
S'acaba l'estiu però no la mar. Després de 
l’èxit del Casal de Vela, organitzat un any 
més per l’Escola de Vela i el Club Nàutic de 
l’Ametlla de Mar, la vela no s’atura i l’Es-
cola ha posat en marxa un conjunt de cur-
sos i activitats extraescolars, perquè tant 
grans com petits puguin gaudir d’aquest 
tipus de navegació, durant la tardor.
 L’Escola de Vela ofereix un abonament 
pels alumnes que hagin tingut contacte 
amb l’esport i tinguin una certa formació en 
vela, perquè puguin sortir a navegar quan 
vulguin amb el seu material i la supervisió 
dels monitors.
 Entre les propostes també hi ha el ‘Tas-
tet de Mar’, sessions d’1.30 h per 50 euros, 
per poder introduir-se i provar la navega-
ció, tant de vela lleugera com de windsurf. 

També s’ofereixen cursos formatius pels 
que vulguin aprendre més rutinàriament i 
consolidar el seu nivell de navegació. 
 Entre els cursos s’ha impulsat les ex-
traescolars els caps de setmana, dirigides 
a alumnes de 8 a 15 anys, tinguin o no ex-
periència, 6 caps de setmana, de setembre 
a novembre, de 10 a 13.30 h, amb un cost 
de 40 euros al mes per aquells que realitzin 
dues sessions i 60 euros, pels que en facin 
quatre; és a dir per només 5 euros l’hora de 
navegació.
 A banda, també hi ha sessions parti-
culars, per aprendre a navegar a un ritme 
molt més ràpid i de forma personalitzada, 
ideal perquè l’alumne guanyi autonomia o 
perfeccioni la seva navegació. La duració és 
de 2 h a 70 euros.

 A més, enguany com a novetat, tindrà 
lloc l’Esport Blau a l’Escola Sant Jordi, un 
programa que combina educació i esport, 
i proposa una activitat de formació poli-
esportiva en l’esport de la vela integrada 
dintre de l’assignatura d’Educació Física 
dels alumnes de 5è de primària. El progra-
ma consistirà en un total de 10 sessions 
de vela, durant un trimestre, amb l’objectiu 
formar molt més que navegants, persones, 
convertint el trajecte de l'educació en una 
apassionant travessia. 
 En definitiva, un impuls important 
d’aquest esport nàutic a la població, grà-
cies a la Federació Catalana de Vela, el 
Club Nàutic i la seva promoció amb col·
laboracions des de la Destinació Turística 
Esportiva de l’Àrea Municipal d’Esports.
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    La promoció ha estat la clau de l'evolució dels cursos de vela al municipi.

L'Escola de Vela a l’Ametlla de 
Mar continua navegant a la tardor

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

Enguany, l'alumnat de 5è de l'Escola Sant Jordi participarà  a l'Esport Blau Escolar.
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Comença la pretemporada del futbol base calero

La setmana passada van començar els 
entrenaments dels equips de futbol base 
federat de l’AME de l’Ametlla de Mar i el  
pròxim divendres ho faran els equips es-
colars.
 El futbol base federat de l’AME de 
l’Ametlla de Mar va començar la seva pre-
temporada la setmana passada, i ho va fer 
amb tres equips, un aleví, un infantil i un 
cadet, recordant que el juvenil és respon-
sabilitat de la S.C.E. R. de l’Ametlla de Mar. 
Aquest any i a causa de la manca d’efectius, 
l’AME comptarà amb un equip aleví menys 
que en les darreres temporades, mantenint 
l’equip que militarà a la 1a divisió, la mateixa 

categoria en la qual ho faran també l’infantil 
i el cadet.
 L’Aleví serà entrenat per Hèctor Benai-
ges, l’Infantil per Xavi Borràs i Jordi Boyer i 
el cadet per Àlex Gómez i Abelardo Pérez.
 Per a divendres dia 16 està previst l’inici 
dels entrenaments dels equips que jugaran 
les competicions escolars. Es tracta del pre-
benjamí Seitonillos i bejamí Llobarrets que 
seran entrenats pels germans Enric i Joan 
Salas, si parlem dels Seitonillos, i per Sílvia 
Argentó i Julen Llambrich els Llobarrets. 
L’altre equip en edat escolar, els Patufets, 
seran entrenats per Hèctor Benaiges.
 Sílvia Argentó, coordinadora del futbol 
base de l’AME de l’Ametlla de Mar explica 
que «l’objectiu és formar jugadors i classificar 
els equips el millor possible».
 Pel que fa a les competicions federades 
encara no tenen calendaris, però es preveu 
que comencin a primers d’octubre, mentre 
que les escolars començaran unes setma-
nes més tard.

Diumenge va tenir lloc la 2a jornada 
de la Lliga Catalana de Petanca que 
organitza la Federació Catalana de 
Petanca, amb victòria per l’equip B i 
derrota per l’equip A del Club de Pe-
tanca Tres Cales de l’Ametlla de Mar.
 L’equip A, a la 1a divisió, va perdre 
el seu primer partit a la 2a jornada de 
la temporada, el qual es va disputar a 
les pistes del C.P Roda de Barà. Els de 
l’Ametlla de Mar res van poder fer per 
evitar quan derrota per 6 a 3 davant 
d’un Roda de Barà superior.
 Per la seva part, l’equip B que juga a 
la 2a divisió, va guanyar per 6 partides 
a 3 a les pistes del Parc Públic de Tres 
Cales davant del Cunit C. Després del 
cop patit a la Pobla de Montornès amb 
la polèmica aplicació del reglament, els 
de Tres Cales es mereixien la victòria. 
 Tant l’equip A com l’equip B estan a 
la 2a posició de la classificació després 
de dues jornades disputades. El pròxim 
cap de setmana no hi ha lliga.

El Club de Petanca 
Tres Cales assoleix 
una victòria i una 
derrota a la 2a 
jornada

Dissabte es va disputar el 8è Memorial 
Josep Pallarès al Camp Municipal de Fut-
bol de la Cala amb la presència del Remo-
lins-Bítem, la Canonja i el 1r equip de la 
S.C.E.R. de l’Ametlla de Mar com a amfi-
trió. El torneig se’l va acabar emportant 
l’equip del Camp de Tarragona.
 Els tres partits van finalitzar amb empat, 
obligant al llançament de penals després de 
cada enfrontament. En el primer partit la 
Canonja i el Remolins·Bítem van empatar a 
0 gols, guanyant la Canonja als Penals, fet 
que seria decisiu pel resultat final.
 En el segon partit, la Cala va empatar 
a 1 gol amb el Remolins·Bítem, guanyant 

aquests darrers als penals. I en el tercer 
partit la Cala i la Canonja també van em-
patar a 1 gol, amb la qual cosa, havent-se 
apuntat dues victòries, els del Camp de 
Tarragona van apuntar-se la victòria global 
del torneig. 
 Xavi Subirats, entrenador de l’equip 
calero, diu que «he acabat més satisfet del 
primer partit, que no pas del segon; el primer 
partit li posaria un bé o un notable i el segon 
un suficient molt justet».
 Els autors dels gols caleros van ser, Jor-
di Callau en el partit davant del Remolins·
Bítem i Xavi Callau davant de la Canonja.

El C.F. la Canonja 
s’emporta el 8è 
Memorial Josep 
Pallarès

E S P O R T S A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
Al Camp d’Esports:

≈ 10.30 h - ALEVÍ
La Cala - Campredó

≈ 19 h - 4a CATALANA
La Cala - Hospitalet de l'Infant
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Del dijous 15 al dissabte 17 de setembre, a 
l’Ametlla de Mar té lloc la fira ‘Fora Stocks’ 
amb la participació d’una desena de boti-
gues del municipi. Un esdeveniment que 

ajuda a dinamitzar el teixit comercial i con-
tribuirà al seu enfortiment.
 Durant aquests dies, en horari d’obertu-
ra comercial, les botigues treuen al carrer els 
estocs restants de l’estiu i els posen a la ven-
da a un preu rebaixat.  Entre els productes 
que s’hi poden trobar a la campanya n’hi ha 
de tèxtils, decoratius, esportius o infantils, 
entre altres.
 L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomen-
tar el comerç local i donar-li suport.  La re-
gidora de Comerç, Maite Boquera, remarca 

que «és una acció acordada amb les diferents 
reunions que hem fet amb el teixit comercial 
del poble per promocionar-lo».
 Així, els comerços participants són Con-
feccions Vila Callau, Carmen Blanch De-
signs, Esmeralda Regals,Lluna Xics, Madeira 
Decoració, MaElegance Moda, Sports Àlex, 
Sabateria Can Cisquillo, Taty’s i Taty’s Two.
 A més, per tal de continuar reforçant 
aquests negocis, l’àrea de comerç impulsarà 
altres iniciatives com formacions dirigides a 
establiments locals.

A partir de la metodologia ‘learning by 
doing’, l’Àrea de Turisme i Comerç de 
l’Ametlla de Mar ha organitzat per a princi-
pis d’octubre una formació d’aparadorisme 
nadalenc, íntegrament subvencionat i diri-
git tant a treballadors en actiu com a per-
sones en situació d’atur. Es tracta d’un curs 
teoricopràctic que té la finalitat d’apropar 
eines als comerciants locals per dissenyar 
i implementar una part tan important del 
seu negoci com és l’aparador.
 L’encarregada de preparar als alumnes 
serà la mediadora artística, docent i creativa 
Jackeline Jorba, qui ja compta amb experi-
ència en la formació dirigida a negocis i tàc-
tiques per potenciar·los. Jorba farà un curs 
que mescla la teoria i la pràctica per treballar 
les idees, la seva posada en pràctica, i el seu 
cost, tant material com econòmic.   
 D’aquesta manera, es mostrarà als alum-

nes com potenciar la seva imatge per captar 
l’atenció dels clients amb materials senzills, 
fàcils i econòmics, coneixements que po-
dran fer servir més enllà d’aquesta època 
estacional.
 La regidora de Comerç, Maite Boquera, 
explica que «és el 100% subvencionat» i «és 
una eina de formació pels comerciants».
 Per participar en el curs, els interessats 
han de dirigir·se al Telecentre. Cal portar un 
document que acrediti la seva situació labo-
ral i els formularis d’inscripció.

El comerç de La Cala es prepara per a la temporada 
nadalenca amb un curs d’aparadorisme 

Una desena de comerços locals participen en la fira Fora Stocks

de 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'Escola de Música informa que fins al 
30 de setembre estan obertes les places 
d'inscripció per al curs 22/23 del nivell de 
presensibilització i sensibilització de 3 a 7 
anys. Tots els interessats poden adreçar-se 
a l'escola de música C/ Pau Casals núm.47 
o enviar un correu: escolademusica@
ametllamar.cat on us informarem.

▪ El Telecentre informa que ja s’han obert 
les inscripcions pels Cursos de Tardor 
2022. Podeu consultar el tríptic a l’ebando.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia és la 
R. Olivella, al C/Andreu Llambrich n. 22 tel. 
urgències 637 73 39 85 .

Durant la pròxima setmana, la companyia 
elèctrica repararà l’estat de les infraestruc-
tures elèctriques afectades per la tempes-
ta de l’anterior 5 de setembre. La reparació 
definitiva comportarà dos talls en el submi-
nistrament elèctric en diversos carrers, un 

el dimarts i l’altre dijous. 
 L'estat de les infraestructures elèctriques 
en centres de transformació i distribució del 
municipi, situats al passatge sense sortida de 
la part alta del carrer Ramon i Cajal, reque-
reix una intervenció important, per part de 
la companyia elèctrica, consistent en canviar 
l'aparellatge, amb l'objectiu d'evitar avaries 
com les que han tingut lloc els darrers dies.
 Abans de la reparació, que s’iniciarà el 
dimarts fins al dijous, s’instal·laran dos grups 
electrògens per poder proporcionar electri-

citat als veïns i veïnes afectats i evitar-los les 
majors molèsties. Tot i això, els tècnics han 
anunciat que es preveu un tall de llum a di-
versos carrers, dimarts a primera hora del 
matí fins al migdia i dijous a primera hora de 
la tarda fins al vespre.
 Els carrers afectats pels talls es poden 
consultar a l’eBando.
 Paral·lelament, el pròxim dilluns, l’Ajun-
tament es reunirà amb els responsables de 
la companyia elèctrica per definir els treballs 
previstos.

La companyia elèctrica repararà definitivament les infraestructures 
malmeses que van provocar els talls de subministrament durant la tempesta

L’Ajuntament comença 
una acció de millora dels 
camins rurals

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a través 
de la regidoria d’Obres i Serveis començarà 
aquest dimarts les obres d’arranjament de 
clots i millora de diversos camins rurals del 
terme municipal, davant de la temporada 
de més trànsit per les campanyes agrícoles.
 Amb la campanya turística a les acaba-
lles, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar co-
mença a mirar a l’interior i ha destinar part 
dels seus mitjans humans, fins ara dedicats 
a la neteja i cura de platges i litoral, a altres 
prioritats. L’Ajuntament ha adquirit 25 tones 
d’asfalt que serviran per a parxejar clots i 
millorar alguns dels camins més transitats i 
amb major nombre de veïns del terme cale-
ro. L’any passat ja se’n van destinar 13 tones 

i aquesta temporada, després dels aiguats 
d’aquest any, s’ha decidit quasi, doblar la 
quantitat d’asfalt. 
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, apunta que «durant l'estiu prioritzem la 
neteja de platges i del municipi i ara, destinem 
els recursos en aquests camins, arribant al 
màxim possible».
 En els darrers mesos, el consistori ha ad-
quirit nova maquinària per a fer aquest tipus 
de treballs. Es tracta d’una nova màquina 
talladora d’asfalt i d’una compactadora.
 A més de la millora de sots, l’Ajuntament 
també procedirà a la neteja dels vorals.

L’aparcament en superfície Llibertat ha re-
cuperat aquest dijous els horaris i tarifes 
d’hivern. Des de mitjans de juny, horari i 
tarifes es van adaptar a la temporada alta, 
allargant-se fins a aquest dimecres.
 Això vol dir que de nou, la gratuïtat 
d’aparcament pels abonats al pàrquing en 
superfície Llibertat passarà de les 3 hores 
de l’estiu a les 6 hores, fins a mitjan juny.
 Al llarg d’aquest mateix període, les 
tarifes per aparcar de 9.00 h a 00.00 h, 
passen de l’1,00 €/h als 0,50/h €, amb un 
increment de fins a 3 €/h a partir de la 3a 
hora superada d’aparcament. A partir de les 
00.00 h i fins a les 09.00 h, la tarifa pas-
sa de 0,50 €/h a 0,25 €/h, sense limitació 
dins d’aquesta franja horària. De 00.00 h a 
09.00 h l’aparcament pels abonats és gra-
tuït.

 Durant l’estiu s’han registrat 15.509 
tiquets de no abonats a l’aparcament Lli-
bertat i 24.858 entrades d’abonats. Cal re-
cordar que actualment hi ha 1.347 abonats 
a l’aparcament en superfície Llibertat.
 Maite Boquera és regidora de Turísme, 
Comerç i Civísme a l’Ajuntament de l’Amet-
lla de Mar.
 Si parlem de l’aparcament soterrani Es-
coles Velles, aquest dijous també canvien 
les tarifes, passant de l’1,80 €/h de l’estiu a 
l’1,00 €/h fins a mitjan juny.
 Aquest estiu s’han registrat 12.248 ti-
quets de rotació a l’aparcament soterrat Es-
coles Velles on hi ha 186 places d’abonats 
ocupades tot l’any.
 Durant l’estiu s’han aplicat eines per a 
poder reduir els imports finals per la utilit-
zació dels aparcaments. 

Els aparcaments municipals recuperen tarifes i 
horaris d’hivern

La Cala Ràdio inicia la temporada amb novetats
La Cala Ràdio ha iniciat la programació de 
la temporada 2022-2023, que aposta per 
la consolidació de la graella de continguts 
de proximitat.
 Després de la programació estiuenca, 
torna una nova temporada del ‘Sempre a 
punt’, el magazín matinal de producció prò-
pia que s’emet a les 10 h. A les 13 h, també 
té lloc ‘Al Dia Terres de l’Ebre’, el magazín 
territorial coproduït per diverses emissores 
locals ebrenques de la Xarxa de Comunica-
ció Local.
 ‘Arran de Mar’ serà un programa radiofò-
nic coproduït per diverses emissores locals 
del litoral mediterrani. Un format similar a 
‘El Far’ que vol apropar la vida marinera dels 
municipis costaners arreu del país. El progra-
ma es començarà a emetre el 19 de setem-
bre de 16 a 18 h.
 A partir de l’octubre, la graella s’ampliarà 
amb ‘l’Esport al nostre poble’ que tindrà lloc 

de dilluns a divendres a partir de les 11.30 h.
 Aquesta temporada també es tornarà a 
comptar amb la col·laboració d’Enric Fran-
ch i Montse Cateura, amb el ‘Fila Zero’; que 
acostaran a tots als oients les propostes ci-
nematogràfiques, els divendres a les 12 h.
 També com a novetat, ‘El Portaveus’, 
l’espai polític ampliarà el contingut amb una 
tertúlia dels diferents grups polítics amb 
candidatura a les passades eleccions, per do-
nar-los veu abans de les pròximes eleccions 
municipals de 2023. La primera tertúlia serà 
el 5 d’octubre.
 També es reprendrà el ‘Cada dia és 8M’, 
l’espai dedicat a les dones del municipi i del 
territori i també està previst que torni el ‘Cul-
tura en Barra’ de l’Ateneu Calero.
 La programació, oberta a altres propos-
tes i continguts que es puguin incorporar 
més endavant, busca proporcionar informa-
ció i entreteniment de proximitat.

La Cala commemora 
la Diada Nacional de 
Catalunya

Enguany, l’Ametlla de Mar ha comme-
morat l’11 de setembre, tal com es feia 
abans de la pandèmia, amb música i una 
programació d’actes al carrer. L’Ajunta-
ment va organitzar un concert al parc 
del Bon Repòs el dia 10 i per al dia se-
güent, l’acte més institucional.
 La celebració es va iniciar dissabte a 
les 20 h amb una actuació d’accés lliure i 
gratuïta del grup X·Versiones. 
 El moment més important va ser du-
rant la mateixa la diada. L’11 de setembre, 
el matí va començar amb un esmorzar 
popular. Posteriorment, els assistents es 
van desplaçar en comitiva fins a la Plaça 
Catalunya, on es va fer l’esdeveniment 
més solemne, la hissada de la senyera a 
càrrec de l’activista calera Montse Gon-
zález i els parlaments. Hi van participar 
també la Banda de la Cala, la Coral Verge 
Candelera i els Geganters de la Cala que 
acompanyaven l’acte.
 Aquells que van voler per la tarda van 
desplaçar·se a Barcelona per participar 
en la manifestació organitzada per l’ANC.
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Del dijous 15 al dissabte 17 de setembre, a 
l’Ametlla de Mar té lloc la fira ‘Fora Stocks’ 
amb la participació d’una desena de boti-
gues del municipi. Un esdeveniment que 

ajuda a dinamitzar el teixit comercial i con-
tribuirà al seu enfortiment.
 Durant aquests dies, en horari d’obertu-
ra comercial, les botigues treuen al carrer els 
estocs restants de l’estiu i els posen a la ven-
da a un preu rebaixat.  Entre els productes 
que s’hi poden trobar a la campanya n’hi ha 
de tèxtils, decoratius, esportius o infantils, 
entre altres.
 L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomen-
tar el comerç local i donar-li suport.  La re-
gidora de Comerç, Maite Boquera, remarca 

que «és una acció acordada amb les diferents 
reunions que hem fet amb el teixit comercial 
del poble per promocionar-lo».
 Així, els comerços participants són Con-
feccions Vila Callau, Carmen Blanch De-
signs, Esmeralda Regals,Lluna Xics, Madeira 
Decoració, MaElegance Moda, Sports Àlex, 
Sabateria Can Cisquillo, Taty’s i Taty’s Two.
 A més, per tal de continuar reforçant 
aquests negocis, l’àrea de comerç impulsarà 
altres iniciatives com formacions dirigides a 
establiments locals.

A partir de la metodologia ‘learning by 
doing’, l’Àrea de Turisme i Comerç de 
l’Ametlla de Mar ha organitzat per a princi-
pis d’octubre una formació d’aparadorisme 
nadalenc, íntegrament subvencionat i diri-
git tant a treballadors en actiu com a per-
sones en situació d’atur. Es tracta d’un curs 
teoricopràctic que té la finalitat d’apropar 
eines als comerciants locals per dissenyar 
i implementar una part tan important del 
seu negoci com és l’aparador.
 L’encarregada de preparar als alumnes 
serà la mediadora artística, docent i creativa 
Jackeline Jorba, qui ja compta amb experi-
ència en la formació dirigida a negocis i tàc-
tiques per potenciar·los. Jorba farà un curs 
que mescla la teoria i la pràctica per treballar 
les idees, la seva posada en pràctica, i el seu 
cost, tant material com econòmic.   
 D’aquesta manera, es mostrarà als alum-

nes com potenciar la seva imatge per captar 
l’atenció dels clients amb materials senzills, 
fàcils i econòmics, coneixements que po-
dran fer servir més enllà d’aquesta època 
estacional.
 La regidora de Comerç, Maite Boquera, 
explica que «és el 100% subvencionat» i «és 
una eina de formació pels comerciants».
 Per participar en el curs, els interessats 
han de dirigir·se al Telecentre. Cal portar un 
document que acrediti la seva situació labo-
ral i els formularis d’inscripció.
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Una desena de comerços locals participen en la fira Fora Stocks

de 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'Escola de Música informa que fins al 
30 de setembre estan obertes les places 
d'inscripció per al curs 22/23 del nivell de 
presensibilització i sensibilització de 3 a 7 
anys. Tots els interessats poden adreçar-se 
a l'escola de música C/ Pau Casals núm.47 
o enviar un correu: escolademusica@
ametllamar.cat on us informarem.

▪ El Telecentre informa que ja s’han obert 
les inscripcions pels Cursos de Tardor 
2022. Podeu consultar el tríptic a l’ebando.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia és la 
R. Olivella, al C/Andreu Llambrich n. 22 tel. 
urgències 637 73 39 85 .

Durant la pròxima setmana, la companyia 
elèctrica repararà l’estat de les infraestruc-
tures elèctriques afectades per la tempes-
ta de l’anterior 5 de setembre. La reparació 
definitiva comportarà dos talls en el submi-
nistrament elèctric en diversos carrers, un 

el dimarts i l’altre dijous. 
 L'estat de les infraestructures elèctriques 
en centres de transformació i distribució del 
municipi, situats al passatge sense sortida de 
la part alta del carrer Ramon i Cajal, reque-
reix una intervenció important, per part de 
la companyia elèctrica, consistent en canviar 
l'aparellatge, amb l'objectiu d'evitar avaries 
com les que han tingut lloc els darrers dies.
 Abans de la reparació, que s’iniciarà el 
dimarts fins al dijous, s’instal·laran dos grups 
electrògens per poder proporcionar electri-

citat als veïns i veïnes afectats i evitar-los les 
majors molèsties. Tot i això, els tècnics han 
anunciat que es preveu un tall de llum a di-
versos carrers, dimarts a primera hora del 
matí fins al migdia i dijous a primera hora de 
la tarda fins al vespre.
 Els carrers afectats pels talls es poden 
consultar a l’eBando.
 Paral·lelament, el pròxim dilluns, l’Ajun-
tament es reunirà amb els responsables de 
la companyia elèctrica per definir els treballs 
previstos.

La companyia elèctrica repararà definitivament les infraestructures 
malmeses que van provocar els talls de subministrament durant la tempesta

L’Ajuntament comença 
una acció de millora dels 
camins rurals

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a través 
de la regidoria d’Obres i Serveis començarà 
aquest dimarts les obres d’arranjament de 
clots i millora de diversos camins rurals del 
terme municipal, davant de la temporada 
de més trànsit per les campanyes agrícoles.
 Amb la campanya turística a les acaba-
lles, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar co-
mença a mirar a l’interior i ha destinar part 
dels seus mitjans humans, fins ara dedicats 
a la neteja i cura de platges i litoral, a altres 
prioritats. L’Ajuntament ha adquirit 25 tones 
d’asfalt que serviran per a parxejar clots i 
millorar alguns dels camins més transitats i 
amb major nombre de veïns del terme cale-
ro. L’any passat ja se’n van destinar 13 tones 

i aquesta temporada, després dels aiguats 
d’aquest any, s’ha decidit quasi, doblar la 
quantitat d’asfalt. 
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, apunta que «durant l'estiu prioritzem la 
neteja de platges i del municipi i ara, destinem 
els recursos en aquests camins, arribant al 
màxim possible».
 En els darrers mesos, el consistori ha ad-
quirit nova maquinària per a fer aquest tipus 
de treballs. Es tracta d’una nova màquina 
talladora d’asfalt i d’una compactadora.
 A més de la millora de sots, l’Ajuntament 
també procedirà a la neteja dels vorals.

L’aparcament en superfície Llibertat ha re-
cuperat aquest dijous els horaris i tarifes 
d’hivern. Des de mitjans de juny, horari i 
tarifes es van adaptar a la temporada alta, 
allargant-se fins a aquest dimecres.
 Això vol dir que de nou, la gratuïtat 
d’aparcament pels abonats al pàrquing en 
superfície Llibertat passarà de les 3 hores 
de l’estiu a les 6 hores, fins a mitjan juny.
 Al llarg d’aquest mateix període, les 
tarifes per aparcar de 9.00 h a 00.00 h, 
passen de l’1,00 €/h als 0,50/h €, amb un 
increment de fins a 3 €/h a partir de la 3a 
hora superada d’aparcament. A partir de les 
00.00 h i fins a les 09.00 h, la tarifa pas-
sa de 0,50 €/h a 0,25 €/h, sense limitació 
dins d’aquesta franja horària. De 00.00 h a 
09.00 h l’aparcament pels abonats és gra-
tuït.

 Durant l’estiu s’han registrat 15.509 
tiquets de no abonats a l’aparcament Lli-
bertat i 24.858 entrades d’abonats. Cal re-
cordar que actualment hi ha 1.347 abonats 
a l’aparcament en superfície Llibertat.
 Maite Boquera és regidora de Turísme, 
Comerç i Civísme a l’Ajuntament de l’Amet-
lla de Mar.
 Si parlem de l’aparcament soterrani Es-
coles Velles, aquest dijous també canvien 
les tarifes, passant de l’1,80 €/h de l’estiu a 
l’1,00 €/h fins a mitjan juny.
 Aquest estiu s’han registrat 12.248 ti-
quets de rotació a l’aparcament soterrat Es-
coles Velles on hi ha 186 places d’abonats 
ocupades tot l’any.
 Durant l’estiu s’han aplicat eines per a 
poder reduir els imports finals per la utilit-
zació dels aparcaments. 

Els aparcaments municipals recuperen tarifes i 
horaris d’hivern

La Cala Ràdio inicia la temporada amb novetats
La Cala Ràdio ha iniciat la programació de 
la temporada 2022-2023, que aposta per 
la consolidació de la graella de continguts 
de proximitat.
 Després de la programació estiuenca, 
torna una nova temporada del ‘Sempre a 
punt’, el magazín matinal de producció prò-
pia que s’emet a les 10 h. A les 13 h, també 
té lloc ‘Al Dia Terres de l’Ebre’, el magazín 
territorial coproduït per diverses emissores 
locals ebrenques de la Xarxa de Comunica-
ció Local.
 ‘Arran de Mar’ serà un programa radiofò-
nic coproduït per diverses emissores locals 
del litoral mediterrani. Un format similar a 
‘El Far’ que vol apropar la vida marinera dels 
municipis costaners arreu del país. El progra-
ma es començarà a emetre el 19 de setem-
bre de 16 a 18 h.
 A partir de l’octubre, la graella s’ampliarà 
amb ‘l’Esport al nostre poble’ que tindrà lloc 

de dilluns a divendres a partir de les 11.30 h.
 Aquesta temporada també es tornarà a 
comptar amb la col·laboració d’Enric Fran-
ch i Montse Cateura, amb el ‘Fila Zero’; que 
acostaran a tots als oients les propostes ci-
nematogràfiques, els divendres a les 12 h.
 També com a novetat, ‘El Portaveus’, 
l’espai polític ampliarà el contingut amb una 
tertúlia dels diferents grups polítics amb 
candidatura a les passades eleccions, per do-
nar-los veu abans de les pròximes eleccions 
municipals de 2023. La primera tertúlia serà 
el 5 d’octubre.
 També es reprendrà el ‘Cada dia és 8M’, 
l’espai dedicat a les dones del municipi i del 
territori i també està previst que torni el ‘Cul-
tura en Barra’ de l’Ateneu Calero.
 La programació, oberta a altres propos-
tes i continguts que es puguin incorporar 
més endavant, busca proporcionar informa-
ció i entreteniment de proximitat.

La Cala commemora 
la Diada Nacional de 
Catalunya

Enguany, l’Ametlla de Mar ha comme-
morat l’11 de setembre, tal com es feia 
abans de la pandèmia, amb música i una 
programació d’actes al carrer. L’Ajunta-
ment va organitzar un concert al parc 
del Bon Repòs el dia 10 i per al dia se-
güent, l’acte més institucional.
 La celebració es va iniciar dissabte a 
les 20 h amb una actuació d’accés lliure i 
gratuïta del grup X·Versiones. 
 El moment més important va ser du-
rant la mateixa la diada. L’11 de setembre, 
el matí va començar amb un esmorzar 
popular. Posteriorment, els assistents es 
van desplaçar en comitiva fins a la Plaça 
Catalunya, on es va fer l’esdeveniment 
més solemne, la hissada de la senyera a 
càrrec de l’activista calera Montse Gon-
zález i els parlaments. Hi van participar 
també la Banda de la Cala, la Coral Verge 
Candelera i els Geganters de la Cala que 
acompanyaven l’acte.
 Aquells que van voler per la tarda van 
desplaçar·se a Barcelona per participar 
en la manifestació organitzada per l’ANC.



S'acaba l'estiu però no la mar. Després de 
l’èxit del Casal de Vela, organitzat un any 
més per l’Escola de Vela i el Club Nàutic de 
l’Ametlla de Mar, la vela no s’atura i l’Es-
cola ha posat en marxa un conjunt de cur-
sos i activitats extraescolars, perquè tant 
grans com petits puguin gaudir d’aquest 
tipus de navegació, durant la tardor.
 L’Escola de Vela ofereix un abonament 
pels alumnes que hagin tingut contacte 
amb l’esport i tinguin una certa formació en 
vela, perquè puguin sortir a navegar quan 
vulguin amb el seu material i la supervisió 
dels monitors.
 Entre les propostes també hi ha el ‘Tas-
tet de Mar’, sessions d’1.30 h per 50 euros, 
per poder introduir-se i provar la navega-
ció, tant de vela lleugera com de windsurf. 

També s’ofereixen cursos formatius pels 
que vulguin aprendre més rutinàriament i 
consolidar el seu nivell de navegació. 
 Entre els cursos s’ha impulsat les ex-
traescolars els caps de setmana, dirigides 
a alumnes de 8 a 15 anys, tinguin o no ex-
periència, 6 caps de setmana, de setembre 
a novembre, de 10 a 13.30 h, amb un cost 
de 40 euros al mes per aquells que realitzin 
dues sessions i 60 euros, pels que en facin 
quatre; és a dir per només 5 euros l’hora de 
navegació.
 A banda, també hi ha sessions parti-
culars, per aprendre a navegar a un ritme 
molt més ràpid i de forma personalitzada, 
ideal perquè l’alumne guanyi autonomia o 
perfeccioni la seva navegació. La duració és 
de 2 h a 70 euros.

 A més, enguany com a novetat, tindrà 
lloc l’Esport Blau a l’Escola Sant Jordi, un 
programa que combina educació i esport, 
i proposa una activitat de formació poli-
esportiva en l’esport de la vela integrada 
dintre de l’assignatura d’Educació Física 
dels alumnes de 5è de primària. El progra-
ma consistirà en un total de 10 sessions 
de vela, durant un trimestre, amb l’objectiu 
formar molt més que navegants, persones, 
convertint el trajecte de l'educació en una 
apassionant travessia. 
 En definitiva, un impuls important 
d’aquest esport nàutic a la població, grà-
cies a la Federació Catalana de Vela, el 
Club Nàutic i la seva promoció amb col·
laboracions des de la Destinació Turística 
Esportiva de l’Àrea Municipal d’Esports.

Butlletí Setmanal n. 404/  16 de setembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    La promoció ha estat la clau de l'evolució dels cursos de vela al municipi.

L'Escola de Vela a l’Ametlla de 
Mar continua navegant a la tardor

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

Enguany, l'alumnat de 5è de l'Escola Sant Jordi participarà  a l'Esport Blau Escolar.
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Comença la pretemporada del futbol base calero

La setmana passada van començar els 
entrenaments dels equips de futbol base 
federat de l’AME de l’Ametlla de Mar i el  
pròxim divendres ho faran els equips es-
colars.
 El futbol base federat de l’AME de 
l’Ametlla de Mar va començar la seva pre-
temporada la setmana passada, i ho va fer 
amb tres equips, un aleví, un infantil i un 
cadet, recordant que el juvenil és respon-
sabilitat de la S.C.E. R. de l’Ametlla de Mar. 
Aquest any i a causa de la manca d’efectius, 
l’AME comptarà amb un equip aleví menys 
que en les darreres temporades, mantenint 
l’equip que militarà a la 1a divisió, la mateixa 

categoria en la qual ho faran també l’infantil 
i el cadet.
 L’Aleví serà entrenat per Hèctor Benai-
ges, l’Infantil per Xavi Borràs i Jordi Boyer i 
el cadet per Àlex Gómez i Abelardo Pérez.
 Per a divendres dia 16 està previst l’inici 
dels entrenaments dels equips que jugaran 
les competicions escolars. Es tracta del pre-
benjamí Seitonillos i bejamí Llobarrets que 
seran entrenats pels germans Enric i Joan 
Salas, si parlem dels Seitonillos, i per Sílvia 
Argentó i Julen Llambrich els Llobarrets. 
L’altre equip en edat escolar, els Patufets, 
seran entrenats per Hèctor Benaiges.
 Sílvia Argentó, coordinadora del futbol 
base de l’AME de l’Ametlla de Mar explica 
que «l’objectiu és formar jugadors i classificar 
els equips el millor possible».
 Pel que fa a les competicions federades 
encara no tenen calendaris, però es preveu 
que comencin a primers d’octubre, mentre 
que les escolars començaran unes setma-
nes més tard.

Diumenge va tenir lloc la 2a jornada 
de la Lliga Catalana de Petanca que 
organitza la Federació Catalana de 
Petanca, amb victòria per l’equip B i 
derrota per l’equip A del Club de Pe-
tanca Tres Cales de l’Ametlla de Mar.
 L’equip A, a la 1a divisió, va perdre 
el seu primer partit a la 2a jornada de 
la temporada, el qual es va disputar a 
les pistes del C.P Roda de Barà. Els de 
l’Ametlla de Mar res van poder fer per 
evitar quan derrota per 6 a 3 davant 
d’un Roda de Barà superior.
 Per la seva part, l’equip B que juga a 
la 2a divisió, va guanyar per 6 partides 
a 3 a les pistes del Parc Públic de Tres 
Cales davant del Cunit C. Després del 
cop patit a la Pobla de Montornès amb 
la polèmica aplicació del reglament, els 
de Tres Cales es mereixien la victòria. 
 Tant l’equip A com l’equip B estan a 
la 2a posició de la classificació després 
de dues jornades disputades. El pròxim 
cap de setmana no hi ha lliga.

El Club de Petanca 
Tres Cales assoleix 
una victòria i una 
derrota a la 2a 
jornada

Dissabte es va disputar el 8è Memorial 
Josep Pallarès al Camp Municipal de Fut-
bol de la Cala amb la presència del Remo-
lins-Bítem, la Canonja i el 1r equip de la 
S.C.E.R. de l’Ametlla de Mar com a amfi-
trió. El torneig se’l va acabar emportant 
l’equip del Camp de Tarragona.
 Els tres partits van finalitzar amb empat, 
obligant al llançament de penals després de 
cada enfrontament. En el primer partit la 
Canonja i el Remolins·Bítem van empatar a 
0 gols, guanyant la Canonja als Penals, fet 
que seria decisiu pel resultat final.
 En el segon partit, la Cala va empatar 
a 1 gol amb el Remolins·Bítem, guanyant 

aquests darrers als penals. I en el tercer 
partit la Cala i la Canonja també van em-
patar a 1 gol, amb la qual cosa, havent-se 
apuntat dues victòries, els del Camp de 
Tarragona van apuntar-se la victòria global 
del torneig. 
 Xavi Subirats, entrenador de l’equip 
calero, diu que «he acabat més satisfet del 
primer partit, que no pas del segon; el primer 
partit li posaria un bé o un notable i el segon 
un suficient molt justet».
 Els autors dels gols caleros van ser, Jor-
di Callau en el partit davant del Remolins·
Bítem i Xavi Callau davant de la Canonja.

El C.F. la Canonja 
s’emporta el 8è 
Memorial Josep 
Pallarès

E S P O R T S A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
Al Camp d’Esports:

≈ 10.30 h - ALEVÍ
La Cala - Campredó

≈ 19 h - 4a CATALANA
La Cala - Hospitalet de l'Infant


