
 
 

Enguany, l'Ametlla de Mar comme-
morarà l'11 de setembre, tal com es 
feia abans de l'esclat de la pandèmia, 
amb música i una programació d'ac-
tes al carrer. Per a la Diada, l'Ajunta-
ment ha organitzat un concert al parc 
del Bon Repòs el dia 10 i per al dia 
següent, l'acte més institucional.
 La celebració començarà dissabte 
a les 20 h amb una actuació d'accés 
lliure i gratuïta del grup X-Versiones. 
La banda oferirà un repertori basat en 
versions de temes que van des dels 
setanta fins a l'actualitat. El club de 
futbol de la societat col·laborarà ges-
tionant el servei de barra.
 D'altra banda, el moment més im-
portant serà durant la mateixa la diada. 
L'11 de setembre, el matí començarà 
amb un esmorzar popular. Posterior-
ment, els assistents es desplaçaran en 
comitiva fins a la Plaça Catalunya, on 
es farà l'esdeveniment més solemne, 
la hissada de la senyera a càrrec de 
l'activista calera Montse González i els 
parlaments. Hi participaran també la 
Banda de la Cala, la Coral Verge Can-
delera i els Geganters de la Cala que 
acompanyaran l'acte.
 Jordi Llaó, regidor de Festes, valora 
molt positivament poder comptar amb 
entitats locals, tant per al concert com 
per a la part institucional i remarca que
«el teixit associatiu del poble és molt 
gran i volem que estigui present en ac-
tes així».
 Com és habitual, la celebració serà 
de matí perquè tots aquells que ho 
vulguin tinguin la possibilitat despla-
çar-se amb temps a Barcelona per par-
ticipar en la manifestació organitzada 
per l'ANC.

La celebració de 
la Diada Nacional 
de Catalunya 
torna a la 
normalitat

Segons la informació recollida per l'Àrea 
Municipal de Turisme i proporcionada 
pels diferent establiments turístics del 
municipi, l'ocupació mitjana del mes 
d’agost ha estat d'un 96,7%, fet que su-
posa una pujada del 2,4% respecte al 
mateix període de l'any 2021 i un 4,2 % 
més que l’agost de 2019, superant així 
les xifres de prepandèmia. 
 La Cala ha fregat gairebé l'aforament 
complet al mes d’agost als diferents es-
tabliments turístics. Els hotels han tin-
gut una ocupació del 98% i els lloguers 
d'habitatges turístics un 98,5%, el que 
significa una pujada del 0,5% respecte a 
l’agost de 2021 i dels lloguers d'ús turís-
tics un 1,5%.
 Pel que fa als càmpings, la mitjana 
de reserves ha estat d'un 93,7%, entre 
el 92,4% en parcel·les d'acampada i un 

95% en bungalous. Això suposa un es-
pecial interès per fer estada en bunga-
lous, que ha augmentat un 5% respecte 
a l’agost de l’any passat i una disminució 
en les zones d'acampada d’un 6,4%.
 La regidora de turisme, Maite Bo-
quera, valora molt positivament les da-
des d’aquest agost i apunta que «tot i que 
encara no tenim xifres exactes del tipus de 
turisme que ens ha visitat, s'ha notat molta 
presència de turisme estranger, recuperant 
així el turisme francès molt usual abans de 
la pandèmia i que enguany, amb la tornada 
a la normalitat, ha pogut tornar a venir».
 Pel que fa al mes de setembre, es 
preveu una ocupació del 80% els caps 
de setmana i entre setmana d’un 45%, 
sense tenir en compte les reserves que 
es fan a última hora ni tampoc les condi-
cions meteorològiques.
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    El bon temps ha marcat la temporada turística 2022.

L’Ametlla de Mar 
frega la plena 
ocupació turística 
al mes d’agost

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

L’ocupació ha estat d’un 96,7 %, un 2,4 % més respecte al ma-
teix mes de l’any passat.

 D
L:

 T
 5

67
-2

01
7

El juvenil a escena amb canvis a la banqueta

L'equip de futbol juvenil de la SCER de 
l'Ametlla de Mar, va començar divendres 
passat els entrenaments de pretempora-
da amb novetats a la banqueta i amb la 
vista posada en el debut a la lliga, previsi-
blement a primers d'octubre.
 Després de les últimes temporades 
sota la tutela de Juanjo Balfegó, aquest any 
el juvenil de la Cala tindrà nous inquilins a 
la banqueta. Àlex Gómez i Abelardo Pérez, 
entrenadors del cadet de l'AME la tempo-

rada passada, es van comprometre a portar 
també el juvenil.
 Divendres van començar els entrena-
ments i dissabte a les 15 h jugaran el primer 
partit de preparació davant del Mont-roig 
aquí a casa. D'aquí a l'inici de temporada els 
de l'Ametlla de Mar tenen programats par-
tits amistosos davant del Base l'Hospitalet, 
La Salle de Reus i el Camarles.
 Aquesta setmana també han comen-
çat els entrenaments de la resta d'equips 
de futbol base federat. Per aquest cap de 
setmana hi ha previstos diversos partits. 
Divendres a les 17.45 h jugarà l'Aleví a 
Deltebre davant de l'Escola Delta de l'Ebre. 
Dissabte a les 10.15 h jugarà el cadet da-
vant del Mont-roig i a les 12 h l'infantil con-
tra l'Escola Delta de l'Ebre. Tots dos partits 
seran a casa.

Diumenge va tenir lloc la 1a jornada de 
la Lliga Catalana de Petanca que orga-
nitza la Federació Catalana de Petanca, 
amb victòria per l’equip A i derrota per 
l’equip B.
 L’equip A, a la 1a divisió, va estre-
nar-se amb una victòria a la lliga en el 
primer partit de la temporada, el qual es 
va disputar a les pistes del parc públic de 
Tres cales. Els de l’Ametlla de Mar es van 
imposar al C.P Coma-ruga B per set par-
tides a dues, amb un parcial inicial de 6 
a 0. Pepe Risquez, capità de l’equip està 
molt content d’haver començat amb vic-
tòria.
 Per la seva part, l’equip B que juga a 
la 2a divisió, va perdre per 5 partides a 4 
a les pistes de la Pobla de Montornès D i 
ho va fer amb polèmica, ja que els locals 
es van apuntar dues partides perquè una 
de les parelles caleres es va perdre i no 
va arribar a temps d’iniciar el partit. El 
capità de la Pobla va aplicar el reglament 
i va donar les dues primeres partides per 
perdudes. 
 De cara a la 2a jornada l’equip A ju-
garà diumenge dia 11 de setembre a les 
pistes del C.P Roda de Barà i l’equip B ho 
farà a casa davant del C.P Vila-seca B.

El Club de Petanca 
debuta amb una 
victòria i una derrota

El 1r equip de futbol de la SCER de l’Amet-
lla de Mar jugarà dissabte a la tarda la 7a 
edició del Memorial Josep Pallarès. Els 
seus rivals seran el Remolins-Bítem i la 
Canonja, equips que una temporada més 
militaran a la 2a Catalana.
 Els de l’Ametlla de Mar arriben al tor-
neig després d’haver-se enfrontat ja a tres 
equips de 2a Catalana, Jesús Catalònia a 
casa, 2 a 3, Camarles a fora 3 a 2 i Mora la 
Nova a fora, 4 a 1. Dissabte tornarà a tenir 
al seu davant rivals de superior categoria 
com el Remolins-Bítem i la Canonja. Els ca-
leros s’han imposat al Miami a fora per 1 a 
2 i al Pinell per 0 a 2.
 El torneig començarà a les 17 h amb el 
partit entre el Remolins-Bitem i la Canonja. 
A les 18 h jugarà el perdedor d’aquest partit 
amb la Cala. I a les 19 h la Cala s’enfrontarà 
al guanyador del primer partit.

A la Cala se li escapa el Torneig Balcó 
del Delta en l'últim minut i de penal
El 1r equip de futbol de la SCER de l'Amet-
lla de Mar va finalitzar en 2a posició la seva 

participació en la 18a edició del torneig 
Balcó del Delta, que va disputar junt amb 
el Pinell de la 4a catalana i el Camarles de 
la 2a catalana com a equip amfitrió.
Els de l'Ametlla de Mar es van imposar en el 
primer partit al Pinell per dos gols a 0 amb 
gols de Xavi Fages i Sergi Callau. Camarles 
i el Pinell van empatar a 1 gol.
 El tercer partit va començar amb domini 
camarlenc, que es va avançar amb dos gols, 
tot i que els caleros es van refer i van igualar 
el marcador amb gols de Jordi Llaó i Jordi 
Callau i encara hi hauria temps per desa-
profitar un penal a favor. Quan tot pareixia 
indicar que el resultat seria d'empat a dos, 
va arribar un penal clar a l'últim minut que 
va decantar el marcador i el torneig a favor 
dels camarlencs.
 Els caleros es van desplaçar a Mora la 
Nova dimecres passat, perdent el partit 
davant l’equip riberenc per 4 a 1. Els de 
l’Ametlla de Mar es van veure superats per 
un molt bon equip que aquest any, de nou, 
tornarà a disputar la lliga a la 2a Catalana.

Remolins-Bítem i 
Canonja rivals de la 
Cala al VII Memorial 
Josep Pallarès

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.
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L’Institut Escola de Capacitació Nautico-
pesquera de Catalunya amb seu a l’Ametlla 
de Mar, ha encetat aquest dimecres el curs 
2022-23 i ho ha fet  amb les places exhau-
rides en els graus superiors. Per contra, en-
cara queden places disponibles en els graus 
mitjans.
 El centre educatiu, únic al llevant medi-
terrani, ofereix cicles de formació professi-
onal de pont, de màquines i de busseig pro-
fessional. Concretament, dos cicles de grau 
superior, el de Tècnic Superior en Transport 
Marítim i Pesca d’Altura o col·loquialment de 
pont i el de Tècnic Superior en Organització 
del Manteniment de Vaixells i Embarcacions, 
o col·loquialment de màquines, els quals do-
nen accés a les titulacions professionals de 
Patró d’Altura i Mecànic Naval Major.

 A més, tres cicles de Grau Mitjà, el de 
Tècnic en Manteniment i Control de la Ma-
quinària de Vaixells i Embarcacions, Tècnic 
en Navegació i Pesca de Litoral o de pont i 
el de Tècnic en Operacions Subaquàtiques i 
Hiperbàriques per a bussejadors de mitjana 
profunditat.
 En total, el centre ha omplert les 99 pla-
ces disponibles dels cicles formatius de grau 
superior, 66 en pont i 33 al de màquines, els 
quals, ja s’havien ampliat lleugerament per 
aquest curs, la qual cosa, ja ha obligat a obrir 
llista d’espera per possibles baixes.
 A més cal recordar que per 4t any con-
secutiu el centre ofereix el cicle de tècnic 
esportiu de grau mitjà especialitat en vela.
 En canvi, els cicles formatius de grau mit-
jà no s’han exhaurit i encara queden places 

de matriculació. 
 Si parlem dels alumnes, a hores d’ara n’hi 
ha 280 de matriculats, tot i que s’espera que 
s’arribi als 310 o 320 matriculats. Aquest any 
s’ha detectat un lleuger increment de dones 
entre les matrícules, arribant a vint-i-una alum-
nes, el que suposa un discret 7,6% del total.
 El centre està treballant en un projecte 
Erasmus, amb l’objectiu que els alumnes que 
s’hi acullin puguin fer les seves pràctiques en 
empreses de França i Itàlia, i continua tre-
ballant junt amb el departament d’Ensenya-
ment en la confecció d’un pressupost que 
permeti equipar la goleta adquirida fa uns 
mesos, la qual necessita una adequació.

La Nauticopesquera comença el curs amb les 
places dels graus superiors exhaurides

C O M U N I C A T S
▪ ▪La Parròquia de l'Ametlla de Mar comunica als pares dels xiquets i xiquetes que cursen 2n de 
primària o que tinguin 7 anys, que s'obre el període d'inscripcions per a la catequesi del 1r any de 
preparació per a la 1a Comunió. I també s'obre la inscripció per als joves de 2n d'ESO o que tinguin 
14 anys, per a fer el 1r any de preparació per a la Confirmació. L'horari és dimecres i dijous als matins 
de 12 h a 13 h i a les tardes de 19.30 h a 20.30 h, al local del carrer Jaume Balmes, 13 o cada dia, mitja 
hora abans de la missa a l'església. Hi ha de temps fins al 24 de setembre.

▪ 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 SCER comunica que aquest dissabte 10 de setembre hi haurà ball a la sala SCER, a partir de les 
23 h, amb Duo Rubens.

▪ L’Àrea Municipal d’Esports comunica que s’han obert les inscripcions per a les activitats esportives 
municipals hivern 2022-2023.  Per més informació, al CEM la Cala o truqueu al telèfon 977 10 38 97.

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

L’Ajuntament posa a la venda una parcel·la 
municipal del sector 22b1
En venda una parcel·la municipal del sector 
22b1. Es tracta de la parcel·la assenyalada 
amb el número 2 en el plànol de finques 
adjudicades en el projecte de reparcel·lació 
del pla parcial urbanístic del sector 22b1, 
situada entre la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra i el centre comercial Mercado-
na i adjunta a la ja adquirida per Lidl, al cos-
tat de l’accés a l’Ametlla de Mar per la TV-
3025. La seva superfície total ascendeix a 
11.196 m2 i té un pressupost de licitació de 
2 milions i mig d’euros.
 El terreny consta de vegetació i d’una 

edificació de poca entitat constructiva de 
l’any 1950, amb superfície total de 167 m2, i 
amb estat de conservació baix.
 Els béns que s’alienen hauran de desti-
nar-se, exclusivament, a la necessitat d’obte-
nir fons per a finançar les inversions previs-
tes al Pressupost de la Corporació, així com 
altres obligacions establertes per sentències 
judicials. Per altra banda també per la pro-
moció comercial i turística del municipi, no 
admetent-se un altre destí.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gase-
ni, explica que «és un pas que significa l'incre-

ment de l'oferta comercial i de llocs de treball  
al municipi. Serà un reclam comercial de tot el 
territori i també un ingrés important que aju-
darà a finançar les inversions amb les quals 
estem treballant».
 Els interessats tenen temps de presentar 
les ofertes fins al pròxim divendres 16 de 
setembre.

La tempesta d’aquest dilluns va provocar 
una caiguda de sis línies elèctriques que 
donen alimentació a l’Ametlla de Mar. Du-
rant el dilluns es va poder restablir el servei 
de cinc de les incidències i aquest dimarts 
al matí, s’ha solucionat l’avaria de la línia 
més perjudicada que deixava sense llum a 
més de 300 abonats.
 Sobre les 14 h de la tarda d’aquest di-
lluns, a l’Ametlla de Mar, va tenir lloc una 
tempesta elèctrica i amb calamarsa, acumu-
lant-se un total de 52 litres per m2, que va 
provocar diverses incidències al subminis-
trament elèctric. Una de les avaries ha estat 
de major gravetat i ha deixat sense llum 368 
llars durant prop de 24 hores.

 
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, des de 
l’àrea d’Obres i Serveis, ha anunciat que re-
collirà les queixes dels veïns i veïnes afecta-
des per poder cursar les pertinents reclama-
cions. També demana que es comuniqui en 
el cas que en algun habitatge persisteixi la 
manca de llum.

La tempesta de dilluns deixa sense llum més de 
300 llars, gairebé 24 hores

Els pagesos consideren insuficients les mesures 
per frenar els robatoris de garrofes
A causa de les condicions climàtiques 
s’ha avançat la temporada de recollida de 
garrofes. Això ha tornat a posar sobre la 
taula aquests dies la problemàtica amb el 
robatori d’aquests fruits i el debat amb les 
mesures de prevenció necessàries. El De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural de la Generalitat de Cata-
lunya proposa controlar la quantitat de 
garrofes que comercialitza cada finca per 
mirar de frenar els robatoris. Els pagesos 
consideren necessàries les accions per evi-
tar-ho, però creuen que s’haurien d’explo-
rar altres mesures que no els carreguin de 
tanta feina i costos.
 L’any passat la Generalitat va obligar els 
venedors a acreditar amb la DUN la proce-
dència del fruit i enguany comprovarà que 
la producció no sigui superior a la real. Així, 

s’ha establert un límit de 5.000 quilos per 
hectàrea de producció màxima estimada. 
Aquesta mesura té el propòsit de lluitar con-
tra els robatoris de garrofes, que enguany 
es venen a un preu d’1,40 euros, quan fa un 
parell d’anys que era menys de la meitat.
 Per evitar les sostraccions, s’ha mantin-
gut la mesura de presentar el document de 
la DUN i s’ha instaurat també un control de 
la producció per conèixer la capacitat de co-
llita real. La idea,, seria enfortir les garanties 
en el procés de traçabilitat del producte per 
evitar la compravenda de garrofes robades. 
D’altra banda, l’administració també inten-
sificarà les inspeccions als magatzems de 
compra de garrofes així com la vigilància dels 
Mossos en el medi rural.
 Els pagesos caleros veuen amb bons ulls 
les mesures, però consideren que són insu-

ficients. Segons Antonio Espuny, president 
de la cooperativa de l’Ametlla de Mar, està 
molt bé que es posi èmfasi en la vigilància i 
control en els magatzems, ja que mentre hi 
hagi gent que continuï comprant productes 
derivats de pràctiques fraudulentes, aques-
tes no desapareixeran. Però també adver-
teix que les mesures per controlar aquestes 
accions no haurien de comportar més feina 
i costos al pagès.
 Els pagesos preveuen una collita bastant 
menor a la d’altres anys, entre una tercera i 
una quarta part. Aquesta ha estat una altra 
conseqüència de la sequera, juntament amb 
l’avançament de la campanya.

A partir d’aquest dimarts ja estan obertes 
les inscripcions per a les formacions que 
ofereix el Telecentre durant la tardor. Per 
a aquesta temporada, es contemplen di-
ferents cursos que permetran adquirir no-
ves competències útils, tant per a l’entorn 
professional com personal, posant especial 
èmfasi en els coneixements digitals.
 Entre l’oferta formativa que ha prepa-
rat el centre, hi ha cursos de seguretat en 
l’entorn digital i de manipulació d’aliments 
dirigits a dones, cursos d’eines digitals i 
d’exercicis mentals per a pensionistes i 
cursos subvencionats, també de digital i 
d’operacions de carretons. D’altra banda, hi 
haurà també els habituals cursos de català i 
un altre de comerç en alemany. Està previst 
que aquests cursos es desenvolupin entre 
aquest mes de setembre i principis de de-

sembre.
 Les propostes tornen a la normalitat 
total. L’any passat ja es van començar a re-
instaurar les classes presencials i enguany 
s’eliminen les ràtios i altres restriccions. Una 
altra novetat d’aquesta temporada són les 
formacions dirigides al col·lectiu de dones 
aturades.
 La tècnica de la regidoria de Formació i 
Treball, Viqui Martí, recorda que «els interes-
sats en apuntar-se als cursos poden dirigir-se 
a l’equipament en aquest horari amb el DNI i 
amb una nòmina o un rebut d’autònoms, en el 
cas de les formacions subvencionades».
 L’horari d’atenció del Telecentre és de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

El Telecentre obre les 
inscripcions per als 
cursos de tardor

Els referents de 
nutrició i benestar 
emocional  col·laboren 
amb el projecte ‘Salut 
i Escola’

Els referents de nutrició i benestar emo-
cional del Centre d’Atenció Primària de 
l’Ametlla de Mar seran els encarregats, 
juntament amb un professional d’infer-
meria, de dur a terme diverses xerrades 
sobre l’alimentació i el benestar emoci-
onal, a alumnes de l’Escola Sant Jordi i 
de l’Institut Candelera. Unes xerrades 
que s’emmarquen dins del programa 
‘Salut i Escola’.
 Durant el curs passat, ja van treballar 
diferents dies mundials de la salut fent 
xerrades a alguns cursos als centres edu-
catius. Aquest any per això, s’han coor-
dinat amb infermeria, que encapçala el 
programa ‘Salut i Escola’, per fer xerrades 
a tots els joves d’entre 1r d’ESO fins a 2n 
de Batxillerat, sobre aspectes d’alimenta-
ció i nutrició.
 Apropar coneixements d’una ali-
mentació saludable, proporcionar idees i 
recursos d’esmorzars i berenars saluda-
bles, despertar l’esperit crític amb relació 
a l’alimentació i la nutrició, desmitificar 
mites i ser crítics amb les xarxes socials, 
detectar hàbits no saludables o saber fer 
una lectura dels etiquetatges dels ali-
ments per promoure la sostenibilitat són 
algunes de les temàtiques que es tracta-
ran.

Aquest dilluns cap al migdia es va produir 
un atracament en la gasolinera de CEPSA, 
situada a l’entrada de l’Ametlla de Mar, a la 
TV-3025.
 Segons fonts policials, tres persones en-
caputxades, aprofitant un moment de solitud 
de l’establiment, van entrar dins amenaçant 
a la persona que hi havia treballant amb una 
arma blanca i van emportar-se els diners de 
la caixa.
 Afortunadament, l’empleada no va patir 
danys més enllà de l’ensurt.
 Els Mossos d’Esquadra han iniciat una 
investigació per tal de trobar els autors del 
robatori amb força.

Tres individus 
atraquen la gasolinera
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L’Institut Escola de Capacitació Nautico-
pesquera de Catalunya amb seu a l’Ametlla 
de Mar, ha encetat aquest dimecres el curs 
2022-23 i ho ha fet  amb les places exhau-
rides en els graus superiors. Per contra, en-
cara queden places disponibles en els graus 
mitjans.
 El centre educatiu, únic al llevant medi-
terrani, ofereix cicles de formació professi-
onal de pont, de màquines i de busseig pro-
fessional. Concretament, dos cicles de grau 
superior, el de Tècnic Superior en Transport 
Marítim i Pesca d’Altura o col·loquialment de 
pont i el de Tècnic Superior en Organització 
del Manteniment de Vaixells i Embarcacions, 
o col·loquialment de màquines, els quals do-
nen accés a les titulacions professionals de 
Patró d’Altura i Mecànic Naval Major.

 A més, tres cicles de Grau Mitjà, el de 
Tècnic en Manteniment i Control de la Ma-
quinària de Vaixells i Embarcacions, Tècnic 
en Navegació i Pesca de Litoral o de pont i 
el de Tècnic en Operacions Subaquàtiques i 
Hiperbàriques per a bussejadors de mitjana 
profunditat.
 En total, el centre ha omplert les 99 pla-
ces disponibles dels cicles formatius de grau 
superior, 66 en pont i 33 al de màquines, els 
quals, ja s’havien ampliat lleugerament per 
aquest curs, la qual cosa, ja ha obligat a obrir 
llista d’espera per possibles baixes.
 A més cal recordar que per 4t any con-
secutiu el centre ofereix el cicle de tècnic 
esportiu de grau mitjà especialitat en vela.
 En canvi, els cicles formatius de grau mit-
jà no s’han exhaurit i encara queden places 

de matriculació. 
 Si parlem dels alumnes, a hores d’ara n’hi 
ha 280 de matriculats, tot i que s’espera que 
s’arribi als 310 o 320 matriculats. Aquest any 
s’ha detectat un lleuger increment de dones 
entre les matrícules, arribant a vint-i-una alum-
nes, el que suposa un discret 7,6% del total.
 El centre està treballant en un projecte 
Erasmus, amb l’objectiu que els alumnes que 
s’hi acullin puguin fer les seves pràctiques en 
empreses de França i Itàlia, i continua tre-
ballant junt amb el departament d’Ensenya-
ment en la confecció d’un pressupost que 
permeti equipar la goleta adquirida fa uns 
mesos, la qual necessita una adequació.

La Nauticopesquera comença el curs amb les 
places dels graus superiors exhaurides

C O M U N I C A T S
▪ ▪La Parròquia de l'Ametlla de Mar comunica als pares dels xiquets i xiquetes que cursen 2n de 
primària o que tinguin 7 anys, que s'obre el període d'inscripcions per a la catequesi del 1r any de 
preparació per a la 1a Comunió. I també s'obre la inscripció per als joves de 2n d'ESO o que tinguin 
14 anys, per a fer el 1r any de preparació per a la Confirmació. L'horari és dimecres i dijous als matins 
de 12 h a 13 h i a les tardes de 19.30 h a 20.30 h, al local del carrer Jaume Balmes, 13 o cada dia, mitja 
hora abans de la missa a l'església. Hi ha de temps fins al 24 de setembre.

▪ 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 SCER comunica que aquest dissabte 10 de setembre hi haurà ball a la sala SCER, a partir de les 
23 h, amb Duo Rubens.

▪ L’Àrea Municipal d’Esports comunica que s’han obert les inscripcions per a les activitats esportives 
municipals hivern 2022-2023.  Per més informació, al CEM la Cala o truqueu al telèfon 977 10 38 97.

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

L’Ajuntament posa a la venda una parcel·la 
municipal del sector 22b1
En venda una parcel·la municipal del sector 
22b1. Es tracta de la parcel·la assenyalada 
amb el número 2 en el plànol de finques 
adjudicades en el projecte de reparcel·lació 
del pla parcial urbanístic del sector 22b1, 
situada entre la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra i el centre comercial Mercado-
na i adjunta a la ja adquirida per Lidl, al cos-
tat de l’accés a l’Ametlla de Mar per la TV-
3025. La seva superfície total ascendeix a 
11.196 m2 i té un pressupost de licitació de 
2 milions i mig d’euros.
 El terreny consta de vegetació i d’una 

edificació de poca entitat constructiva de 
l’any 1950, amb superfície total de 167 m2, i 
amb estat de conservació baix.
 Els béns que s’alienen hauran de desti-
nar-se, exclusivament, a la necessitat d’obte-
nir fons per a finançar les inversions previs-
tes al Pressupost de la Corporació, així com 
altres obligacions establertes per sentències 
judicials. Per altra banda també per la pro-
moció comercial i turística del municipi, no 
admetent-se un altre destí.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gase-
ni, explica que «és un pas que significa l'incre-

ment de l'oferta comercial i de llocs de treball  
al municipi. Serà un reclam comercial de tot el 
territori i també un ingrés important que aju-
darà a finançar les inversions amb les quals 
estem treballant».
 Els interessats tenen temps de presentar 
les ofertes fins al pròxim divendres 16 de 
setembre.

La tempesta d’aquest dilluns va provocar 
una caiguda de sis línies elèctriques que 
donen alimentació a l’Ametlla de Mar. Du-
rant el dilluns es va poder restablir el servei 
de cinc de les incidències i aquest dimarts 
al matí, s’ha solucionat l’avaria de la línia 
més perjudicada que deixava sense llum a 
més de 300 abonats.
 Sobre les 14 h de la tarda d’aquest di-
lluns, a l’Ametlla de Mar, va tenir lloc una 
tempesta elèctrica i amb calamarsa, acumu-
lant-se un total de 52 litres per m2, que va 
provocar diverses incidències al subminis-
trament elèctric. Una de les avaries ha estat 
de major gravetat i ha deixat sense llum 368 
llars durant prop de 24 hores.

 
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, des de 
l’àrea d’Obres i Serveis, ha anunciat que re-
collirà les queixes dels veïns i veïnes afecta-
des per poder cursar les pertinents reclama-
cions. També demana que es comuniqui en 
el cas que en algun habitatge persisteixi la 
manca de llum.

La tempesta de dilluns deixa sense llum més de 
300 llars, gairebé 24 hores

Els pagesos consideren insuficients les mesures 
per frenar els robatoris de garrofes
A causa de les condicions climàtiques 
s’ha avançat la temporada de recollida de 
garrofes. Això ha tornat a posar sobre la 
taula aquests dies la problemàtica amb el 
robatori d’aquests fruits i el debat amb les 
mesures de prevenció necessàries. El De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural de la Generalitat de Cata-
lunya proposa controlar la quantitat de 
garrofes que comercialitza cada finca per 
mirar de frenar els robatoris. Els pagesos 
consideren necessàries les accions per evi-
tar-ho, però creuen que s’haurien d’explo-
rar altres mesures que no els carreguin de 
tanta feina i costos.
 L’any passat la Generalitat va obligar els 
venedors a acreditar amb la DUN la proce-
dència del fruit i enguany comprovarà que 
la producció no sigui superior a la real. Així, 

s’ha establert un límit de 5.000 quilos per 
hectàrea de producció màxima estimada. 
Aquesta mesura té el propòsit de lluitar con-
tra els robatoris de garrofes, que enguany 
es venen a un preu d’1,40 euros, quan fa un 
parell d’anys que era menys de la meitat.
 Per evitar les sostraccions, s’ha mantin-
gut la mesura de presentar el document de 
la DUN i s’ha instaurat també un control de 
la producció per conèixer la capacitat de co-
llita real. La idea,, seria enfortir les garanties 
en el procés de traçabilitat del producte per 
evitar la compravenda de garrofes robades. 
D’altra banda, l’administració també inten-
sificarà les inspeccions als magatzems de 
compra de garrofes així com la vigilància dels 
Mossos en el medi rural.
 Els pagesos caleros veuen amb bons ulls 
les mesures, però consideren que són insu-

ficients. Segons Antonio Espuny, president 
de la cooperativa de l’Ametlla de Mar, està 
molt bé que es posi èmfasi en la vigilància i 
control en els magatzems, ja que mentre hi 
hagi gent que continuï comprant productes 
derivats de pràctiques fraudulentes, aques-
tes no desapareixeran. Però també adver-
teix que les mesures per controlar aquestes 
accions no haurien de comportar més feina 
i costos al pagès.
 Els pagesos preveuen una collita bastant 
menor a la d’altres anys, entre una tercera i 
una quarta part. Aquesta ha estat una altra 
conseqüència de la sequera, juntament amb 
l’avançament de la campanya.

A partir d’aquest dimarts ja estan obertes 
les inscripcions per a les formacions que 
ofereix el Telecentre durant la tardor. Per 
a aquesta temporada, es contemplen di-
ferents cursos que permetran adquirir no-
ves competències útils, tant per a l’entorn 
professional com personal, posant especial 
èmfasi en els coneixements digitals.
 Entre l’oferta formativa que ha prepa-
rat el centre, hi ha cursos de seguretat en 
l’entorn digital i de manipulació d’aliments 
dirigits a dones, cursos d’eines digitals i 
d’exercicis mentals per a pensionistes i 
cursos subvencionats, també de digital i 
d’operacions de carretons. D’altra banda, hi 
haurà també els habituals cursos de català i 
un altre de comerç en alemany. Està previst 
que aquests cursos es desenvolupin entre 
aquest mes de setembre i principis de de-

sembre.
 Les propostes tornen a la normalitat 
total. L’any passat ja es van començar a re-
instaurar les classes presencials i enguany 
s’eliminen les ràtios i altres restriccions. Una 
altra novetat d’aquesta temporada són les 
formacions dirigides al col·lectiu de dones 
aturades.
 La tècnica de la regidoria de Formació i 
Treball, Viqui Martí, recorda que «els interes-
sats en apuntar-se als cursos poden dirigir-se 
a l’equipament en aquest horari amb el DNI i 
amb una nòmina o un rebut d’autònoms, en el 
cas de les formacions subvencionades».
 L’horari d’atenció del Telecentre és de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

El Telecentre obre les 
inscripcions per als 
cursos de tardor

Els referents de 
nutrició i benestar 
emocional  col·laboren 
amb el projecte ‘Salut 
i Escola’

Els referents de nutrició i benestar emo-
cional del Centre d’Atenció Primària de 
l’Ametlla de Mar seran els encarregats, 
juntament amb un professional d’infer-
meria, de dur a terme diverses xerrades 
sobre l’alimentació i el benestar emoci-
onal, a alumnes de l’Escola Sant Jordi i 
de l’Institut Candelera. Unes xerrades 
que s’emmarquen dins del programa 
‘Salut i Escola’.
 Durant el curs passat, ja van treballar 
diferents dies mundials de la salut fent 
xerrades a alguns cursos als centres edu-
catius. Aquest any per això, s’han coor-
dinat amb infermeria, que encapçala el 
programa ‘Salut i Escola’, per fer xerrades 
a tots els joves d’entre 1r d’ESO fins a 2n 
de Batxillerat, sobre aspectes d’alimenta-
ció i nutrició.
 Apropar coneixements d’una ali-
mentació saludable, proporcionar idees i 
recursos d’esmorzars i berenars saluda-
bles, despertar l’esperit crític amb relació 
a l’alimentació i la nutrició, desmitificar 
mites i ser crítics amb les xarxes socials, 
detectar hàbits no saludables o saber fer 
una lectura dels etiquetatges dels ali-
ments per promoure la sostenibilitat són 
algunes de les temàtiques que es tracta-
ran.

Aquest dilluns cap al migdia es va produir 
un atracament en la gasolinera de CEPSA, 
situada a l’entrada de l’Ametlla de Mar, a la 
TV-3025.
 Segons fonts policials, tres persones en-
caputxades, aprofitant un moment de solitud 
de l’establiment, van entrar dins amenaçant 
a la persona que hi havia treballant amb una 
arma blanca i van emportar-se els diners de 
la caixa.
 Afortunadament, l’empleada no va patir 
danys més enllà de l’ensurt.
 Els Mossos d’Esquadra han iniciat una 
investigació per tal de trobar els autors del 
robatori amb força.

Tres individus 
atraquen la gasolinera



 
 

Enguany, l'Ametlla de Mar comme-
morarà l'11 de setembre, tal com es 
feia abans de l'esclat de la pandèmia, 
amb música i una programació d'ac-
tes al carrer. Per a la Diada, l'Ajunta-
ment ha organitzat un concert al parc 
del Bon Repòs el dia 10 i per al dia 
següent, l'acte més institucional.
 La celebració començarà dissabte 
a les 20 h amb una actuació d'accés 
lliure i gratuïta del grup X-Versiones. 
La banda oferirà un repertori basat en 
versions de temes que van des dels 
setanta fins a l'actualitat. El club de 
futbol de la societat col·laborarà ges-
tionant el servei de barra.
 D'altra banda, el moment més im-
portant serà durant la mateixa la diada. 
L'11 de setembre, el matí començarà 
amb un esmorzar popular. Posterior-
ment, els assistents es desplaçaran en 
comitiva fins a la Plaça Catalunya, on 
es farà l'esdeveniment més solemne, 
la hissada de la senyera a càrrec de 
l'activista calera Montse González i els 
parlaments. Hi participaran també la 
Banda de la Cala, la Coral Verge Can-
delera i els Geganters de la Cala que 
acompanyaran l'acte.
 Jordi Llaó, regidor de Festes, valora 
molt positivament poder comptar amb 
entitats locals, tant per al concert com 
per a la part institucional i remarca que
«el teixit associatiu del poble és molt 
gran i volem que estigui present en ac-
tes així».
 Com és habitual, la celebració serà 
de matí perquè tots aquells que ho 
vulguin tinguin la possibilitat despla-
çar-se amb temps a Barcelona per par-
ticipar en la manifestació organitzada 
per l'ANC.

La celebració de 
la Diada Nacional 
de Catalunya 
torna a la 
normalitat

Segons la informació recollida per l'Àrea 
Municipal de Turisme i proporcionada 
pels diferent establiments turístics del 
municipi, l'ocupació mitjana del mes 
d’agost ha estat d'un 96,7%, fet que su-
posa una pujada del 2,4% respecte al 
mateix període de l'any 2021 i un 4,2 % 
més que l’agost de 2019, superant així 
les xifres de prepandèmia. 
 La Cala ha fregat gairebé l'aforament 
complet al mes d’agost als diferents es-
tabliments turístics. Els hotels han tin-
gut una ocupació del 98% i els lloguers 
d'habitatges turístics un 98,5%, el que 
significa una pujada del 0,5% respecte a 
l’agost de 2021 i dels lloguers d'ús turís-
tics un 1,5%.
 Pel que fa als càmpings, la mitjana 
de reserves ha estat d'un 93,7%, entre 
el 92,4% en parcel·les d'acampada i un 

95% en bungalous. Això suposa un es-
pecial interès per fer estada en bunga-
lous, que ha augmentat un 5% respecte 
a l’agost de l’any passat i una disminució 
en les zones d'acampada d’un 6,4%.
 La regidora de turisme, Maite Bo-
quera, valora molt positivament les da-
des d’aquest agost i apunta que «tot i que 
encara no tenim xifres exactes del tipus de 
turisme que ens ha visitat, s'ha notat molta 
presència de turisme estranger, recuperant 
així el turisme francès molt usual abans de 
la pandèmia i que enguany, amb la tornada 
a la normalitat, ha pogut tornar a venir».
 Pel que fa al mes de setembre, es 
preveu una ocupació del 80% els caps 
de setmana i entre setmana d’un 45%, 
sense tenir en compte les reserves que 
es fan a última hora ni tampoc les condi-
cions meteorològiques.

Butlletí Setmanal n. 403/  9 de setembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    El bon temps ha marcat la temporada turística 2022.

L’Ametlla de Mar 
frega la plena 
ocupació turística 
al mes d’agost

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

L’ocupació ha estat d’un 96,7 %, un 2,4 % més respecte al ma-
teix mes de l’any passat.
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El juvenil a escena amb canvis a la banqueta

L'equip de futbol juvenil de la SCER de 
l'Ametlla de Mar, va començar divendres 
passat els entrenaments de pretempora-
da amb novetats a la banqueta i amb la 
vista posada en el debut a la lliga, previsi-
blement a primers d'octubre.
 Després de les últimes temporades 
sota la tutela de Juanjo Balfegó, aquest any 
el juvenil de la Cala tindrà nous inquilins a 
la banqueta. Àlex Gómez i Abelardo Pérez, 
entrenadors del cadet de l'AME la tempo-

rada passada, es van comprometre a portar 
també el juvenil.
 Divendres van començar els entrena-
ments i dissabte a les 15 h jugaran el primer 
partit de preparació davant del Mont-roig 
aquí a casa. D'aquí a l'inici de temporada els 
de l'Ametlla de Mar tenen programats par-
tits amistosos davant del Base l'Hospitalet, 
La Salle de Reus i el Camarles.
 Aquesta setmana també han comen-
çat els entrenaments de la resta d'equips 
de futbol base federat. Per aquest cap de 
setmana hi ha previstos diversos partits. 
Divendres a les 17.45 h jugarà l'Aleví a 
Deltebre davant de l'Escola Delta de l'Ebre. 
Dissabte a les 10.15 h jugarà el cadet da-
vant del Mont-roig i a les 12 h l'infantil con-
tra l'Escola Delta de l'Ebre. Tots dos partits 
seran a casa.

Diumenge va tenir lloc la 1a jornada de 
la Lliga Catalana de Petanca que orga-
nitza la Federació Catalana de Petanca, 
amb victòria per l’equip A i derrota per 
l’equip B.
 L’equip A, a la 1a divisió, va estre-
nar-se amb una victòria a la lliga en el 
primer partit de la temporada, el qual es 
va disputar a les pistes del parc públic de 
Tres cales. Els de l’Ametlla de Mar es van 
imposar al C.P Coma-ruga B per set par-
tides a dues, amb un parcial inicial de 6 
a 0. Pepe Risquez, capità de l’equip està 
molt content d’haver començat amb vic-
tòria.
 Per la seva part, l’equip B que juga a 
la 2a divisió, va perdre per 5 partides a 4 
a les pistes de la Pobla de Montornès D i 
ho va fer amb polèmica, ja que els locals 
es van apuntar dues partides perquè una 
de les parelles caleres es va perdre i no 
va arribar a temps d’iniciar el partit. El 
capità de la Pobla va aplicar el reglament 
i va donar les dues primeres partides per 
perdudes. 
 De cara a la 2a jornada l’equip A ju-
garà diumenge dia 11 de setembre a les 
pistes del C.P Roda de Barà i l’equip B ho 
farà a casa davant del C.P Vila-seca B.

El Club de Petanca 
debuta amb una 
victòria i una derrota

El 1r equip de futbol de la SCER de l’Amet-
lla de Mar jugarà dissabte a la tarda la 7a 
edició del Memorial Josep Pallarès. Els 
seus rivals seran el Remolins-Bítem i la 
Canonja, equips que una temporada més 
militaran a la 2a Catalana.
 Els de l’Ametlla de Mar arriben al tor-
neig després d’haver-se enfrontat ja a tres 
equips de 2a Catalana, Jesús Catalònia a 
casa, 2 a 3, Camarles a fora 3 a 2 i Mora la 
Nova a fora, 4 a 1. Dissabte tornarà a tenir 
al seu davant rivals de superior categoria 
com el Remolins-Bítem i la Canonja. Els ca-
leros s’han imposat al Miami a fora per 1 a 
2 i al Pinell per 0 a 2.
 El torneig començarà a les 17 h amb el 
partit entre el Remolins-Bitem i la Canonja. 
A les 18 h jugarà el perdedor d’aquest partit 
amb la Cala. I a les 19 h la Cala s’enfrontarà 
al guanyador del primer partit.

A la Cala se li escapa el Torneig Balcó 
del Delta en l'últim minut i de penal
El 1r equip de futbol de la SCER de l'Amet-
lla de Mar va finalitzar en 2a posició la seva 

participació en la 18a edició del torneig 
Balcó del Delta, que va disputar junt amb 
el Pinell de la 4a catalana i el Camarles de 
la 2a catalana com a equip amfitrió.
Els de l'Ametlla de Mar es van imposar en el 
primer partit al Pinell per dos gols a 0 amb 
gols de Xavi Fages i Sergi Callau. Camarles 
i el Pinell van empatar a 1 gol.
 El tercer partit va començar amb domini 
camarlenc, que es va avançar amb dos gols, 
tot i que els caleros es van refer i van igualar 
el marcador amb gols de Jordi Llaó i Jordi 
Callau i encara hi hauria temps per desa-
profitar un penal a favor. Quan tot pareixia 
indicar que el resultat seria d'empat a dos, 
va arribar un penal clar a l'últim minut que 
va decantar el marcador i el torneig a favor 
dels camarlencs.
 Els caleros es van desplaçar a Mora la 
Nova dimecres passat, perdent el partit 
davant l’equip riberenc per 4 a 1. Els de 
l’Ametlla de Mar es van veure superats per 
un molt bon equip que aquest any, de nou, 
tornarà a disputar la lliga a la 2a Catalana.

Remolins-Bítem i 
Canonja rivals de la 
Cala al VII Memorial 
Josep Pallarès

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.


