
expulsar. Aquí va estar la clau, ja que tot i 
sortir gelat i sense escalfar, Erik Devadip va 
posar-se baix dels pals i va aturar el penal.
 Els caleros van aprofitar l'empat del Flix 
amb el Santa Bàrbara i la derrota de l'Am-
posta amb el Gandesa per pujar fins a la 3a 
posició de la classificació amb 12 punts.

El filial  vol trencar la ratxa negativa a l'Aldea
El filial de la Cala juga dissabte a les 18 h al 
camp del filial de l'Aldeana amb l'objectiu 
de trencar la dinàmica negativa i la ratxa de 
tres derrotes consecutives. Els caleros no 
van poder fer res dissabte per evitar una 

nova derrota, la cinquena de la temporada 
davant del tercer equip del Jesús i Maria, un 
equip, que com els locals, estava format per 
gent molt jove.
 Els visitants es van avançar en el marca-
dor poc després de començar, tot i que un 
gol de Marc Pallarès just abans del descans 
va igualar el resultat. A la represa, dos gols 
del Jesús i Maria C en 8 minuts van posar 
el partit massa difícil pels caleros, que acu-
mulen tres derrotes consecutives.
 Els caleros encara són terceres per la 
cua amb 3 punts a la classificació. El prò-
xim partit, juguen al camp de l'Aldeana, que 
està per sota a la classificació.

Amb l’objectiu de reduir el nombre d’acci-
dents i congestions, Trànsit i el Ministeri 
de Transports han acordat diverses mesu-
res com la rebaixa del límit de velocitat en 
diversos punts de l’AP-7, entre els quals 
hi ha el tram entre l’Ametlla de Mar i l’Am-
polla. L’alcalde Jordi Gaseni ha manifestat 
que la solució és invertir en noves infra-
estructures.
 Al llarg d’aquesta vintena de quilòme-
tres, on també s’està treballant per licitar 
la redacció del projecte del tercer carril, 
es reduirà de 120 a 100 km/h la velocitat 
màxima permesa. Concretament, la mesura 
s’aplicarà  des del punt quilomètric 288 fins 
al 313 i entrarà en vigor en un màxim de 
dos mesos.
 A més, en els dies de més volum de 

cotxes previst, es mantindrà també la res-
tricció per als vehicles pesants, obligats a 
circular per la dreta, sense realitzar avança-
ments i a un màxim de 80 km/h.
 El director del Servei Català de Trànsit, 
Ramon Lamiel, explica que «intervenir sobre 
l’AP-7 permetrà millorar les congestions, la 
qualitat de servei i també reduir la sinistrali-
tat».
 Des de l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar, l’alcalde Jordi Gaseni, reclama que 
«la solució per disminuir els accidents és que 
l'Estat inverteixi en noves infraestructures 
viàries» i afegeix que «si no som capaços de 
donar continuïtat a l'autovia l’A-7, s'hauria 
de buscar una altra solució com el tercer 
carril a l’AP-7 o la connexió de l’AP-7 amb 
l’A-7. A més és totalment necessari executar 

proteccions acústiques a la via al seu pas per 
nuclis urbans».
 En general, la resta d'alcaldes i entitats 
del territori tampoc reben la notícia favo-
rablement, de fet lamenten que d'aquesta 
manera l'AP-7 deixa l'Ebre sense via ràpida 
i reclamen inversions per descongestionar 
el trànsit a l'autopista.
 A banda d’aquest tram, Trànsit també 
actuarà al punt que correspon als 29 qui-
lòmetres d’autopista paral·lels a la B-30, 
al Vallès, on es crearan trams de velocitat 
variable de 100 o menys km/h. També es 
limitarà la velocitat a 100 km/h entre Alta-
fulla i Constantí, on s’hi col·locarà un radar 
de tram. I finalment, a la ronda de Girona, 
un dels quatre carrils es convertirà en un 
vial reservat a les incorporacions i sortides.

Butlletí Setmanal n. 412/  11 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    L'autopista AP-7 a l'altura de l'Ametlla de Mar.

No es podrà circular a més de 
100 km/h a l’AP-7 al seu pas per 
l’Ametlla de Mar

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

La baixada del límit de velocitat és una de les actuacions anunciades per Trànsit i el ministeri per 
posar fi a l’alt nombre d’accidents i a les congestions.

Des de l’Ajuntament es creu que cal invertir de manera immediata en noves infraestructures.
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El Bàsquet l’Ametlla es posa líder després de 
vèncer a l’Alcover
El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar va gua-
nyar diumenge a la tarda al Bàsquet Al-
cover per deu punts de diferència i es va 
situar líder de la classificació, en un bon 
partit en el qual es va arribar al final amb 
un marcador molt ajustat.
 Els caleros van superar un rival imba-
tut fins al moment, que es va presentar al 
Galetet com a líder de la categoria. Els ca-
leros amb un molt bon partit, van acabar 
guanyant per 68 a 58 en un enfrontament 
d’alts i baixos, però sempre al capdavant 
en el marcador. Van arribar a manar de 17 
punts en el 2n quart i van saber mantenir el 
cap fred quan a 3 minuts del final, l’Alcover 
va posar-se a només tres punts de diferèn-
cia.
 Amb un parcial de sortida de 7 a 0, els 
caleros van anar a pel partit des del primer 
moment. Es van apuntar el primer parcial 
per 17 a 10 i el segon per 16 a 14, arribant 
al descans amb un 33 a 24 en el marcador.
 Al tercer quart es van ampliar lleuge-

rament les diferències, però l’expulsió de 
Gavilán amb cinc faltes va deixar una mica 
tocat l’equip al final del tercer període. L’Al-
cover va aprofitar l’últim quart per escurçar 
diferències fins a posar-se a tres punts a 
tres minuts del final. Allí va aparèixer el cap 
fred de Mingui en la direcció i l’encert de 
Pol Aguado molt marcat durant el partit, 
que en els últims tres minuts va fer vuit 
dels deu punts caleros, amb dues cistelles 
de tres incloses, deixant als visitants amb 
la mel als llavis davant del deliri d’un Poli-
esportiu Municipal Galeteta que amb més 
de 100 espectadors va crear un molt bon 
ambient.
 El màxim encistellador del partit, tot i 
no jugar l’últim quart va ser Aitor Gavilán 
amb 27 punts, per 22 que en va fer Pol 
Aguado.
 Els caleros jugaran la pròxima jornada 
aquest dimecres al vespre a la pista del 
Mora d’Ebre, 3r classificat a un sol punt 
dels caleros.

El conjunt júnior nivell 4 de la secció 
de gimnàstica rítmica de l’AME de 
l’Ametlla de Mar va repetir diumenge a 
Blanes l’actuació de la competició que 
es va interrompre a causa d’una alar-
ma antiincendis el passat 23 d’octubre 
a Manresa, corresponent a la 2a fase 
de la Copa Catalana Conjunts Tardor.
 Les caleres van millorar de manera 
considerable aquella primera actuació, 
fins al punt d’aconseguir una puntuació 
similar a la que les hi va comportar la 5a 
posició a la 1a fase. Així i tot, les caleres 
no van passar de l’11a posició, la qual, 
va ser suficient per obtenir la 9a plaça 
a la final que es disputarà el 26 de no-
vembre, encara amb la seu per determi-
nar. 
 Ara les caleres participaran en un 
trofeu a Viladecans el pròxim cap de 
setmana i el següent al Campionat de 
Catalunya de la Federació Catalana de 
Patinatge.
 En un altre ordre de coses, la calera 
Carla Borràs Salvans va aconseguir la 
tercera posició final al Campionat de 
Catalunya Copa Base en categoria In-
fantil, posició que li ha valgut per classi-
ficar-se pel Campionat d’Espanya Copa 
Base que es disputarà a Saragossa el 15 
de desembre.

El Conjunt Sènior de 
Rítmica en té prou 
amb l’11a posició per 
passar a la final

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:
≈ 11 h - INFANTIL
 La Cala -Ebre Escola

Diumenge: 
≈ 10.30h - VETERANS
La Cala - Rapitenca

Els veterans de la 
Cala guanyen 0 a 4 als 
veterans del Perelló
L’equip de futbol de Veterans de l’Ametlla 
de Mar va guanyar dissabte a la tarda al 
camp dels veterans del Perelló. D’aquesta 
manera, els caleros aconseguien la prime-
ra victòria de la temporada.
 Els de l’Ametlla de Mar van ser molt su-
periors als perellonencs i ja a la primera part 
es van posar per davant en el marcador amb 
gols de l’Arnau, Xavi Margalef i Isaac Pinta-
do. Amb els deures fets, els caleros es van 
prendre la segona part amb més tranquil-
litat i només van sumar un nou gol de Xavi 
Margalef que va significar el 0 a 4 definitiu.

 
 
 
 Els caleros van haver de lamentar la le-
sió de lligaments al genoll de Marc Casti-
llo i sobretot, la fractura de peroné d’Isaac 
Pintado que estarà uns mesos apartat dels 
terrenys de joc.
 Els caleros, que tenen dos partits ajor-
nats, estan a la 7a posició de la classificació 
amb 4 punts. Diumenge a les 10.30 h els 
caleros rebran a casa als veterans de la Ra-
pitenca, tercers amb 9 gols.



La Generalitat ha tret a informació públi-
ca un projecte solar fotovoltaic, anomenat 
Raspersolar 2, de generació d’energia elèc-
trica sobre terreny en sòl no urbanitzable, 
amb una potència instal·lada de 26,43 MW 
i amb les seves infraestructures d’evacua-
ció, línies soterrades a 30 kV.
 El projecte, que es planteja a la zona prò-
xima al Coto de Ponts, baix del Mas de Ponts, 
consta de 44.055 panells solars fotovoltaics 
de 600 Wp de potència cadascun. Un pro-
jecte ambiciós que des de l’Ajuntament ve-
uen amb bons ulls.
 Des del passat 26 d’octubre està pu-
blicat l’anunci del projecte Raspersolar 2 al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) i hi serà un mínim 30 dies, per tal 

de rebre les autoritzacions administratives 
prèvies i l’avaluació d’impacte ambiental.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, ha mostrat el seu suport, però recorda 
que «seguim en desacord amb projectes eòlics 
amb gran impacte paisatgístic com l’Ametlló».
 Recordem que el maig de 2021, l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar va iniciar la modi-
ficació puntual del POUM per regular la im-
plantació de les energies renovables al terme 
municipal. La Ponència d’Energies Renova-
bles va emetre informe  favorable d’empla-
çament al parc eòlic ‘Ametlló’ i els dos parcs 
solars ‘Raspersolar2’ i ‘Ametlla’.

D E S T A Q U E M Surt a informació 
pública un parc 
fotovoltaic a la Cala

Tres detinguts per robar 
500 kg de garrofes

de C O M U N I C A T S
▪ La regidoria de Festes informa que el 14 
de novembre s'obren les inscripcions per 
participar al taller per al 26è Concurs de 
Postals de Nadal per a nens/es de primària, 
que tindrà lloc el 17 de desembre, d’11 a 
13 h al CIP. Les inscripcions a l’oficina de la 
regidoria de 10 h a 14 h. 

▪ L'Ajuntament informa que estan publicades 
les bases reguladores de l'oposició per a la 
selecció com a personal laboral d'un lloc de 
treball de tècnic/a de biblioteca. Es poden 
consultar a l’Ebando.

▪El Consell Comarcal del Baix Ebre informa 
que el període per presentar sol·licituds per 
a la concessió d’ajuts per a l’adquisició 
de llibres escolars i/o material curricular 
obligatori per al curs escolar 2022/2023 
finalitza al 13 de novembre de 2022. 

▪Diumenge 13 de novembre a les 12 h tindrà 
lloc els Vermuts CalaCultura al CIP, L’Art i la 
Vida xerrada a càrrec de Juanjo Jové.

▪La regidoria de Cultura informa que tindrà 
lloc un taller de fotografia, el 16 de novembre, 
a les 11:30 h a la biblioteca Dr. Frias, adreçat 
al públic adult. 

▪ El CAP i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
informen que el dimecres i dijous vinent, 16 
i 17 de novembre, tindran lloc uns tallers 
participatius de Salut en Xarxa La Cala, 
un projecte de salut comunitària que pretén 
millorar la salut i el benestar de la població. 
Es demana la participació dels ciutadans. Més 
informació a l'eBando.

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

Un home de 50 anys ha estat multat des-
prés d’accidentar-se al quilòmetre 1.115,6 
de la carretera N-340, en terme municipal 
de l’Ametlla de Mar, mentre conduïa en es-
tat d’embriaguesa un patinet elèctric. Els 
fets van tenir lloc dissabte 5 de novembre 
cap a les 18.30 h de la tarda.
 El telèfon d’emergències 112 va rebre 
un avís segons el qual hi havia una perso-
na a terra en aquest punt de la carretera 
N-340, aparentment inconscient. Mossos 

d’Esquadra, Bombers i efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adre-
çar a l’indret i van comprovar que l’accidentat 
havia sofert lesions lleus. També van veure 
que presentava símptomes d’estar sota la 
influència de begudes alcohòliques.
 Un cop assistit pels efectius del SEM els 
Mossos van sotmetre l’individu a les proves 
de detecció de begudes alcohòliques. Se-
gons la policia, el resultat va ser de 0,97 mil-
ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, taxa 
que gairebé quadruplica la màxima permesa, 
de 0,25.
 Els Mossos el van denunciar per les in-
fraccions comeses, circular amb un patinet 
elèctric per una via interurbana i fer-ho amb 
una taxa d’alcohol de 0,97.

Multen un home que es va accidentar a l’N-340 
amb un patinet elèctric conduint ebri

El conseller 
d’Interior visita 
l’Ametlla de Mar per 
fer un balanç de la 
policia marítima 

Divendres passat, el conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, va visitar l’Ametlla de 
Mar per fer un primer balanç del desple-
gament operatiu de la Policia Marítima 
al llarg del litoral català, que es va iniciar 
ara fa dos anys. Elena va valorar positi-
vament la feina feta i va manifestar la 
voluntat d’ampliar el servei les 24 h.
 Aquest 2022 ha estat la consolidació 
d’aquesta unitat marítima que actual-
ment disposa de tres bases amb embar-
cacions pròpies que donen servei al llarg 
de la costa catalana: l’Ametlla de Mar, 
Palamós i Vilanova i la Geltrú. 
 Divendres passat, Elena va destacar 
sobretot la voluntat d’ampliar el servei 
les 24 hores al dia del torn diürn que 
s’ofereix actualment. Una ampliació del 
servei que encara no té data concreta 
d’inici, però sí el compromís de reforçar 
la unitat de manera progressiva amb la 
incorporació de nous agents a tot el cos 
policial, amb el projecte Mossos 2030, 
que preveu més d’uns 800 agents cada 
any fins al 2030.
 Actualment, la policia marítima dels 
Mossos compta amb una cinquantena 
d’agents, tres seus i quatre embarcacions 
i fan serveis en horari de dia i torns ex-
traordinaris.  Les tasques principals són 
de vigilància d’espais naturals marítims, 
a ports i platges, cobertura d’esdeveni-
ments esportius i lúdics, auxili d’usuaris 
del mar en situacions de perill i risc per la 
seva integritat física. 
 Concretament a l’Ametlla de Mar, 
la unitat es va posar en marxa l’abril de 
2021 i el passat juny es va incorporar una 
embarcació pròpia. Deu agents especi-
alitzats formen part d’aquest equip que 
fan patrullatge per controlar tota la zona 
del litoral i garantir la seguretat en l’àmbit 
marítim.
 Per la seva banda, l’alcalde del muni-
cipi Jordi Gaseni explica que «la visita del 
conseller també ha estat una oportunitat 
per exposar la situació de la seguretat al 
municipi».

Els Mossos d’Esquadra han detingut 
tres homes, de 24, 25 i 44 anys, com a 
presumptes autors del robatori de 500 
quilos de garrofes de l’interior d’un ma-
gatzem situat en una finca agrícola de 
l’Ametlla de Mar.
 Els fets van tenir lloc el 29 d’octu-
bre, quan el propietari va denunciar la 
sostracció del fruit. Segons va relatar, en 
tres ocasions els havia localitzat a l’inte-
rior de la finca, d’on marxaven quan eren 
detectats. En una d’aquestes ocasions, 
li havien sostret 500 quilos de garrofes 
que hi tenia emmagatzemades.
 La investigació dels fets denunciats 
va permetre els mossos localitzar  i de-
tenir els tres presumptes autors del ro-
batori. Els arrestats van quedar en lliber-
tat després de declarar en seu policial i 
estan pendents de comparèixer davant 
l’autoritat judicial quan siguin requerits.

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga diumenge a les 17 
h al camp de l'Amposta després d'enllaçar 
quatre victòries consecutives i on posarà 
en joc la tercera posició a la classificació.
 Els caleros, en ratxa després d'haver gua-
nyat a Corbera d'Ebre, rapitenca B, Roque-
tenc i Jesús i Maria B, visiten el camp d'un 
històric del territori descendit sorprenent-
ment la temporada passada i que aquest any 
és un dels aspirants a recuperar la categoria. 
Els ampostins venen de perdre 2 a 0 al camp 
del Gandesa.
 Pel que fa als caleros, van guanyar dis-
sabte per 2 gols a 1 al Jesús i Maria B, una 
victòria que li va costar més del que es pre-
veia, però que l'ha situat 3r a la classificació. 

I és que la situació dels dos equips a la clas-
sificació feia preveure un partit més plàcid i 
no va ser així.
 Es va arribar al descans amb empat a 0 i 
a la segona part, en l'única arribada del Jesús 
i Maria B a la porta calera, els visitants van 
inaugurar el marcador. Com és habitual, els 
caleros es van posar la granota de treball i a 
base de cor i ganes, va arribar l'empat d'Em-
manuel Meza en el minut 75 i dos minuts 
després, en plena efervescència calera, arri-
baria el segon, obra de Marc Brull.
 Quan el partit pareixia vist per a sen-
tència, l'àrbitre es va treure un penal de la 
mànega, després d'una sortida amb el puny 
del porter local Enric Segarra, a qui també va 

La Cala es juga el tercer lloc al camp de l'Amposta

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El CEM la Cala ha posat en marxa aquesta 
setmana un nou programa de Pump a les 
seves instal·lacions de cara als pròxims tres 
mesos.
 Darrerament, s’ha presentat la nova edi-
ció de TRX i de Balance i se segueix oferint 
una àmplia oferta de classes dirigides. Ara, el 

CEM també prepara activitats per la Marató 
de TV3.
 Les classes són impartides pels monitors 
habituals, Alina Riciu, Hèctor Benaiges, Gri-
selda Gaseni i Thais Lorca. Els interessats 
poden demanar més informació al CEM la 
Cala o trucant al telèfon 977 10 38 97.

Nou programa de Pump al CEM la Cala

La Confraria de Pescadors Sant Pere de 
l’Ametlla de Mar ha valorat positivament 
aquest estiu al sector pesquer quant a 
captures. Després de l’aturada biològica, 
els pescadors d’arrossegament han notat 
un augment de captures als mesos d’estiu 
respecte als estius anteriors. Un aspecte 
positiu que contraresta amb el malestar 
causat pel preu del petroli i les restriccions 
de la Comissió Europea.
 El sector de l’arrossegament ha viscut un 
estiu amb força peix. Els pescadors han no-
tat un increment de la major part d’espècies, 
sobretot del moll, el rap i el pop blanc, sub-
hastant fins a 250.000 kg de peix als mesos 
forts d’estiu. Al mes de juliol, per exemple, 
es van subhastar 18.000 kg de moll, 8.000 
kg més que l’estiu anterior.
 Davant l’alta oferta d’espècies, el preu 
ha baixat lleugerament respecte als estius 
anteriors. El moll s’ha venut a uns 8 €/kg de 
mitjana dels 11  €/kg de l’any passat i el rap 
també a uns 7,5 €/kg dels 10 €/kg anteriors. 
Tot i això, el patró major de la Confraria de 
Pescadors Sant Pere, Miquel Brull, apunta 
que «ha estat un estiu amb beneficis».

 
 
 
 
 
 

 Les altes captures donen esperança a un 
sector tocat sobretot per l’alt preu del petro-
li. Els beneficis de l’estiu han pogut cobrir 
el carburant, però els pescadors temen que 
si durant l’hivern no baixa el preu, el sec-
tor serà insostenible, ja que segons Brull «el 
preu equivaldrà a dos o tres dies de feina».
 A més, un tema que també preocupa és 
les mesures de la Comissió Europea com 
el Pla Multianual de Pesca Demersal de la 
Comissió Europea, que suposa una reducció 
del 40 % de les jornades de pesca al sec-
tor de l’arrossegament, des del 2019 fins al 
2025. Els pescadors creuen que les actu-
als aturades biològiques i les zones veda-
des són una eina suficient per regenerar els 
caladors i que calen estudis actualitzats per 
aplicar noves mesures.
 En aquest sentit, recentment, la Genera-
litat de Catalunya, el Consell Regional d’Oc-
citània, el sector pesquer català i el Comitè 
Regional de Pesca d’Occitània han publicat 
una declaració conjunta i han posat en mar-
xa una recollida de firmes per salvar la pesca 
del Mediterrani.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar tornarà 
a instal·lar la carpa al parc del Bon Repòs 
per oferir oci nocturn els caps de setma-
na pròxims a les festes de Nadal. La carpa 
s’obrirà les nits dels caps de setmana del 
17, 24 i 31 de desembre, a concretar amb 
les persones o l’empresa adjudicatària del 
servei de barra.

 
La carpa tornarà a oferir festa majoritària-
ment a les nits. 
 El mes s’iniciarà amb els actes de la 
Presentació de Pubilles, Hereus i Quintos 
i la Festa de l’Esport que en aquests casos 
tindran lloc finalment al Poliesportiu Mu-
nicipal i també aniran acompanyats d’oci 
nocturn. 
 El regidor de Festes, Jordi Llaó, apunta 
que «esperem enguany poder gaudir d'aques-
ta carpa i oferir oci nocturn al municipi».
 Pròximament, la regidoria de Festes 
informarà més detalladament dels dies i 
horaris de la carpa i també de tots actes 
programats per les Festes de Nadal.

La carpa del Bon Repòs tornarà a oferir oci 
nocturn durant les festes de Nadal

Les altes captures de peix 
a l’estiu donen esperança 
a un sector molt tocat pel 
preu del petroli



La Generalitat ha tret a informació públi-
ca un projecte solar fotovoltaic, anomenat 
Raspersolar 2, de generació d’energia elèc-
trica sobre terreny en sòl no urbanitzable, 
amb una potència instal·lada de 26,43 MW 
i amb les seves infraestructures d’evacua-
ció, línies soterrades a 30 kV.
 El projecte, que es planteja a la zona prò-
xima al Coto de Ponts, baix del Mas de Ponts, 
consta de 44.055 panells solars fotovoltaics 
de 600 Wp de potència cadascun. Un pro-
jecte ambiciós que des de l’Ajuntament ve-
uen amb bons ulls.
 Des del passat 26 d’octubre està pu-
blicat l’anunci del projecte Raspersolar 2 al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) i hi serà un mínim 30 dies, per tal 

de rebre les autoritzacions administratives 
prèvies i l’avaluació d’impacte ambiental.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, ha mostrat el seu suport, però recorda 
que «seguim en desacord amb projectes eòlics 
amb gran impacte paisatgístic com l’Ametlló».
 Recordem que el maig de 2021, l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar va iniciar la modi-
ficació puntual del POUM per regular la im-
plantació de les energies renovables al terme 
municipal. La Ponència d’Energies Renova-
bles va emetre informe  favorable d’empla-
çament al parc eòlic ‘Ametlló’ i els dos parcs 
solars ‘Raspersolar2’ i ‘Ametlla’.

D E S T A Q U E M Surt a informació 
pública un parc 
fotovoltaic a la Cala

Tres detinguts per robar 
500 kg de garrofes

de C O M U N I C A T S
▪ La regidoria de Festes informa que el 14 
de novembre s'obren les inscripcions per 
participar al taller per al 26è Concurs de 
Postals de Nadal per a nens/es de primària, 
que tindrà lloc el 17 de desembre, d’11 a 
13 h al CIP. Les inscripcions a l’oficina de la 
regidoria de 10 h a 14 h. 

▪ L'Ajuntament informa que estan publicades 
les bases reguladores de l'oposició per a la 
selecció com a personal laboral d'un lloc de 
treball de tècnic/a de biblioteca. Es poden 
consultar a l’Ebando.

▪El Consell Comarcal del Baix Ebre informa 
que el període per presentar sol·licituds per 
a la concessió d’ajuts per a l’adquisició 
de llibres escolars i/o material curricular 
obligatori per al curs escolar 2022/2023 
finalitza al 13 de novembre de 2022. 

▪Diumenge 13 de novembre a les 12 h tindrà 
lloc els Vermuts CalaCultura al CIP, L’Art i la 
Vida xerrada a càrrec de Juanjo Jové.

▪La regidoria de Cultura informa que tindrà 
lloc un taller de fotografia, el 16 de novembre, 
a les 11:30 h a la biblioteca Dr. Frias, adreçat 
al públic adult. 

▪ El CAP i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
informen que el dimecres i dijous vinent, 16 
i 17 de novembre, tindran lloc uns tallers 
participatius de Salut en Xarxa La Cala, 
un projecte de salut comunitària que pretén 
millorar la salut i el benestar de la població. 
Es demana la participació dels ciutadans. Més 
informació a l'eBando.

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

Un home de 50 anys ha estat multat des-
prés d’accidentar-se al quilòmetre 1.115,6 
de la carretera N-340, en terme municipal 
de l’Ametlla de Mar, mentre conduïa en es-
tat d’embriaguesa un patinet elèctric. Els 
fets van tenir lloc dissabte 5 de novembre 
cap a les 18.30 h de la tarda.
 El telèfon d’emergències 112 va rebre 
un avís segons el qual hi havia una perso-
na a terra en aquest punt de la carretera 
N-340, aparentment inconscient. Mossos 

d’Esquadra, Bombers i efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adre-
çar a l’indret i van comprovar que l’accidentat 
havia sofert lesions lleus. També van veure 
que presentava símptomes d’estar sota la 
influència de begudes alcohòliques.
 Un cop assistit pels efectius del SEM els 
Mossos van sotmetre l’individu a les proves 
de detecció de begudes alcohòliques. Se-
gons la policia, el resultat va ser de 0,97 mil-
ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, taxa 
que gairebé quadruplica la màxima permesa, 
de 0,25.
 Els Mossos el van denunciar per les in-
fraccions comeses, circular amb un patinet 
elèctric per una via interurbana i fer-ho amb 
una taxa d’alcohol de 0,97.

Multen un home que es va accidentar a l’N-340 
amb un patinet elèctric conduint ebri

El conseller 
d’Interior visita 
l’Ametlla de Mar per 
fer un balanç de la 
policia marítima 

Divendres passat, el conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, va visitar l’Ametlla de 
Mar per fer un primer balanç del desple-
gament operatiu de la Policia Marítima 
al llarg del litoral català, que es va iniciar 
ara fa dos anys. Elena va valorar positi-
vament la feina feta i va manifestar la 
voluntat d’ampliar el servei les 24 h.
 Aquest 2022 ha estat la consolidació 
d’aquesta unitat marítima que actual-
ment disposa de tres bases amb embar-
cacions pròpies que donen servei al llarg 
de la costa catalana: l’Ametlla de Mar, 
Palamós i Vilanova i la Geltrú. 
 Divendres passat, Elena va destacar 
sobretot la voluntat d’ampliar el servei 
les 24 hores al dia del torn diürn que 
s’ofereix actualment. Una ampliació del 
servei que encara no té data concreta 
d’inici, però sí el compromís de reforçar 
la unitat de manera progressiva amb la 
incorporació de nous agents a tot el cos 
policial, amb el projecte Mossos 2030, 
que preveu més d’uns 800 agents cada 
any fins al 2030.
 Actualment, la policia marítima dels 
Mossos compta amb una cinquantena 
d’agents, tres seus i quatre embarcacions 
i fan serveis en horari de dia i torns ex-
traordinaris.  Les tasques principals són 
de vigilància d’espais naturals marítims, 
a ports i platges, cobertura d’esdeveni-
ments esportius i lúdics, auxili d’usuaris 
del mar en situacions de perill i risc per la 
seva integritat física. 
 Concretament a l’Ametlla de Mar, 
la unitat es va posar en marxa l’abril de 
2021 i el passat juny es va incorporar una 
embarcació pròpia. Deu agents especi-
alitzats formen part d’aquest equip que 
fan patrullatge per controlar tota la zona 
del litoral i garantir la seguretat en l’àmbit 
marítim.
 Per la seva banda, l’alcalde del muni-
cipi Jordi Gaseni explica que «la visita del 
conseller també ha estat una oportunitat 
per exposar la situació de la seguretat al 
municipi».

Els Mossos d’Esquadra han detingut 
tres homes, de 24, 25 i 44 anys, com a 
presumptes autors del robatori de 500 
quilos de garrofes de l’interior d’un ma-
gatzem situat en una finca agrícola de 
l’Ametlla de Mar.
 Els fets van tenir lloc el 29 d’octu-
bre, quan el propietari va denunciar la 
sostracció del fruit. Segons va relatar, en 
tres ocasions els havia localitzat a l’inte-
rior de la finca, d’on marxaven quan eren 
detectats. En una d’aquestes ocasions, 
li havien sostret 500 quilos de garrofes 
que hi tenia emmagatzemades.
 La investigació dels fets denunciats 
va permetre els mossos localitzar  i de-
tenir els tres presumptes autors del ro-
batori. Els arrestats van quedar en lliber-
tat després de declarar en seu policial i 
estan pendents de comparèixer davant 
l’autoritat judicial quan siguin requerits.

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga diumenge a les 17 
h al camp de l'Amposta després d'enllaçar 
quatre victòries consecutives i on posarà 
en joc la tercera posició a la classificació.
 Els caleros, en ratxa després d'haver gua-
nyat a Corbera d'Ebre, rapitenca B, Roque-
tenc i Jesús i Maria B, visiten el camp d'un 
històric del territori descendit sorprenent-
ment la temporada passada i que aquest any 
és un dels aspirants a recuperar la categoria. 
Els ampostins venen de perdre 2 a 0 al camp 
del Gandesa.
 Pel que fa als caleros, van guanyar dis-
sabte per 2 gols a 1 al Jesús i Maria B, una 
victòria que li va costar més del que es pre-
veia, però que l'ha situat 3r a la classificació. 

I és que la situació dels dos equips a la clas-
sificació feia preveure un partit més plàcid i 
no va ser així.
 Es va arribar al descans amb empat a 0 i 
a la segona part, en l'única arribada del Jesús 
i Maria B a la porta calera, els visitants van 
inaugurar el marcador. Com és habitual, els 
caleros es van posar la granota de treball i a 
base de cor i ganes, va arribar l'empat d'Em-
manuel Meza en el minut 75 i dos minuts 
després, en plena efervescència calera, arri-
baria el segon, obra de Marc Brull.
 Quan el partit pareixia vist per a sen-
tència, l'àrbitre es va treure un penal de la 
mànega, després d'una sortida amb el puny 
del porter local Enric Segarra, a qui també va 

La Cala es juga el tercer lloc al camp de l'Amposta

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El CEM la Cala ha posat en marxa aquesta 
setmana un nou programa de Pump a les 
seves instal·lacions de cara als pròxims tres 
mesos.
 Darrerament, s’ha presentat la nova edi-
ció de TRX i de Balance i se segueix oferint 
una àmplia oferta de classes dirigides. Ara, el 

CEM també prepara activitats per la Marató 
de TV3.
 Les classes són impartides pels monitors 
habituals, Alina Riciu, Hèctor Benaiges, Gri-
selda Gaseni i Thais Lorca. Els interessats 
poden demanar més informació al CEM la 
Cala o trucant al telèfon 977 10 38 97.

Nou programa de Pump al CEM la Cala

La Confraria de Pescadors Sant Pere de 
l’Ametlla de Mar ha valorat positivament 
aquest estiu al sector pesquer quant a 
captures. Després de l’aturada biològica, 
els pescadors d’arrossegament han notat 
un augment de captures als mesos d’estiu 
respecte als estius anteriors. Un aspecte 
positiu que contraresta amb el malestar 
causat pel preu del petroli i les restriccions 
de la Comissió Europea.
 El sector de l’arrossegament ha viscut un 
estiu amb força peix. Els pescadors han no-
tat un increment de la major part d’espècies, 
sobretot del moll, el rap i el pop blanc, sub-
hastant fins a 250.000 kg de peix als mesos 
forts d’estiu. Al mes de juliol, per exemple, 
es van subhastar 18.000 kg de moll, 8.000 
kg més que l’estiu anterior.
 Davant l’alta oferta d’espècies, el preu 
ha baixat lleugerament respecte als estius 
anteriors. El moll s’ha venut a uns 8 €/kg de 
mitjana dels 11  €/kg de l’any passat i el rap 
també a uns 7,5 €/kg dels 10 €/kg anteriors. 
Tot i això, el patró major de la Confraria de 
Pescadors Sant Pere, Miquel Brull, apunta 
que «ha estat un estiu amb beneficis».

 
 
 
 
 
 

 Les altes captures donen esperança a un 
sector tocat sobretot per l’alt preu del petro-
li. Els beneficis de l’estiu han pogut cobrir 
el carburant, però els pescadors temen que 
si durant l’hivern no baixa el preu, el sec-
tor serà insostenible, ja que segons Brull «el 
preu equivaldrà a dos o tres dies de feina».
 A més, un tema que també preocupa és 
les mesures de la Comissió Europea com 
el Pla Multianual de Pesca Demersal de la 
Comissió Europea, que suposa una reducció 
del 40 % de les jornades de pesca al sec-
tor de l’arrossegament, des del 2019 fins al 
2025. Els pescadors creuen que les actu-
als aturades biològiques i les zones veda-
des són una eina suficient per regenerar els 
caladors i que calen estudis actualitzats per 
aplicar noves mesures.
 En aquest sentit, recentment, la Genera-
litat de Catalunya, el Consell Regional d’Oc-
citània, el sector pesquer català i el Comitè 
Regional de Pesca d’Occitània han publicat 
una declaració conjunta i han posat en mar-
xa una recollida de firmes per salvar la pesca 
del Mediterrani.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar tornarà 
a instal·lar la carpa al parc del Bon Repòs 
per oferir oci nocturn els caps de setma-
na pròxims a les festes de Nadal. La carpa 
s’obrirà les nits dels caps de setmana del 
17, 24 i 31 de desembre, a concretar amb 
les persones o l’empresa adjudicatària del 
servei de barra.

 
La carpa tornarà a oferir festa majoritària-
ment a les nits. 
 El mes s’iniciarà amb els actes de la 
Presentació de Pubilles, Hereus i Quintos 
i la Festa de l’Esport que en aquests casos 
tindran lloc finalment al Poliesportiu Mu-
nicipal i també aniran acompanyats d’oci 
nocturn. 
 El regidor de Festes, Jordi Llaó, apunta 
que «esperem enguany poder gaudir d'aques-
ta carpa i oferir oci nocturn al municipi».
 Pròximament, la regidoria de Festes 
informarà més detalladament dels dies i 
horaris de la carpa i també de tots actes 
programats per les Festes de Nadal.

La carpa del Bon Repòs tornarà a oferir oci 
nocturn durant les festes de Nadal

Les altes captures de peix 
a l’estiu donen esperança 
a un sector molt tocat pel 
preu del petroli



expulsar. Aquí va estar la clau, ja que tot i 
sortir gelat i sense escalfar, Erik Devadip va 
posar-se baix dels pals i va aturar el penal.
 Els caleros van aprofitar l'empat del Flix 
amb el Santa Bàrbara i la derrota de l'Am-
posta amb el Gandesa per pujar fins a la 3a 
posició de la classificació amb 12 punts.

El filial  vol trencar la ratxa negativa a l'Aldea
El filial de la Cala juga dissabte a les 18 h al 
camp del filial de l'Aldeana amb l'objectiu 
de trencar la dinàmica negativa i la ratxa de 
tres derrotes consecutives. Els caleros no 
van poder fer res dissabte per evitar una 

nova derrota, la cinquena de la temporada 
davant del tercer equip del Jesús i Maria, un 
equip, que com els locals, estava format per 
gent molt jove.
 Els visitants es van avançar en el marca-
dor poc després de començar, tot i que un 
gol de Marc Pallarès just abans del descans 
va igualar el resultat. A la represa, dos gols 
del Jesús i Maria C en 8 minuts van posar 
el partit massa difícil pels caleros, que acu-
mulen tres derrotes consecutives.
 Els caleros encara són terceres per la 
cua amb 3 punts a la classificació. El prò-
xim partit, juguen al camp de l'Aldeana, que 
està per sota a la classificació.

Amb l’objectiu de reduir el nombre d’acci-
dents i congestions, Trànsit i el Ministeri 
de Transports han acordat diverses mesu-
res com la rebaixa del límit de velocitat en 
diversos punts de l’AP-7, entre els quals 
hi ha el tram entre l’Ametlla de Mar i l’Am-
polla. L’alcalde Jordi Gaseni ha manifestat 
que la solució és invertir en noves infra-
estructures.
 Al llarg d’aquesta vintena de quilòme-
tres, on també s’està treballant per licitar 
la redacció del projecte del tercer carril, 
es reduirà de 120 a 100 km/h la velocitat 
màxima permesa. Concretament, la mesura 
s’aplicarà  des del punt quilomètric 288 fins 
al 313 i entrarà en vigor en un màxim de 
dos mesos.
 A més, en els dies de més volum de 

cotxes previst, es mantindrà també la res-
tricció per als vehicles pesants, obligats a 
circular per la dreta, sense realitzar avança-
ments i a un màxim de 80 km/h.
 El director del Servei Català de Trànsit, 
Ramon Lamiel, explica que «intervenir sobre 
l’AP-7 permetrà millorar les congestions, la 
qualitat de servei i també reduir la sinistrali-
tat».
 Des de l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar, l’alcalde Jordi Gaseni, reclama que 
«la solució per disminuir els accidents és que 
l'Estat inverteixi en noves infraestructures 
viàries» i afegeix que «si no som capaços de 
donar continuïtat a l'autovia l’A-7, s'hauria 
de buscar una altra solució com el tercer 
carril a l’AP-7 o la connexió de l’AP-7 amb 
l’A-7. A més és totalment necessari executar 

proteccions acústiques a la via al seu pas per 
nuclis urbans».
 En general, la resta d'alcaldes i entitats 
del territori tampoc reben la notícia favo-
rablement, de fet lamenten que d'aquesta 
manera l'AP-7 deixa l'Ebre sense via ràpida 
i reclamen inversions per descongestionar 
el trànsit a l'autopista.
 A banda d’aquest tram, Trànsit també 
actuarà al punt que correspon als 29 qui-
lòmetres d’autopista paral·lels a la B-30, 
al Vallès, on es crearan trams de velocitat 
variable de 100 o menys km/h. També es 
limitarà la velocitat a 100 km/h entre Alta-
fulla i Constantí, on s’hi col·locarà un radar 
de tram. I finalment, a la ronda de Girona, 
un dels quatre carrils es convertirà en un 
vial reservat a les incorporacions i sortides.

Butlletí Setmanal n. 412/  11 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    L'autopista AP-7 a l'altura de l'Ametlla de Mar.

No es podrà circular a més de 
100 km/h a l’AP-7 al seu pas per 
l’Ametlla de Mar

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

La baixada del límit de velocitat és una de les actuacions anunciades per Trànsit i el ministeri per 
posar fi a l’alt nombre d’accidents i a les congestions.

Des de l’Ajuntament es creu que cal invertir de manera immediata en noves infraestructures.
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El Bàsquet l’Ametlla es posa líder després de 
vèncer a l’Alcover
El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar va gua-
nyar diumenge a la tarda al Bàsquet Al-
cover per deu punts de diferència i es va 
situar líder de la classificació, en un bon 
partit en el qual es va arribar al final amb 
un marcador molt ajustat.
 Els caleros van superar un rival imba-
tut fins al moment, que es va presentar al 
Galetet com a líder de la categoria. Els ca-
leros amb un molt bon partit, van acabar 
guanyant per 68 a 58 en un enfrontament 
d’alts i baixos, però sempre al capdavant 
en el marcador. Van arribar a manar de 17 
punts en el 2n quart i van saber mantenir el 
cap fred quan a 3 minuts del final, l’Alcover 
va posar-se a només tres punts de diferèn-
cia.
 Amb un parcial de sortida de 7 a 0, els 
caleros van anar a pel partit des del primer 
moment. Es van apuntar el primer parcial 
per 17 a 10 i el segon per 16 a 14, arribant 
al descans amb un 33 a 24 en el marcador.
 Al tercer quart es van ampliar lleuge-

rament les diferències, però l’expulsió de 
Gavilán amb cinc faltes va deixar una mica 
tocat l’equip al final del tercer període. L’Al-
cover va aprofitar l’últim quart per escurçar 
diferències fins a posar-se a tres punts a 
tres minuts del final. Allí va aparèixer el cap 
fred de Mingui en la direcció i l’encert de 
Pol Aguado molt marcat durant el partit, 
que en els últims tres minuts va fer vuit 
dels deu punts caleros, amb dues cistelles 
de tres incloses, deixant als visitants amb 
la mel als llavis davant del deliri d’un Poli-
esportiu Municipal Galeteta que amb més 
de 100 espectadors va crear un molt bon 
ambient.
 El màxim encistellador del partit, tot i 
no jugar l’últim quart va ser Aitor Gavilán 
amb 27 punts, per 22 que en va fer Pol 
Aguado.
 Els caleros jugaran la pròxima jornada 
aquest dimecres al vespre a la pista del 
Mora d’Ebre, 3r classificat a un sol punt 
dels caleros.

El conjunt júnior nivell 4 de la secció 
de gimnàstica rítmica de l’AME de 
l’Ametlla de Mar va repetir diumenge a 
Blanes l’actuació de la competició que 
es va interrompre a causa d’una alar-
ma antiincendis el passat 23 d’octubre 
a Manresa, corresponent a la 2a fase 
de la Copa Catalana Conjunts Tardor.
 Les caleres van millorar de manera 
considerable aquella primera actuació, 
fins al punt d’aconseguir una puntuació 
similar a la que les hi va comportar la 5a 
posició a la 1a fase. Així i tot, les caleres 
no van passar de l’11a posició, la qual, 
va ser suficient per obtenir la 9a plaça 
a la final que es disputarà el 26 de no-
vembre, encara amb la seu per determi-
nar. 
 Ara les caleres participaran en un 
trofeu a Viladecans el pròxim cap de 
setmana i el següent al Campionat de 
Catalunya de la Federació Catalana de 
Patinatge.
 En un altre ordre de coses, la calera 
Carla Borràs Salvans va aconseguir la 
tercera posició final al Campionat de 
Catalunya Copa Base en categoria In-
fantil, posició que li ha valgut per classi-
ficar-se pel Campionat d’Espanya Copa 
Base que es disputarà a Saragossa el 15 
de desembre.

El Conjunt Sènior de 
Rítmica en té prou 
amb l’11a posició per 
passar a la final

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:
≈ 11 h - INFANTIL
 La Cala -Ebre Escola

Diumenge: 
≈ 10.30h - VETERANS
La Cala - Rapitenca

Els veterans de la 
Cala guanyen 0 a 4 als 
veterans del Perelló
L’equip de futbol de Veterans de l’Ametlla 
de Mar va guanyar dissabte a la tarda al 
camp dels veterans del Perelló. D’aquesta 
manera, els caleros aconseguien la prime-
ra victòria de la temporada.
 Els de l’Ametlla de Mar van ser molt su-
periors als perellonencs i ja a la primera part 
es van posar per davant en el marcador amb 
gols de l’Arnau, Xavi Margalef i Isaac Pinta-
do. Amb els deures fets, els caleros es van 
prendre la segona part amb més tranquil-
litat i només van sumar un nou gol de Xavi 
Margalef que va significar el 0 a 4 definitiu.

 
 
 
 Els caleros van haver de lamentar la le-
sió de lligaments al genoll de Marc Casti-
llo i sobretot, la fractura de peroné d’Isaac 
Pintado que estarà uns mesos apartat dels 
terrenys de joc.
 Els caleros, que tenen dos partits ajor-
nats, estan a la 7a posició de la classificació 
amb 4 punts. Diumenge a les 10.30 h els 
caleros rebran a casa als veterans de la Ra-
pitenca, tercers amb 9 gols.


