
 

Aquest cap de setmana tindrà lloc la 
Presentació i l’Elecció de les Pubilles, 
Hereus i Quintos de la Candelera 
2023. Enguany es comptarà amb un 
total de 25 pubilles grans i 16 hereus 
grans,  12 pubilles petites i 14 hereus 
petits. L’acte serà aquest dissabte, 3 
de desembre, a les 18 h i al Poliespor-
tiu Municipal Galetet. 
 Com és habitual, durant l’acte, les 
pubilles i hereus aniran pujant a l’es-
cenari acompanyats del representant 
de la seva entitat. Seguidament, se’ls 
passarà les diferents urnes perquè di-
positin el sobre amb el seu nom. Seran 
les mans innocents dels seus homò-
legs del 2022 qui escolliran la Pubilla 
i l’Hereu Major i l’Infantil, amb les res-
pectives Damisel·les.
 Els altres protagonistes seran els 
Quintos nascuts el 2003. En total, 52 
joves seran els encarregats de portar la 
imatge de la Verge en solemne proces-
só, el pròxim 2 de febrer.
 Dissabte a la nit, la festa continuarà 
al Poliesportiu amb Eduard Ventura Dj 
i Dj Xavi Caballé, a partir de les 24 h. 
El cost de l’entrada serà de 9 euros a 
taquilla i de 7 euros anticipada, -que es 
podrà adquirir al Txe Mari-.

Arriba la Presentació 
de Pubilles, Hereus, 
Quintos i Quintes de la 
Candelera 2023

El ple de l’Ajuntament va aprovar, aquest 
dimecres, els pressupostos de 2023, els 
últims de l’actual mandat abans de les 
pròximes eleccions municipals. Uns pres-
supostos que ascendeixen a 14,7 MEUR 
-a 16,3 MEUR amb les empreses munici-
pals-, el que suposa un augment de 7,67% 
respecte als de l’any 2022. 
 Els pressupostos afronten un any amb 
inversions importants al municipi, com 
part del finançament de l’acord de compra 
dels terrenys del parc del Bon Repòs per 
valor d’uns 400.000 euros, part també de 
la construcció de la nova Biblioteca, -que 
es preveu una possible ampliació d’uns 
400.000 euros-, o la redacció de diversos 
projectes urbanístics, pressupostats per 
200.000 euros, entre els quals els projectes 
d’urbanització i reparcel·lació de Sant Jordi 
Bosc.
 L’alcalde i portaveu d’ERC, Jordi Gase-
ni, destaca que «és un pressupost que dona 
continuïtat a la congelació d’impostos dels 
ciutadans i no hem augmentat impostos en 
cap dels dos mandats». 
 El pla d’inversions 2023 també contem-
pla l’arranjament del camí de Les Tres Cales/ 
carretera del Ranxo, des del Pouet fins al 
Torrent del Pi, que es destinaran 150.000 

euros per asfaltar amb aglomerat, 120.000 
dels quals seran subvencionats per la Di-
putació de Tarragona. A més, es destinaran 
46.000 euros per la rehabilitació de l’habi-
tatge d’ús social al carrer Sant Francesc.
 Per contribuir a la implantació d’energi-
es renovables i rebaixar el consum de la pis-
cina coberta de les instal·lacions esportives, 
l’Ajuntament també destinarà 61.000 euros 
per la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
al cem La Cala.
 Dels pressupostos també destaca un 
augment del 9,3% per despeses del perso-
nal, que corresponen a un 4 % de retribuci-
ons marcades per l’Estat i la incorporació i 
formació de quatre agents de Policia Local 
amb plaça i una nova plaça de tècnic de la 
futura nova biblioteca municipal.
 El pressupost va ser aprovat amb els 
vots positius d’ERC i Entesa per la Cala i 
els vots negatius de Junts x l’Ametlla i Ciu-
tadans. El regidor i portaveu d’Entesa per 
la Cala, Joan Borràs, lamenta la picabaralla 
que es va generar entre regidors en relació 
al Lidl i altres aspectes del pressupost, com 
l’augment de despeses de personal o jurídi-
ques.
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   El Ple es va celebrar aquest dimecres 30 de novembre.

El ple de l’Ajuntament 
aprova inicialment els 
pressupostos de 2023

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

Entre les inversions destacades hi ha part del finançament de la compra dels ter-
renys del parc del Bon Repòs, una part també de la nova Biblioteca, l’arranjament 
del camí de Les Tres Cales i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
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Ple de victòries del Club de Petanca Tres Cales
L'equip A del Club de Petanca Tres Ca-
les que juga a la 1a divisió provincial, va 
guanyar diumenge per 5 partides a 4 al 
Mas del Plata de Cabra del Camp. Els de 
l'Ametlla de Mar s'han situat 4 s a la clas-
sificació amb 18 punts i el pròxim cap de 
setmana juguen a les pistes de la Plana B 
de Vila-seca. 

 L'equip B que milita a la 2a divisió, van 
jugar divendres amb el Vila-seca, líder de la 
competició, guanyant per 8 a 1, i diumenge 
van tornar a guanyar per 4 a 5 al Creixell.  
 L'equip B s'ha posat 3r a la classificació  
amb 16 punts. El pròxim partit l'hauria de 
disputar contra l'Atlètic Camp Clar que es 
va retirar, així que no es jugarà. 

Continua a la pàgina següent

El pilot calero Marc Beltran es va pro-
clamar campió de l'Endurance Kàr-
ting Cup equivalent al Campionat de 
Catalunya de Resistència que es va 
disputar diumenge 27 de novembre a 
Sallent. 
 Marc Beltran, que no va poder fer 
els entrenaments a causa d'un episodi 
de febre, va formar part de l'equip RC2 
junt amb Roc Piñera, Campió d'Espanya 
i Catalunya de kàrting, que fou un dels 
dos únics equips que van poder finalit-
zar la cursa entre els tretze equips par-
ticipants.  
 Anteriorment Marc s'havia procla-
mat campió de l'Open Kart al circuit 
internacional d'Osona el passat 20 de 
novembre. 
 El pilot calero finalitza la tempora-
da amb un campionat de Catalunya de 
Resistència i un subcampionat de Cata-
lunya de Velocitat. 

Marc Beltran, campió 
de Catalunya de 
Resistència amb 
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
Divendres
≈20.30h -1R EQUIP La Cala – La Cava

Disgust del conjunt júnior nivell 4 de la 
secció de gimnàstica rítmica de l'AME de 
l'Ametlla de Mar amb les puntuacions rebu-
des a la final de la Copa Catalana Conjunts 
Tardor disputada diumenge a Platja d'Aro. 
 Les caleres van quedar a la 13a posició, la 
darrera dels conjunts classificats per dispu-
tar la final de la seva categoria. Les caleres, 
que van fer una bona coreografia, se senten 

perjudicades per la valoració que en va fer 
del seu exercici una de les jutges.  
 El conjunt calero ha estat reforçat aques-
ta temporada per dos gimnastes del CG 
L'Ampolla, Nàdia Climent i Alexandra Sán-
chez, que han acompanyat a les integrants 
caleres habituals, Irene Gusils, Maria Ferrei-
ro, Cloe Gonzalvo, Anna Vilabrú i Mariona 
Vila. 

La rítmica calera troba injusta la 13a posició a la 
Final de la Copa Catalana 

Divendres:
≈18h - Encesa de llums de Nadal al parc del 
Bon Repòs.
≈22 h- L’obra “Un lloc en comú” del Grup 
Escènic de la SCER a la Sala de la Societat.

Dissabte:
≈18h- Presentació de Pubilles, Hereus i 
Quintos, al Poliesportiu Municipal Galetet.
≈22.30 h- Ball a la Sala amenitzat pel Duo 
Rubens.
≈24h Festa amb EduardDj i Dj Xavi Caballé, al 
poliesportiu. 

Diumenge:
≈ 18.30h -L’obra “Un lloc en comú” del Grup 
Escènic de la SCER a la Sala de la Societat.

Del 6 a l'11 de desembre:
Mercat de Nadal al parc del Bon Repòs amb 
la Mostra d'Animals de Granja.

Dissabte 10 de desembre:
Nit de l'Esport al Poliesportiu Municipal.

Jornada de recuperació pel futbol base

Tot a punt pel Mercat 
de Nadal
El pròxim dimarts 6 de desembre arri-
ba el Mercat de Nadal de l'Ametlla de 
Mar. Fins al diumenge 11 de desem-
bre, una vintena de casetes de fusta 
s’instal·laran a la zona del parc del Bon 
Repòs que oferiran tota mena de pro-
ductes de proximitat. També hi haurà 
la Mostra d'Animals de Granja a la car-
pa i es duran a terme diferents activi-
tats per grans i menuts per amenitzar 
la iniciativa. Es poden consultar totes 
les activitats a la web de Turisme.

La Cala passa examen a les seves aspiracions 
amb la visita de la Cava

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l’Ametlla de Mar jugarà aquesta tarda a les 
20.30 h davant de la Cava en partit recu-
perat de la 8a jornada, el qual es va ajornar 
en el seu moment a causa del fort vent. 
 Els caleros arriben al partit després de 
sis jornades sense perdre, situats a la 7a 
posició de la classificació amb 14 punts. Els 
caveros visiten el camp de la Cala com a se-
gons amb 20 punts i imbatuts.  
 La setmana passada l'Ametlla de Mar va 
empatar a 2 gols al camp del Masdenverge, 

un terreny de joc en pèssimes condicions. 
Temps de començar la segona part, Emma-
nuel Meza va avançar als caleros, tot i que 
poc després, un penal permetria empatar 
als locals, que es van avançar posteriorment 
amb un segon gol al minut 73. El gol de 
l’empat d'Ivan Vidal, va arribar al minut 89. 
A la segona part els caleros van desaprofitar 
un penal.  

Nova derrota del filial 
El filial va perdre de manera cruel, després 
d’esforçar-se per remuntar el gol de penal 
inicial dels locals. El gol calero obra de Jor-
di Marsal, va arribar a cinc minuts del final. 
Quan pareixia que els caleros puntuarien, 
van arribar els dos gols locals, deixant als 
de l’Ametlla de Mar amb un pam de nas-
sos. Els de l'Ametlla de Mar seguiran com 
a segons per la cua amb 3 punts. 

El Juvenil recuperarà dissabte el seu par-
tit pendent amb l'Arnes a Vall de Roures 
que es disputarà a les 12.30 h. El Juvenil 
va guanyar la setmana passada per 0 a 3 al 
camp del Gandesa. 
 Quant al cadet, també recupera el partit 
davant del mateix rival, l'Arnes i al mateix 

camp, Vall de Roures, però el partit es juga-
rà a les 14.30 h. Dimecres van guanyar 7 a 
0 al Camarles. S'han situat a tres punts del 
líder el Batea. Si guanyen dissabte tornaran 
a compartir la primera posició.  
 L'aleví va jugar ahir davant de la Rapiten-
ca B. La setmana passada va perdre per 6 a 
3 al camp de l’Amposta B.  
 El benjamí Llobarrets va guanyar al Ca-
marles per 3 a 0 i s’han classificat per jugar 
la segona amb els quatre primers de cada 
grup, mentre que el prebenjamí Seitonillos 
va golejar 7 a 0 a l’Ascó.  



El Grup Escènic de la SCER de l'Ametlla de 
Mar estrena aquest cap de setmana l'obra 
de teatre 'Un Lloc Comú', del mallorquí 
Joan Yago; un drama feminista que no dei-
xarà indiferent a ningú.
 Aquesta serà la primera de les pròximes 
estrenes que té preparades el Grup Escènic 
de la Societat, ja que en els pròxims mesos 
veuran la llum les obres que porten prepa-
rant en els últims mesos.
 Dirigida per Pilar Marsal, 'Un Lloc Comú' 
és una obra que ja es va assajar en temps de 
pandèmia, quan hi havia limitat el nombre 
d'actors i actrius que podien coincidir a dalt 
de l'escenari. 

 Interpretat per cinc actrius, Marta Brull, 
Susanna Encinas, Noemí Llambrich, Sofia 
Perramón i Laura Martí, escenifica el sopar 
de tres exdones d'un difunt el dia abans del 
funeral.
 Pilar Marsal, directora de l'obra, destaca 
que és «una obra amb molt rerefons i que té 
una vessant feminista».
 L'obra es representarà a la sala de la So-
cietat el divendres a les 22 h i el diumenge a 
les 18.30 h.
 Per altra banda, el Grup Infantil ja està 
enllestint l'obra que representarà el 17 i 
18 de desembre a les 18.30 h. Es tracta de 
'Rebel·lió al Món dels Contes', amb la parti-

cipació de 22 joves actors i actrius, dirigida 
per Noemí Llambrich i Neus Balfegó, la qual 
també es representarà el pròxim mes de 
juny a la Mostra de Teatre Infantil d'Alcanar.
 De cara a la pròxima Festa Major de la 
Candelera, els dies 27 i 28 de gener, el Grup 
Escènic també està assajant l'obra, 'Comè-
dia Negra' de Peter Shaffer, codirigida per 
Josep Tomàs Margalef i Joan Pere Brull.

D E S T A Q U E M

El Grup Escènic estrena 'Un Lloc Comú'

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. 

▪ La regidoria de Formació comunica que 
s’organitza un curs d’operacions auxiliars 
de serveis administratius i generals. Places 
limitades. Més informació i inscripcions al 
Telecentre.

▪L'Ajuntament informa que el termini per  
presentar les sol·licituds per a la selecció 
com a personal laboral d'un lloc de treball 
de tècnic/a de biblioteca és fins al pròxim 
16 de desembre. Més informació a l'Ebando.  

▪ L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar convoca 
les Bases per participar del 40è concurs 
d’aparadors de Nadal de l’Ametlla de 
Mar. Per inscripcions i més informació a 
l’Oficina de Turisme (977456477, turisme@
ametllamar.cat o presencialment) abans 
de les 12h del dimecres 14 de desembre de 
2022. 

▪El cem La Cala informa que hi ha matrícula 
gratuïta al CEM fins al 18 de desembre fent la 
teva aportació per la Marató de TV3, donatiu 
mínim 5€ . I el dijous 15 de desembre, 
activitats esportives solidàries.

▪La residència l’Onada ha anunciat que el 
10 de desembre, a les 16 h es durà a terme 
un bingo solidari per la Marató de TV3 a 
la mateixa residència. El bingo serà obert a 
tothom.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la 
J. Ruiz al Centre Comercial de Tres Cales. 
Estan de reforç dissabte la d’Agustí Aytés. 
I del 9 al 16 de desembre, estarà en guàrdia 
R.Olivella.

Plàncton Divulgació i Serveis Marins de 
l’Ametlla de Mar ha guanyat el Premi Jordi 
Cartanyà 2022 de la Diputació de Tarra-
gona, en la categoria ‘Millor proposta in-
novadora i creativa que contribueixi a un 
desenvolupament turístic sostenible’. La 
proposta ha estat la creació d’un escape 
room sota el mar pioner al món, que per-
met descobrir el fons marí i el medi natural.
 Aquesta tardor, l’empresa calera ha posat 
en marxa el primer escape room submarí de 
la Mediterrània per a submarinistes. Es trac-
ta d’una proposta innovadora i diferent d’un 
escape room habitual, ja que els participants 
no queden tancats en un espai, sinó que es 
delimita una zona subaquàtica, en la qual 

s’han d’anar superant proves i reptes físics i 
mentals. La iniciativa l’han pogut subvencio-
nar gràcies a un premi del projecte europeu 
Medusa.
 La copropietària de l’empresa, Eli Bonfill, 
explica que «és una proposta divulgativa i res-
pectuosa amb l’ecosistema que permet deses-
tacionalitzar el turisme del territori».
 A banda de l’escape room subaquàtic per 
submarinistes, també han fet una versió per 
fer en snorkel, a la platja amb famílies o a una 
piscina.
 El premi es va lliurar a la 30a edició de 
la Nit del Turisme de la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre, organitzada per la Diputa-
ció de Tarragona, a través del seu Patronat 
de Turisme. A banda de Plàncton, el Premi 
Jordi Cartanyà 2022, amb una dotació total 
de 30.000€, va distingir 5 iniciatives empre-
sarials més de la demarcació amb 5.000€ 
cadascuna: l’Hotel Blaumar de Salou, Xoco-
lates Creo, Lafou Celler de Batea, Magnore 
de Tarragona i Xalets de Prades.

L’escape room submarí de l’empresa calera 
Plàncton és reconegut a la 30a Nit del Turisme

Balfegó, l’empresa especialitzada en pes-
ca, aqüicultura i comerç de tonyina roja de 
l’Ametlla de Mar, ha valorat positivament 
l’increment de quota, aprovat per la Co-
missió Internacional per a la Conservació 
de la Tonyina Atlàntica (ICCAT). Tot i això, 
creuen que hauria pogut ser superior, per 
l’abundància continuada de l’espècie i ava-
lada científicament, a tot l’Atlàntic est i la 
Mediterrània.
 Concretament, s’ha acordat un incre-
ment de quota del 12,6%, fet que suposa 
elevar a 40.770 tones/any la quota interna-
cional de tonyina roja per al proper trienni. 
Per a la Unió Europea, l’augment es queda 

al 10%. És a dir, d’aquest total fixat, 21.500 
tones seran per a les flotes de la UE, 2.043 
més que aquesta campanya.
 Pel que fa a la flota espanyola, l’augment, 
també del 10%, es tradueix en unes possi-
bilitats de captura anuals de 6.780 tones a 
partir del 2023 i fins al 2025.
 El director adjunt del Grup Balfegó, 
Juanjo Navarro, espera poder compensar  
«els sacrificis que s’han suportat durant el pla 
de recuperació».
 Segons l’empresa, durant els pròxims 
anys se seguiran fent anàlisis de situació de 
l’espècie i l’any 2025 es tornarà a revisar la 
quota per als tres anys següents.

Balfegó celebra l’augment de la quota 
internacional de tonyina roja per al proper trienni

 
 L’estabilitat pressupostària és positiva, és 
a dir, la capacitat de finançament és correcte, 
mentre que la regla de la despesa i el deute 
viu està en incompliment. Tot i això, segons 
Intervenció, són millorades per una suspen-
sió de regles fiscals.
 De fet, part dels recursos de 2023 ser-
viran també per rebaixar el deute, concre-
tament es destinaran 1.180.000 euros per 

amortitzar deute, el que significa el doble 
dels anys anteriors. La previsió del deute viu 
és de 119 %.
 Per la seva banda, la regidora i portaveu 
de Junts x l’Ametlla, Eva del Amo, apunta que  
«hem votat en contra perquè ha augmentat la 
despesa corrent en 316.000 euros i les despe-
ses jurídiques en 138.000, i creiem que no serà 
suficient».
 El regidor i portaveu de Ciutadans, Josep 

Maria Figueres, remarca que «l’Ajuntament 
gasta més del que es pot».
 El pressupost preveu l’ingrés de les taxes 
generades per diferents projectes que s’im-
plantaran al municipi, com el parc fotovoltaic 
Raspersolar 2 o el supermercat Lidl. A més, 
està en tràmit l’adjudicació de la parcel·la mu-
nicipal per part Bon Preu i Esclat, que gene-
rarà nous llocs de treball i suposarà l’entrada 
de 2 MEUR a les arques municipals.

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni 
i la tinenta d’alcalde, Jani Brull, van lliurar 
divendres passat, la Medalla del Centena-
ri a Francisca Vidal, resident, actualment, 
a la Residència de l’Onada. També se li va 
donar un trofeu i un ram de flors.
 Amb motiu dels 100 anys de Francisca 

Vidal, se li va fer un homenatge lliurant-li 
la Medalla del Centenari, una iniciativa del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
que té gravada el nom i l’any de naixement 
commemorativa del centenari. A més, se li 
va oferir un trofeu per part del Consell Co-
marcal del Baix Ebre i un ram de flors per 
part de l’Ajuntament.
 La Medalla és un reconeixement ins-
titucional que poden accedir-hi totes les 
residents a Catalunya que compleixin 100 
anys. La directora de la residència, Marta 
Navarro, apunta que «Francisca ja té 104 
anys, però amb la Covid no s’havia pogut fer».

Es lliura una medalla centenària a l’Onada

La secretària general de l’Esport de la Ge-
neralitat, Anna Caula, va visitar l’Ametlla 
de Mar, el passat divendres, per conèixer la 
realitat esportiva del municipi. Caula acom-
panyada també del representant territorial 
de l’Esport a les Terres de l’Ebre, Joan Bar-
berà, es va reunir amb l’alcalde, Jordi Gase-
ni, la tinenta d’alcalde, Jani Brull i el regidor 
d’Esports, Jordi Llaó.
 La trobada va tenir lloc  a les instal·lacions 
esportives municipals, on la secretària va po-

der veure de primera mà l’estat de les instal-
lacions del camp de futbol, la piscina, el 
gimnàs, els vestidors, les pistes de tennis, les 
pistes actuals de pàdel i la futura construcció 
de les noves pistes cobertes. Posteriorment, 
es van desplaçar al Poliesportiu Municipal 
Galetet.
 Caula va remarcar la importància de co-
nèixer l’esport de cada territori «per planificar 
unes futures polítiques públiques millors».
 Per la seva banda, Barberà va apuntar 

que «es vol extrapolar la feina de l’Ajuntament 
calero per donar un impuls a la pràctica de la 
natació federativa».
 L’alcalde Gaseni va destacar que «va ser 
una visita per mostrar els projectes i les ne-
cessitats de futur, com són la renovació de la 
gespa del camp de futbol i un nou pavelló».

La secretària general de l’Esport visita l’Ametlla de Mar

Segueix de la pàgina anterior

Els alumnes del Programa de Formació i 
Inserció (PFI) d’auxiliar d’obres d’interior 
i pintura, de l’Institut Candelera, han es-
tat remodelant l’oficina de la Creu Roja. 
Es tracta d’una de les col·laboracions que 
han dut a terme aquest primer trimestre 
del curs amb diverses entitats locals. 
 Enguany, 17 alumnes estan impartint 
aquesta formació, un programa orientat a 
joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen el 
graduat d’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO), i volen formar-se en aquesta profes-
sió per poder disposar d’una sortida laboral 
o bé seguir estudiant.
 Durant aquest curs, estan posant en 
marxa diferents actuacions amb diverses 
entitats de la població, com la remodelació 

de l’oficina de la Creu Roja, la de l’aula de 
jocs de l’Escola Sant Jordi o actualment la 
restauració de la barca Pitecto.
 El coordinador i professor de l’FP, Toni 
Castro, explica que «no només posen en pràc-
tica els coneixements sinó que d’aquesta mane-
ra també fan un servei al municipi».
 L’Ajuntament els ha facilitat la pintura i 
els alumnes han dut a terme les diferents 
tasques en construcció i rehabilitació.

Els alumnes del PFI col·laboren amb entitats per 
posar en pràctica els seus coneixements

L’esport local es reunirà en una nit de 
reconeixements, sopar i festa. El 10 
desembre torna la Nit de l’Esport, però 
aquest cop en un format més festiu i 
de germanor. La regidoria d’Esports 
ha volgut donar un impuls a aquest 
esdeveniment que vol reconèixer la 
feina feta de la passada temporada a 
l’esport local.
 La Covid-19 va paralitzar aquest 
esdeveniment i enguany torna amb 
força. I és que a banda de l’entrega de 
premis i reconeixements a les diferents 
persones vinculades al món de l’esport 
del municipi, la vetllada seguirà amb un 
sopar popular, servit per l’establiment 
‘Com a Casa’ i seguidament, tindrà lloc 
una festa dinamitzada pel dj Calero.
 El lliurament de premis i reconeixe-
ments es farà als participants, espor-
tistes, entitats i agents col·laboradors 
de l’esport local durant la temporada 
2021-2022. L’esdeveniment tindrà lloc 
a les 20 h i al Poliesportiu Galetet.
 El regidor d’Esports, Jordi Llaó, re-
marca que «serà una nit molt especial pel 
món de l’esport local».
 Les persones interessades en el so-
par s’han d’inscriure prèviament al ‘Com 
a Casa’, de dilluns a diumenge, excepte 
dijous, de 9 h a 16 h, fins al 4 de desem-
bre. El menú tindrà un preu de 16 euros 
per adults i 12 euros, el menú infantil.

Torna la Nit de l’Esport 
en un format més 
festiu i de germanor

El Butlletí Setmanal no tornarà fins al 
divendres 16 de desembre de 2022. 



El Grup Escènic de la SCER de l'Ametlla de 
Mar estrena aquest cap de setmana l'obra 
de teatre 'Un Lloc Comú', del mallorquí 
Joan Yago; un drama feminista que no dei-
xarà indiferent a ningú.
 Aquesta serà la primera de les pròximes 
estrenes que té preparades el Grup Escènic 
de la Societat, ja que en els pròxims mesos 
veuran la llum les obres que porten prepa-
rant en els últims mesos.
 Dirigida per Pilar Marsal, 'Un Lloc Comú' 
és una obra que ja es va assajar en temps de 
pandèmia, quan hi havia limitat el nombre 
d'actors i actrius que podien coincidir a dalt 
de l'escenari. 

 Interpretat per cinc actrius, Marta Brull, 
Susanna Encinas, Noemí Llambrich, Sofia 
Perramón i Laura Martí, escenifica el sopar 
de tres exdones d'un difunt el dia abans del 
funeral.
 Pilar Marsal, directora de l'obra, destaca 
que és «una obra amb molt rerefons i que té 
una vessant feminista».
 L'obra es representarà a la sala de la So-
cietat el divendres a les 22 h i el diumenge a 
les 18.30 h.
 Per altra banda, el Grup Infantil ja està 
enllestint l'obra que representarà el 17 i 
18 de desembre a les 18.30 h. Es tracta de 
'Rebel·lió al Món dels Contes', amb la parti-

cipació de 22 joves actors i actrius, dirigida 
per Noemí Llambrich i Neus Balfegó, la qual 
també es representarà el pròxim mes de 
juny a la Mostra de Teatre Infantil d'Alcanar.
 De cara a la pròxima Festa Major de la 
Candelera, els dies 27 i 28 de gener, el Grup 
Escènic també està assajant l'obra, 'Comè-
dia Negra' de Peter Shaffer, codirigida per 
Josep Tomàs Margalef i Joan Pere Brull.

D E S T A Q U E M

El Grup Escènic estrena 'Un Lloc Comú'

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. 

▪ La regidoria de Formació comunica que 
s’organitza un curs d’operacions auxiliars 
de serveis administratius i generals. Places 
limitades. Més informació i inscripcions al 
Telecentre.

▪L'Ajuntament informa que el termini per  
presentar les sol·licituds per a la selecció 
com a personal laboral d'un lloc de treball 
de tècnic/a de biblioteca és fins al pròxim 
16 de desembre. Més informació a l'Ebando.  

▪ L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar convoca 
les Bases per participar del 40è concurs 
d’aparadors de Nadal de l’Ametlla de 
Mar. Per inscripcions i més informació a 
l’Oficina de Turisme (977456477, turisme@
ametllamar.cat o presencialment) abans 
de les 12h del dimecres 14 de desembre de 
2022. 

▪El cem La Cala informa que hi ha matrícula 
gratuïta al CEM fins al 18 de desembre fent la 
teva aportació per la Marató de TV3, donatiu 
mínim 5€ . I el dijous 15 de desembre, 
activitats esportives solidàries.

▪La residència l’Onada ha anunciat que el 
10 de desembre, a les 16 h es durà a terme 
un bingo solidari per la Marató de TV3 a 
la mateixa residència. El bingo serà obert a 
tothom.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la 
J. Ruiz al Centre Comercial de Tres Cales. 
Estan de reforç dissabte la d’Agustí Aytés. 
I del 9 al 16 de desembre, estarà en guàrdia 
R.Olivella.

Plàncton Divulgació i Serveis Marins de 
l’Ametlla de Mar ha guanyat el Premi Jordi 
Cartanyà 2022 de la Diputació de Tarra-
gona, en la categoria ‘Millor proposta in-
novadora i creativa que contribueixi a un 
desenvolupament turístic sostenible’. La 
proposta ha estat la creació d’un escape 
room sota el mar pioner al món, que per-
met descobrir el fons marí i el medi natural.
 Aquesta tardor, l’empresa calera ha posat 
en marxa el primer escape room submarí de 
la Mediterrània per a submarinistes. Es trac-
ta d’una proposta innovadora i diferent d’un 
escape room habitual, ja que els participants 
no queden tancats en un espai, sinó que es 
delimita una zona subaquàtica, en la qual 

s’han d’anar superant proves i reptes físics i 
mentals. La iniciativa l’han pogut subvencio-
nar gràcies a un premi del projecte europeu 
Medusa.
 La copropietària de l’empresa, Eli Bonfill, 
explica que «és una proposta divulgativa i res-
pectuosa amb l’ecosistema que permet deses-
tacionalitzar el turisme del territori».
 A banda de l’escape room subaquàtic per 
submarinistes, també han fet una versió per 
fer en snorkel, a la platja amb famílies o a una 
piscina.
 El premi es va lliurar a la 30a edició de 
la Nit del Turisme de la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre, organitzada per la Diputa-
ció de Tarragona, a través del seu Patronat 
de Turisme. A banda de Plàncton, el Premi 
Jordi Cartanyà 2022, amb una dotació total 
de 30.000€, va distingir 5 iniciatives empre-
sarials més de la demarcació amb 5.000€ 
cadascuna: l’Hotel Blaumar de Salou, Xoco-
lates Creo, Lafou Celler de Batea, Magnore 
de Tarragona i Xalets de Prades.

L’escape room submarí de l’empresa calera 
Plàncton és reconegut a la 30a Nit del Turisme

Balfegó, l’empresa especialitzada en pes-
ca, aqüicultura i comerç de tonyina roja de 
l’Ametlla de Mar, ha valorat positivament 
l’increment de quota, aprovat per la Co-
missió Internacional per a la Conservació 
de la Tonyina Atlàntica (ICCAT). Tot i això, 
creuen que hauria pogut ser superior, per 
l’abundància continuada de l’espècie i ava-
lada científicament, a tot l’Atlàntic est i la 
Mediterrània.
 Concretament, s’ha acordat un incre-
ment de quota del 12,6%, fet que suposa 
elevar a 40.770 tones/any la quota interna-
cional de tonyina roja per al proper trienni. 
Per a la Unió Europea, l’augment es queda 

al 10%. És a dir, d’aquest total fixat, 21.500 
tones seran per a les flotes de la UE, 2.043 
més que aquesta campanya.
 Pel que fa a la flota espanyola, l’augment, 
també del 10%, es tradueix en unes possi-
bilitats de captura anuals de 6.780 tones a 
partir del 2023 i fins al 2025.
 El director adjunt del Grup Balfegó, 
Juanjo Navarro, espera poder compensar  
«els sacrificis que s’han suportat durant el pla 
de recuperació».
 Segons l’empresa, durant els pròxims 
anys se seguiran fent anàlisis de situació de 
l’espècie i l’any 2025 es tornarà a revisar la 
quota per als tres anys següents.

Balfegó celebra l’augment de la quota 
internacional de tonyina roja per al proper trienni

 
 L’estabilitat pressupostària és positiva, és 
a dir, la capacitat de finançament és correcte, 
mentre que la regla de la despesa i el deute 
viu està en incompliment. Tot i això, segons 
Intervenció, són millorades per una suspen-
sió de regles fiscals.
 De fet, part dels recursos de 2023 ser-
viran també per rebaixar el deute, concre-
tament es destinaran 1.180.000 euros per 

amortitzar deute, el que significa el doble 
dels anys anteriors. La previsió del deute viu 
és de 119 %.
 Per la seva banda, la regidora i portaveu 
de Junts x l’Ametlla, Eva del Amo, apunta que  
«hem votat en contra perquè ha augmentat la 
despesa corrent en 316.000 euros i les despe-
ses jurídiques en 138.000, i creiem que no serà 
suficient».
 El regidor i portaveu de Ciutadans, Josep 

Maria Figueres, remarca que «l’Ajuntament 
gasta més del que es pot».
 El pressupost preveu l’ingrés de les taxes 
generades per diferents projectes que s’im-
plantaran al municipi, com el parc fotovoltaic 
Raspersolar 2 o el supermercat Lidl. A més, 
està en tràmit l’adjudicació de la parcel·la mu-
nicipal per part Bon Preu i Esclat, que gene-
rarà nous llocs de treball i suposarà l’entrada 
de 2 MEUR a les arques municipals.

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni 
i la tinenta d’alcalde, Jani Brull, van lliurar 
divendres passat, la Medalla del Centena-
ri a Francisca Vidal, resident, actualment, 
a la Residència de l’Onada. També se li va 
donar un trofeu i un ram de flors.
 Amb motiu dels 100 anys de Francisca 

Vidal, se li va fer un homenatge lliurant-li 
la Medalla del Centenari, una iniciativa del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
que té gravada el nom i l’any de naixement 
commemorativa del centenari. A més, se li 
va oferir un trofeu per part del Consell Co-
marcal del Baix Ebre i un ram de flors per 
part de l’Ajuntament.
 La Medalla és un reconeixement ins-
titucional que poden accedir-hi totes les 
residents a Catalunya que compleixin 100 
anys. La directora de la residència, Marta 
Navarro, apunta que «Francisca ja té 104 
anys, però amb la Covid no s’havia pogut fer».

Es lliura una medalla centenària a l’Onada

La secretària general de l’Esport de la Ge-
neralitat, Anna Caula, va visitar l’Ametlla 
de Mar, el passat divendres, per conèixer la 
realitat esportiva del municipi. Caula acom-
panyada també del representant territorial 
de l’Esport a les Terres de l’Ebre, Joan Bar-
berà, es va reunir amb l’alcalde, Jordi Gase-
ni, la tinenta d’alcalde, Jani Brull i el regidor 
d’Esports, Jordi Llaó.
 La trobada va tenir lloc  a les instal·lacions 
esportives municipals, on la secretària va po-

der veure de primera mà l’estat de les instal-
lacions del camp de futbol, la piscina, el 
gimnàs, els vestidors, les pistes de tennis, les 
pistes actuals de pàdel i la futura construcció 
de les noves pistes cobertes. Posteriorment, 
es van desplaçar al Poliesportiu Municipal 
Galetet.
 Caula va remarcar la importància de co-
nèixer l’esport de cada territori «per planificar 
unes futures polítiques públiques millors».
 Per la seva banda, Barberà va apuntar 

que «es vol extrapolar la feina de l’Ajuntament 
calero per donar un impuls a la pràctica de la 
natació federativa».
 L’alcalde Gaseni va destacar que «va ser 
una visita per mostrar els projectes i les ne-
cessitats de futur, com són la renovació de la 
gespa del camp de futbol i un nou pavelló».

La secretària general de l’Esport visita l’Ametlla de Mar

Segueix de la pàgina anterior

Els alumnes del Programa de Formació i 
Inserció (PFI) d’auxiliar d’obres d’interior 
i pintura, de l’Institut Candelera, han es-
tat remodelant l’oficina de la Creu Roja. 
Es tracta d’una de les col·laboracions que 
han dut a terme aquest primer trimestre 
del curs amb diverses entitats locals. 
 Enguany, 17 alumnes estan impartint 
aquesta formació, un programa orientat a 
joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen el 
graduat d’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO), i volen formar-se en aquesta profes-
sió per poder disposar d’una sortida laboral 
o bé seguir estudiant.
 Durant aquest curs, estan posant en 
marxa diferents actuacions amb diverses 
entitats de la població, com la remodelació 

de l’oficina de la Creu Roja, la de l’aula de 
jocs de l’Escola Sant Jordi o actualment la 
restauració de la barca Pitecto.
 El coordinador i professor de l’FP, Toni 
Castro, explica que «no només posen en pràc-
tica els coneixements sinó que d’aquesta mane-
ra també fan un servei al municipi».
 L’Ajuntament els ha facilitat la pintura i 
els alumnes han dut a terme les diferents 
tasques en construcció i rehabilitació.

Els alumnes del PFI col·laboren amb entitats per 
posar en pràctica els seus coneixements

L’esport local es reunirà en una nit de 
reconeixements, sopar i festa. El 10 
desembre torna la Nit de l’Esport, però 
aquest cop en un format més festiu i 
de germanor. La regidoria d’Esports 
ha volgut donar un impuls a aquest 
esdeveniment que vol reconèixer la 
feina feta de la passada temporada a 
l’esport local.
 La Covid-19 va paralitzar aquest 
esdeveniment i enguany torna amb 
força. I és que a banda de l’entrega de 
premis i reconeixements a les diferents 
persones vinculades al món de l’esport 
del municipi, la vetllada seguirà amb un 
sopar popular, servit per l’establiment 
‘Com a Casa’ i seguidament, tindrà lloc 
una festa dinamitzada pel dj Calero.
 El lliurament de premis i reconeixe-
ments es farà als participants, espor-
tistes, entitats i agents col·laboradors 
de l’esport local durant la temporada 
2021-2022. L’esdeveniment tindrà lloc 
a les 20 h i al Poliesportiu Galetet.
 El regidor d’Esports, Jordi Llaó, re-
marca que «serà una nit molt especial pel 
món de l’esport local».
 Les persones interessades en el so-
par s’han d’inscriure prèviament al ‘Com 
a Casa’, de dilluns a diumenge, excepte 
dijous, de 9 h a 16 h, fins al 4 de desem-
bre. El menú tindrà un preu de 16 euros 
per adults i 12 euros, el menú infantil.

Torna la Nit de l’Esport 
en un format més 
festiu i de germanor

El Butlletí Setmanal no tornarà fins al 
divendres 16 de desembre de 2022. 



 

Aquest cap de setmana tindrà lloc la 
Presentació i l’Elecció de les Pubilles, 
Hereus i Quintos de la Candelera 
2023. Enguany es comptarà amb un 
total de 25 pubilles grans i 16 hereus 
grans,  12 pubilles petites i 14 hereus 
petits. L’acte serà aquest dissabte, 3 
de desembre, a les 18 h i al Poliespor-
tiu Municipal Galetet. 
 Com és habitual, durant l’acte, les 
pubilles i hereus aniran pujant a l’es-
cenari acompanyats del representant 
de la seva entitat. Seguidament, se’ls 
passarà les diferents urnes perquè di-
positin el sobre amb el seu nom. Seran 
les mans innocents dels seus homò-
legs del 2022 qui escolliran la Pubilla 
i l’Hereu Major i l’Infantil, amb les res-
pectives Damisel·les.
 Els altres protagonistes seran els 
Quintos nascuts el 2003. En total, 52 
joves seran els encarregats de portar la 
imatge de la Verge en solemne proces-
só, el pròxim 2 de febrer.
 Dissabte a la nit, la festa continuarà 
al Poliesportiu amb Eduard Ventura Dj 
i Dj Xavi Caballé, a partir de les 24 h. 
El cost de l’entrada serà de 9 euros a 
taquilla i de 7 euros anticipada, -que es 
podrà adquirir al Txe Mari-.

Arriba la Presentació 
de Pubilles, Hereus, 
Quintos i Quintes de la 
Candelera 2023

El ple de l’Ajuntament va aprovar, aquest 
dimecres, els pressupostos de 2023, els 
últims de l’actual mandat abans de les 
pròximes eleccions municipals. Uns pres-
supostos que ascendeixen a 14,7 MEUR 
-a 16,3 MEUR amb les empreses munici-
pals-, el que suposa un augment de 7,67% 
respecte als de l’any 2022. 
 Els pressupostos afronten un any amb 
inversions importants al municipi, com 
part del finançament de l’acord de compra 
dels terrenys del parc del Bon Repòs per 
valor d’uns 400.000 euros, part també de 
la construcció de la nova Biblioteca, -que 
es preveu una possible ampliació d’uns 
400.000 euros-, o la redacció de diversos 
projectes urbanístics, pressupostats per 
200.000 euros, entre els quals els projectes 
d’urbanització i reparcel·lació de Sant Jordi 
Bosc.
 L’alcalde i portaveu d’ERC, Jordi Gase-
ni, destaca que «és un pressupost que dona 
continuïtat a la congelació d’impostos dels 
ciutadans i no hem augmentat impostos en 
cap dels dos mandats». 
 El pla d’inversions 2023 també contem-
pla l’arranjament del camí de Les Tres Cales/ 
carretera del Ranxo, des del Pouet fins al 
Torrent del Pi, que es destinaran 150.000 

euros per asfaltar amb aglomerat, 120.000 
dels quals seran subvencionats per la Di-
putació de Tarragona. A més, es destinaran 
46.000 euros per la rehabilitació de l’habi-
tatge d’ús social al carrer Sant Francesc.
 Per contribuir a la implantació d’energi-
es renovables i rebaixar el consum de la pis-
cina coberta de les instal·lacions esportives, 
l’Ajuntament també destinarà 61.000 euros 
per la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
al cem La Cala.
 Dels pressupostos també destaca un 
augment del 9,3% per despeses del perso-
nal, que corresponen a un 4 % de retribuci-
ons marcades per l’Estat i la incorporació i 
formació de quatre agents de Policia Local 
amb plaça i una nova plaça de tècnic de la 
futura nova biblioteca municipal.
 El pressupost va ser aprovat amb els 
vots positius d’ERC i Entesa per la Cala i 
els vots negatius de Junts x l’Ametlla i Ciu-
tadans. El regidor i portaveu d’Entesa per 
la Cala, Joan Borràs, lamenta la picabaralla 
que es va generar entre regidors en relació 
al Lidl i altres aspectes del pressupost, com 
l’augment de despeses de personal o jurídi-
ques.
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   El Ple es va celebrar aquest dimecres 30 de novembre.

El ple de l’Ajuntament 
aprova inicialment els 
pressupostos de 2023

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

Entre les inversions destacades hi ha part del finançament de la compra dels ter-
renys del parc del Bon Repòs, una part també de la nova Biblioteca, l’arranjament 
del camí de Les Tres Cales i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
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Ple de victòries del Club de Petanca Tres Cales
L'equip A del Club de Petanca Tres Ca-
les que juga a la 1a divisió provincial, va 
guanyar diumenge per 5 partides a 4 al 
Mas del Plata de Cabra del Camp. Els de 
l'Ametlla de Mar s'han situat 4 s a la clas-
sificació amb 18 punts i el pròxim cap de 
setmana juguen a les pistes de la Plana B 
de Vila-seca. 

 L'equip B que milita a la 2a divisió, van 
jugar divendres amb el Vila-seca, líder de la 
competició, guanyant per 8 a 1, i diumenge 
van tornar a guanyar per 4 a 5 al Creixell.  
 L'equip B s'ha posat 3r a la classificació  
amb 16 punts. El pròxim partit l'hauria de 
disputar contra l'Atlètic Camp Clar que es 
va retirar, així que no es jugarà. 

Continua a la pàgina següent

El pilot calero Marc Beltran es va pro-
clamar campió de l'Endurance Kàr-
ting Cup equivalent al Campionat de 
Catalunya de Resistència que es va 
disputar diumenge 27 de novembre a 
Sallent. 
 Marc Beltran, que no va poder fer 
els entrenaments a causa d'un episodi 
de febre, va formar part de l'equip RC2 
junt amb Roc Piñera, Campió d'Espanya 
i Catalunya de kàrting, que fou un dels 
dos únics equips que van poder finalit-
zar la cursa entre els tretze equips par-
ticipants.  
 Anteriorment Marc s'havia procla-
mat campió de l'Open Kart al circuit 
internacional d'Osona el passat 20 de 
novembre. 
 El pilot calero finalitza la tempora-
da amb un campionat de Catalunya de 
Resistència i un subcampionat de Cata-
lunya de Velocitat. 

Marc Beltran, campió 
de Catalunya de 
Resistència amb 
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
Divendres
≈20.30h -1R EQUIP La Cala – La Cava

Disgust del conjunt júnior nivell 4 de la 
secció de gimnàstica rítmica de l'AME de 
l'Ametlla de Mar amb les puntuacions rebu-
des a la final de la Copa Catalana Conjunts 
Tardor disputada diumenge a Platja d'Aro. 
 Les caleres van quedar a la 13a posició, la 
darrera dels conjunts classificats per dispu-
tar la final de la seva categoria. Les caleres, 
que van fer una bona coreografia, se senten 

perjudicades per la valoració que en va fer 
del seu exercici una de les jutges.  
 El conjunt calero ha estat reforçat aques-
ta temporada per dos gimnastes del CG 
L'Ampolla, Nàdia Climent i Alexandra Sán-
chez, que han acompanyat a les integrants 
caleres habituals, Irene Gusils, Maria Ferrei-
ro, Cloe Gonzalvo, Anna Vilabrú i Mariona 
Vila. 

La rítmica calera troba injusta la 13a posició a la 
Final de la Copa Catalana 

Divendres:
≈18h - Encesa de llums de Nadal al parc del 
Bon Repòs.
≈22 h- L’obra “Un lloc en comú” del Grup 
Escènic de la SCER a la Sala de la Societat.

Dissabte:
≈18h- Presentació de Pubilles, Hereus i 
Quintos, al Poliesportiu Municipal Galetet.
≈22.30 h- Ball a la Sala amenitzat pel Duo 
Rubens.
≈24h Festa amb EduardDj i Dj Xavi Caballé, al 
poliesportiu. 

Diumenge:
≈ 18.30h -L’obra “Un lloc en comú” del Grup 
Escènic de la SCER a la Sala de la Societat.

Del 6 a l'11 de desembre:
Mercat de Nadal al parc del Bon Repòs amb 
la Mostra d'Animals de Granja.

Dissabte 10 de desembre:
Nit de l'Esport al Poliesportiu Municipal.

Jornada de recuperació pel futbol base

Tot a punt pel Mercat 
de Nadal
El pròxim dimarts 6 de desembre arri-
ba el Mercat de Nadal de l'Ametlla de 
Mar. Fins al diumenge 11 de desem-
bre, una vintena de casetes de fusta 
s’instal·laran a la zona del parc del Bon 
Repòs que oferiran tota mena de pro-
ductes de proximitat. També hi haurà 
la Mostra d'Animals de Granja a la car-
pa i es duran a terme diferents activi-
tats per grans i menuts per amenitzar 
la iniciativa. Es poden consultar totes 
les activitats a la web de Turisme.

La Cala passa examen a les seves aspiracions 
amb la visita de la Cava

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l’Ametlla de Mar jugarà aquesta tarda a les 
20.30 h davant de la Cava en partit recu-
perat de la 8a jornada, el qual es va ajornar 
en el seu moment a causa del fort vent. 
 Els caleros arriben al partit després de 
sis jornades sense perdre, situats a la 7a 
posició de la classificació amb 14 punts. Els 
caveros visiten el camp de la Cala com a se-
gons amb 20 punts i imbatuts.  
 La setmana passada l'Ametlla de Mar va 
empatar a 2 gols al camp del Masdenverge, 

un terreny de joc en pèssimes condicions. 
Temps de començar la segona part, Emma-
nuel Meza va avançar als caleros, tot i que 
poc després, un penal permetria empatar 
als locals, que es van avançar posteriorment 
amb un segon gol al minut 73. El gol de 
l’empat d'Ivan Vidal, va arribar al minut 89. 
A la segona part els caleros van desaprofitar 
un penal.  

Nova derrota del filial 
El filial va perdre de manera cruel, després 
d’esforçar-se per remuntar el gol de penal 
inicial dels locals. El gol calero obra de Jor-
di Marsal, va arribar a cinc minuts del final. 
Quan pareixia que els caleros puntuarien, 
van arribar els dos gols locals, deixant als 
de l’Ametlla de Mar amb un pam de nas-
sos. Els de l'Ametlla de Mar seguiran com 
a segons per la cua amb 3 punts. 

El Juvenil recuperarà dissabte el seu par-
tit pendent amb l'Arnes a Vall de Roures 
que es disputarà a les 12.30 h. El Juvenil 
va guanyar la setmana passada per 0 a 3 al 
camp del Gandesa. 
 Quant al cadet, també recupera el partit 
davant del mateix rival, l'Arnes i al mateix 

camp, Vall de Roures, però el partit es juga-
rà a les 14.30 h. Dimecres van guanyar 7 a 
0 al Camarles. S'han situat a tres punts del 
líder el Batea. Si guanyen dissabte tornaran 
a compartir la primera posició.  
 L'aleví va jugar ahir davant de la Rapiten-
ca B. La setmana passada va perdre per 6 a 
3 al camp de l’Amposta B.  
 El benjamí Llobarrets va guanyar al Ca-
marles per 3 a 0 i s’han classificat per jugar 
la segona amb els quatre primers de cada 
grup, mentre que el prebenjamí Seitonillos 
va golejar 7 a 0 a l’Ascó.  


