
guen a les 19 h a casa davant del Camarles 
B, equip que va 7è amb 12 punts, mentre 
que els caleros, que acumulen la sisena 
derrota amb set partits i està 15è amb 3 
punts.
 La setmana passada van perdre per dos 
gols a 0 al camp del filial de l’Aldeana, i van 

pagar cara la manca d’encert disposant de 
clares ocasions i dues pilotes al pal, mentre 
els locals van marcar en dues jugades a pi-
lota parada. 
 Van mantenir el 0 a 0 en el marcador 
fins que a 15 minuts del final va arribar el 
primer gol local i vuit minuts després arri-
baria el segon gol aldeà. 

La cadena de supermercats catalana Bon 
Preu i Esclat ha estat l’única empresa que 
ha mostrat interès per comprar la parcel·la 
municipal del sector 22b1, que l’Ajunta-
ment va posar a la venda obrint un procés 
de licitació al passat mes de setembre. En 
les properes setmanes, s’obriran les pli-
ques per tal d’avançar en l’adjudicació i 
finalitzar el procés de licitació.
 Es tracta de la parcel·la assenyalada 

amb el número 2 en el plànol de finques 
adjudicades en el projecte de reparcel·lació 
del pla parcial urbanístic del sector 22b1, 
situada entre la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra i el centre comercial Mercado-
na. Una parcel·la adjunta a la ja adquirida 
per Lidl, al costat de l’accés a l’Ametlla de 
Mar per la TV-3025.
 Tot i que encara està en procediment 
d’obertura de pliques, des de l’Ajuntament, 

l’alcalde Jordi Gaseni, valora positivament 
l’interès per part de l’empresa. 
 «La possible futura instal·lació de l'em-
presa significa un altre punt comercial més 
de ressò al territori, sumat amb el Lidl, això 
vol dir noves places de feina i també un ingrés 
a les arques municipals per cobrir inversions 
necessàries pel municipi».
 Pròximament s’informarà com avancen 
els procediments per la seva adjudicació. 

Butlletí Setmanal n. 413/  18 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Bon Preu i Esclat és un grup d'alimentació amb seu a les Masies de Voltregà amb supermercats en diferents poblacions de Catalunya.

Bon Preu projecta obrir un 
establiment comercial a 
l'entrada del municipi

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

Bon Preu ha presentat oferta a la licitació de la parcel·la del sector 22b1. Al tractar-se de l'única ofer-
ta, tot apunta que en els pròxims dies s'adjudiqui la seva oferta.

Des de l’Ajuntament valoren positivament l’interès de l’empresa catalana.
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Àlex Arbó, subcampió a 
Euskadi amb la selecció 
catalana
El patinador calero Àlex Arbó va quedar 
subcampió de la seva categoria a la Copa 
Euskadi, que va tenir lloc a la localitat bis-
caïna d'Amorebieta, formant part de la 
Selecció Catalana de Patinatge Artístic.
 El jove patinador calero, va classificar-se 
finalment per formar part de l'expedició de 
la Federació Catalana de Patinatge en la ca-
tegoria juvenil, tot i tenir Nivell 8, mentre 
que la resta de components de la selecció i 
participants de la copa, tenien nivell 10 i 11.
 Així i tot, el calero va fer una gran actu-
ació i va aconseguir el subcampionat de la 
seva categoria. 

 

Aquesta és la primera ocasió en la qual un 
patinador del Club Patí l'Ametlla de Mar és 
seleccionat per la Federació catalana de 
Patinatge Artístic.
 Amb la participació de l'Àlex a la Copa 
Euskadi ha finalitzat la temporada del Club 
Patí l'Ametlla de Mar. Ara toca preparar la 
nova temporada que comença al desem-
bre, avaluar els nivells en els quals compe-
tiran cadascun dels patinadors i patinado-
res i valorar els elements tècnics que s'han 
d'introduir a les noves coreografies.

El calero Marc Beltran Riera ha finalit-
zat en la 2a posició la seva participació 
a la categoria Mini del Campionat de 
Catalunya de Kàrting. 
 Amb 12 anys d’edat, Marc corre a 
l'equip cadet de RC2 de competició de 
Barcelona amb un kart de competició 
que pot arribar als 110 km/h a les rectes. 
 Beltran ha puntuat a cadascuna de 
les vuit curses en les quals es divideix el 
Campionat de Velocitat de Catalunya, a 
Juneda, Chiva i Móra d'Ebre.  
 Marc Beltran va començar amb el 
típics karts de lloguer al Tarraco karting. 
Després d’unes proves amb l’equip 
RC2 va començar a competir l'agost 
de 2021, i al març del 2022 ja corria 
la seva primera cursa al Campionat de 
Catalunya a Juneda, quedant segon per 
darrere del campió d'Espanya.  
 La temporada no ha acabat i  a finals 
d’aquest novembre participarà al Cam-
pionat de Catalunya de Resistència a 
l’equip RC2.

Marc Beltran, 
subcampió de 
Catalunya de Kàrting

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:
≈09.30 h ALEVÍ, La Cala - Rapitenca
≈10.45 h JUVENIL, La Cala – Terres de l’Ebre
≈12.30 h CADET, La Cala - Camarles
≈15:45 h Presentació del futbol Calero.
≈17 h 3a CATALANA, SCER La Cala – La Cava
≈19 h 4a CATALANA, SCER La Cala – Camarles B

El Circuit de Calafat acull la 2a prova de la Copa 
d'Espanya de Rallycross
El Circuit de Calafat de l'Ametlla de Mar 
acull aquest dissabte dia 19 de novembre 
el 2n Trofeu CERX Calafat, prova puntua-
ble per a la Copa d'Espanya de Rallycross, 
que en aquesta ocasió serà oberta al pú-
blic i amb entrada gratuïta. 
 El 2n Trofeu CERX Calafat de Rallycross 
serà puntuable per a la Copa d'Espanya de 
Rallycross i per al Trofeu Catalunya i comp-
tarà amb quatre categories, CRX1 i CRX2, 
Car Cross i Júnior Car Cross, per a joves de 
14 a 17 anys.  
 La unió de forces de la Federació Cata-
lana d'Automobilisme, el Circuit de Calafat i 
V-Line, empresa organitzadora, ha fet pos-
sible la posada en marxa d'aquesta compe-
tició encara poc estesa i coneguda al nostre 
país. 
 Totes les categories en joc hauran de 

completar un recorregut mixt entre asfalt i 
terra, un salt i la sempre imprescindible Jo-
ker Lap. Calafat és un circuit amb una lon-
gitud d'uns 1.238 metres en el qual se sol 
rodar en sentit de les agulles del rellotge. 
Compta amb dues parts diferenciades, una 
d'asfalt i una altra de terra. 
 Dissabte la jornada començarà amb els 
entrenaments a partir de les 11 h i posteri-
orment es disputaran les mànegues classifi-
catòries, les semifinals i les finals. 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va gua-
nyar ahir a la tarda per 67 a 77 a la pista del 
Bàsquet Mora d'Ebre en partit correspo-
nent a la 6a jornada endarrerida i continua 
líder de la classificació. 
 Els caleros van fer un partit molt seriós 

davant d'un rival fort a casa seva i al que 
han allunyat a la classificació. El partit va 
tenir moltes alternances en el marcador. 

Mentre el Mora va arribar a anar 6 punts 
per davant, el màxim avantatge calero es va 
produir al final del partit. Aitor Gavilán amb 
30 punts va ser el màxim encistellador per 
part dels caleros. 
 Els de l'Ametlla de Mar continuen líders 
amb 11 punts i cinc victòries en sis partits. 
Diumenge  a les 17 h, aprofitaran la jornada 
de descans per avançar el partit a la pista 
del Salou.

Victòria del bàsquet 
a Mora d'Ebre per 
continuar líders

Diumenge
≈ 12 h- Vermuts Calacultura al CIP, «Josep 
Torredemé i Moliné al capdavant de la lluita 
antipalúdica» amb J.Ramon Buera Boyer, 
Jordi Vendrell Cedó i Joel Ferré Margalef.



La goleta Imar Primer, propietat de la Ge-
neralitat de Catalunya i al servei de l’Es-
cola de Capacitació Nauticopesquera de 
Catalunya amb base a l’Ametlla de Mar, es 
convertirà en ambaixadora de la cultura 
marinera.
 Després d’una inspecció de capitania 
marítima a partir de la qual va sorgir la neces-
sitat de realitzar una intervenció important 
de rehabilitació del vaixell, la Direcció Ge-
neral de Política Marítima i Pesca Sostenible 

vol que sigui la punta de llança d’un projecte 

molt ambiciós, que retorni a la ciutadania la 
inversió a realitzar.
  «L’objectiu és posar la goleta al servei de 
les entitats que proporcionen experiències 
vinculades al mar. D'aquesta manera, que pu-
gui navegar al llarg de la costa catalana fent 
possible que les escoles surtin al mar i el mar 
entri a les escoles» explica Feliu López, gerent 
de l’Escola de capacitació Nauticopesquera 
de Catalunya.

 En una primera actuació acomplerta amb 
recursos propis a través de cicles formatius 
de manteniment de l’escola, es va equipar 
la goleta amb una interfase vaixell-simulador 
que permet reproduir les activitats realitza-
des pel vaixell en el simulador de l’escola o en 
qualsevol altre equip electrònic de suport a 
la docència. La goleta, donada pel cantautor 
Lluís Llach, és un tipus d’embarcació tradici-
onal de fusta amb dos pals, que avui dia va 
equipada amb un motor per augmentar-ne 
la maniobrabilitat i poder navegar en absèn-
cia de vent. Aquest model en concret es va 
construir l’any 1986 a Turquia i fa 20,32 me-
tres d’eslora, 5,64 metres de mànega i 2,79 
metres de puntal, amb un motor Volvo dièsel 
de 187,50 kW i amb una capacitat màxima 
per a dotze persones a bord.

D E S T A Q U E M La goleta Imar Primer, 
punta de llança de 
la cultura marítima 
catalana

de C O M U N I C A T S
▪ La regidoria de Festes informa a tots els 
quintos i quintes 2023, que el dissabte 19 
de novembre a les 12.00 h a la sala d'actes 
de l'Ajuntament es durà a terme una reunió 
informativa. També comunica que el dia 
17 de desembre, d'11 h a 13 h al Centre 
d'Interpretació de la Pesca, es farà el taller 
per al 26è Concurs de Postals de Nadal per 
a nens i nenes de primària ( de primer curs 
fins a sisè ). Inscripcions: regidoria de Festes 
de 10.00 h a 14.00 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. El termini 
per  presentar les sol·licituds és fins al pròxim 
16 de desembre. Més informació a l'Ebando. 

▪ El Banc de Sang i Teixits informa que el 
pròxim dimarts 22 de novembre tindrà lloc 
la donació de sang al Casal dels Avis de 
l'Ametlla de Mar, de 16.30 a 21.00 hores. 

▪ L'associació Cova de la Masa, per a la 
defensa del patrimoni natural, històric 
i cultural, està fent una enquesta per a 
fer un estudi de les conseqüències de la 
implantació del parc eòlic de l'Ametlló als 
municipis de l'Ametlla i el Perelló. Trobareu 
tota la informació a l'Ebando. Divendres 18 
de novembre de 12 h a 14 h estaran a la 
plaça Catalunya i de 17 h a 19 h al CIP (Antiga 
Confraria de pescadors) on s'informarà 
personalment.

▪El col·lectiu Calacultura amb el suport i 
col·laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar han convocat el 14è Premi Nit de 
Poesia al carrer 2023 i el 31è Premi de 
Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar 2023. 
El termini d’admissió es tancarà el 31 de 
gener de 2023. Podeu consultar les bases a 
l' Ebando 

▪La farmàcia que entra en guàrdia la de 
Joan Borges al C/ Pau Casals, 54. Tel. 
urgències 608 93 55 76.

El Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental 
Graëllsia està duent a terme les últimes ac-
tivitats i accions del Projecte de Conserva-
ció i Custòdia del Barranc de Santes, que 
l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir a 
l’entitat, per tal de contribuir i millorar l’es-
tat de conservació del barranc.
 A principis d’aquest mes, l’entitat va dur 
a terme una visita insitu al barranc per fer un 
seguiment del projecte i també va fer una 
xerrada al Centre d’Interpretació de la Pesca 

per donar-lo a conèixer.
 El projecte ha permès dur a terme diver-
ses accions de neteja, de conservació i de 
divulgació i també s’ha posat en marxa el 
Sender del Silenci a l’Ecotros, un itinerari in-
formatiu que mostra la natura i la història del 
Barranc i de la finca de permacultura Eco-
tros.
 La presidenta de Graëllsia, Vicky Carles, 
explica que s’ha actuat als últims 8 quilòme-
tres del barranc que pertanyen a la Xarxa 
Natura 2000.
 El projecte finalitza aquest desembre 
amb la instal·lació de nous cartells informa-
tius a les llacunes litorals. Tot i la seva fi, la 
custòdia del barranc, que té l’associació amb 
l’ACA, continua i se seguiran buscant sub-
vencions, per tal de conservar el barranc.

Recta final del projecte de restauració fluvial i 
custòdia al Barranc de Santes Creus

El 1r equip de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar 
juga aquest dissabte a les 17 h a casa da-
vant de La cava, avui per avui, rival direc-
te a la classificació, en un dels partits més 
clàssics del territori.
 Els de l’Ametlla de Mar, amb una ratxa 
de cinc partits invictes i venint d’empatar 
al camp de l’Amposta, es tornarà a posar a 
prova davant d’un altre dels favorits de la 
categoria. La Cava visita el camp calero des 
de la segona posició de la classificació i ha 
estat, just fa una setmana, l’únic equip que 
ha aconseguit guanyar al fins llavors líder in-
tractable, el Gandesa.
 Si els de l’Ametlla volen mantenir algun 
dels primers llocs que estan ocupant durant 
les darreres jornades, les seves aspiracions 
passen per guanyar i competir aquests tipus 

de partits. Ara, són 4 s amb 13 punts, a qua-
tre dels caveros.
S’espera que hagi una magnífica presència 
de públic, afavorida per la presentació del 
futbol base just abans del partit.
 La Cala va treure diumenge passat un 
valuós empat del camp de l’Amposta. I això 
que a la mitja hora de joc ja perdien per dos 
gols a 0 després d’encaixar dos gols en set 
minuts. Abans del descans, un penal trans-
format per Jordi Callau va permetre als ca-
leros escurçar diferències. Un altre penal en 
el tram final del partit, transformat per Jordi 
Llaó va significar el 2 a 2 final al marcador.

El filial busca la victòria esperada
Pel que fa al filial, els de l’Ametlla de Mar ju-

La Cala-La Cava, un clàssic del futbol territorial a 
la zona alta

E S P O R T S
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El Grup d’Acció Local Mar de l’Ebre va pre-
sentar, aquest dimecres al Centre d’Inter-
pretació de la Pesca de l’Ametlla de Mar, 
els resultats de l’Inventari del Patrimoni 
Pesquer i Aqüícola dels municipis que 
formen part del grup: l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, 
Amposta, la Ràpita i Alcanar.
 Es tracta d’un inventari que recull prop 
de 150 elements de patrimoni immoble (llot-
ges, ports, barraques de pescadors, barris 
mariners…), patrimoni material (instruments 
de pesca, embarcacions, eines…) i immateri-

al, que comprèn el conjunt de coneixements 
i habilitats que tenen els pescadors.
 Prop de la meitat dels elements esta-
ven ja inventariats o protegits, però  la resta 
s’han compilat per primer cop. «La voluntat 
és que sigui un document viu que actuï com a 
punt de partida per a la difusió i posada en va-
lor del ric patrimoni pesquer i aqüícola del Mar 
de l’Ebre» explica el gerent del GALP, Joan 
Alginet.
 Per altra banda, l’alcalde de l’Ametlla de 
Mar i vicepresident del GALP, Jordi Gase-

ni, apunta que «a partir de l’inventari podran 
sorgir estudis específics i iniciatives de difusió 
i preservació». 
 El projecte ha estat un encàrrec en el 
marc dels ajuts europeus per a l’aplicació 
del desenvolupament local participatiu del 
GALP i ha estat elaborat per un equip de 
l’empresa Anthesis Lavola, que ha comptat 
amb la col·laboració dels serveis tècnics de 
Turisme i Patrimoni dels ajuntaments impli-
cats, les confraries i associacions aqüícoles, 
entre d’altres.
 Alba Daranas de l’empresa Lavola remar-
ca que «abans del nostre treball s'havia fet 
molta feina prèvia i ara s’ha de continuar fent 
per poder anar recollint tot el patrimoni».
 L’inventari es publicarà al web del GALP i 
també es preveu fer una impressió en paper 
i presentar-la pels diferents municipis.

El GALP Mar de l’Ebre 
presenta l’Inventari 
del Patrimoni Pesquer i 
Aqüícola

Un equip de l'Institut de Diagnòstic Am-
biental i Estudis de l´Aigua (IDAEA) del 
Consell Superior d´Investigacions Cientí-
fiques (CSIC) ha analitzat la concentració 
de mercuri d'una seixantena espècies de 
peix i marisc de consum humà a la venda a 
mercats locals.
 L'estudi s’ha centrat en més de 1.300 
exemplars de 58 espècies de peix i marisc 
de consum humà i habituals a la venda a 
mercats d'Espanya, (concretament a Me-
norca, Mallorca, Eivissa, Alacant, l'Ametlla 
de Mar i l’Ampolla), també a mercats d'Itàlia 
(Gènova, Civitavecchia, Alguer) i de França 
(Marsella). 

 De totes elles, els exemplars de 13 es-
pècies han presentat concentracions de 
mercuri per sota de les recomanades com 
a segures per la Unió Europea (UE). És a 
dir s'ha conclòs que entre els peixos més 
segurs hi ha la sardina, seitó, besuc, dau-
rada, calamar, gerret, moll de roca, bacallà, 
corvallo, salpa, llampuga, serrà, galant.
 «Consumir aquestes espècies minimitza la 
nostra ingesta de mercuri, això no vol dir que 
no puguem menjar les altres espècies, però sí 
ser conscients que hi ha espècies que sobre-
passen els límits marcats per la UE» aclareix 
Joan O. Grimalt, investigador i autor princi-
pal de l'estudi afegeix que «cal tenir present 

que tot i el mercuri, els peixos tenen una bona 
quantitat d'àcids grassos insaturats i són molt 
beneficiosos per la salut».
 A causa de les propietats fisicoquími-
ques del mercuri, es pot transportar a llar-
gues distàncies i dipositar-se en ecosiste-
mes aquàtics, on és absorbit per peixos i 
altres organismes. L'alta presència de mer-
curi en els peixos pot tenir repercussions 
sobre la salut dels éssers humans, especial-
ment en dones embarassades i nadons.

Un estudi del CSIC conclou quins són els peixos 
més segurs pels seus baixos nivells de mercuri

Enguany fa 100 anys del naixement de 
Francesc Català-Roca, fill del fotògraf i 
teòric Pere Català Pic, que va mantenir 
viu l’esperit d’avantguarda i va obrir ca-
mins a tota una generació. 
 Davant a aquesta efemèride, el de-
partament de Cultura de la Generalitat ha 
impulsat el taller “Històries fotogràfiques” 
arreu del territori i l'Ametlla de Mar s'ha 
sumat a la commemoració amb aquest 
taller, que va tenir lloc dimecres, on els 
assistents han pogut conèixer i familia-
ritzar-se amb el llenguatge fotogràfic a 
través de l’obra de l’artista.

La Biblioteca Dr. 
Frias se suma a la 
commemoració dels 
100 anys de Francesc 
Català-Roca 

Aquest dimecres i dijous han tingut lloc 
uns tallers participatius sobre salut, em-
marcats dins del projecte ‘Salut en Xarxa 
La Cala’, que el Centre d’Atenció Primària i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar han tirat 
endavant per millorar la salut i el benestar 
de la població. Els tallers, dirigits a gent 
gran, dones i salut mental, han estat tot 
un èxit.
 El projecte es basa en una anàlisi quan-
titativa i qualitativa de les necessitats en la 
salut de la població. Aquests tallers formen 
part de la part qualitativa de la fase de di-
agnosi d’aquest projecte de salut comuni-
tària, que vol recollir les opinions, mancan-
ces i necessitats dels ciutadans en tots els 
àmbits de la salut. 
 La membre del grup motor del projecte, 

Nuria Manchó, explica que «a banda dels ta-
llers, s’han fet entrevistes individuals i en una 
fase final es farà una enquesta per tota la po-
blació».
 Un cop obtinguda una visió i coneixe-
ment general de la situació, s’avaluaran 
els resultats de totes les intervencions i 
es podran començar a engegar activitats i 
dinàmiques per millorar l’estat de salut i el 
benestar de tots els ciutadans. 

‘Salut en Xarxa La Cala' duu a terme uns tallers 
participatius sobre gent gran, dones i salut mental



La goleta Imar Primer, propietat de la Ge-
neralitat de Catalunya i al servei de l’Es-
cola de Capacitació Nauticopesquera de 
Catalunya amb base a l’Ametlla de Mar, es 
convertirà en ambaixadora de la cultura 
marinera.
 Després d’una inspecció de capitania 
marítima a partir de la qual va sorgir la neces-
sitat de realitzar una intervenció important 
de rehabilitació del vaixell, la Direcció Ge-
neral de Política Marítima i Pesca Sostenible 
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  «L’objectiu és posar la goleta al servei de 
les entitats que proporcionen experiències 
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 En una primera actuació acomplerta amb 
recursos propis a través de cicles formatius 
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la goleta amb una interfase vaixell-simulador 
que permet reproduir les activitats realitza-
des pel vaixell en el simulador de l’escola o en 
qualsevol altre equip electrònic de suport a 
la docència. La goleta, donada pel cantautor 
Lluís Llach, és un tipus d’embarcació tradici-
onal de fusta amb dos pals, que avui dia va 
equipada amb un motor per augmentar-ne 
la maniobrabilitat i poder navegar en absèn-
cia de vent. Aquest model en concret es va 
construir l’any 1986 a Turquia i fa 20,32 me-
tres d’eslora, 5,64 metres de mànega i 2,79 
metres de puntal, amb un motor Volvo dièsel 
de 187,50 kW i amb una capacitat màxima 
per a dotze persones a bord.

D E S T A Q U E M La goleta Imar Primer, 
punta de llança de 
la cultura marítima 
catalana

de C O M U N I C A T S
▪ La regidoria de Festes informa a tots els 
quintos i quintes 2023, que el dissabte 19 
de novembre a les 12.00 h a la sala d'actes 
de l'Ajuntament es durà a terme una reunió 
informativa. També comunica que el dia 
17 de desembre, d'11 h a 13 h al Centre 
d'Interpretació de la Pesca, es farà el taller 
per al 26è Concurs de Postals de Nadal per 
a nens i nenes de primària ( de primer curs 
fins a sisè ). Inscripcions: regidoria de Festes 
de 10.00 h a 14.00 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. El termini 
per  presentar les sol·licituds és fins al pròxim 
16 de desembre. Més informació a l'Ebando. 

▪ El Banc de Sang i Teixits informa que el 
pròxim dimarts 22 de novembre tindrà lloc 
la donació de sang al Casal dels Avis de 
l'Ametlla de Mar, de 16.30 a 21.00 hores. 

▪ L'associació Cova de la Masa, per a la 
defensa del patrimoni natural, històric 
i cultural, està fent una enquesta per a 
fer un estudi de les conseqüències de la 
implantació del parc eòlic de l'Ametlló als 
municipis de l'Ametlla i el Perelló. Trobareu 
tota la informació a l'Ebando. Divendres 18 
de novembre de 12 h a 14 h estaran a la 
plaça Catalunya i de 17 h a 19 h al CIP (Antiga 
Confraria de pescadors) on s'informarà 
personalment.

▪El col·lectiu Calacultura amb el suport i 
col·laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar han convocat el 14è Premi Nit de 
Poesia al carrer 2023 i el 31è Premi de 
Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar 2023. 
El termini d’admissió es tancarà el 31 de 
gener de 2023. Podeu consultar les bases a 
l' Ebando 

▪La farmàcia que entra en guàrdia la de 
Joan Borges al C/ Pau Casals, 54. Tel. 
urgències 608 93 55 76.

El Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental 
Graëllsia està duent a terme les últimes ac-
tivitats i accions del Projecte de Conserva-
ció i Custòdia del Barranc de Santes, que 
l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir a 
l’entitat, per tal de contribuir i millorar l’es-
tat de conservació del barranc.
 A principis d’aquest mes, l’entitat va dur 
a terme una visita insitu al barranc per fer un 
seguiment del projecte i també va fer una 
xerrada al Centre d’Interpretació de la Pesca 

per donar-lo a conèixer.
 El projecte ha permès dur a terme diver-
ses accions de neteja, de conservació i de 
divulgació i també s’ha posat en marxa el 
Sender del Silenci a l’Ecotros, un itinerari in-
formatiu que mostra la natura i la història del 
Barranc i de la finca de permacultura Eco-
tros.
 La presidenta de Graëllsia, Vicky Carles, 
explica que s’ha actuat als últims 8 quilòme-
tres del barranc que pertanyen a la Xarxa 
Natura 2000.
 El projecte finalitza aquest desembre 
amb la instal·lació de nous cartells informa-
tius a les llacunes litorals. Tot i la seva fi, la 
custòdia del barranc, que té l’associació amb 
l’ACA, continua i se seguiran buscant sub-
vencions, per tal de conservar el barranc.

Recta final del projecte de restauració fluvial i 
custòdia al Barranc de Santes Creus

El 1r equip de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar 
juga aquest dissabte a les 17 h a casa da-
vant de La cava, avui per avui, rival direc-
te a la classificació, en un dels partits més 
clàssics del territori.
 Els de l’Ametlla de Mar, amb una ratxa 
de cinc partits invictes i venint d’empatar 
al camp de l’Amposta, es tornarà a posar a 
prova davant d’un altre dels favorits de la 
categoria. La Cava visita el camp calero des 
de la segona posició de la classificació i ha 
estat, just fa una setmana, l’únic equip que 
ha aconseguit guanyar al fins llavors líder in-
tractable, el Gandesa.
 Si els de l’Ametlla volen mantenir algun 
dels primers llocs que estan ocupant durant 
les darreres jornades, les seves aspiracions 
passen per guanyar i competir aquests tipus 

de partits. Ara, són 4 s amb 13 punts, a qua-
tre dels caveros.
S’espera que hagi una magnífica presència 
de públic, afavorida per la presentació del 
futbol base just abans del partit.
 La Cala va treure diumenge passat un 
valuós empat del camp de l’Amposta. I això 
que a la mitja hora de joc ja perdien per dos 
gols a 0 després d’encaixar dos gols en set 
minuts. Abans del descans, un penal trans-
format per Jordi Callau va permetre als ca-
leros escurçar diferències. Un altre penal en 
el tram final del partit, transformat per Jordi 
Llaó va significar el 2 a 2 final al marcador.

El filial busca la victòria esperada
Pel que fa al filial, els de l’Ametlla de Mar ju-

La Cala-La Cava, un clàssic del futbol territorial a 
la zona alta

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El Grup d’Acció Local Mar de l’Ebre va pre-
sentar, aquest dimecres al Centre d’Inter-
pretació de la Pesca de l’Ametlla de Mar, 
els resultats de l’Inventari del Patrimoni 
Pesquer i Aqüícola dels municipis que 
formen part del grup: l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, 
Amposta, la Ràpita i Alcanar.
 Es tracta d’un inventari que recull prop 
de 150 elements de patrimoni immoble (llot-
ges, ports, barraques de pescadors, barris 
mariners…), patrimoni material (instruments 
de pesca, embarcacions, eines…) i immateri-

al, que comprèn el conjunt de coneixements 
i habilitats que tenen els pescadors.
 Prop de la meitat dels elements esta-
ven ja inventariats o protegits, però  la resta 
s’han compilat per primer cop. «La voluntat 
és que sigui un document viu que actuï com a 
punt de partida per a la difusió i posada en va-
lor del ric patrimoni pesquer i aqüícola del Mar 
de l’Ebre» explica el gerent del GALP, Joan 
Alginet.
 Per altra banda, l’alcalde de l’Ametlla de 
Mar i vicepresident del GALP, Jordi Gase-

ni, apunta que «a partir de l’inventari podran 
sorgir estudis específics i iniciatives de difusió 
i preservació». 
 El projecte ha estat un encàrrec en el 
marc dels ajuts europeus per a l’aplicació 
del desenvolupament local participatiu del 
GALP i ha estat elaborat per un equip de 
l’empresa Anthesis Lavola, que ha comptat 
amb la col·laboració dels serveis tècnics de 
Turisme i Patrimoni dels ajuntaments impli-
cats, les confraries i associacions aqüícoles, 
entre d’altres.
 Alba Daranas de l’empresa Lavola remar-
ca que «abans del nostre treball s'havia fet 
molta feina prèvia i ara s’ha de continuar fent 
per poder anar recollint tot el patrimoni».
 L’inventari es publicarà al web del GALP i 
també es preveu fer una impressió en paper 
i presentar-la pels diferents municipis.

El GALP Mar de l’Ebre 
presenta l’Inventari 
del Patrimoni Pesquer i 
Aqüícola

Un equip de l'Institut de Diagnòstic Am-
biental i Estudis de l´Aigua (IDAEA) del 
Consell Superior d´Investigacions Cientí-
fiques (CSIC) ha analitzat la concentració 
de mercuri d'una seixantena espècies de 
peix i marisc de consum humà a la venda a 
mercats locals.
 L'estudi s’ha centrat en més de 1.300 
exemplars de 58 espècies de peix i marisc 
de consum humà i habituals a la venda a 
mercats d'Espanya, (concretament a Me-
norca, Mallorca, Eivissa, Alacant, l'Ametlla 
de Mar i l’Ampolla), també a mercats d'Itàlia 
(Gènova, Civitavecchia, Alguer) i de França 
(Marsella). 

 De totes elles, els exemplars de 13 es-
pècies han presentat concentracions de 
mercuri per sota de les recomanades com 
a segures per la Unió Europea (UE). És a 
dir s'ha conclòs que entre els peixos més 
segurs hi ha la sardina, seitó, besuc, dau-
rada, calamar, gerret, moll de roca, bacallà, 
corvallo, salpa, llampuga, serrà, galant.
 «Consumir aquestes espècies minimitza la 
nostra ingesta de mercuri, això no vol dir que 
no puguem menjar les altres espècies, però sí 
ser conscients que hi ha espècies que sobre-
passen els límits marcats per la UE» aclareix 
Joan O. Grimalt, investigador i autor princi-
pal de l'estudi afegeix que «cal tenir present 

que tot i el mercuri, els peixos tenen una bona 
quantitat d'àcids grassos insaturats i són molt 
beneficiosos per la salut».
 A causa de les propietats fisicoquími-
ques del mercuri, es pot transportar a llar-
gues distàncies i dipositar-se en ecosiste-
mes aquàtics, on és absorbit per peixos i 
altres organismes. L'alta presència de mer-
curi en els peixos pot tenir repercussions 
sobre la salut dels éssers humans, especial-
ment en dones embarassades i nadons.

Un estudi del CSIC conclou quins són els peixos 
més segurs pels seus baixos nivells de mercuri

Enguany fa 100 anys del naixement de 
Francesc Català-Roca, fill del fotògraf i 
teòric Pere Català Pic, que va mantenir 
viu l’esperit d’avantguarda i va obrir ca-
mins a tota una generació. 
 Davant a aquesta efemèride, el de-
partament de Cultura de la Generalitat ha 
impulsat el taller “Històries fotogràfiques” 
arreu del territori i l'Ametlla de Mar s'ha 
sumat a la commemoració amb aquest 
taller, que va tenir lloc dimecres, on els 
assistents han pogut conèixer i familia-
ritzar-se amb el llenguatge fotogràfic a 
través de l’obra de l’artista.

La Biblioteca Dr. 
Frias se suma a la 
commemoració dels 
100 anys de Francesc 
Català-Roca 

Aquest dimecres i dijous han tingut lloc 
uns tallers participatius sobre salut, em-
marcats dins del projecte ‘Salut en Xarxa 
La Cala’, que el Centre d’Atenció Primària i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar han tirat 
endavant per millorar la salut i el benestar 
de la població. Els tallers, dirigits a gent 
gran, dones i salut mental, han estat tot 
un èxit.
 El projecte es basa en una anàlisi quan-
titativa i qualitativa de les necessitats en la 
salut de la població. Aquests tallers formen 
part de la part qualitativa de la fase de di-
agnosi d’aquest projecte de salut comuni-
tària, que vol recollir les opinions, mancan-
ces i necessitats dels ciutadans en tots els 
àmbits de la salut. 
 La membre del grup motor del projecte, 

Nuria Manchó, explica que «a banda dels ta-
llers, s’han fet entrevistes individuals i en una 
fase final es farà una enquesta per tota la po-
blació».
 Un cop obtinguda una visió i coneixe-
ment general de la situació, s’avaluaran 
els resultats de totes les intervencions i 
es podran començar a engegar activitats i 
dinàmiques per millorar l’estat de salut i el 
benestar de tots els ciutadans. 

‘Salut en Xarxa La Cala' duu a terme uns tallers 
participatius sobre gent gran, dones i salut mental



guen a les 19 h a casa davant del Camarles 
B, equip que va 7è amb 12 punts, mentre 
que els caleros, que acumulen la sisena 
derrota amb set partits i està 15è amb 3 
punts.
 La setmana passada van perdre per dos 
gols a 0 al camp del filial de l’Aldeana, i van 

pagar cara la manca d’encert disposant de 
clares ocasions i dues pilotes al pal, mentre 
els locals van marcar en dues jugades a pi-
lota parada. 
 Van mantenir el 0 a 0 en el marcador 
fins que a 15 minuts del final va arribar el 
primer gol local i vuit minuts després arri-
baria el segon gol aldeà. 

La cadena de supermercats catalana Bon 
Preu i Esclat ha estat l’única empresa que 
ha mostrat interès per comprar la parcel·la 
municipal del sector 22b1, que l’Ajunta-
ment va posar a la venda obrint un procés 
de licitació al passat mes de setembre. En 
les properes setmanes, s’obriran les pli-
ques per tal d’avançar en l’adjudicació i 
finalitzar el procés de licitació.
 Es tracta de la parcel·la assenyalada 

amb el número 2 en el plànol de finques 
adjudicades en el projecte de reparcel·lació 
del pla parcial urbanístic del sector 22b1, 
situada entre la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra i el centre comercial Mercado-
na. Una parcel·la adjunta a la ja adquirida 
per Lidl, al costat de l’accés a l’Ametlla de 
Mar per la TV-3025.
 Tot i que encara està en procediment 
d’obertura de pliques, des de l’Ajuntament, 

l’alcalde Jordi Gaseni, valora positivament 
l’interès per part de l’empresa. 
 «La possible futura instal·lació de l'em-
presa significa un altre punt comercial més 
de ressò al territori, sumat amb el Lidl, això 
vol dir noves places de feina i també un ingrés 
a les arques municipals per cobrir inversions 
necessàries pel municipi».
 Pròximament s’informarà com avancen 
els procediments per la seva adjudicació. 

Butlletí Setmanal n. 413/  18 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Bon Preu i Esclat és un grup d'alimentació amb seu a les Masies de Voltregà amb supermercats en diferents poblacions de Catalunya.

Bon Preu projecta obrir un 
establiment comercial a 
l'entrada del municipi

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

Bon Preu ha presentat oferta a la licitació de la parcel·la del sector 22b1. Al tractar-se de l'única ofer-
ta, tot apunta que en els pròxims dies s'adjudiqui la seva oferta.

Des de l’Ajuntament valoren positivament l’interès de l’empresa catalana.
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Àlex Arbó, subcampió a 
Euskadi amb la selecció 
catalana
El patinador calero Àlex Arbó va quedar 
subcampió de la seva categoria a la Copa 
Euskadi, que va tenir lloc a la localitat bis-
caïna d'Amorebieta, formant part de la 
Selecció Catalana de Patinatge Artístic.
 El jove patinador calero, va classificar-se 
finalment per formar part de l'expedició de 
la Federació Catalana de Patinatge en la ca-
tegoria juvenil, tot i tenir Nivell 8, mentre 
que la resta de components de la selecció i 
participants de la copa, tenien nivell 10 i 11.
 Així i tot, el calero va fer una gran actu-
ació i va aconseguir el subcampionat de la 
seva categoria. 

 

Aquesta és la primera ocasió en la qual un 
patinador del Club Patí l'Ametlla de Mar és 
seleccionat per la Federació catalana de 
Patinatge Artístic.
 Amb la participació de l'Àlex a la Copa 
Euskadi ha finalitzat la temporada del Club 
Patí l'Ametlla de Mar. Ara toca preparar la 
nova temporada que comença al desem-
bre, avaluar els nivells en els quals compe-
tiran cadascun dels patinadors i patinado-
res i valorar els elements tècnics que s'han 
d'introduir a les noves coreografies.

El calero Marc Beltran Riera ha finalit-
zat en la 2a posició la seva participació 
a la categoria Mini del Campionat de 
Catalunya de Kàrting. 
 Amb 12 anys d’edat, Marc corre a 
l'equip cadet de RC2 de competició de 
Barcelona amb un kart de competició 
que pot arribar als 110 km/h a les rectes. 
 Beltran ha puntuat a cadascuna de 
les vuit curses en les quals es divideix el 
Campionat de Velocitat de Catalunya, a 
Juneda, Chiva i Móra d'Ebre.  
 Marc Beltran va començar amb el 
típics karts de lloguer al Tarraco karting. 
Després d’unes proves amb l’equip 
RC2 va començar a competir l'agost 
de 2021, i al març del 2022 ja corria 
la seva primera cursa al Campionat de 
Catalunya a Juneda, quedant segon per 
darrere del campió d'Espanya.  
 La temporada no ha acabat i  a finals 
d’aquest novembre participarà al Cam-
pionat de Catalunya de Resistència a 
l’equip RC2.

Marc Beltran, 
subcampió de 
Catalunya de Kàrting

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:
≈09.30 h ALEVÍ, La Cala - Rapitenca
≈10.45 h JUVENIL, La Cala – Terres de l’Ebre
≈12.30 h CADET, La Cala - Camarles
≈15:45 h Presentació del futbol Calero.
≈17 h 3a CATALANA, SCER La Cala – La Cava
≈19 h 4a CATALANA, SCER La Cala – Camarles B

El Circuit de Calafat acull la 2a prova de la Copa 
d'Espanya de Rallycross
El Circuit de Calafat de l'Ametlla de Mar 
acull aquest dissabte dia 19 de novembre 
el 2n Trofeu CERX Calafat, prova puntua-
ble per a la Copa d'Espanya de Rallycross, 
que en aquesta ocasió serà oberta al pú-
blic i amb entrada gratuïta. 
 El 2n Trofeu CERX Calafat de Rallycross 
serà puntuable per a la Copa d'Espanya de 
Rallycross i per al Trofeu Catalunya i comp-
tarà amb quatre categories, CRX1 i CRX2, 
Car Cross i Júnior Car Cross, per a joves de 
14 a 17 anys.  
 La unió de forces de la Federació Cata-
lana d'Automobilisme, el Circuit de Calafat i 
V-Line, empresa organitzadora, ha fet pos-
sible la posada en marxa d'aquesta compe-
tició encara poc estesa i coneguda al nostre 
país. 
 Totes les categories en joc hauran de 

completar un recorregut mixt entre asfalt i 
terra, un salt i la sempre imprescindible Jo-
ker Lap. Calafat és un circuit amb una lon-
gitud d'uns 1.238 metres en el qual se sol 
rodar en sentit de les agulles del rellotge. 
Compta amb dues parts diferenciades, una 
d'asfalt i una altra de terra. 
 Dissabte la jornada començarà amb els 
entrenaments a partir de les 11 h i posteri-
orment es disputaran les mànegues classifi-
catòries, les semifinals i les finals. 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va gua-
nyar ahir a la tarda per 67 a 77 a la pista del 
Bàsquet Mora d'Ebre en partit correspo-
nent a la 6a jornada endarrerida i continua 
líder de la classificació. 
 Els caleros van fer un partit molt seriós 

davant d'un rival fort a casa seva i al que 
han allunyat a la classificació. El partit va 
tenir moltes alternances en el marcador. 

Mentre el Mora va arribar a anar 6 punts 
per davant, el màxim avantatge calero es va 
produir al final del partit. Aitor Gavilán amb 
30 punts va ser el màxim encistellador per 
part dels caleros. 
 Els de l'Ametlla de Mar continuen líders 
amb 11 punts i cinc victòries en sis partits. 
Diumenge  a les 17 h, aprofitaran la jornada 
de descans per avançar el partit a la pista 
del Salou.

Victòria del bàsquet 
a Mora d'Ebre per 
continuar líders

Diumenge
≈ 12 h- Vermuts Calacultura al CIP, «Josep 
Torredemé i Moliné al capdavant de la lluita 
antipalúdica» amb J.Ramon Buera Boyer, 
Jordi Vendrell Cedó i Joel Ferré Margalef.


