
Aquest dimarts s’ha estrenat  el nou por-
tal web de Turisme de l’Ametlla de Mar. 
Es tracta d’una nova eina per a potenciar 
els recursos i serveis del municipi i alhora 
ajudar totes les empreses i establiments 
turístics del poble a donar-se a conèixer. A 
més, s’ha volgut donar un gran valor a les 
imatges i s’ha adaptat per poder-ho visu-
alitzar des de dispositius mòbils.
 El portal www.visitametllademar.com 
s’ha renovat completament, amb un nou 
disseny molt visual i dinàmic i una navega-
ció més intuïtiva i accessible per a tothom.
 L’eina aporta tota la informació ne-
cessària relativa a la població, com són la 

història, els diferents actius turístics, esta-
bliments d’allotjament turístic, restaurants, 
agenda, activitats per fer i el comerç. Una 
informació complementada amb fotografi-
es, que s’ha estructurat per tipus de turis-
me, perquè el visitant pugui consultar les 
activitats que li interessin.
 La regidora de Turisme de l’Ametlla de 
Mar, Maite Boquera, explica que  «l’objectiu 
és que sigui una eina molt pràctica i útil per 
als visitants» i agraeix la feina que s'ha fet 
des de l'Àrea Municipal de Turisme i l'infor-
màtic de l'Ajuntament per tirar endavant el 
projecte.
 El portal també recull les entrades del 

blog de turisme, impulsades des del 2014 
i recull tot l’audiovisual potenciat durant 
els darrers anys, com la visita virtual per la 
costa calera o les càmeres d’streaming del 
municipi que estan actives les 24 hores del 
dia a una resolució HD. A més també dona 
accés al portal de l’ametllamarshopping, la 
guia digital dels comerços i professionals 
del municipi.
 La nova plataforma també disposa del 
PWA, un sistema que incorpora particula-
ritats que la converteixen en una aplicació 
nativa per telèfons mòbils i tauletes.
 La web es pot llegir en 4 idiomes dife-
rents: català, castellà, anglès i francès.
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    La web ofereix un sistema per adaptar-se als diferents dispositius mòbils.sitius mòbils

L’Ametlla de Mar estrena nova 
pàgina web de turisme
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Ofereix un format molt visual i dinàmic, amb l’objectiu que sigui una eina molt pràctica i útil per als 
visitants.
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El 1r equip i el filial calero inicien la lliga

Aquest cap de setmana, el 1r equip de la 
Cala i el 4a Catalana comencen la tempo-
rada oficial 2022 -2023. Per una banda el 
1r equip ho farà dissabte, desplaçant-se a 
Flix, on jugarà a les 17 h de la tarda. Per 
altra banda, el filial a 4a Catalana iniciarà 
temporada el diumenge al camp del Jesús, 
també a les 17 h de la tarda.

 Ambdos equips van disputar el passat 
divendres, l'últim partit de pretemporada, 
abans de començar la lliga oficial, en el qual 
el 1r equip de la Cala va guanyar per 6 a 2. 
Un resultat que els equips no li donen im-
portància, ja que l’important era agafar físic 
i preparar-se per l’inici de la lliga que serà 
aquest cap de setmana.
 Amb tant sols 11 efectius a causa d’al-
gunes baixes, els de 3a Catalana es van im-
posar al joc del filial. A la primera part, els 
del 1r equip van avançar-se al marcador 2 a 
0, i els del filial van aconseguir empatar. Tot 
i això, a la segona part, els de la 3a van ser 
superiors acabant el partit amb un 6 a 2.

Aquest dissabte tindrà lloc el 1r Me-
morial d’Olegari Vila. A l’edat dels 74 
anys i el novembre de 2019, Olegari 
ens va deixar deixant un rècord molt 
estimat per moltes generacions de 
caleros i caleres. Va ser porter del 1r 
equip de futbol de la Cala i durant 
molts anys va ser l’encarregat del man-
teniment del camp antic de futbol de 
Ribes Altes.
 El partit serà disputat pel juvenil da-
vant del Camarles a les 17 h al Camp 
d’Esports de la Cala. El president de la 
secció esportiva de la SCER, Rafel Ai-
xart, apunta que «és un reconeixement 
de la feina d'Olegario i la seva vocació pel 
futbol calero».
 Serà l’últim partit de pretemporada 
del juvenil que ja té la mirada posada al 
primer partit de lliga que serà la setma-
na vinent.
 Segons l’entrenador de l’equip, Àlex 
Gomez, «la temporada s’inicia amb una 
actitud immillorable per part dels juga-
dors, però es preveu dura».

El Juvenil jugarà 
l’últim partit de 
pretemporada en 
record a Olegari Vila

Aquest pròxim 1 d'octubre farà 5 anys 
de la celebració del referèndum d'auto-
determinació de Catalunya, l'acte de de-
sobediència civil i popular que ha marcat 
un abans i un després en la història recent 
del país.  
 El pas dels anys no borra les imatges 
de la violència i el setge policial contra 
milers de ciutadans que van posar el cos 
per fer possible la votació. A l'Ametlla de 
Mar, afortunadament la jornada es va viure 
sense càrregues. En total, es van registrar 
2.200 vots, amb el 95,5% a favor del Sí a la 
independència de Catalunya.
 Per commemorar aquella jornada, 
l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, junta-
ment amb el Consell Local per la República i  
la Societat Cultural Esportiva i Recreativan 
ha organitzat una lectura de manifest i un 
esmorzar popular a les 10 h del matí i a la 

sala SCER.
 A més, des del Consell Local per la Re-
pública de l'Ametlla de Mar s'ha organitzat 
una sortida en grup des de l'estació del 
municipi per assistir a l'acte a la plaça Sant 
Jaume i posteriorment a l'Arc de Triomf de 
Barcelona. La sortida serà a les 12 h i es 
preveu tornar a les 20.40 h.
 L’Assemblea Nacional Catalana ha con-
vocat un acte en una acció de protesta a 
la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant 
del Palau de la Generalitat, a les 17 h. A 
banda d’aquesta iniciativa, el dia 1 també 
està previst que hi hagi un acte organitzat 
per l’ANC, Òmnium, l’AMI, el Consell de la 
República, la Cambra de Comerç de Barce-
lona i la Intersindical-CSC. Serà a les 17 h 
de la tarda a l’Arc de Triomf. 

La Cala commemorarà 
el 5è aniversari de l'1 
d'octubre a la sala de la 
Societat

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Al Camp d’Esports: 
Dissabte:
≈ 10.30 h - INFANTIL
La Cala - Catalònia
≈ 12 h - CADET
La Cala - Escola Delta
≈ 17 h - JUVENIL
La Cala - Camarles
≈ 19 h - VETERANS
La Cala - Tortosa

Al Poliesportiu Municipal:
Diumenge:
≈ 18.30 h - Club de Bàsquet l'Ametlla
La Cala - AES Stockplus de la Senia.

A les pistes Càmping Ametlla:
Dissabte:
≈ 11 h - Club de Tennis l'Ametlla de Mar
La Cala - CEA Amposta

Diumenge:
≈ 11 h - Club de Tennis l'Ametlla de Mar
La Cala - CT Monterols

E S P O R T S



Aquest dilluns, la Banda de la Cala, en re-
presentació de la Federació Catalana de 
Bandes, va participar amb la seva música 
en la celebració del Dia Mundial del Turis-
me. Aquest esdeveniment està organitzat 
per la Federació d’Hostaleria de les comar-
ques de Girona i té lloc en un entorn idíl·lic, 
el Castell de Biart del municipi de Masarac.
 Es tracta de la celebració de la 17a edició 

del Dia Mundial del Turisme, que és l’oportu-
nitat perquè cada any es retrobin centenars 
de representants de tots els gremis relacio-
nats amb el sector turístic convidats a l’esde-
veniment pel president de l’entitat.
 El darrer any que la Banda de la Cala va 
amenitzar l’acte va ser el 2019, i ara, després 
de 2 anys de pandèmia, han tornat a parti-
cipar, aquest cop i per primera vegada, en 
solitari.
 El director de la Banda, Emilio Cabello, 
explica que «és una experiència molt enriqui-
dora».
 A més, aquest any, els músics caleros van 
anar acompanyats de la Xaranga Suquet Ca-
lero.

D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

La Banda de la Cala celebra el Dia Mundial del 
Turisme al Castell de Biart

Els centres d’atenció primària de Catalunya 
ja han començat a administrar la 4a dosi de 
la vacuna de la Covid, a persones ingressa-
des en residències de gent gran i majors de 
80 anys. Amb aquesta dosi de reforç tam-
bé se’ls administra la vacuna anual contra 
la grip, que s’avança un mes per posar-les 
simultàniament.
 Aquest dilluns, Salut ha iniciat la cam-
panya vacunant els usuaris i al personal de 
la residència l’Onada de l’Ametlla de Mar. A 

més, les persones majors de 80 anys rebran 
una trucada del centre de salut per pregun-
tar-los si volen vacunar-se. En el cas de no 
rebre cap avís, també poden dirigir-se ells 
mateixos al CAP per demanar aquesta dosi 
de reforç.
 L’adjunta a direcció del CAP de l’Ametlla 
de Mar, Ester Cano, recorda els requisits per 
aquesta dosi i apunta que «la 4a dosi de la 
Covid serveix també pels que no tenen la 3a 
dosi».
 A partir del 17 d’octubre seran les per-
sones entre 60 i 79 anys les que seran cri-
dades per vacunar-se de la dosi de reforç de 
la covid i de la grip. En aquest cas, no rebran 
cap avís sinó que hauran de demanar hora 
presencialment al CAP o fer-ho a través de 
la pàgina web.

Salut vacuna amb la 4a dosi de Covid als majors de 
80 anys i als usuaris de la residència l’Onada

El Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
ha aprovat, aquest dijous, per unanimitat, 
una moció en defensa a la crema de restes 
vegetals a les finques rurals. També una mo-
ció del traspàs de Rodalies Renfe per exigir 
el govern estatal que executi les inversions 
promeses de la xarxa ferroviària i també 
una moció sobre pagament impostos esta-
tals a l'Agència Tribunal de Catalunya.
 El passat mes de desembre el Congrés 
dels Diputats va aprovar la nova llei de re-
sidus i sòls contaminats per una economia 
circular, que limita la crema de rama a les fin-
ques. Per aquesta raó, ERC ha presentat una 
moció per defensar que els pagesos puguin 
continuar fent la crema controlada i segu-
ra de les restes vegetals generades als seus 
camps de conreu. La moció, que demana una 
suspensió de la llei o una moratòria, ha estat 
aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajunta-
ment de l'Ametlla de Mar.
 L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni 
apunta que «ha estat un ple amb molts punts 
importants, perquè poc a poc es regularitzin 
deutes i sentències i així continuar millorant la 
vida dels nostres veïns i veïnes».
 Per la seva banda, Junts per l'Ametlla 
també ha presentat dues mocions, una amb 
relació al traspàs Rodalies Renfe a la Genera-
litat, la qual s'exigeix a l'estat un traspàs amb 
recursos que permetin el desenvolupament 
òptim de la xarxa ferroviària. I l'altra, sobre 
el pagament d'impostos estatals a l'Agèn-

cia Tribunal de Catalunya (ATC). Fins ara es 
pagaven els tributs estatals a l'Agència Es-
tatal l'Administració Tributària (AEAT) i amb 
aquesta aprovació, a partir del 2023, es farà 
a l'ATC.
 Com a punt destacat al ple, també s'ha 
aprovat l'annex del Servei d'Urgències Mu-
nicipal al IV Conveni Col·lectiu del Personal 
Laboral de l'Ajuntament, amb vots favora-
bles per part d'ERC i l'abstenció de Junts x 
l'Ametlla. De la mateixa manera, s'ha apro-
vat la sol·licitud d'una concessió a favor de 
l'Ajuntament a Ports de la Generalitat, per tal 
de tirar endavant un projecte sobre cuina de 
mar, que anirà situat al municipi.
 El portaveu d’Entesa per la Cala, Joan 
Borràs, destaca l'aprovació del conveni amb 
el SUM i apunta que «ha estat un ple breu i 
tranquil».
 La portaveu de Junts, Eva de l'Amo, des-
taca l'aprovació del pagament d'impostos es-
tatals a l'ATC i remarca que «com a prec, hem 
demanat  més cura dels jardins i parcs infantils 
del municipi i les urbanitzacions». 
 Al punt d'informacions d'alcaldia ha des-
tacat la recent adjudicació de l'obra del vial 
de l'entrada del municipi entre el Mercadona 
i la comissaria dels Mossos d'Esquadra, Tam-
bé s'ha explicat que s'ha fet efectiva la cessió 
gratuïta del solar annex al Centre d'Atenció 
Primària al Departament de Salut de la Ge-
neralitat per dur a terme el projecte d'ampli-
ació del CAP. I per últim, s'ha informat sobre 
una reunió que s'ha dut a terme aquesta set-
mana amb els responsables de Mossos d'Es-
quadra i la Policia Local per definir futures 
línies d'actuació per incrementar la vigilància 
al municipi.
 El ple ha comptat amb l'absència del regi-
dor de Ciutadans, Josep Maria Figueres, que 
ha excusat la seva presència al ple.

El Ple de l’Ajuntament aprova tres mocions sobre la 
crema de restes vegetals, el traspàs Rodalies Renfe i 
el pagament d’impostos

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha ini-
ciat aquest dilluns la reparació de 40 me-
tres lineals de la xarxa de clavegueram i 
aigua potable al carrer del Vent i del Pont. 
La setmana vinent, es renovarà un altre 
tram d’aigua potable a la Baixada dels 
Cisterner. Es tracta d’una actuació que el 

consistori assumeix amb recursos propis.
 Amb la intenció de millorar la xarxa de 
clavegueram, sanejament i aigua potable 
del municipi, envellida i deteriorada pel 
pas del temps, l’Ajuntament durà a terme 
durant aquesta setmana una actuació que 
afecta a un tram de 20 metres lineals de 
clavegueram del carrer del Vent i 20 me-
tres més de clavegueram i aigua potable del 
carrer del Pont. La setmana vinent, es re-
novaran uns 35 metres de la xarxa d’aigua 
potable a la Baixada del Cisterner.
 De fet, és la continuació de més d’un 
miler de metres de canonades que s’han 

anat reparant en els últims anys. Unes 
obres que afecten al col·lector principal i 
també a les escomeses de cada habitatge 
fins a aquest col·lector. Les noves canona-
des evitaran qualsevol filtració al subsòl i 
les molèsties ocasionades per reparacions 
i neteges puntuals. A més, en el cas de les 
canonades d’aigües residuals, també eviten 
possibles males olors.
 Les obres afecten el trànsit de vehicles 
dels carrers, fins que finalitzi l’actuació, que 
es preveu que sigui aquesta setmana pel 
carrer del Vent i del Pont i per la setmana 
vinent, a la Baixada dels Cisterner.

Es renoven tres trams de clavegueram i aigua potable del municipi

Els caçadors caleros inicien la caça major, després 
de dos caps de setmana de vaga 
Els caçadors de la Societat de Caça La Cala 
van començar la temporada de caça major 
el passat 17 de setembre, després de dos 
caps de setmana d’aturada en protesta de 
la llei que volia aplicar la Generalitat sobre 
les batudes. Finalment ambdues parts han 
arribat a un acord i només s’hauran de co-
municar les batudes en el cas que es facin 
en zones protegides.
 El Govern i la Federació Catalana de 
Caça i Agrupcat han aconseguit un acord per 
garantir la seguretat en les batudes, la qual 
cosa ha possibilitat l’inici de la temporada de 
caça major. En setmanes anteriors, sindicats 
agraris i societats de caça havien urgit l’exe-
cutiu català a consensuar les condicions de 
la temporada de caça major amb aquestes 
dues organitzacions, que consideraven que 

les fixades en un primer moment eren inas-
sumibles i per això havien optat per no sortir 
encara a caçar.
 El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural va informar que fi-
nalment s’ha aconseguit un acord segons el 
qual els caçadors hauran de comunicar amb 
la màxima previsió possible pels mitjans te-
lemàtics habilitats les batudes de caça major 
previstes durant la temporada hàbil de caça, 
en el cas que les batudes es realitzin en les 
Reserves Nacionals de Caça i les zones de 
caça controlada i en Espais naturals prote-
gits.
 D’aquesta manera, ja fa dos dissabtes 
que els caçadors caleros van a caçar el sen-
glar i el cabirol i ho faran fins a principis de 
febrer de l’any vinent.

S’inicien les obres de 
les noves pistes de 
pàdel

La setmana passada van començar les 
obres de construcció de les noves pis-
tes de pàdel cobertes, al complex es-
portiu municipal. Una actuació que es 
preveu que s’allargui fins a finals d’any. 
D’aquesta manera, l’any vinent els afi-
cionats al pàdel ja podran entrenar l’es-
port, faci vent o faci pluja, en aquestes 
pistes cobertes.
 L’empresa adjudicatària de les obres 
ja ha començat a iniciar moviments de 
terra per instal·lar el sòl de les noves pis-
tes. 
 Un total de tres pistes cobertes que 
aniran situades dalt de les pistes de tenis, 
amb la voluntat de permetre una millor 
utilització de l’espai al costat de les pistes 
de tenis.
 El regidor d’Esports, Jordi Llaó, apun-
ta que «era una promesa electoral pendent 
del govern municipal que donarà resposta 
a la demanda d’aquest esport al municipi, 
ja que als últims anys ha crescut notable-
ment».
 El projecte és valorat en 284.000 eu-
ros, el 50 % del qual és subvencionat per 
Enresa.
 A banda, aprofitant l’actuació, durant 
aquests dies també s’ha reparat una de 
les antigues pistes que tenia el terra en 
mal estat i no es descarta, des de la regi-
doria, més endavant, adequar l’altra.

de C O M U N I C A T S

▪ 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.

▪La regidoria de Turisme comunica a les 
persones interessades en participar a la 36a 
DIADA DE L'ARROSSEJAT, que se celebrarà el 
dissabte 8 d’octubre per la tarda a la Confraria 
de Pescadors, ja poden apuntar-se  a l’oficina 
de Turisme del Parc del Bon Repòs.

▪Serveis Socials comunica que ja estan 
publicades les bases de les subvencions per 
al pagament del lloguer o preu de cessió 
d'habitatge o habitació per a persones 
joves, es poden consultar al Ebando. Per 
més informació al telèfon 977 445 308.

▪L’Ateneu Calero i Poemes al Vent porten 
poesia i música a la residència l’Onada per 
celebrar el dia internacional de la Gent Gran, 
el diumenge 2 d’octubre a les 11 h, al centre 
de gent gran de l’Onada.

▪ 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 d’ 
Agustí Aytés a la Rambleta, Cala Joanet,  el 
tel d’urgències 689 41 05 64.

Detingut un individu 
per amenaces amb 
arma blanca
Aquest dilluns a la tarda un home ha es-
tat detingut per un presumpte delicte 
d’amenaces amb arma blanca. Els fets 
van succeir a la zona del c/ Catalunya 
amb c/ Cervantes, quan un home va co-
mençar a escridassar amb actitud nervi-
osa i agressiva. 
 Al lloc dels fets es van desplaçar una 
patrulla de Mossos d’Esquadra i una de 
la Policia Local, les quals van immobilitzar 
l’individu per la situació descontrolada en 
què es trobava. L’home va haver de rebre 
assistència sanitària.
 Mentrestant, els policies van fer re-
cerca i van localitzar una arma blanca baix 
d’un vehicle. Posteriorment, es va conèi-
xer que aquesta persona hauria amena-
çat amb un ganivet a altres individus per 
un assumpte de drogues. Afortunada-
ment, no va resultar ningú ferit.



Aquest dilluns, la Banda de la Cala, en re-
presentació de la Federació Catalana de 
Bandes, va participar amb la seva música 
en la celebració del Dia Mundial del Turis-
me. Aquest esdeveniment està organitzat 
per la Federació d’Hostaleria de les comar-
ques de Girona i té lloc en un entorn idíl·lic, 
el Castell de Biart del municipi de Masarac.
 Es tracta de la celebració de la 17a edició 

del Dia Mundial del Turisme, que és l’oportu-
nitat perquè cada any es retrobin centenars 
de representants de tots els gremis relacio-
nats amb el sector turístic convidats a l’esde-
veniment pel president de l’entitat.
 El darrer any que la Banda de la Cala va 
amenitzar l’acte va ser el 2019, i ara, després 
de 2 anys de pandèmia, han tornat a parti-
cipar, aquest cop i per primera vegada, en 
solitari.
 El director de la Banda, Emilio Cabello, 
explica que «és una experiència molt enriqui-
dora».
 A més, aquest any, els músics caleros van 
anar acompanyats de la Xaranga Suquet Ca-
lero.
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La Banda de la Cala celebra el Dia Mundial del 
Turisme al Castell de Biart

Els centres d’atenció primària de Catalunya 
ja han començat a administrar la 4a dosi de 
la vacuna de la Covid, a persones ingressa-
des en residències de gent gran i majors de 
80 anys. Amb aquesta dosi de reforç tam-
bé se’ls administra la vacuna anual contra 
la grip, que s’avança un mes per posar-les 
simultàniament.
 Aquest dilluns, Salut ha iniciat la cam-
panya vacunant els usuaris i al personal de 
la residència l’Onada de l’Ametlla de Mar. A 

més, les persones majors de 80 anys rebran 
una trucada del centre de salut per pregun-
tar-los si volen vacunar-se. En el cas de no 
rebre cap avís, també poden dirigir-se ells 
mateixos al CAP per demanar aquesta dosi 
de reforç.
 L’adjunta a direcció del CAP de l’Ametlla 
de Mar, Ester Cano, recorda els requisits per 
aquesta dosi i apunta que «la 4a dosi de la 
Covid serveix també pels que no tenen la 3a 
dosi».
 A partir del 17 d’octubre seran les per-
sones entre 60 i 79 anys les que seran cri-
dades per vacunar-se de la dosi de reforç de 
la covid i de la grip. En aquest cas, no rebran 
cap avís sinó que hauran de demanar hora 
presencialment al CAP o fer-ho a través de 
la pàgina web.

Salut vacuna amb la 4a dosi de Covid als majors de 
80 anys i als usuaris de la residència l’Onada

El Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
ha aprovat, aquest dijous, per unanimitat, 
una moció en defensa a la crema de restes 
vegetals a les finques rurals. També una mo-
ció del traspàs de Rodalies Renfe per exigir 
el govern estatal que executi les inversions 
promeses de la xarxa ferroviària i també 
una moció sobre pagament impostos esta-
tals a l'Agència Tribunal de Catalunya.
 El passat mes de desembre el Congrés 
dels Diputats va aprovar la nova llei de re-
sidus i sòls contaminats per una economia 
circular, que limita la crema de rama a les fin-
ques. Per aquesta raó, ERC ha presentat una 
moció per defensar que els pagesos puguin 
continuar fent la crema controlada i segu-
ra de les restes vegetals generades als seus 
camps de conreu. La moció, que demana una 
suspensió de la llei o una moratòria, ha estat 
aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajunta-
ment de l'Ametlla de Mar.
 L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni 
apunta que «ha estat un ple amb molts punts 
importants, perquè poc a poc es regularitzin 
deutes i sentències i així continuar millorant la 
vida dels nostres veïns i veïnes».
 Per la seva banda, Junts per l'Ametlla 
també ha presentat dues mocions, una amb 
relació al traspàs Rodalies Renfe a la Genera-
litat, la qual s'exigeix a l'estat un traspàs amb 
recursos que permetin el desenvolupament 
òptim de la xarxa ferroviària. I l'altra, sobre 
el pagament d'impostos estatals a l'Agèn-

cia Tribunal de Catalunya (ATC). Fins ara es 
pagaven els tributs estatals a l'Agència Es-
tatal l'Administració Tributària (AEAT) i amb 
aquesta aprovació, a partir del 2023, es farà 
a l'ATC.
 Com a punt destacat al ple, també s'ha 
aprovat l'annex del Servei d'Urgències Mu-
nicipal al IV Conveni Col·lectiu del Personal 
Laboral de l'Ajuntament, amb vots favora-
bles per part d'ERC i l'abstenció de Junts x 
l'Ametlla. De la mateixa manera, s'ha apro-
vat la sol·licitud d'una concessió a favor de 
l'Ajuntament a Ports de la Generalitat, per tal 
de tirar endavant un projecte sobre cuina de 
mar, que anirà situat al municipi.
 El portaveu d’Entesa per la Cala, Joan 
Borràs, destaca l'aprovació del conveni amb 
el SUM i apunta que «ha estat un ple breu i 
tranquil».
 La portaveu de Junts, Eva de l'Amo, des-
taca l'aprovació del pagament d'impostos es-
tatals a l'ATC i remarca que «com a prec, hem 
demanat  més cura dels jardins i parcs infantils 
del municipi i les urbanitzacions». 
 Al punt d'informacions d'alcaldia ha des-
tacat la recent adjudicació de l'obra del vial 
de l'entrada del municipi entre el Mercadona 
i la comissaria dels Mossos d'Esquadra, Tam-
bé s'ha explicat que s'ha fet efectiva la cessió 
gratuïta del solar annex al Centre d'Atenció 
Primària al Departament de Salut de la Ge-
neralitat per dur a terme el projecte d'ampli-
ació del CAP. I per últim, s'ha informat sobre 
una reunió que s'ha dut a terme aquesta set-
mana amb els responsables de Mossos d'Es-
quadra i la Policia Local per definir futures 
línies d'actuació per incrementar la vigilància 
al municipi.
 El ple ha comptat amb l'absència del regi-
dor de Ciutadans, Josep Maria Figueres, que 
ha excusat la seva presència al ple.

El Ple de l’Ajuntament aprova tres mocions sobre la 
crema de restes vegetals, el traspàs Rodalies Renfe i 
el pagament d’impostos

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha ini-
ciat aquest dilluns la reparació de 40 me-
tres lineals de la xarxa de clavegueram i 
aigua potable al carrer del Vent i del Pont. 
La setmana vinent, es renovarà un altre 
tram d’aigua potable a la Baixada dels 
Cisterner. Es tracta d’una actuació que el 

consistori assumeix amb recursos propis.
 Amb la intenció de millorar la xarxa de 
clavegueram, sanejament i aigua potable 
del municipi, envellida i deteriorada pel 
pas del temps, l’Ajuntament durà a terme 
durant aquesta setmana una actuació que 
afecta a un tram de 20 metres lineals de 
clavegueram del carrer del Vent i 20 me-
tres més de clavegueram i aigua potable del 
carrer del Pont. La setmana vinent, es re-
novaran uns 35 metres de la xarxa d’aigua 
potable a la Baixada del Cisterner.
 De fet, és la continuació de més d’un 
miler de metres de canonades que s’han 

anat reparant en els últims anys. Unes 
obres que afecten al col·lector principal i 
també a les escomeses de cada habitatge 
fins a aquest col·lector. Les noves canona-
des evitaran qualsevol filtració al subsòl i 
les molèsties ocasionades per reparacions 
i neteges puntuals. A més, en el cas de les 
canonades d’aigües residuals, també eviten 
possibles males olors.
 Les obres afecten el trànsit de vehicles 
dels carrers, fins que finalitzi l’actuació, que 
es preveu que sigui aquesta setmana pel 
carrer del Vent i del Pont i per la setmana 
vinent, a la Baixada dels Cisterner.

Es renoven tres trams de clavegueram i aigua potable del municipi

Els caçadors caleros inicien la caça major, després 
de dos caps de setmana de vaga 
Els caçadors de la Societat de Caça La Cala 
van començar la temporada de caça major 
el passat 17 de setembre, després de dos 
caps de setmana d’aturada en protesta de 
la llei que volia aplicar la Generalitat sobre 
les batudes. Finalment ambdues parts han 
arribat a un acord i només s’hauran de co-
municar les batudes en el cas que es facin 
en zones protegides.
 El Govern i la Federació Catalana de 
Caça i Agrupcat han aconseguit un acord per 
garantir la seguretat en les batudes, la qual 
cosa ha possibilitat l’inici de la temporada de 
caça major. En setmanes anteriors, sindicats 
agraris i societats de caça havien urgit l’exe-
cutiu català a consensuar les condicions de 
la temporada de caça major amb aquestes 
dues organitzacions, que consideraven que 

les fixades en un primer moment eren inas-
sumibles i per això havien optat per no sortir 
encara a caçar.
 El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural va informar que fi-
nalment s’ha aconseguit un acord segons el 
qual els caçadors hauran de comunicar amb 
la màxima previsió possible pels mitjans te-
lemàtics habilitats les batudes de caça major 
previstes durant la temporada hàbil de caça, 
en el cas que les batudes es realitzin en les 
Reserves Nacionals de Caça i les zones de 
caça controlada i en Espais naturals prote-
gits.
 D’aquesta manera, ja fa dos dissabtes 
que els caçadors caleros van a caçar el sen-
glar i el cabirol i ho faran fins a principis de 
febrer de l’any vinent.

S’inicien les obres de 
les noves pistes de 
pàdel

La setmana passada van començar les 
obres de construcció de les noves pis-
tes de pàdel cobertes, al complex es-
portiu municipal. Una actuació que es 
preveu que s’allargui fins a finals d’any. 
D’aquesta manera, l’any vinent els afi-
cionats al pàdel ja podran entrenar l’es-
port, faci vent o faci pluja, en aquestes 
pistes cobertes.
 L’empresa adjudicatària de les obres 
ja ha començat a iniciar moviments de 
terra per instal·lar el sòl de les noves pis-
tes. 
 Un total de tres pistes cobertes que 
aniran situades dalt de les pistes de tenis, 
amb la voluntat de permetre una millor 
utilització de l’espai al costat de les pistes 
de tenis.
 El regidor d’Esports, Jordi Llaó, apun-
ta que «era una promesa electoral pendent 
del govern municipal que donarà resposta 
a la demanda d’aquest esport al municipi, 
ja que als últims anys ha crescut notable-
ment».
 El projecte és valorat en 284.000 eu-
ros, el 50 % del qual és subvencionat per 
Enresa.
 A banda, aprofitant l’actuació, durant 
aquests dies també s’ha reparat una de 
les antigues pistes que tenia el terra en 
mal estat i no es descarta, des de la regi-
doria, més endavant, adequar l’altra.

de C O M U N I C A T S

▪ 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.

▪La regidoria de Turisme comunica a les 
persones interessades en participar a la 36a 
DIADA DE L'ARROSSEJAT, que se celebrarà el 
dissabte 8 d’octubre per la tarda a la Confraria 
de Pescadors, ja poden apuntar-se  a l’oficina 
de Turisme del Parc del Bon Repòs.

▪Serveis Socials comunica que ja estan 
publicades les bases de les subvencions per 
al pagament del lloguer o preu de cessió 
d'habitatge o habitació per a persones 
joves, es poden consultar al Ebando. Per 
més informació al telèfon 977 445 308.

▪L’Ateneu Calero i Poemes al Vent porten 
poesia i música a la residència l’Onada per 
celebrar el dia internacional de la Gent Gran, 
el diumenge 2 d’octubre a les 11 h, al centre 
de gent gran de l’Onada.

▪ 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 d’ 
Agustí Aytés a la Rambleta, Cala Joanet,  el 
tel d’urgències 689 41 05 64.

Detingut un individu 
per amenaces amb 
arma blanca
Aquest dilluns a la tarda un home ha es-
tat detingut per un presumpte delicte 
d’amenaces amb arma blanca. Els fets 
van succeir a la zona del c/ Catalunya 
amb c/ Cervantes, quan un home va co-
mençar a escridassar amb actitud nervi-
osa i agressiva. 
 Al lloc dels fets es van desplaçar una 
patrulla de Mossos d’Esquadra i una de 
la Policia Local, les quals van immobilitzar 
l’individu per la situació descontrolada en 
què es trobava. L’home va haver de rebre 
assistència sanitària.
 Mentrestant, els policies van fer re-
cerca i van localitzar una arma blanca baix 
d’un vehicle. Posteriorment, es va conèi-
xer que aquesta persona hauria amena-
çat amb un ganivet a altres individus per 
un assumpte de drogues. Afortunada-
ment, no va resultar ningú ferit.



Aquest dimarts s’ha estrenat  el nou por-
tal web de Turisme de l’Ametlla de Mar. 
Es tracta d’una nova eina per a potenciar 
els recursos i serveis del municipi i alhora 
ajudar totes les empreses i establiments 
turístics del poble a donar-se a conèixer. A 
més, s’ha volgut donar un gran valor a les 
imatges i s’ha adaptat per poder-ho visu-
alitzar des de dispositius mòbils.
 El portal www.visitametllademar.com 
s’ha renovat completament, amb un nou 
disseny molt visual i dinàmic i una navega-
ció més intuïtiva i accessible per a tothom.
 L’eina aporta tota la informació ne-
cessària relativa a la població, com són la 

història, els diferents actius turístics, esta-
bliments d’allotjament turístic, restaurants, 
agenda, activitats per fer i el comerç. Una 
informació complementada amb fotografi-
es, que s’ha estructurat per tipus de turis-
me, perquè el visitant pugui consultar les 
activitats que li interessin.
 La regidora de Turisme de l’Ametlla de 
Mar, Maite Boquera, explica que  «l’objectiu 
és que sigui una eina molt pràctica i útil per 
als visitants» i agraeix la feina que s'ha fet 
des de l'Àrea Municipal de Turisme i l'infor-
màtic de l'Ajuntament per tirar endavant el 
projecte.
 El portal també recull les entrades del 

blog de turisme, impulsades des del 2014 
i recull tot l’audiovisual potenciat durant 
els darrers anys, com la visita virtual per la 
costa calera o les càmeres d’streaming del 
municipi que estan actives les 24 hores del 
dia a una resolució HD. A més també dona 
accés al portal de l’ametllamarshopping, la 
guia digital dels comerços i professionals 
del municipi.
 La nova plataforma també disposa del 
PWA, un sistema que incorpora particula-
ritats que la converteixen en una aplicació 
nativa per telèfons mòbils i tauletes.
 La web es pot llegir en 4 idiomes dife-
rents: català, castellà, anglès i francès.

Butlletí Setmanal n. 406/  30 de setembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    La web ofereix un sistema per adaptar-se als diferents dispositius mòbils.sitius mòbils

L’Ametlla de Mar estrena nova 
pàgina web de turisme

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

Ofereix un format molt visual i dinàmic, amb l’objectiu que sigui una eina molt pràctica i útil per als 
visitants.
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El 1r equip i el filial calero inicien la lliga

Aquest cap de setmana, el 1r equip de la 
Cala i el 4a Catalana comencen la tempo-
rada oficial 2022 -2023. Per una banda el 
1r equip ho farà dissabte, desplaçant-se a 
Flix, on jugarà a les 17 h de la tarda. Per 
altra banda, el filial a 4a Catalana iniciarà 
temporada el diumenge al camp del Jesús, 
també a les 17 h de la tarda.

 Ambdos equips van disputar el passat 
divendres, l'últim partit de pretemporada, 
abans de començar la lliga oficial, en el qual 
el 1r equip de la Cala va guanyar per 6 a 2. 
Un resultat que els equips no li donen im-
portància, ja que l’important era agafar físic 
i preparar-se per l’inici de la lliga que serà 
aquest cap de setmana.
 Amb tant sols 11 efectius a causa d’al-
gunes baixes, els de 3a Catalana es van im-
posar al joc del filial. A la primera part, els 
del 1r equip van avançar-se al marcador 2 a 
0, i els del filial van aconseguir empatar. Tot 
i això, a la segona part, els de la 3a van ser 
superiors acabant el partit amb un 6 a 2.

Aquest dissabte tindrà lloc el 1r Me-
morial d’Olegari Vila. A l’edat dels 74 
anys i el novembre de 2019, Olegari 
ens va deixar deixant un rècord molt 
estimat per moltes generacions de 
caleros i caleres. Va ser porter del 1r 
equip de futbol de la Cala i durant 
molts anys va ser l’encarregat del man-
teniment del camp antic de futbol de 
Ribes Altes.
 El partit serà disputat pel juvenil da-
vant del Camarles a les 17 h al Camp 
d’Esports de la Cala. El president de la 
secció esportiva de la SCER, Rafel Ai-
xart, apunta que «és un reconeixement 
de la feina d'Olegario i la seva vocació pel 
futbol calero».
 Serà l’últim partit de pretemporada 
del juvenil que ja té la mirada posada al 
primer partit de lliga que serà la setma-
na vinent.
 Segons l’entrenador de l’equip, Àlex 
Gomez, «la temporada s’inicia amb una 
actitud immillorable per part dels juga-
dors, però es preveu dura».

El Juvenil jugarà 
l’últim partit de 
pretemporada en 
record a Olegari Vila

Aquest pròxim 1 d'octubre farà 5 anys 
de la celebració del referèndum d'auto-
determinació de Catalunya, l'acte de de-
sobediència civil i popular que ha marcat 
un abans i un després en la història recent 
del país.  
 El pas dels anys no borra les imatges 
de la violència i el setge policial contra 
milers de ciutadans que van posar el cos 
per fer possible la votació. A l'Ametlla de 
Mar, afortunadament la jornada es va viure 
sense càrregues. En total, es van registrar 
2.200 vots, amb el 95,5% a favor del Sí a la 
independència de Catalunya.
 Per commemorar aquella jornada, 
l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, junta-
ment amb el Consell Local per la República i  
la Societat Cultural Esportiva i Recreativan 
ha organitzat una lectura de manifest i un 
esmorzar popular a les 10 h del matí i a la 

sala SCER.
 A més, des del Consell Local per la Re-
pública de l'Ametlla de Mar s'ha organitzat 
una sortida en grup des de l'estació del 
municipi per assistir a l'acte a la plaça Sant 
Jaume i posteriorment a l'Arc de Triomf de 
Barcelona. La sortida serà a les 12 h i es 
preveu tornar a les 20.40 h.
 L’Assemblea Nacional Catalana ha con-
vocat un acte en una acció de protesta a 
la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant 
del Palau de la Generalitat, a les 17 h. A 
banda d’aquesta iniciativa, el dia 1 també 
està previst que hi hagi un acte organitzat 
per l’ANC, Òmnium, l’AMI, el Consell de la 
República, la Cambra de Comerç de Barce-
lona i la Intersindical-CSC. Serà a les 17 h 
de la tarda a l’Arc de Triomf. 

La Cala commemorarà 
el 5è aniversari de l'1 
d'octubre a la sala de la 
Societat

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Al Camp d’Esports: 
Dissabte:
≈ 10.30 h - INFANTIL
La Cala - Catalònia
≈ 12 h - CADET
La Cala - Escola Delta
≈ 17 h - JUVENIL
La Cala - Camarles
≈ 19 h - VETERANS
La Cala - Tortosa

Al Poliesportiu Municipal:
Diumenge:
≈ 18.30 h - Club de Bàsquet l'Ametlla
La Cala - AES Stockplus de la Senia.

A les pistes Càmping Ametlla:
Dissabte:
≈ 11 h - Club de Tennis l'Ametlla de Mar
La Cala - CEA Amposta

Diumenge:
≈ 11 h - Club de Tennis l'Ametlla de Mar
La Cala - CT Monterols

E S P O R T S


