	3a	Catalana	i	que	aquest	any	ju-
garà	a	la	2a	Catalana.
	 Amb	un	segon	gol	de	Callau	Sergi	Ca-
llau	després	d'una	errada	de	la	defensa	vi-
sitant	 i	amb	empat	al	marcador,	quan	tot	
semblava	indicar	que	s'arribaria	al	final	amb	
empat	a	dos,	va	arribar	el	gol	del	Catalònia,	
sense	temps	de	reacció	pels	locals.
	 Per	la	seva	part,	el	filial	que	milita	a	la	
4a	Catalana	i	que	aquesta	setmana	ha	co-
mençat	els	entrenaments	de	pretempora-
da,	jugarà	dissabte	a	les	19	h	a	casa	davant	
del	Camarles	B.

La Cala juga dissabte 
un triangular amb 
Camarles i Pinell

E S P O R T S Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de les 
Terres de l'Ebre, fins a l'11 de setembre.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra Mundial 
al golf de Sant Jordi, fins a l'11 de setembre.

≈ Exposició de Pintura de Cristina Quereda 
Asens, fins a l'11 de setembre.

Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h i de 
17.30 a 20.30 h.


