
darreres temporades en equips com la U.E 
Rapitenca, la U.E Figueres o la Pobla de 
Mafumet entre altres.

El filial a Ginestar
Per la seva part, el filial visita el camp del Gi-
nestar, un equip instal·lat a la zona mitjana 

de la classificació. Els de l'Ametlla de Mar, 
que són segons per la cua amb 3 punts, van 
haver d'ajornar també el seu partit de dis-
sabte amb el Camarles B i acumulen quatre 
derrotes consecutives. El Ginestar per la 
seva part, és 9è amb 11 punts.
El partit es disputarà diumenge a les 16 h.

La Banda de la Cala celebrarà el 40è 
aniversari dels inicis de música de 
banda al municipi. Ho farà aquest dis-
sabte en una jornada molt especial, 
durant la qual es durà a terme la cer-
cavila habitual pels nous integrants, 
una cercavila amb tots els exmúsics 
de la banda i un concert al Poliespor-
tiu Galetet.
 La música de banda sonarà amb 
força dissabte pels carrers de l’Ametlla 
de Mar. Com cada any, la Banda de la 
Cala celebrarà Santa Cecília, però en-
guany d’una manera diferent, perquè 
fa 40 anys dels inicis de l’Agrupació 
Musical Mestral, hereva directa de la 
Banda de la Cala.
 La jornada s’iniciarà a les 11.30 h  
del matí amb una cercavila que anirà 
recollint els nous membres de la Ban-
da al seu domicili, enguany serà un re-
corregut més llarg, ja que s’incorporen 
gairebé una desena.
 A les 18 h de la tarda tindrà lloc 
una cercavila amb molt de simbolisme, 
en la qual participaran prop d'un cen-
tenar de músics caleros, amb vincula-
ció a l’Agrupació Musical Mestral i a la 
Banda de la Cala. La cercavila comen-
çarà a l’Ajuntament fins al Poliesportiu 
Municipal, on seguidament, a les 19 h 
s’iniciarà el concert final que comptarà 
amb la participació de l’Escola Munici-
pal de Música.

La Banda de la 
Cala celebra el 40è 
aniversari dels inicis 
de música de banda 
al municipi

Entre els dies 6 i 11 de desembre, una vin-
tena de casetes de fusta s’instal·laran a la 
zona del parc del Bon Repòs per tornar a 
acollir el Mercat de Nadal de l’Ametlla de 
Mar. L’espai nadalenc oferirà tota mena de 
productes de proximitat del teixit comer-
cial i associatiu del municipi i alhora es du-
ran a terme diferents activitats per grans i 
menuts per amenitzar la iniciativa.
 Comerços i entitats participaran en 
aquesta tercera edició del Mercat que man-
tindrà les casetes de fusta, incorporades, 
per primer cop, l’any passat. Durant el Pont 
de la Puríssima, el municipi s’impregnarà de 
màgia i ambient nadalenc amb aquesta fira 
inspirada als mercats típics dels països eu-
ropeus.
 En aquesta edició, s’instal·laran les case-
tes de fusta al llarg de l’avinguda Batlle Jo-
sep PiJoan, però ocuparan l’estacionament 
dels vehicles mirant cap al parc, d’aquesta 
manera es comptarà amb tota la cera i hi 
haurà més espai per passejar.
 Com a novetat també es farà un sorteig 
entre els clients del Mercat, les persones 

que comprin a qualsevol dels estands en-
traran a un sorteig d’una cistella elaborada 
per productes dels diferents comerços par-
ticipants.
 Per complementar les diferents parades, 
durant el Mercat s’oferiran activitats per a 
tots els públics, com tallers infantils, xaran-
ga, cantada de nadales, tast de vins, con-
tacontes, vermut electrònic o degustacions 
de figues i borranyes. També al parc del Bon 
Repòs, s’instal·larà la carpa per tornar a do-
nar cabuda a la mostra d’animals de granja.
 A més, enguany es comptarà amb el 
Carter Reial, l’últim dia del Mercat, l’11 de 
desembre a les 12 h; un espectacle infantil 
que permetrà als més menuts dipositar les 
seves cartes als Reis Mags.
 La regidora de Turisme, Comerç i Civis-
me, Maite Boquera, apunta que «serà un es-
pai de regals, decoració, productes gastronò-
mics i associacions locals per promocionar el 
municipi dins un ambient festiu i nadalenc».
 Pròximament es posarà a disposició dels 
ciutadans l’horari amb tota la programació 
de les activitats del Mercat.

Butlletí Setmanal n. 414/  25 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Les casetes es van instal·lar, per primer cop, l'any passat.

El Mercat de Nadal tornarà 
amb l’aparença nòrdica de 
les casetes de fusta

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

Durant el Pont de la Puríssima, la zona del parc del Bon Repòs ofe-
rirà una àmplia oferta de productes de proximitat i es duran a ter-
me diverses activitats per tots els públics.

 D
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Segueix de la pàgina anterior

6a posició de la rítmica 
calera al Campionat de 
Catalunya
El conjunt junior nivell 4 de la secció de 
Gimnàstica Rítmica de l’AME de l’Ametlla 
de Mar va finalitzar a la 6a posició la seva 
participació en el Campionat de Catalunya 
de la Federació Catalana de Gimnàstica 
Rítmica que va tenir lloc a Santa Coloma 
de Farners.
 Les caleres van fer una bona coreografia 
tot i que cal lamentar tres caigudes de ma-
ces, fet que les va privar d’aconseguir una 
millor puntuació. Així i tot, Tere Llambrich, 
coordinadora de la secció ho valora positi-

vament, sobretot, de cara a la participació 
a la final de la Copa Catalana Tardor que 
tindrà lloc diumenge a Platja d’Aro,
 El conjunt calero arribarà a Platja d’Aro 
amb una 5a posició a la 1a fase i una 11a a 
la 2a fase. El conjunt està format per Irene 
Gusils, Maria Ferreiro, Cloe Gonzalvo, Anna 
Vilabrú i Mariona Vila amb el suport de dues 
gimnastes del CG L’Ampolla, Nàdia Climent 
i Alexandra Sánchez.

Tres dels partits previstos del futbol 
base de l’Ametlla de Mar van ser ajor-
nats, el passat cap de setmana, a cau-
sa del vent. Concretament, els partits 
que s’havien de disputar a casa. Pels 
mateixos motius, també es va ajornar 
la presentació del futbol calero.
 Amb els partits del juvenil, cadet i 
aleví ajornats i el prebenjamí que des-
cansava, només es van disputar dos 
partits, el que jugava l’infantil de l’AME 
al camp del Jesús Catalonia que va fina-
litzar amb derrota per 3 gols a 1. Amb 
un gol de Marc Soriano abans del des-
cans, els caleros van escurçar diferèn-
cies, tot i que no va ser suficient per 
puntuar al camp del cuer, lloc que ara 
ocupen els caleros.
 Per la seva part, el benjamí Llobar-
rets va guanyar 1 a 7 al camp del Cam-
predó. Els caleros amb aquests tres 
punts s’han situat 4 s amb 7 punts a la 
classificació.

El vent ajorna tots els 
partits del futbol base 
que s’havien de jugar 
a casa

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:
≈10.30h BENJAMÍ, La Cala – Camarles
≈11.30h PREBENJAMÍ, La Cala - Ascó
≈11.30h INFANTIL, La Cala – Camarles
Diumenge:
≈10.30h VETERANS, La Cala - Vinarós

Victòria agònica del bàsquet calero a Salou

El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar va gua-
nyar diumenge amb més patiment del pre-
vist, a la pista del Bàsquet Salou, després 
d’una agònica pròrroga que va acabar amb 
marcador favorable als caleros de 68 a 72.
 El partit correspon a la 10a jornada i es 
va avançar perquè caleros i salouencs co-
incidien en la jornada de descans i deslliu-
rant-se de disputar el partit el pròxim dia 4 
de desembre.
 Els de l’Ametlla de Mar com a líders, es-
peraven un partit més tranquil i així va ser 
fins al final del tercer quart. Els caleros tot i 
perdre el primer parcial de dos punts, es van 
apuntar el segon 12 a 21 i el tercer 17 a 21, 
arribant a un avantatge màxim de 15 punts. 
Quan res feia pensar en què es complicari-

en les coses i a manca de poc per finalitzar el 
partit, va arribar el col·lapse calero. Lesions, 
faltes inoportunes i errors en el llançament, 
van propiciar la recuperació local, que amb 
empat a 66 en el marcador, va tenir l’últi-
ma possessió per emportar-se el partit, tot i 
que va errar el llançament final.
 A la pròrroga i amb molt poca anotació, 
els caleros van tenir el cap més fred i van 
aconseguir guanyar 68 a 72 i sumar dos 
punts que els permeten mantenir el primer 
lloc a la classificació.
 Quant a les xifres que ens deixa el partit, 
52% d’encert des de la línia de tirs lliures i 
5 encerts de tres punts. El màxim enciste-
llador fou Pol Aguado amb 23 punts, seguit 
d’Aitor Gavilán amb 17. Diego Vilanova, 
entrenador dels caleros reconeix que els 
errors propis van estar a punt de costar el 
partit.
 Dissabte a les 16 h els caleros jugaran a 
la pista del Reus Deportiu, cuer de la classi-
ficació amb tots els partits perduts.

L’equip de futbol de l’Agrupació de Vete-
rans de l’Ametlla de Mar va perdre per 2 
gols a 1 al camp dels veterans de l’Alcanar 
en partit corresponent a la 6a jornada de 
la Lliga de Veterans de les Terres de l’Ebre.
 Els caleros van fer un bon partit en un 

enfrontament molt igualat, tot i que van en-
caixar els dos gols a pilota parada, després 
del llançament de córners. Van ser millors 
en el tram final del partit i van escurçar di-
ferències en el minut 85 amb el gol de Xavi 
Margalef, però ja no tenir temps de remun-
tar.
 Amb aquesta nova derrota ja van tres 
partits perduts aquesta temporada. A man-
ca de jugar els partits pendents davant de 

l’Amposta i el Tortosa, els caleros estan a la 
8a posició de la classificació amb 4 punts. El 
pròxim partit el disputaran diumenge a casa 
davant del Vinaròs.

Nova derrota dels 
veterans de la Cala, a 
Alcanar

Divendres:
≈  19 h - Encesa bengales pel 25 N, a la plaça 
Nova.
Dissabte:
≈ Santa Cecília 2022: 40 anys Banda
-11.30 h - Cercavila nous músics.
- 18 h  - Cercavila exmúsics des de l'Ajuntament.
-19 h - Concert al Poliesportiu Galetet.
Diumenge:
≈  12 h - Los DomengesdelAteneu, a l’antiga 
Confraria de Pescadors “lleTres de Dones”, 
Andrea Eimke conversarà amb Tessa Julià 
Dinarès, Silvia Romero i Olea i Cinta Farnós 
Brull.



Com cada any i en honor de la patrona dels 
músics, durant aquesta setmana, l’Escola 
de Música de l’Ametlla de Mar ofereix di-
verses audicions musicals a grans i petits. 
A més, aquest dissabte, la coral del centre 
participarà al concert de la Banda de la 
Cala. Per la seva part, l’Escola Sant Jordi 

també celebra la festivitat amb una nova 
iniciativa.
 Els grups de sensibilització i iniciació de 
l’EMMA han començat la programació de 
Santa Cecília amb un concert aquest dimarts 
a les 18 h i a la sala SCER.
 Dimecres va ser el torn dels grups d’ini-
ciació, grau elemental i la Coral Verge Can-
delera que van visitar la residència d’avis i 
àvies l’Onada. Dijous va tenir lloc un con-
cert-audició de Santa Cecília a la Llar d’Infant 
Xerinola, amb la participació dels mestres de 
l’escola de música.
 Del divendres 25 de novembre fins al di-

vendres  2 de desembre es duran a terme les 
audicions individuals dels alumnes de l’esco-
la, al CIP de 19:00 h a 20:30 h.
 I per últim, dissabte a les 19 h serà el 
Concert de Santa Cecília de la Banda de la 
Cala al poliesportiu Galetet, en el qual els 
alumnes de la coral i la solista Noelia Cantari 
participaran en una de les cançons. 
 Per la seva banda, la comissió de Festes 
de l’Escola Sant Jordi ha organitzat una ac-

D E S T A Q U E M L’Escola de Música celebra Santa Cecília amb una 
setmana plena d’audicions

de C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Festes 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. 

▪ 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. 

▪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 

▪23è Concurs de Fotografia Paisatgística 
Terres de l’Ebre, el termini per presentar les 
fotografies és el 13 de gener de 2023. Les 
bases les podeu consultar a l'Ebando.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la 
d’Agustí Aytés  a la Rambleta, Cala Joanet,  
el tel d’urgències 689 41 05 64.

L’Ametlla de Mar reivindicarà el 25N, el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència Envers les Dones, amb una encesa 
de bengales per donar llum a les dones que 
ja no hi són. Es tracta d’una iniciativa im-
pulsada des del col·lectiu feminista ‘L’Hora 
de les Bruixes’ que ha volgut unir diferents 
municipis de la demarcació amb aquest 
acte reivindicatiu.
 El col·lectiu feminista de la població 'La 
Deskarada' i l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar s’han sumat a aquesta iniciativa, que es 
durà a terme simultàniament a una desena 
de municipis del territori, per tal de donar vi-
sibilitat aquesta data i lluitar contra totes les 
formes de violència masclista que avui en dia 

es continuen perpetuant en tots els àmbits 
de la vida de les dones: a casa, a la feina, al 
carrer o a l’escola.
 L’acte, que tindrà lloc a les 19 h de la tar-
da i a la plaça Nova, consistirà en una encesa 
de bengales, per donar llum a les que ja no hi 
són, també es llegirà el manifest del 25N i es 
donarà informació sobre els tipus de violèn-
cies masclistes.

L’Ametlla de Mar se suma al 25 N amb una 
encesa de bengales per les víctimes de violència 
masclista

El primer equip de la S.C.E.R de l'Ametlla 
de Mar juga dissabte a les 16.00 h al camp 
del Masdenverge, després que dissabte 
s'hagués d'ajornar a causa del vent, el par-
tit davant de la cava, interrompent així una 
ratxa de cinc partits sense perdre.
 Així i tot, els caleros tenen aquest dis-
sabte l'oportunitat d'allargar la dinàmica po-
sitiva en el partit que els ha d'enfrontar al 
Masdenverge, equip ascendit aquesta tem-
porada, que tot i que figura a la classificació 
a la 12a posició amb 6 punts, ha estat capaç 
de donar algun ensurt a equips com la Rapi-
tenca B i l'Amposta, amb qui van aconseguir 
empatar.
 Els caleros, tot i el partit de menys que 
porten disputat, s'han mantingut a la 5a po-
sició amb 13 punts. 

Ivan Vidal és nou fitxatge 
El 1r equip de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar 
ha donat la baixa a Albert Gordo, jugador 
procedent del jesús Catalonia que va arribar 
a la formació calera durant la pretemporada 
d’aquest any. Gordo no ha tingut el prota-
gonisme esperat a l’equip entrenat per Xavi 
Subirats. La seva vacant l’ocuparà el davan-
ter reusenc Ivan Vidal González. Procedent 
del Jesús i Maria, Ivan Vidal ha militat en les 

El 1r equip a seguir la dinàmica positiva a 
Masdenverge

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El Gran Recapte és una campanya clau per 
als Bancs dels Aliments. Amb 13 edicions 
celebrades, el Gran Recapte s’ha consoli-
dat com una de les grans fites solidàries 
de Catalunya, guanyant-se l’estima i el su-
port de la ciutadania. Els gairebé 5 milions 
d’aliments que s’aconsegueixen, permeten 
proveir a les entitats d’aliments bàsics com 
la llet, l’oli o les conserves.
 Aquest divendres 25 i dissabte 26 de no-
vembre se celebrarà la 14ª edició en un for-
mat mixt, es simultaniejaran les donacions 
físiques amb donacions monetàries. La reco-
llida física, amb la col·laboració de diversos 
voluntaris, es durà a diferents supermercats 

de la població, concretament als dos super-
mercats Spar, a l’Eurospar de Tres Cales, Bon 
Àrea, Punt de Trobada i el Super de Calafat.
 Del 25 de novembre al 6 de desembre 
també es podran fer donacions monetàries 
a la línia de caixa dels establiments i al web 
www.granrecapte.com. Les donacions que 
es facin a les caixes dels supermercats que-
daran reflectides en els tiquets de compra.
 Dolors Cervera, la coordinadora del 
Gran Recapte a l’Ametlla de Mar, ha fet una 
crida al voluntariat i a la solidaritat.

El Gran Recapte torna 
aquest cap de setmana 
en format mixt

Dijous passat es van detenir dos joves de 
19 i 23 anys per haver comès una sèrie 
de furts a diferents barques atracades al 
moll i a altres establiments. Davant la pe-
riodicitat d’aquests furts, l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar es va reunir, divendres, 
amb el cos dels Mossos d’Esquadra i de la 
Policia Local per incrementar-ne la coor-
dinació.
 La setmana passada, els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local van rebre diverses 
denúncies sobre la desaparició d’objectes 

per part de pescadors, com un ordinador 
portàtil, carteres, entre d’altres. Més tard, 
els Mossos van localitzar un vehicle estaci-
onat, on al seu interior hi havia dos joves. 
Després d’escorcollar-lo, van ser detinguts 
com a presumptes autors dels furts i per ha-
ver robat el vehicle en el qual es trobaven, 
sostret d’un taller de l’Ampolla.
 Ara, els joves estan pendents de reque-
riment judicial i s’ha obert una investigació 
per aclarir-ne altres fets delictius amb els 
quals podrien estar relacionats.

 En aquest sentit, divendres passat, 
l’Ajuntament es va reunir amb els diferents 
cossos de seguretat, per tal d’incrementar 
la freqüència de patrullatge i reforçar la se-
guretat del municipi. L’alcalde del municipi, 
Jordi Gaseni, també ha avançat que «els 
pressupostos de 2023 contemplen la incorpo-
ració de quatre agents de Policia Local».
 Des de l’Ajuntament, s’ha demanat in-
formar a la Policia Local (977 49 39 49) o als 
Mossos d’Esquadra (112), si s’és testimoni 
d’una sospita o si es presencia un delicte.

Detenen dos joves per cometre furts a embarcacions pesqueres 

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gase-
ni, s’ha mostrat contrari a la proposició 
del PSC al Parlament, que modifica la llei 
d’acompanyament als pressupostos pel 
que fa al Fons Nuclear i al repartiment de 
l’impost de transició nuclear. 
 La setmana passada, el PSC va presen-
tar al Parlament una modificació del Fons 
Nuclear que augmentaria del 20% al 50% 
l'impost nuclear que ha d'arribar al territori 
i que repartiria els ajuts amb municipis si-
tuats fins als 30 km del radi d’on es troben 
les nuclears.
 Els republicans estan d’acord amb l’am-
pliació de la dotació pressupostària, però 
s’oposen frontalment a incrementar aquest 
radi, ja que suposaria donar cabuda a ciu-
tats com Reus, Salou, Cambrils, Vila-seca o 
Tortosa. Diferents alcaldes del territori han 
rebutjat que es “multipliqui per cinc” el radi 
d’afectació i creixi el nombre de municipis.  
Per aquesta raó, ERC ha portat al Consell 

de Garanties Estatutàries la proposició de 
llei i queda paralitzat el tràmit. Per la seva 
banda, tant PSC com Junts han acusat ERC 
de fer «filibusterisme» per ajornar el debat.
 Gaseni ha explicat que «aquesta modifi-
cació congela l’impuls de projectes i de gene-
ració de llocs de treball, com el que està tre-
ballant la Cala sobre la gestió del residu verd, 
projectat al Polígon Industrial».
 L’alcalde ha afegit que «entrem en pe-
ríode electoral i són propostes que recorden 
la falta d’acord i de generar problemes, per-
què no es produeixin inversions com amb la 
continuïtat de l’A7 o la manca d’inversió per 
part de l’Estat per la conservació del Delta de 
l’Ebre».
 Els socialistes apunten que no és cap 
bloqueig, perquè pot entrar en vigor el 
2023 i evita un repartiment arbitrari, diuen 
que passar a 60 MEUR anuals és molt im-
portant i pot suposar un abans i un després 
era un territori fins ara oblidat.

Gaseni diu que la proposició del PSC d’ampliar el 
Fons Nuclear congela projectes, com el que s'està 
treballant a la Cala de residu verd

La regidoria de Turisme, Comerç i Ci-
visme ha iniciat el sorteig de comerç 
d’Instagram que s’allargarà fins al 4 de 
desembre, on es convida a fer una com-
pra a un dels establiments participants 
del municipi, fer una fotografia i com-
partir-la a l’Instagram.  El guanyador del 
sorteig tindrà 320 euros de premi per 
gastar a qualsevol de les setze botigues 
col·laboradores.
 Per participar en aquest concurs es 
pot fer de tres maneres diferents: publi-
cant un post, un story o en el cas de no 
tenir perfil d’Instagram, demanant a l’es-
tabliment que publiqui una story indicant 
el nom i cognom del client. En tots els 
casos, s’ha d’etiquetar @ametllademars-
hopping, la botiga, si és que té perfil a Ins-
tagram, i escribint els hashtags #Ametlla-
deMar i #AmetlladeMarShopping.
 Els participants han de tenir el per-
fil públic i seguir el perfil @ametllade-
marshopping. El guanyador s’emportarà 
un txec-compra per valor de 320 € que 
podrà gastar de manera íntegra o par-
cial a qualsevol dels 16 comerços col-
laboradors.
 La regidora de Turisme, Comerç i Ci-
visme, Maite Boquera, apunta que «la vo-
luntat és promocionar i fomentar el petit 
comerç de la població».
 Pel que fa al concurs, es poden publi-
car tantes fotos i stories com es vulgui,  
però sempre amb una compra diferent. 
El sorteig es farà en directe al Mercat de 
Nadal, a l'11 de desembre a les 13 h.

Guanya fins a 320 € 
de premi comprant al 
comerç local

tivitat musical que consisteix en una rebuda 
musical de l’entrada al centre pel matí, per 
part d’alumnes, mestres i famílies, que se si-
tuaran a diferents punts de l’escola. 
 La iniciativa, que s’ha iniciat aquest di-
marts, es durà a terme a primera hora del 
matí fins divendres.



Com cada any i en honor de la patrona dels 
músics, durant aquesta setmana, l’Escola 
de Música de l’Ametlla de Mar ofereix di-
verses audicions musicals a grans i petits. 
A més, aquest dissabte, la coral del centre 
participarà al concert de la Banda de la 
Cala. Per la seva part, l’Escola Sant Jordi 

també celebra la festivitat amb una nova 
iniciativa.
 Els grups de sensibilització i iniciació de 
l’EMMA han començat la programació de 
Santa Cecília amb un concert aquest dimarts 
a les 18 h i a la sala SCER.
 Dimecres va ser el torn dels grups d’ini-
ciació, grau elemental i la Coral Verge Can-
delera que van visitar la residència d’avis i 
àvies l’Onada. Dijous va tenir lloc un con-
cert-audició de Santa Cecília a la Llar d’Infant 
Xerinola, amb la participació dels mestres de 
l’escola de música.
 Del divendres 25 de novembre fins al di-

vendres  2 de desembre es duran a terme les 
audicions individuals dels alumnes de l’esco-
la, al CIP de 19:00 h a 20:30 h.
 I per últim, dissabte a les 19 h serà el 
Concert de Santa Cecília de la Banda de la 
Cala al poliesportiu Galetet, en el qual els 
alumnes de la coral i la solista Noelia Cantari 
participaran en una de les cançons. 
 Per la seva banda, la comissió de Festes 
de l’Escola Sant Jordi ha organitzat una ac-

D E S T A Q U E M L’Escola de Música celebra Santa Cecília amb una 
setmana plena d’audicions

de C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Festes 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. 

▪ 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. 

▪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 

▪23è Concurs de Fotografia Paisatgística 
Terres de l’Ebre, el termini per presentar les 
fotografies és el 13 de gener de 2023. Les 
bases les podeu consultar a l'Ebando.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la 
d’Agustí Aytés  a la Rambleta, Cala Joanet,  
el tel d’urgències 689 41 05 64.

L’Ametlla de Mar reivindicarà el 25N, el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència Envers les Dones, amb una encesa 
de bengales per donar llum a les dones que 
ja no hi són. Es tracta d’una iniciativa im-
pulsada des del col·lectiu feminista ‘L’Hora 
de les Bruixes’ que ha volgut unir diferents 
municipis de la demarcació amb aquest 
acte reivindicatiu.
 El col·lectiu feminista de la població 'La 
Deskarada' i l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar s’han sumat a aquesta iniciativa, que es 
durà a terme simultàniament a una desena 
de municipis del territori, per tal de donar vi-
sibilitat aquesta data i lluitar contra totes les 
formes de violència masclista que avui en dia 

es continuen perpetuant en tots els àmbits 
de la vida de les dones: a casa, a la feina, al 
carrer o a l’escola.
 L’acte, que tindrà lloc a les 19 h de la tar-
da i a la plaça Nova, consistirà en una encesa 
de bengales, per donar llum a les que ja no hi 
són, també es llegirà el manifest del 25N i es 
donarà informació sobre els tipus de violèn-
cies masclistes.

L’Ametlla de Mar se suma al 25 N amb una 
encesa de bengales per les víctimes de violència 
masclista

El primer equip de la S.C.E.R de l'Ametlla 
de Mar juga dissabte a les 16.00 h al camp 
del Masdenverge, després que dissabte 
s'hagués d'ajornar a causa del vent, el par-
tit davant de la cava, interrompent així una 
ratxa de cinc partits sense perdre.
 Així i tot, els caleros tenen aquest dis-
sabte l'oportunitat d'allargar la dinàmica po-
sitiva en el partit que els ha d'enfrontar al 
Masdenverge, equip ascendit aquesta tem-
porada, que tot i que figura a la classificació 
a la 12a posició amb 6 punts, ha estat capaç 
de donar algun ensurt a equips com la Rapi-
tenca B i l'Amposta, amb qui van aconseguir 
empatar.
 Els caleros, tot i el partit de menys que 
porten disputat, s'han mantingut a la 5a po-
sició amb 13 punts. 

Ivan Vidal és nou fitxatge 
El 1r equip de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar 
ha donat la baixa a Albert Gordo, jugador 
procedent del jesús Catalonia que va arribar 
a la formació calera durant la pretemporada 
d’aquest any. Gordo no ha tingut el prota-
gonisme esperat a l’equip entrenat per Xavi 
Subirats. La seva vacant l’ocuparà el davan-
ter reusenc Ivan Vidal González. Procedent 
del Jesús i Maria, Ivan Vidal ha militat en les 

El 1r equip a seguir la dinàmica positiva a 
Masdenverge

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El Gran Recapte és una campanya clau per 
als Bancs dels Aliments. Amb 13 edicions 
celebrades, el Gran Recapte s’ha consoli-
dat com una de les grans fites solidàries 
de Catalunya, guanyant-se l’estima i el su-
port de la ciutadania. Els gairebé 5 milions 
d’aliments que s’aconsegueixen, permeten 
proveir a les entitats d’aliments bàsics com 
la llet, l’oli o les conserves.
 Aquest divendres 25 i dissabte 26 de no-
vembre se celebrarà la 14ª edició en un for-
mat mixt, es simultaniejaran les donacions 
físiques amb donacions monetàries. La reco-
llida física, amb la col·laboració de diversos 
voluntaris, es durà a diferents supermercats 

de la població, concretament als dos super-
mercats Spar, a l’Eurospar de Tres Cales, Bon 
Àrea, Punt de Trobada i el Super de Calafat.
 Del 25 de novembre al 6 de desembre 
també es podran fer donacions monetàries 
a la línia de caixa dels establiments i al web 
www.granrecapte.com. Les donacions que 
es facin a les caixes dels supermercats que-
daran reflectides en els tiquets de compra.
 Dolors Cervera, la coordinadora del 
Gran Recapte a l’Ametlla de Mar, ha fet una 
crida al voluntariat i a la solidaritat.

El Gran Recapte torna 
aquest cap de setmana 
en format mixt

Dijous passat es van detenir dos joves de 
19 i 23 anys per haver comès una sèrie 
de furts a diferents barques atracades al 
moll i a altres establiments. Davant la pe-
riodicitat d’aquests furts, l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar es va reunir, divendres, 
amb el cos dels Mossos d’Esquadra i de la 
Policia Local per incrementar-ne la coor-
dinació.
 La setmana passada, els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local van rebre diverses 
denúncies sobre la desaparició d’objectes 

per part de pescadors, com un ordinador 
portàtil, carteres, entre d’altres. Més tard, 
els Mossos van localitzar un vehicle estaci-
onat, on al seu interior hi havia dos joves. 
Després d’escorcollar-lo, van ser detinguts 
com a presumptes autors dels furts i per ha-
ver robat el vehicle en el qual es trobaven, 
sostret d’un taller de l’Ampolla.
 Ara, els joves estan pendents de reque-
riment judicial i s’ha obert una investigació 
per aclarir-ne altres fets delictius amb els 
quals podrien estar relacionats.

 En aquest sentit, divendres passat, 
l’Ajuntament es va reunir amb els diferents 
cossos de seguretat, per tal d’incrementar 
la freqüència de patrullatge i reforçar la se-
guretat del municipi. L’alcalde del municipi, 
Jordi Gaseni, també ha avançat que «els 
pressupostos de 2023 contemplen la incorpo-
ració de quatre agents de Policia Local».
 Des de l’Ajuntament, s’ha demanat in-
formar a la Policia Local (977 49 39 49) o als 
Mossos d’Esquadra (112), si s’és testimoni 
d’una sospita o si es presencia un delicte.

Detenen dos joves per cometre furts a embarcacions pesqueres 

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gase-
ni, s’ha mostrat contrari a la proposició 
del PSC al Parlament, que modifica la llei 
d’acompanyament als pressupostos pel 
que fa al Fons Nuclear i al repartiment de 
l’impost de transició nuclear. 
 La setmana passada, el PSC va presen-
tar al Parlament una modificació del Fons 
Nuclear que augmentaria del 20% al 50% 
l'impost nuclear que ha d'arribar al territori 
i que repartiria els ajuts amb municipis si-
tuats fins als 30 km del radi d’on es troben 
les nuclears.
 Els republicans estan d’acord amb l’am-
pliació de la dotació pressupostària, però 
s’oposen frontalment a incrementar aquest 
radi, ja que suposaria donar cabuda a ciu-
tats com Reus, Salou, Cambrils, Vila-seca o 
Tortosa. Diferents alcaldes del territori han 
rebutjat que es “multipliqui per cinc” el radi 
d’afectació i creixi el nombre de municipis.  
Per aquesta raó, ERC ha portat al Consell 

de Garanties Estatutàries la proposició de 
llei i queda paralitzat el tràmit. Per la seva 
banda, tant PSC com Junts han acusat ERC 
de fer «filibusterisme» per ajornar el debat.
 Gaseni ha explicat que «aquesta modifi-
cació congela l’impuls de projectes i de gene-
ració de llocs de treball, com el que està tre-
ballant la Cala sobre la gestió del residu verd, 
projectat al Polígon Industrial».
 L’alcalde ha afegit que «entrem en pe-
ríode electoral i són propostes que recorden 
la falta d’acord i de generar problemes, per-
què no es produeixin inversions com amb la 
continuïtat de l’A7 o la manca d’inversió per 
part de l’Estat per la conservació del Delta de 
l’Ebre».
 Els socialistes apunten que no és cap 
bloqueig, perquè pot entrar en vigor el 
2023 i evita un repartiment arbitrari, diuen 
que passar a 60 MEUR anuals és molt im-
portant i pot suposar un abans i un després 
era un territori fins ara oblidat.

Gaseni diu que la proposició del PSC d’ampliar el 
Fons Nuclear congela projectes, com el que s'està 
treballant a la Cala de residu verd

La regidoria de Turisme, Comerç i Ci-
visme ha iniciat el sorteig de comerç 
d’Instagram que s’allargarà fins al 4 de 
desembre, on es convida a fer una com-
pra a un dels establiments participants 
del municipi, fer una fotografia i com-
partir-la a l’Instagram.  El guanyador del 
sorteig tindrà 320 euros de premi per 
gastar a qualsevol de les setze botigues 
col·laboradores.
 Per participar en aquest concurs es 
pot fer de tres maneres diferents: publi-
cant un post, un story o en el cas de no 
tenir perfil d’Instagram, demanant a l’es-
tabliment que publiqui una story indicant 
el nom i cognom del client. En tots els 
casos, s’ha d’etiquetar @ametllademars-
hopping, la botiga, si és que té perfil a Ins-
tagram, i escribint els hashtags #Ametlla-
deMar i #AmetlladeMarShopping.
 Els participants han de tenir el per-
fil públic i seguir el perfil @ametllade-
marshopping. El guanyador s’emportarà 
un txec-compra per valor de 320 € que 
podrà gastar de manera íntegra o par-
cial a qualsevol dels 16 comerços col-
laboradors.
 La regidora de Turisme, Comerç i Ci-
visme, Maite Boquera, apunta que «la vo-
luntat és promocionar i fomentar el petit 
comerç de la població».
 Pel que fa al concurs, es poden publi-
car tantes fotos i stories com es vulgui,  
però sempre amb una compra diferent. 
El sorteig es farà en directe al Mercat de 
Nadal, a l'11 de desembre a les 13 h.

Guanya fins a 320 € 
de premi comprant al 
comerç local

tivitat musical que consisteix en una rebuda 
musical de l’entrada al centre pel matí, per 
part d’alumnes, mestres i famílies, que se si-
tuaran a diferents punts de l’escola. 
 La iniciativa, que s’ha iniciat aquest di-
marts, es durà a terme a primera hora del 
matí fins divendres.



darreres temporades en equips com la U.E 
Rapitenca, la U.E Figueres o la Pobla de 
Mafumet entre altres.

El filial a Ginestar
Per la seva part, el filial visita el camp del Gi-
nestar, un equip instal·lat a la zona mitjana 

de la classificació. Els de l'Ametlla de Mar, 
que són segons per la cua amb 3 punts, van 
haver d'ajornar també el seu partit de dis-
sabte amb el Camarles B i acumulen quatre 
derrotes consecutives. El Ginestar per la 
seva part, és 9è amb 11 punts.
El partit es disputarà diumenge a les 16 h.

La Banda de la Cala celebrarà el 40è 
aniversari dels inicis de música de 
banda al municipi. Ho farà aquest dis-
sabte en una jornada molt especial, 
durant la qual es durà a terme la cer-
cavila habitual pels nous integrants, 
una cercavila amb tots els exmúsics 
de la banda i un concert al Poliespor-
tiu Galetet.
 La música de banda sonarà amb 
força dissabte pels carrers de l’Ametlla 
de Mar. Com cada any, la Banda de la 
Cala celebrarà Santa Cecília, però en-
guany d’una manera diferent, perquè 
fa 40 anys dels inicis de l’Agrupació 
Musical Mestral, hereva directa de la 
Banda de la Cala.
 La jornada s’iniciarà a les 11.30 h  
del matí amb una cercavila que anirà 
recollint els nous membres de la Ban-
da al seu domicili, enguany serà un re-
corregut més llarg, ja que s’incorporen 
gairebé una desena.
 A les 18 h de la tarda tindrà lloc 
una cercavila amb molt de simbolisme, 
en la qual participaran prop d'un cen-
tenar de músics caleros, amb vincula-
ció a l’Agrupació Musical Mestral i a la 
Banda de la Cala. La cercavila comen-
çarà a l’Ajuntament fins al Poliesportiu 
Municipal, on seguidament, a les 19 h 
s’iniciarà el concert final que comptarà 
amb la participació de l’Escola Munici-
pal de Música.

La Banda de la 
Cala celebra el 40è 
aniversari dels inicis 
de música de banda 
al municipi

Entre els dies 6 i 11 de desembre, una vin-
tena de casetes de fusta s’instal·laran a la 
zona del parc del Bon Repòs per tornar a 
acollir el Mercat de Nadal de l’Ametlla de 
Mar. L’espai nadalenc oferirà tota mena de 
productes de proximitat del teixit comer-
cial i associatiu del municipi i alhora es du-
ran a terme diferents activitats per grans i 
menuts per amenitzar la iniciativa.
 Comerços i entitats participaran en 
aquesta tercera edició del Mercat que man-
tindrà les casetes de fusta, incorporades, 
per primer cop, l’any passat. Durant el Pont 
de la Puríssima, el municipi s’impregnarà de 
màgia i ambient nadalenc amb aquesta fira 
inspirada als mercats típics dels països eu-
ropeus.
 En aquesta edició, s’instal·laran les case-
tes de fusta al llarg de l’avinguda Batlle Jo-
sep PiJoan, però ocuparan l’estacionament 
dels vehicles mirant cap al parc, d’aquesta 
manera es comptarà amb tota la cera i hi 
haurà més espai per passejar.
 Com a novetat també es farà un sorteig 
entre els clients del Mercat, les persones 

que comprin a qualsevol dels estands en-
traran a un sorteig d’una cistella elaborada 
per productes dels diferents comerços par-
ticipants.
 Per complementar les diferents parades, 
durant el Mercat s’oferiran activitats per a 
tots els públics, com tallers infantils, xaran-
ga, cantada de nadales, tast de vins, con-
tacontes, vermut electrònic o degustacions 
de figues i borranyes. També al parc del Bon 
Repòs, s’instal·larà la carpa per tornar a do-
nar cabuda a la mostra d’animals de granja.
 A més, enguany es comptarà amb el 
Carter Reial, l’últim dia del Mercat, l’11 de 
desembre a les 12 h; un espectacle infantil 
que permetrà als més menuts dipositar les 
seves cartes als Reis Mags.
 La regidora de Turisme, Comerç i Civis-
me, Maite Boquera, apunta que «serà un es-
pai de regals, decoració, productes gastronò-
mics i associacions locals per promocionar el 
municipi dins un ambient festiu i nadalenc».
 Pròximament es posarà a disposició dels 
ciutadans l’horari amb tota la programació 
de les activitats del Mercat.

Butlletí Setmanal n. 414/  25 de novembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Les casetes es van instal·lar, per primer cop, l'any passat.

El Mercat de Nadal tornarà 
amb l’aparença nòrdica de 
les casetes de fusta

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

Durant el Pont de la Puríssima, la zona del parc del Bon Repòs ofe-
rirà una àmplia oferta de productes de proximitat i es duran a ter-
me diverses activitats per tots els públics.

 D
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Segueix de la pàgina anterior

6a posició de la rítmica 
calera al Campionat de 
Catalunya
El conjunt junior nivell 4 de la secció de 
Gimnàstica Rítmica de l’AME de l’Ametlla 
de Mar va finalitzar a la 6a posició la seva 
participació en el Campionat de Catalunya 
de la Federació Catalana de Gimnàstica 
Rítmica que va tenir lloc a Santa Coloma 
de Farners.
 Les caleres van fer una bona coreografia 
tot i que cal lamentar tres caigudes de ma-
ces, fet que les va privar d’aconseguir una 
millor puntuació. Així i tot, Tere Llambrich, 
coordinadora de la secció ho valora positi-

vament, sobretot, de cara a la participació 
a la final de la Copa Catalana Tardor que 
tindrà lloc diumenge a Platja d’Aro,
 El conjunt calero arribarà a Platja d’Aro 
amb una 5a posició a la 1a fase i una 11a a 
la 2a fase. El conjunt està format per Irene 
Gusils, Maria Ferreiro, Cloe Gonzalvo, Anna 
Vilabrú i Mariona Vila amb el suport de dues 
gimnastes del CG L’Ampolla, Nàdia Climent 
i Alexandra Sánchez.

Tres dels partits previstos del futbol 
base de l’Ametlla de Mar van ser ajor-
nats, el passat cap de setmana, a cau-
sa del vent. Concretament, els partits 
que s’havien de disputar a casa. Pels 
mateixos motius, també es va ajornar 
la presentació del futbol calero.
 Amb els partits del juvenil, cadet i 
aleví ajornats i el prebenjamí que des-
cansava, només es van disputar dos 
partits, el que jugava l’infantil de l’AME 
al camp del Jesús Catalonia que va fina-
litzar amb derrota per 3 gols a 1. Amb 
un gol de Marc Soriano abans del des-
cans, els caleros van escurçar diferèn-
cies, tot i que no va ser suficient per 
puntuar al camp del cuer, lloc que ara 
ocupen els caleros.
 Per la seva part, el benjamí Llobar-
rets va guanyar 1 a 7 al camp del Cam-
predó. Els caleros amb aquests tres 
punts s’han situat 4 s amb 7 punts a la 
classificació.

El vent ajorna tots els 
partits del futbol base 
que s’havien de jugar 
a casa

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:
≈10.30h BENJAMÍ, La Cala – Camarles
≈11.30h PREBENJAMÍ, La Cala - Ascó
≈11.30h INFANTIL, La Cala – Camarles
Diumenge:
≈10.30h VETERANS, La Cala - Vinarós

Victòria agònica del bàsquet calero a Salou

El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar va gua-
nyar diumenge amb més patiment del pre-
vist, a la pista del Bàsquet Salou, després 
d’una agònica pròrroga que va acabar amb 
marcador favorable als caleros de 68 a 72.
 El partit correspon a la 10a jornada i es 
va avançar perquè caleros i salouencs co-
incidien en la jornada de descans i deslliu-
rant-se de disputar el partit el pròxim dia 4 
de desembre.
 Els de l’Ametlla de Mar com a líders, es-
peraven un partit més tranquil i així va ser 
fins al final del tercer quart. Els caleros tot i 
perdre el primer parcial de dos punts, es van 
apuntar el segon 12 a 21 i el tercer 17 a 21, 
arribant a un avantatge màxim de 15 punts. 
Quan res feia pensar en què es complicari-

en les coses i a manca de poc per finalitzar el 
partit, va arribar el col·lapse calero. Lesions, 
faltes inoportunes i errors en el llançament, 
van propiciar la recuperació local, que amb 
empat a 66 en el marcador, va tenir l’últi-
ma possessió per emportar-se el partit, tot i 
que va errar el llançament final.
 A la pròrroga i amb molt poca anotació, 
els caleros van tenir el cap més fred i van 
aconseguir guanyar 68 a 72 i sumar dos 
punts que els permeten mantenir el primer 
lloc a la classificació.
 Quant a les xifres que ens deixa el partit, 
52% d’encert des de la línia de tirs lliures i 
5 encerts de tres punts. El màxim enciste-
llador fou Pol Aguado amb 23 punts, seguit 
d’Aitor Gavilán amb 17. Diego Vilanova, 
entrenador dels caleros reconeix que els 
errors propis van estar a punt de costar el 
partit.
 Dissabte a les 16 h els caleros jugaran a 
la pista del Reus Deportiu, cuer de la classi-
ficació amb tots els partits perduts.

L’equip de futbol de l’Agrupació de Vete-
rans de l’Ametlla de Mar va perdre per 2 
gols a 1 al camp dels veterans de l’Alcanar 
en partit corresponent a la 6a jornada de 
la Lliga de Veterans de les Terres de l’Ebre.
 Els caleros van fer un bon partit en un 

enfrontament molt igualat, tot i que van en-
caixar els dos gols a pilota parada, després 
del llançament de córners. Van ser millors 
en el tram final del partit i van escurçar di-
ferències en el minut 85 amb el gol de Xavi 
Margalef, però ja no tenir temps de remun-
tar.
 Amb aquesta nova derrota ja van tres 
partits perduts aquesta temporada. A man-
ca de jugar els partits pendents davant de 

l’Amposta i el Tortosa, els caleros estan a la 
8a posició de la classificació amb 4 punts. El 
pròxim partit el disputaran diumenge a casa 
davant del Vinaròs.

Nova derrota dels 
veterans de la Cala, a 
Alcanar

Divendres:
≈  19 h - Encesa bengales pel 25 N, a la plaça 
Nova.
Dissabte:
≈ Santa Cecília 2022: 40 anys Banda
-11.30 h - Cercavila nous músics.
- 18 h  - Cercavila exmúsics des de l'Ajuntament.
-19 h - Concert al Poliesportiu Galetet.
Diumenge:
≈  12 h - Los DomengesdelAteneu, a l’antiga 
Confraria de Pescadors “lleTres de Dones”, 
Andrea Eimke conversarà amb Tessa Julià 
Dinarès, Silvia Romero i Olea i Cinta Farnós 
Brull.


