
descans amb un empat a 0 i sense clares 
ocasions per a cap dels dos equips.
	 A	la	segona	part,	el	partit	va	canviar	amb	
els locals més incisius i sobretot amb el pri-
mer	gol	calero,	que	va	trencar	el	partit.	Jordi	
Llaó	s'avançava	al	seu	marcador	a	l'interior	
de l'àrea per a fer l'1 a 0 temps de la represa.
 Llaó també seria el protagonista del 
segon	 gol	 després	 de	 plantar-se	 davant	
del porter, culminant amb èxit una ràpida 
transició local per l'esquerra.
	 El	primer	gol	va	descol·locar	els	visitants	

i	el	segon	ja	va	posar	el	partit	en	mans	dels	
locals	 que	van	minimitzar	 les	 accions	 del	
Roquetenc,	fins	que	va	arribar	el	tercer	de	
Marc	Brull,	un	gran	gol	que	posava	el	3	a	0	
en	el	marcador	davant	d'un	públic	entregat,	
que	va	registrar	molt	bona	entrada,	tot	i	dis-
putar-se	en	divendres	a	la	nit.
	 Per	la	seva	part,	el	filial	de	la	Cala,	juga	
dissabte	a	les	18	h	a	casa	davant	del	Jesús	
i	Maria	C.	El	filial	va	perdre	dissabte	passat	
per	1	gol	a	0	al	camp	del	Tivenys.		
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	estan	a	la	13a	
posició	de	la	classificació	amb	3	punts	i	el	
Jesús	i	Maria	C	és	11è	amb	6	punts.

L'ocupació turística durant els dies del 
pont de Tots Sants, és a dir, des del dis-
sabte dia 29 d’octubre al dilluns dia 1 de 
novembre, ha estat del 68%. Tal com ha 
destacat l'Àrea Municipal de Turisme, 
unes dades positives i afavorides per la 
bona climatologia.
	 Després	de	viure	un	dels	últims	estius	
amb més turisme a l’Ametlla de Mar, re-
gistrant	un	88,6	%	de	mitjana	entre	juliol	i	
agost,	sembla	que	les	xifres	continuen	sent	

positives	i	els	visitants	continuen	tenint	la	
Cala	com	a	destí	prioritari	per	desconnec-
tar	de	la	rutina.
 Segons les dades proporcionades per 
l’Àrea Municipal de Turisme, durant aquest 
pont de Tots Sants, els hotels de la pobla-
ció,	-tenint	en	compte	que	n’hi	havia	un	de	
tancat-,	han	tingut	una	ocupació	del	83%.	
Pel que fa als càmpings, la mitjana de re-
serves	ha	estat	d'un	49%,	entre	el	23%	en	
parcel·les	d'acampada	i	un	75%	en	bunga-

lous. 
	 I	quant	als	apartaments	d’ús	turístic,	les	
xifres són més aleatòries, ja que en compa-
ració	amb	l’estiu,	ha	disminuït	l’oferta	d’ha-
bitatges.	Tot	i	això,	en	zones	com	Calafat,	
han	registrat	ocupacions	del	90%.
	 Des	de	l'Àrea	Municipal	de	Turisme	va-
loren	positivament	aquests	dies	festius	i	es	
continua	 treballant	 per	 desestacionalitzar	
la temporada amb la mirada posada a Na-
dal.
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    L'Ametlla de Mar en vista d'ocell.

L’Ametlla de Mar tanca el 
pont de Tots Sants amb 
ocupacions de prop del 70 %

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

Els actius turístics del municipi s’han vist força concorreguts de públic durant tots aquests dies de 
pont.
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Jornada aparentment propícia pel futbol base de 
l'Ametlla de Mar
La jornada del futbol base de l'Ametlla 
de Mar al llarg del passat cap de setmana 
va ser prou positiva, amb tots els partits 
a fora de casa i només una derrota, amb 
dues victòries i tres empats.
	 El	 juvenil	 de	 la	 SCER	 de	 l'Ametlla	 de	
Mar	descansa	aquesta	setmana.	L’equip	va	
treure	un	valuós	punt	del	camp	del	Jesús	i	
Maria.	Els	caleros	van	encaixar	un	gol	abans	
del	descans,	però	es	van	refer	a	mitjans	de	
la	segona	meitat	amb	un	gol	d'Adil	Bouaz-
zaoui.	Els	caleros	són	8	s	amb	4	punts.
 Pel que fa al cadet, juguen diumenge a 
les	11	h	a	casa	davant	de	 l’Ulldecona.	La	
setmana	passada	es	van	imposar	clarament	
per	0	gols	a	9	a	domicili	a	Sant	Jaume	d'En-
veja.	El	primer	gol	va	ser	en	pròpia	porta	i	la	
resta, gols d'Àlex Estrada, Hèctor Montaña, 
Erik	Borràs	i	Genís	Margalef	i	Joel	Sabaté,	
tots	dos	per	partida	doble.	Els	de	 l'Amet-
lla	de	Mar	encara	colideren	la	classificació	
amb	10	punts,	mentre	que	 l’Ulldecona	és	

8è	amb	5	punts.
	 L'infantil	 juga	dissabte	a	 les	11.30	h	a	
Ascó.	La	setmana	passada	va	sumar	el	seu	
primer punt de la temporada. Els caleros 
van	aprofitar	un	gol	inicial	en	pròpia	porta	
i	van	encaixar	l'empat,	temps	de	començar	
la segona part. Amb aquest punt, els de 
l'Ametlla	de	Mar	són	11 s	amb	1	punt	a	la	
classificació.
	 L'aleví	 juga	 dissabte	 a	 les	 10.30	 h	 a	
casa	davant	del	Roquetenc.	Els	caleros	van	
perdre	dissabte	per	5	gols	a	3	al	camp	del	
Jesús	Catalonia.	Tot	 i	que	es	van	avançar	
en	el	marcador,	posteriorment	van	encaixar	
quatre	gols.	A	l'últim	quart	els	caleros	van	
escurçar	diferències	fins	al	4	a	3,	però	en	
l'últim	instant	i	amb	els	caleros	a	la	recerca	
de	l'empat,	els	locals	van	fer	el	5	a	3.	Els	tres	
gols	 caleros	van	 ser	 obra	 de	Gorka	Brull.	
Després d'aquesta derrota els de l'Ametlla 
de	Mar	estan	7	s	amb	6	punts.	El	Roquetenc	
és	11è	amb	7	punts.

L'equip B del Club de Petanca Tres 
Cales de l'Ametlla de Mar, que milita 
a la 2a divisió, va perdre a les pistes de 
l'Atletico Vendrell B, el partit corres-
ponent a la 7a jornada del campionat 
de lliga.
	 El	partit	va	ser	molt	igualat	i	els	de	
Tres	Cales	van	optar	al	triomf	fins	a	l'úl-
tim	moment,	amb	partides	molt	ajusta-
des.	Finalment,	la	victòria	va	caure	del	
costat	dels	del	Baix	Penedès	per	5	a	4.	
L'equip B, tal com ens explica el seu ca-
pità	Antonio	Cañadó,	va	jugar	el	partit	
amb baixes importants.
	 Els	caleros	estan	6	s	a	la	classificació	
amb	7	punts	i	el	pròxim	cap	de	setma-
na	juguen	a	les	pistes	del	parc	públic	de	
Tres	Cales	davant	de	la	Pobla	de	Mon-
tornès	C.
	 Per	 la	 seva	part,	 l'equip	A	que	mi-
lita	a	la	1a	divisió	i	que	havia	de	jugar	
a les pistes del Riba-Roja d'Ebre, però 
el	partit	 es	va	 ajornar	per	 la	defunció	
d'un familiar de tres dels components 
de l'equip.
Els	de	Tres	Cales	són	5	s	a	la	classificació	
amb	9	punts	i	el	pròxim	cap	de	setmana	
juguen	a	les	pistes	del	Coma-Ruga	Club	
Petanca B.

Derrota de l'equip B 
del Club Petanca Tres 
Cales

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

L’esport a La Cala

Camp d'Esports
Dissabte:
≈ 10.30 h - ALEVÍ
 La Cala -Roquetenc
≈ 10.30 h - BENJAMÍ
La Cala - Tortosa Ebre
≈ 11.30 h - PREBENJAMÍ
La Cala – Mora la Nova
≈ 16 h - 3a CATALANA, SCER 
La Cala – Jesús i Maria B
≈ 18 h - 4a CATALANA, SCER La Cala – Jesús 
i Maria C

Diumenge: 
≈ 11h CADET
La Cala - Ulldecona

Poliesportiu:
≈ 18 h BÀSQUET
Ametlla de Mar - Alcover

Clou el Circuit Promeses de tenis amb quatre 
finals locals de consolació

El passat cap de setmana va cloure la 4a 
prova del Circuit Promeses Terres de 
l'Ebre, organitzat per la Federació Catala-
na de Tenis i que s'ha disputat durant tots 
els caps de setmana del mes d'octubre a les 
pistes del CEM la Cala amb la col·laboració 
del Club de Tennis l'Ametlla de Mar.
	 En	 categoria	 benjamí	 femení,	 Daniela	
Álvarez	va	perdre	 la	 semifinal	 amb	Ariad-
na	Ardèvol	per	4/2	i	4/1	i	Aina	Ferreiro	va	
perdre	la	final	4/0	i	4/0	amb	la	mateixa	ju-
gadora.

	 En	categoria	benjamí	masculí,	Arnau	Es-
trada	va	perdre	 la	final	per	4/0	 i	4/1	amb	
Xavi	Costa.
	 A	la	categoria	aleví	masculí,	Rubén	Álva-
rez	va	perdre	a	¼	de	final	amb	Víctor	Pujol	
per	5/4	després	d'empatar	a	4	jocs	i	perdre	
el	Tie	Break	7/3,	i	el	segon	set	per	4/2.
	 En	 infantil	 masculí,	 Lander	 Garcia	 va	
guanyar	en	semifinals	a	Henry	Subirats	per	
4/2	i	5/3	i	va	perdre	la	final	amb	Miquel	Gil.	
Va	 guanyar	 el	 primer	 set	 per	4/5	després	
d’apuntar-se	un	Tie	Break	que	va	acabar	7/9	
i	va	perdre	el	segon	set	4/0	 i	el	super	Tie	
Break	de	desempat	per	10/7.
	 A	 la	final	absoluta	masculina,	 Ivan	Fer-
reiro	va	perdre	davant	Pol	Pujals	després	de	
guanyar	el	primer	set	1/4	i	perdre	el	segon	
per	4/2,	i	el	super	Tie	Break	per	10/5.



La SCER de l’Ametlla de Mar organitza clas-
ses de ball coincidint amb les sessions de 
ball que organitzen cada dues o tres set-
manes a la sala.
	 Les	 sessions	 de	 ball	 que	 la	 SCER	 de	
l’Ametlla	de	Mar	organitza	cada	dues	o	tres	
setmanes a la sala, s’han complementat en 
les darreres ocasions, amb classes de ball 
prèvies	 a	 les	quals	es	pot	 assistir	gratuïta-
ment.
	 L’última	 d’aquestes	 vetllades,	 que	 co-
mencen	a	les	22.30	h,	va	tenir	lloc	dissabte	
passat	dia	29	d’octubre	i	va	estar	amenitza-
da	pel	Duo	Rubens.	A	la	tarda,	de	19.00	h	
a	20.00	h	es	fan	classes	de	ball	en	línia	i	de	
20.00	h	a	21.00	h	classes	de	salsa	i	bachata.

 

Noèlia	 Brull,	 presidenta	 de	 la	 SCER	 de	
l’Ametlla de Mar, diu que estan molt con-
tents	de	 l’activitat	 i	que	 «tot i que les clas-
ses són gratuïtes, aniria bé també que la gent 
col·laborés fent-se sòcia de l’entitat, per col-
laborar i fer poble».
	 Les	classes	les	imparteix	Josep	Esteban	
Subirà. Els pròxims dies amb sessió i classes 
de	ball	 seran	el	12	de	novembre	 i	el	3	de	
desembre.
 Des de la Societat s’estan plantejant la 
possibilitat	d’organitzar	alguna	proposta	mu-
sical de tardeo de cara a passat Festes Ma-
jors,	davant	les	moltes	sol·licituds	rebudes.

D E S T A Q U E M La sala de la Societat 
ofereix sessions i 
classes de ball

El Servei Provincial de Costes a Tarragona 
ha consolidat un tram de penya-segat de 
la cala Bon Capó, a l’Ametlla de Mar, que 
corria el risc d’esfondrar-se arran de l’ero-
sió de la seva base pels temporals marítims 
dels últims anys. També s'ha actuat a la 
Cala Llobeta. L’objectiu d’aquestes actua-
cions és millorar la seguretat del camí de 
ronda.
	 L’embat	del	mar	en	aquesta	zona	litoral	
de	la	costa	calera	havia	disgregat	bona	part	
del	material	granulós	de	la	base	del	penya-
segat	formant	una	balma.	Per	reforçar	la	se-
guretat	del	 tram,	 l’empresa	pública	Tragsa,	
encarregada dels treballs, ha reomplert les 
coves	generades	a	la	base	per	l’erosió	i	ha	
construït	una	escullera	de	pedra.	La	consoli-
dació	final	ha	hagut	de	tenir	en	compte	evi-
tar	afectacions	sobre	la	part	més	superficial,	

on	hi	són	presents	diverses	espècies	de	flo-
ra autòctona que es podien acabar perdent 
amb l’erosió.
 La manca d’accessos directes per poder 
fer	arribar	les	màquines	a	la	zona	d’actuació	
ha obligat a l’empresa a habilitar, pel lateral 
de	la	cala,	un	camí	de	sauló	provisional	de	
35	metres	de	 llargada	 i	una	altura	mitjana	
de	dos	metres	per	sobre	del	nivell	del	mar.	
S’han	 hagut	 d’abocar	 840	 metres	 cúbics	
d’aquest material, que un cop acabada l’obra 
serviran	d’aportació	de	material	a	la	platja	de	
Bon	Capó,	afectada	també	pel	retrocés	i	la	
reducció	de	la	seva	cota.
 D’aquesta manera, s’ha millorat la se-
guretat	dels	usuaris	del	camí	de	ronda	que	

transcorre per la part superior del mateix 
penya-segat	i	registra	habitualment	un	ele-
vat	trànsit	de	veïns	i	visitants.
 També durant aquests dies s'ha actuat a 
la cala Llobeta, on s'ha millorat l’accés a la 
platja.
	 L’actuació,	que	té	un	cost	d’uns	25.000	
euros, s’ha executat durant aquestes darre-
res	setmanes	aprofitant	la	considerable	re-
ducció	de	l’afluència	a	les	platges.
	 El	regidor	d’Obres	i	Serveis	i	Medi	Ambi-
ent,	Vicent	Llaó,	explica	que	«contínuament 
des de l’Ajuntament s'està en contacte amb 
l'administració competent per informar sobre 
l'estat del camí de ronda i demanar les actua-
cions de manteniment pertinents».
 De fet, una de les pròximes actuacions 
són	 les	 fustes	de	 seguretat	 de	 la	 zona	de	
l’Estany.
 A més, durant els mesos de temporada 
baixa, des de la regidoria de Medi Ambient 
es	continuarà	duent	a	terme	el	servei	de	ne-
teja de la mà de la brigada municipal, dos 
cops al mes.

En vista de l’evolució favorable de les 
obres de construcció de la nova biblio-
teca municipal, l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar ha iniciat un període de selecció 
per cobrir una plaça de tècnic/a de bibli-
oteca i dotar del personal necessari per 
aquest nou espai cultural. Els interessats 
poden consultar les bases de selecció al 
tauler d’anuncis de la web del consistori 
i a l’eBando.
	 El	procés	de	selecció	es	farà	mitjançant	
el sistema de concurs oposició lliure. La 
persona	seleccionada	treballarà	37,5	hores	
setmanals	i	haurà	de	realitzar	funcions	prò-
pies del lloc de treball com, entre d’altres, la 

direcció	i	gestió	de	l’equipament,	l’atenció	
a	les	persones	usuàries,	la	classificació	dels	
documents	i	totes	les	tasques	vinculades	al	
servei	de	préstec.
 Pel que fa als requisits per optar a 
aquest lloc de treball, és necessari tenir la 
nacionalitat	 espanyola	 o	 la	 d’altres	 estats	
als quals es pugui aplicar la lliure circulació 
de	les	persones	treballadores;	haver	com-
plert	18	anys	i	no	superar	l’edat	establerta	
per	a	la	jubilació	forçosa;	i	tenir	la	possibi-
litat d’incorporar-se de manera immediata. 
A més, les persones aspirants han de tenir 
una llicenciatura en documentació, diplo-
matura en biblioteconomia, grau en infor-
mació	i	documentació	o	titulació	equivalent	
i	disposar,	com	a	mínim,	del	nivell	C1	de	la	
llengua catalana.
	 El	termini	de	presentació	de	sol·licituds	
és	de	20	dies	hàbils	a	partir	de	l’endemà	de	
la	publicació	de	la	convocatòria	al	Diari	Ofi-
cial	de	la	Generalitat	de	Catalunya	(DOGC).

S’obre el concurs per la plaça de la direcció de la 
futura nova biblioteca

Ja estan publicades 
les bases dels Premis 
Literaris de l’Ametlla 
de Mar

de C O M U N I C A T S
▪L’Ajuntament informa que ha sortit publicat 
l'anunci per a la licitació de la barra de bar 
de Nadal i Cap d'Any, al perfil del contractant 
de l'Ajuntament. El termini de presentació de 
les ofertes finalitza el proper dimarts dia 8 
de novembre a les 14h.

▪El Consell Comarcal del Baix Ebre 
informa que estan disponibles les bases 
reguladores de la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts per a l’adquisició de 
llibres escolars i/o material curricular 
obligatori per al curs escolar 2022/2023. 
El període per presentar la sol·licitud serà 
fins al 13 de novembre de 2022. Per més 
informació i les sol·licituds al Ebando

▪	Diumenge 6 de novembre a les 12h al CIP, 
Vermuts Calacultura: “Custòdia del Territori 
a L’Ametlla de Mar”, a càrrec d’Aurora 
Requena i Dani Méndez del grup d’Estudis i 
Comunicació Ambiental GRAËLLSIA.

▪La farmàcia entra en guàrdia és J. Ruiz 
al Centre Comercial de Tres Cales, tel. 
d'urgències 646 56 62 61. Dissabte estarà 
de reforç la farmàcia de Joan Borges.

El sector de l’oli a l’Ametlla de Mar ha ar-
rencat aquest mes d’octubre la seva colli-
ta. La manca de pluges i les altes tempe-
ratures registrades aquest any provoquen 
que la reducció de la campanya de l'oliva 
arribi en la majoria de territoris al 50% de 
la producció de l'any passat. Així i tot, els 
pagesos estan satisfets amb el rendiment 
de l'oliva.
	 Tal	com	es	preveia,	aquest	serà	un	mal	
any	per	a	la	collita	d'olives,	ja	que	les	poques	
pluges i les altes temperatures afectaran la 
producció,	la	qual	es	reduirà	al	voltant	del	

50%	respecte	a	les	xifres	de	l'any	passat.
Si	 parlem	de	 les	olives	 entrades	 a	 la	Co-
operativa	 Agrària	 Catalana	 Limitada	 de	
l'Ametlla de Mar, es calcula que la produc-
ció	d'aquest	any,	serà	d'uns	300.000	quilos.
	 Així	i	tot,	la	poca	pluja	que	ha	caigut	ha	
estat ben rebuda pel camp i això ha fet que 
s'incrementi	el	rendiment	de	l'oliva	un	cop	
molta. A més, la poca afectació de la mosca 
de	l’oliva	ha	afavorit	la	seva	qualitat.	
 El rendiment mitjà en les darreres cam-
panyes	 estava	 al	 voltant	 del	 15	 al	 18%,	
mentre	que	aquest	any	s'ha	situat	entre	el	
18	i	el	22%.
 El bon rendiment i la poca producció 
han	fet	pujar	el	preu	de	l'oliva	que	ha	pas-
sat	dels	0,40	cèntims/quilo	de	l'any	passat	
als	65	cèntims/quilo	actuals.	El	preu	de	l'oli	
verge	extra	també	ha	pujat	i	s'ha	situat	en-
tre	els	4,85	i	5	€/quilo.

La campanya de l'oliva a la Cala s'inicia amb un 
rendiment alt

Consoliden un tram de 
penya-segat a Bon Capó i 
l'accés a cala Llobeta

Una baralla acaba 
amb sis persones 
intoxicades per gas 
pebre
Sis joves van haver de ser atesos per 
intoxicació, dimarts a la matinada, des-
prés de veure’s implicats en una baralla 
amb esprai de gas pebre. Els fets van 
succeir sobre les 3.30 h de la matinada, 
a l’exterior del Poliesportiu Municipal.
 Segons fonts policials, dimarts a la 
matinada	va	tenir	lloc	una	ruixada	de	gas	
pebre, afectant sis persones que hi ha-
via	al	voltant.	Cinc	dels	implicats	van	ser	
traslladats	al	Centre	d’Atenció	Primari	de	
la població, amb afectacions lleus, mentre 
que	un	dels	joves	va	ser	desplaçat	per	una	
unitat	de	suport	vital	del	SEM	fins	a	l’hos-
pital	Verge	de	la	Cinta	de	Tortosa,	pel	seu	
diagnòstic	més	greu.	Els	ferits	ja	han	estat	
donats d’alta.
	 L'ús	injustificat	i	irresponsable	del	gas	
pot comportar conseqüències penals. 

L’Ametlla de Mar ha obert la convo-
catòria del Premi de Narrativa Vila de 
l’Ametlla de Mar i del Premi Nit de Po-
esia al carrer, organitzats pel col·lectiu 
Calacultura amb el suport de l’Ajunta-
ment. L’objectiu dels premis és donar a 
conèixer les veus emergents literàries 
del territori.
	 Serà	el	31è	any	que	se	celebra	el	Pre-
mi	de	Narrativa	Vila	de	l’Ametlla	de	Mar	
i	l’14è	del	Premi	Nit	de	Poesia	al	carrer.	
Uns	treballs	que	seran	enviats	per	correu	
electrònic de forma anònima.
 El coordinador dels Premis Literaris, 
Joan	Callau,	apunta	que	«els premis estan 
consolidats i són un referent per la gent que 
escriu».
	 El	límit	per	entregar	els	treballs	és	el	
31	de	gener.	El	lliurament	dels	premis	es	
farà	el	10	de	juny,	durant	la	Nit	de	Poesia	
al	Carrer.	Els	treballs	guanyadors	rebran	
un	premi	de	1.500	euros	cadascun	(do-
tació econòmica sotmesa a la legislació 
tributària	 vigent)	 i	 seran	 publicats	 per	
l’editorial Pagès Editors.
 Les bases es poden consultar al 
twitter	 o	 facebook	 de	@CalaCultura,	 a	
l’eBando i al web www.escriptors.cat.

El primer equip de futbol de la SCER de 
l'Ametlla de Mar jugarà dissabte a les 16  
davant del Jesús i Maria B. Els caleros vo-
len ampliar la ratxa fins als 4 partits con-
secutius guanyant, després de les victòries 
aconseguides davant del Corbera d’Ebre, 
Rapitenca B i Roquetenc.
	 Des	de	la	5a	posició	de	la	classificació,	
els caleros tenen a tocar a l’Amposta i la 
Cava,	ambdós	a	dos	punts	i	el	Flix	a	un	sol	

punt.	El	seu	rival,	el	Jesús	i	Maria	B,	equip	
que	fins	ara		només	ha	estat	capaç	de	sumar	
una	victòria	i	quatre	derrotes	en	el	que	por-
tem	de	lliga	i	que	amb	3	punts	està	15è	a	la	
classificació.
	 Els	de	 l'Ametlla	de	Mar	van	aconseguir	
guanyar	 divendres	 passat	 per	 3	 a	 0	 a	 un	
rocós	Roquetenc	que	a	 la	primera	part	va	
aconseguir	dificultar	el	joc	calero,	arribant	al	

La Cala busca la 4a victòria consecutiva davant 
del filial del Jesús i Maria
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La SCER de l’Ametlla de Mar organitza clas-
ses de ball coincidint amb les sessions de 
ball que organitzen cada dues o tres set-
manes a la sala.
	 Les	 sessions	 de	 ball	 que	 la	 SCER	 de	
l’Ametlla	de	Mar	organitza	cada	dues	o	tres	
setmanes a la sala, s’han complementat en 
les darreres ocasions, amb classes de ball 
prèvies	 a	 les	quals	es	pot	 assistir	gratuïta-
ment.
	 L’última	 d’aquestes	 vetllades,	 que	 co-
mencen	a	les	22.30	h,	va	tenir	lloc	dissabte	
passat	dia	29	d’octubre	i	va	estar	amenitza-
da	pel	Duo	Rubens.	A	la	tarda,	de	19.00	h	
a	20.00	h	es	fan	classes	de	ball	en	línia	i	de	
20.00	h	a	21.00	h	classes	de	salsa	i	bachata.

 

Noèlia	 Brull,	 presidenta	 de	 la	 SCER	 de	
l’Ametlla de Mar, diu que estan molt con-
tents	de	 l’activitat	 i	que	 «tot i que les clas-
ses són gratuïtes, aniria bé també que la gent 
col·laborés fent-se sòcia de l’entitat, per col-
laborar i fer poble».
	 Les	classes	les	imparteix	Josep	Esteban	
Subirà. Els pròxims dies amb sessió i classes 
de	ball	 seran	el	12	de	novembre	 i	el	3	de	
desembre.
 Des de la Societat s’estan plantejant la 
possibilitat	d’organitzar	alguna	proposta	mu-
sical de tardeo de cara a passat Festes Ma-
jors,	davant	les	moltes	sol·licituds	rebudes.

D E S T A Q U E M La sala de la Societat 
ofereix sessions i 
classes de ball

El Servei Provincial de Costes a Tarragona 
ha consolidat un tram de penya-segat de 
la cala Bon Capó, a l’Ametlla de Mar, que 
corria el risc d’esfondrar-se arran de l’ero-
sió de la seva base pels temporals marítims 
dels últims anys. També s'ha actuat a la 
Cala Llobeta. L’objectiu d’aquestes actua-
cions és millorar la seguretat del camí de 
ronda.
	 L’embat	del	mar	en	aquesta	zona	litoral	
de	la	costa	calera	havia	disgregat	bona	part	
del	material	granulós	de	la	base	del	penya-
segat	formant	una	balma.	Per	reforçar	la	se-
guretat	del	 tram,	 l’empresa	pública	Tragsa,	
encarregada dels treballs, ha reomplert les 
coves	generades	a	la	base	per	l’erosió	i	ha	
construït	una	escullera	de	pedra.	La	consoli-
dació	final	ha	hagut	de	tenir	en	compte	evi-
tar	afectacions	sobre	la	part	més	superficial,	

on	hi	són	presents	diverses	espècies	de	flo-
ra autòctona que es podien acabar perdent 
amb l’erosió.
 La manca d’accessos directes per poder 
fer	arribar	les	màquines	a	la	zona	d’actuació	
ha obligat a l’empresa a habilitar, pel lateral 
de	la	cala,	un	camí	de	sauló	provisional	de	
35	metres	de	 llargada	 i	una	altura	mitjana	
de	dos	metres	per	sobre	del	nivell	del	mar.	
S’han	 hagut	 d’abocar	 840	 metres	 cúbics	
d’aquest material, que un cop acabada l’obra 
serviran	d’aportació	de	material	a	la	platja	de	
Bon	Capó,	afectada	també	pel	retrocés	i	la	
reducció	de	la	seva	cota.
 D’aquesta manera, s’ha millorat la se-
guretat	dels	usuaris	del	camí	de	ronda	que	

transcorre per la part superior del mateix 
penya-segat	i	registra	habitualment	un	ele-
vat	trànsit	de	veïns	i	visitants.
 També durant aquests dies s'ha actuat a 
la cala Llobeta, on s'ha millorat l’accés a la 
platja.
	 L’actuació,	que	té	un	cost	d’uns	25.000	
euros, s’ha executat durant aquestes darre-
res	setmanes	aprofitant	la	considerable	re-
ducció	de	l’afluència	a	les	platges.
	 El	regidor	d’Obres	i	Serveis	i	Medi	Ambi-
ent,	Vicent	Llaó,	explica	que	«contínuament 
des de l’Ajuntament s'està en contacte amb 
l'administració competent per informar sobre 
l'estat del camí de ronda i demanar les actua-
cions de manteniment pertinents».
 De fet, una de les pròximes actuacions 
són	 les	 fustes	de	 seguretat	 de	 la	 zona	de	
l’Estany.
 A més, durant els mesos de temporada 
baixa, des de la regidoria de Medi Ambient 
es	continuarà	duent	a	terme	el	servei	de	ne-
teja de la mà de la brigada municipal, dos 
cops al mes.

En vista de l’evolució favorable de les 
obres de construcció de la nova biblio-
teca municipal, l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar ha iniciat un període de selecció 
per cobrir una plaça de tècnic/a de bibli-
oteca i dotar del personal necessari per 
aquest nou espai cultural. Els interessats 
poden consultar les bases de selecció al 
tauler d’anuncis de la web del consistori 
i a l’eBando.
	 El	procés	de	selecció	es	farà	mitjançant	
el sistema de concurs oposició lliure. La 
persona	seleccionada	treballarà	37,5	hores	
setmanals	i	haurà	de	realitzar	funcions	prò-
pies del lloc de treball com, entre d’altres, la 

direcció	i	gestió	de	l’equipament,	l’atenció	
a	les	persones	usuàries,	la	classificació	dels	
documents	i	totes	les	tasques	vinculades	al	
servei	de	préstec.
 Pel que fa als requisits per optar a 
aquest lloc de treball, és necessari tenir la 
nacionalitat	 espanyola	 o	 la	 d’altres	 estats	
als quals es pugui aplicar la lliure circulació 
de	les	persones	treballadores;	haver	com-
plert	18	anys	i	no	superar	l’edat	establerta	
per	a	la	jubilació	forçosa;	i	tenir	la	possibi-
litat d’incorporar-se de manera immediata. 
A més, les persones aspirants han de tenir 
una llicenciatura en documentació, diplo-
matura en biblioteconomia, grau en infor-
mació	i	documentació	o	titulació	equivalent	
i	disposar,	com	a	mínim,	del	nivell	C1	de	la	
llengua catalana.
	 El	termini	de	presentació	de	sol·licituds	
és	de	20	dies	hàbils	a	partir	de	l’endemà	de	
la	publicació	de	la	convocatòria	al	Diari	Ofi-
cial	de	la	Generalitat	de	Catalunya	(DOGC).

S’obre el concurs per la plaça de la direcció de la 
futura nova biblioteca

Ja estan publicades 
les bases dels Premis 
Literaris de l’Ametlla 
de Mar

de C O M U N I C A T S
▪L’Ajuntament informa que ha sortit publicat 
l'anunci per a la licitació de la barra de bar 
de Nadal i Cap d'Any, al perfil del contractant 
de l'Ajuntament. El termini de presentació de 
les ofertes finalitza el proper dimarts dia 8 
de novembre a les 14h.

▪El Consell Comarcal del Baix Ebre 
informa que estan disponibles les bases 
reguladores de la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts per a l’adquisició de 
llibres escolars i/o material curricular 
obligatori per al curs escolar 2022/2023. 
El període per presentar la sol·licitud serà 
fins al 13 de novembre de 2022. Per més 
informació i les sol·licituds al Ebando

▪	Diumenge 6 de novembre a les 12h al CIP, 
Vermuts Calacultura: “Custòdia del Territori 
a L’Ametlla de Mar”, a càrrec d’Aurora 
Requena i Dani Méndez del grup d’Estudis i 
Comunicació Ambiental GRAËLLSIA.

▪La farmàcia entra en guàrdia és J. Ruiz 
al Centre Comercial de Tres Cales, tel. 
d'urgències 646 56 62 61. Dissabte estarà 
de reforç la farmàcia de Joan Borges.

El sector de l’oli a l’Ametlla de Mar ha ar-
rencat aquest mes d’octubre la seva colli-
ta. La manca de pluges i les altes tempe-
ratures registrades aquest any provoquen 
que la reducció de la campanya de l'oliva 
arribi en la majoria de territoris al 50% de 
la producció de l'any passat. Així i tot, els 
pagesos estan satisfets amb el rendiment 
de l'oliva.
	 Tal	com	es	preveia,	aquest	serà	un	mal	
any	per	a	la	collita	d'olives,	ja	que	les	poques	
pluges i les altes temperatures afectaran la 
producció,	la	qual	es	reduirà	al	voltant	del	

50%	respecte	a	les	xifres	de	l'any	passat.
Si	 parlem	de	 les	olives	 entrades	 a	 la	Co-
operativa	 Agrària	 Catalana	 Limitada	 de	
l'Ametlla de Mar, es calcula que la produc-
ció	d'aquest	any,	serà	d'uns	300.000	quilos.
	 Així	i	tot,	la	poca	pluja	que	ha	caigut	ha	
estat ben rebuda pel camp i això ha fet que 
s'incrementi	el	rendiment	de	l'oliva	un	cop	
molta. A més, la poca afectació de la mosca 
de	l’oliva	ha	afavorit	la	seva	qualitat.	
 El rendiment mitjà en les darreres cam-
panyes	 estava	 al	 voltant	 del	 15	 al	 18%,	
mentre	que	aquest	any	s'ha	situat	entre	el	
18	i	el	22%.
 El bon rendiment i la poca producció 
han	fet	pujar	el	preu	de	l'oliva	que	ha	pas-
sat	dels	0,40	cèntims/quilo	de	l'any	passat	
als	65	cèntims/quilo	actuals.	El	preu	de	l'oli	
verge	extra	també	ha	pujat	i	s'ha	situat	en-
tre	els	4,85	i	5	€/quilo.

La campanya de l'oliva a la Cala s'inicia amb un 
rendiment alt

Consoliden un tram de 
penya-segat a Bon Capó i 
l'accés a cala Llobeta

Una baralla acaba 
amb sis persones 
intoxicades per gas 
pebre
Sis joves van haver de ser atesos per 
intoxicació, dimarts a la matinada, des-
prés de veure’s implicats en una baralla 
amb esprai de gas pebre. Els fets van 
succeir sobre les 3.30 h de la matinada, 
a l’exterior del Poliesportiu Municipal.
 Segons fonts policials, dimarts a la 
matinada	va	tenir	lloc	una	ruixada	de	gas	
pebre, afectant sis persones que hi ha-
via	al	voltant.	Cinc	dels	implicats	van	ser	
traslladats	al	Centre	d’Atenció	Primari	de	
la població, amb afectacions lleus, mentre 
que	un	dels	joves	va	ser	desplaçat	per	una	
unitat	de	suport	vital	del	SEM	fins	a	l’hos-
pital	Verge	de	la	Cinta	de	Tortosa,	pel	seu	
diagnòstic	més	greu.	Els	ferits	ja	han	estat	
donats d’alta.
	 L'ús	injustificat	i	irresponsable	del	gas	
pot comportar conseqüències penals. 

L’Ametlla de Mar ha obert la convo-
catòria del Premi de Narrativa Vila de 
l’Ametlla de Mar i del Premi Nit de Po-
esia al carrer, organitzats pel col·lectiu 
Calacultura amb el suport de l’Ajunta-
ment. L’objectiu dels premis és donar a 
conèixer les veus emergents literàries 
del territori.
	 Serà	el	31è	any	que	se	celebra	el	Pre-
mi	de	Narrativa	Vila	de	l’Ametlla	de	Mar	
i	l’14è	del	Premi	Nit	de	Poesia	al	carrer.	
Uns	treballs	que	seran	enviats	per	correu	
electrònic de forma anònima.
 El coordinador dels Premis Literaris, 
Joan	Callau,	apunta	que	«els premis estan 
consolidats i són un referent per la gent que 
escriu».
	 El	límit	per	entregar	els	treballs	és	el	
31	de	gener.	El	lliurament	dels	premis	es	
farà	el	10	de	juny,	durant	la	Nit	de	Poesia	
al	Carrer.	Els	treballs	guanyadors	rebran	
un	premi	de	1.500	euros	cadascun	(do-
tació econòmica sotmesa a la legislació 
tributària	 vigent)	 i	 seran	 publicats	 per	
l’editorial Pagès Editors.
 Les bases es poden consultar al 
twitter	 o	 facebook	 de	@CalaCultura,	 a	
l’eBando i al web www.escriptors.cat.

El primer equip de futbol de la SCER de 
l'Ametlla de Mar jugarà dissabte a les 16  
davant del Jesús i Maria B. Els caleros vo-
len ampliar la ratxa fins als 4 partits con-
secutius guanyant, després de les victòries 
aconseguides davant del Corbera d’Ebre, 
Rapitenca B i Roquetenc.
	 Des	de	la	5a	posició	de	la	classificació,	
els caleros tenen a tocar a l’Amposta i la 
Cava,	ambdós	a	dos	punts	i	el	Flix	a	un	sol	

punt.	El	seu	rival,	el	Jesús	i	Maria	B,	equip	
que	fins	ara		només	ha	estat	capaç	de	sumar	
una	victòria	i	quatre	derrotes	en	el	que	por-
tem	de	lliga	i	que	amb	3	punts	està	15è	a	la	
classificació.
	 Els	de	 l'Ametlla	de	Mar	van	aconseguir	
guanyar	 divendres	 passat	 per	 3	 a	 0	 a	 un	
rocós	Roquetenc	que	a	 la	primera	part	va	
aconseguir	dificultar	el	joc	calero,	arribant	al	

La Cala busca la 4a victòria consecutiva davant 
del filial del Jesús i Maria
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descans amb un empat a 0 i sense clares 
ocasions per a cap dels dos equips.
	 A	la	segona	part,	el	partit	va	canviar	amb	
els locals més incisius i sobretot amb el pri-
mer	gol	calero,	que	va	trencar	el	partit.	Jordi	
Llaó	s'avançava	al	seu	marcador	a	l'interior	
de l'àrea per a fer l'1 a 0 temps de la represa.
 Llaó també seria el protagonista del 
segon	 gol	 després	 de	 plantar-se	 davant	
del porter, culminant amb èxit una ràpida 
transició local per l'esquerra.
	 El	primer	gol	va	descol·locar	els	visitants	

i	el	segon	ja	va	posar	el	partit	en	mans	dels	
locals	 que	van	minimitzar	 les	 accions	 del	
Roquetenc,	fins	que	va	arribar	el	tercer	de	
Marc	Brull,	un	gran	gol	que	posava	el	3	a	0	
en	el	marcador	davant	d'un	públic	entregat,	
que	va	registrar	molt	bona	entrada,	tot	i	dis-
putar-se	en	divendres	a	la	nit.
	 Per	la	seva	part,	el	filial	de	la	Cala,	juga	
dissabte	a	les	18	h	a	casa	davant	del	Jesús	
i	Maria	C.	El	filial	va	perdre	dissabte	passat	
per	1	gol	a	0	al	camp	del	Tivenys.		
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	estan	a	la	13a	
posició	de	la	classificació	amb	3	punts	i	el	
Jesús	i	Maria	C	és	11è	amb	6	punts.

L'ocupació turística durant els dies del 
pont de Tots Sants, és a dir, des del dis-
sabte dia 29 d’octubre al dilluns dia 1 de 
novembre, ha estat del 68%. Tal com ha 
destacat l'Àrea Municipal de Turisme, 
unes dades positives i afavorides per la 
bona climatologia.
	 Després	de	viure	un	dels	últims	estius	
amb més turisme a l’Ametlla de Mar, re-
gistrant	un	88,6	%	de	mitjana	entre	juliol	i	
agost,	sembla	que	les	xifres	continuen	sent	

positives	i	els	visitants	continuen	tenint	la	
Cala	com	a	destí	prioritari	per	desconnec-
tar	de	la	rutina.
 Segons les dades proporcionades per 
l’Àrea Municipal de Turisme, durant aquest 
pont de Tots Sants, els hotels de la pobla-
ció,	-tenint	en	compte	que	n’hi	havia	un	de	
tancat-,	han	tingut	una	ocupació	del	83%.	
Pel que fa als càmpings, la mitjana de re-
serves	ha	estat	d'un	49%,	entre	el	23%	en	
parcel·les	d'acampada	i	un	75%	en	bunga-

lous. 
	 I	quant	als	apartaments	d’ús	turístic,	les	
xifres són més aleatòries, ja que en compa-
ració	amb	l’estiu,	ha	disminuït	l’oferta	d’ha-
bitatges.	Tot	i	això,	en	zones	com	Calafat,	
han	registrat	ocupacions	del	90%.
	 Des	de	l'Àrea	Municipal	de	Turisme	va-
loren	positivament	aquests	dies	festius	i	es	
continua	 treballant	 per	 desestacionalitzar	
la temporada amb la mirada posada a Na-
dal.

Butlletí Setmanal n. 411/  4 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    L'Ametlla de Mar en vista d'ocell.

L’Ametlla de Mar tanca el 
pont de Tots Sants amb 
ocupacions de prop del 70 %
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Els actius turístics del municipi s’han vist força concorreguts de públic durant tots aquests dies de 
pont.
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Jornada aparentment propícia pel futbol base de 
l'Ametlla de Mar
La jornada del futbol base de l'Ametlla 
de Mar al llarg del passat cap de setmana 
va ser prou positiva, amb tots els partits 
a fora de casa i només una derrota, amb 
dues victòries i tres empats.
	 El	 juvenil	 de	 la	 SCER	 de	 l'Ametlla	 de	
Mar	descansa	aquesta	setmana.	L’equip	va	
treure	un	valuós	punt	del	camp	del	Jesús	i	
Maria.	Els	caleros	van	encaixar	un	gol	abans	
del	descans,	però	es	van	refer	a	mitjans	de	
la	segona	meitat	amb	un	gol	d'Adil	Bouaz-
zaoui.	Els	caleros	són	8	s	amb	4	punts.
 Pel que fa al cadet, juguen diumenge a 
les	11	h	a	casa	davant	de	 l’Ulldecona.	La	
setmana	passada	es	van	imposar	clarament	
per	0	gols	a	9	a	domicili	a	Sant	Jaume	d'En-
veja.	El	primer	gol	va	ser	en	pròpia	porta	i	la	
resta, gols d'Àlex Estrada, Hèctor Montaña, 
Erik	Borràs	i	Genís	Margalef	i	Joel	Sabaté,	
tots	dos	per	partida	doble.	Els	de	 l'Amet-
lla	de	Mar	encara	colideren	la	classificació	
amb	10	punts,	mentre	que	 l’Ulldecona	és	

8è	amb	5	punts.
	 L'infantil	 juga	dissabte	a	 les	11.30	h	a	
Ascó.	La	setmana	passada	va	sumar	el	seu	
primer punt de la temporada. Els caleros 
van	aprofitar	un	gol	inicial	en	pròpia	porta	
i	van	encaixar	l'empat,	temps	de	començar	
la segona part. Amb aquest punt, els de 
l'Ametlla	de	Mar	són	11 s	amb	1	punt	a	la	
classificació.
	 L'aleví	 juga	 dissabte	 a	 les	 10.30	 h	 a	
casa	davant	del	Roquetenc.	Els	caleros	van	
perdre	dissabte	per	5	gols	a	3	al	camp	del	
Jesús	Catalonia.	Tot	 i	que	es	van	avançar	
en	el	marcador,	posteriorment	van	encaixar	
quatre	gols.	A	l'últim	quart	els	caleros	van	
escurçar	diferències	fins	al	4	a	3,	però	en	
l'últim	instant	i	amb	els	caleros	a	la	recerca	
de	l'empat,	els	locals	van	fer	el	5	a	3.	Els	tres	
gols	 caleros	van	 ser	 obra	 de	Gorka	Brull.	
Després d'aquesta derrota els de l'Ametlla 
de	Mar	estan	7	s	amb	6	punts.	El	Roquetenc	
és	11è	amb	7	punts.

L'equip B del Club de Petanca Tres 
Cales de l'Ametlla de Mar, que milita 
a la 2a divisió, va perdre a les pistes de 
l'Atletico Vendrell B, el partit corres-
ponent a la 7a jornada del campionat 
de lliga.
	 El	partit	va	ser	molt	igualat	i	els	de	
Tres	Cales	van	optar	al	triomf	fins	a	l'úl-
tim	moment,	amb	partides	molt	ajusta-
des.	Finalment,	la	victòria	va	caure	del	
costat	dels	del	Baix	Penedès	per	5	a	4.	
L'equip B, tal com ens explica el seu ca-
pità	Antonio	Cañadó,	va	jugar	el	partit	
amb baixes importants.
	 Els	caleros	estan	6	s	a	la	classificació	
amb	7	punts	i	el	pròxim	cap	de	setma-
na	juguen	a	les	pistes	del	parc	públic	de	
Tres	Cales	davant	de	la	Pobla	de	Mon-
tornès	C.
	 Per	 la	 seva	part,	 l'equip	A	que	mi-
lita	a	la	1a	divisió	i	que	havia	de	jugar	
a les pistes del Riba-Roja d'Ebre, però 
el	partit	 es	va	 ajornar	per	 la	defunció	
d'un familiar de tres dels components 
de l'equip.
Els	de	Tres	Cales	són	5	s	a	la	classificació	
amb	9	punts	i	el	pròxim	cap	de	setmana	
juguen	a	les	pistes	del	Coma-Ruga	Club	
Petanca B.

Derrota de l'equip B 
del Club Petanca Tres 
Cales

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

L’esport a La Cala

Camp d'Esports
Dissabte:
≈ 10.30 h - ALEVÍ
 La Cala -Roquetenc
≈ 10.30 h - BENJAMÍ
La Cala - Tortosa Ebre
≈ 11.30 h - PREBENJAMÍ
La Cala – Mora la Nova
≈ 16 h - 3a CATALANA, SCER 
La Cala – Jesús i Maria B
≈ 18 h - 4a CATALANA, SCER La Cala – Jesús 
i Maria C

Diumenge: 
≈ 11h CADET
La Cala - Ulldecona

Poliesportiu:
≈ 18 h BÀSQUET
Ametlla de Mar - Alcover

Clou el Circuit Promeses de tenis amb quatre 
finals locals de consolació

El passat cap de setmana va cloure la 4a 
prova del Circuit Promeses Terres de 
l'Ebre, organitzat per la Federació Catala-
na de Tenis i que s'ha disputat durant tots 
els caps de setmana del mes d'octubre a les 
pistes del CEM la Cala amb la col·laboració 
del Club de Tennis l'Ametlla de Mar.
	 En	 categoria	 benjamí	 femení,	 Daniela	
Álvarez	va	perdre	 la	 semifinal	 amb	Ariad-
na	Ardèvol	per	4/2	i	4/1	i	Aina	Ferreiro	va	
perdre	la	final	4/0	i	4/0	amb	la	mateixa	ju-
gadora.

	 En	categoria	benjamí	masculí,	Arnau	Es-
trada	va	perdre	 la	final	per	4/0	 i	4/1	amb	
Xavi	Costa.
	 A	la	categoria	aleví	masculí,	Rubén	Álva-
rez	va	perdre	a	¼	de	final	amb	Víctor	Pujol	
per	5/4	després	d'empatar	a	4	jocs	i	perdre	
el	Tie	Break	7/3,	i	el	segon	set	per	4/2.
	 En	 infantil	 masculí,	 Lander	 Garcia	 va	
guanyar	en	semifinals	a	Henry	Subirats	per	
4/2	i	5/3	i	va	perdre	la	final	amb	Miquel	Gil.	
Va	 guanyar	 el	 primer	 set	 per	4/5	després	
d’apuntar-se	un	Tie	Break	que	va	acabar	7/9	
i	va	perdre	el	segon	set	4/0	 i	el	super	Tie	
Break	de	desempat	per	10/7.
	 A	 la	final	absoluta	masculina,	 Ivan	Fer-
reiro	va	perdre	davant	Pol	Pujals	després	de	
guanyar	el	primer	set	1/4	i	perdre	el	segon	
per	4/2,	i	el	super	Tie	Break	per	10/5.


