
Aquest dimecres s’han acabat les clas-
ses als diferents centres educatius cale-
ros posant fi al primer trimestre del curs 
escolar. Durant aquests dies, el Nadal ha 
vestit de màgia els centres educatius. Els 
més menuts de la Llar d’Infants han rebut 
els patges, el Tronc i el Pare Noel, mentre 
que els més grans també han participat en 
la Cantada de Nadales.
 Els alumnes de l’Ametlla de Mar han 
començat aquest dijous les vacances de 
Nadal fins al pròxim 9 de gener.
 Abans d’acabar el trimestre, a l’Escola 
Sant Jordi, els alumnes han dut a terme di-
verses activitats nadalenques, com la Can-
tada de Nadales, que recull donacions per 
la Marató de TV3.
 La directora del centre, Fàtima Garcia, 

valora positivament el trimestre recor-
dant que s’ha pogut recuperar una línia a 
Infantil 3, però recorda que «l’inici de curs 
va ser difícil, a causa dels canvis en la nova 
llei d’educació, LOMLOE, que encara s’està 
implementant».
 En el cas de l’Institut Candelera, els 
alumnes han pogut realitzar la gran festa 
de Nadal i un partit de futbol entre els pro-
fessors. Segons ha explicat el director del 
centre, Benjamí Torné, «s’ha pogut fer tot 
amb normalitat».
 Els infants de la Llar d’Infants Xerinola 
han dedicat aquests dies de desembre a di-
verses tradicions nadalenques: la confecció 
de l’arbre de Nadal i d’un detall nadalenc 
per a les famílies, un pintacares, la rebuda 
dels patges reials i el Pare Noel i aquest di-
mecres han cagat el Tronc.
 La directora de la Llar, Consol Ferré, ex-
plica que «ha estat un trimestre molt positiu 
durant el qual s’ha iniciat el projecte dels avis 
de l’Onada».
 Des d’aquest dijous i fins al 5 de gener, 
la Llar ha començat el Taller de Nadal, ofe-
rint el mateix servei tot i que hi ha menys 
infants que durant la resta de l’any.
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   Els xiquets i xiquetes de la Llar i de l'Escola van rebre el Pare Noel.

Els centres 
educatius caleros 
acaben el trimestre 
celebrant el Nadal

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

Les vacances escolars s'allargaran fins al pròxim 9 de gener.
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El bàsquet calero 
finalitza com a líder la 
1a volta 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va gua-
nyar dissabte passat per 66 a 80 a la pista 
del Vila-seca Rampers, assolint una victò-
ria que els permet mantenir-se líders una 
setmana més, just quan ja s'ha jugat tota 
la primera volta de la competició.
 Els caleros van ser superiors dissabtes 
al seu rival, el Vila-seca Rampers, dominant 
els dos primers quarts amb comoditat, fins 
al punt d'arribar al descans amb un mar-
cador de 25 a 45. Tot i que l'objectiu del 
segon temps era mantenir aquesta distàn-
cia, els locals van sortir molt agressius i van 
aconseguir reduir les diferències, apun-
tant-se el tercer parcial per 20 a 17. 

 A l'últim quart els caleros es van dedicar 
a contemporitzar amb la diferència a favor i 
mantenir un marcador que al final va ser de 
66 a 80. 
 Els caleros van tenir un encert des de 
la línia de tirs lliures del 61% convertint 16 
de 26 tirs lliures i encertant quatre cistelles 
des de la línia de tres punts. El màxim en-
cistellador de l'equip fou Pol Aguado amb 
30 punts.
 Ara la competició s'atura fins al 14 de 
gener.

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

Divendres:
≈18h: Inauguració de l'exposició d'artistes 
locals de l'Ateneu Calero, al Centre 
d'Interpretació de la Pesca.

Dissabte:
≈17h- Entrega de premis del Concurs 
d'Aparadors i Postals de Nadal. Seguidament 
cagarem el Tronc de Nadal i a les 18 h, 
Presentació de la Veritable Història del Pare 
Noel i la seva arribada a la plaça Nova.
≈ 24 h- Festa a la Carpa Bon Repós amb dj's 
Zoraida i Guilermo Argentó.

Diumenge:
≈18 h- Concert The Baldats a la Carpa Bon 
Repós.
≈24 h- Festa a la Carpa Bon Repós amb dj's 
Oscar Sánchez i Guillermo Argentó.

Nit de Cap d'Any
≈24 h- Festa a la Carpa Bon Repós

5 de gener
≈18 h - Arribada dels Reis d'Orient al port 
pesquer. Seguidament Cavalcada Reial fins 
al Poliesportiu, on s'iniciarà l'Espectacle amb 
entrega de regals.

Jornada majoritàriament positiva dels equips de 
futbol base, que aturarà l'activitat per les festes 

El Juvenil de la SCER de l'Ametlla de Mar 
que va avançar a dijous el partit al camp 
del Mora la Nova, va guanyar per 0 a 3 
amb gols de Sergi Arbó, Aleix Escoda i De-
nís Margalef. Amb aquesta victòria els de 
l'Ametlla de Mar se situen a la 5a posició 
de la classificació, però amb dos partits 
ajornats pendents de recuperar, el primer, 
dijous 22 o divendres dia 23 davant del 
Futbol Formatiu Terres de l'Ebre.
 Pel que fa al cadet de l'AME, nova vic-
tòria, en aquesta ocasió per 0 a 5 al camp 
del Mora la Nova amb gols d'Àlex Estrada, 
Genís Margalef, Jahvé Moreso, Sergi Gime-
no i Unai Iruela. Els caleros encara compar-
teixen la primera posició de la classificació 
amb el Batea amb 28 punts.
 Quant a l'Infantil, nova golejada en con-

tra davant de l'Amposta, líder de la competi-
ció, que després del 0 a 11, deixa una jorna-
da més als caleros a la cua de la classificació 
amb 2 punts. 
 L'Aleví va ajornar el seu partit davant del 
Jesús i Maria.
 En futbol escolar, debut amb victòria del 
benjamí Llobarrets a la 2a fase. Els caleros 
van guanyar per 3 a 1 a l'Aldeana. 
 Per la seva part, el prebenjamí Seitoni-
llos va golejar 16 a 2 al Camarles i té més a 
prop classificar-se entre els 4 primers per a 
la segona fase, ja que és 5è amb 15 punts i 
està a un sol punt de diferència.
 Ara la competició s'atura fins al cap de 
setmana del 7 i 8 de gener. Només equips 
com el juvenil o l’aleví, que recuperaran par-
tits ajornats, mantindran l'activitat.
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Victòria per la mínima dels veterans davant 
l'Aldeana

L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va guanyar per 1 
gol a 0 als veterans de l'Aldeana.
 Per la seva posició a la cua de la clas-
sificació, el partit no havia de tenir massa 
dificultats, tot i que algunes baixes a l'equip 
i l'expulsió d'Avram al minut 36, van compli-
car les coses.
 Tot i no portar gaire perill en atac, l'Al-

deana va resistir gairebé tota la primera 
part, ja que fins al minut 44 els caleros, 
mitjançant Xavi Margalef no van aconse-
guir marcar el primer i únic gol del partit. 
Amb l'1 a 0 es va arribar al descans.
 A la segona part de nou, domini calero 
però sense resultats de cara a porta fins al 
final del partit.
 Amb aquests tres nous punts, els cale-
ros ocupen la 6a posició de la classificació 
amb 10 punts.
 Els veterans de la Cala aprofitaran 
aquestes setmanes d’inactivitat a la lliga 
per recuperar el partit ajornat davant de 
l’Amposta a casa el dia 8 de gener i al camp 
del Tortosa el dia 15.

Sort diferent per als equips del Club 
de Petanca Tres Cales de l’Ametlla de 
Mar que diumenge posaven punt final 
a la seva trajectòria a la lliga.
 L'equip A que competeix a la 1a di-
visió, va perdre per 4 a 5 el partit que 
l'enfrontava a les pistes del parc públic 
de Tres Cales al Riba-Roja d’Ebre.
 L'equip A, després d'aquesta derro-
ta ha finalitzat 5è a la classificació amb 
18 punts. 
 Per la seva part, l'equip B, que com-
peteix a la 2a divisió, va guanyar per un 
contundent 9 a 0, l'Atletico Vendrell B 
en partit que també es va disputar a 
les pistes de Tres cales. Els de l’Amet-
lla s’han classificat en una meritòria 4a 
posició a la classificació final. 

El Club de Petanca 
finalitza la lliga en una 
5a posició a 1a divisió i 
una 4a a 2a divisió

L’esport a La Cala

Camp d'Esports
Dijous 29 de desembre (jornada de recuperació)
≈11h -ALEVÍ – Ulldecona
≈18h -JUVENIL –Jesus Catalonia

 

La programació nadalenca continua 
a l'Ametlla de Mar a aquest dissab-
te amb l'arribada del Pare Noel. Tot 
està preparat perquè els més petits 
puguin saludar-lo a la plaça Nova, a 
partir de les 18 h. Mitja hora abans, a 
les 17.30 h els xiquets també podran 
fer cagar el Tronc. 
 Prèviament com és tradició, es farà 
el lliurament de premis als guanyadors 
dels concursos d’Aparadors i de Pos-
tals de Nadal a les 17 h. 
 Les activitats continuaran a la car-
pa del parc del Bon Repòs. La nit del 
24 i la del 25 de desembre, el preu de 
l’entrada serà de 7 euros l'anticipada i 
9, a taquilla. En canvi, la tarda del dia 
de Nadal, la carpa obrirà portes gratuï-
tament a les 18 h. A la nit de Cap d’Any 
també hi haurà festa a la carpa del Bon 
Repòs, per un preu de 12 euros l'anti-
cipada, i 15, a taquilla.
 Per últim, el 5 de gener, l'arribada 
del vaixell que transportarà a Ses Ma-
jestats els Reis Mags d'Orient a l'Amet-
lla de Mar està prevista a les 18  h al 
Port Pesquer. Un cop desembarcats, 
tindrà lloc la Cavalcada Reial que fina-
litzarà al Poliesportiu Municipal Gale-
tet, on tindrà lloc un espectacle màgic. 
 La Bústia Reial estarà instal·lada a 
la plaça Nova entre el 27 de desembre 
i el 6 de gener.

Tot a punt per 
celebrar les 
festes de Nadal a 
l'Ametlla de Mar



Diverses activitats esportives es van or-
ganitzar al llarg de la darrera setmana amb 
l’objectiu d’aportar el gra de sorra solidari 
a la Marató de TV3. A més, entitats com 
l’Escola Sant Jordi o la residència l’Onada 
també han col·laborat amb la causa.
 Per una banda, el Poliesportiu Municipal 
Galetet va acollir divendres passat el Festi-
val Esportiu de Nadal, amb demostracions 
esportives a càrrec de la Secció Dance de 
l'AME, la Secció de Rítmica de l'AME, L'Es-
cola de Kenpo Luelmo Studios, el Club de 
Twirling de l'Ametlla de Mar i el Club Patí 
l'Ametlla de Mar. L'entrada tenia un cost de 
2 € de donatiu, que va permetre recaptar 

530 €.
 Quant al CEM la Cala va recollir diners 
per dos vies diferents, ja que oferia matrí-
cula gratuïta a canvi de donatius de 5 €. 
Aquesta campanya ha comportat 80 noves 
altes d’abonats i la recaptació de 475 €. A 
més, va organitzar dijous, dia 15, una jorna-
da esportiva i solidària per la mateixa causa, 
oferint activitats dirigides com zumba, step, 
hiit, tabata i ciclo karaoke, tant per a usuaris 
com per a no usuaris, amb donacions de 5€, 
recollint fins a 74 €.
 A més, la Secció de Rítmica de l’AME ha 
venut en les darreres setmanes calendaris 
solidaris, recaptant 500 € més.

 Per altra banda, l’Escola Sant Jordi va 
recaptar diners amb la Cantada de Nadales 
dels alumnes, assolint els 418,48 €. I per 
últim la residència l’Onada també va dur a 
terme el bingo solidari el passat 10 de de-
sembre i es van vendre manualitats fetes 
pels usuaris, recaptant 680 €. 
 De moment, entre totes les activitats 
s’han recaptat fins a 2.677 €.

D E S T A Q U E M
La Cala recull més de 2.500 € per a la Marató de TV3

de C O M U N I C A T S
▪ Secretaria informa que ha sortit publicat 
al perfil del contractant el plec de clàusules 
administratives del contracte de serveis 
de la "barra de bar de les Festes Majors 
Candelera 2023". El termini de presentació 
d'ofertes finalitza el 9  de gener de 2023 a les 
14h. Per més informació a l'Ebando.

▪ El CEM La Cala informa de l'oferta d'aquest 
Nadal, del 21 de desembre al 8 de gener de 
2023 per 26€, i amb l'opció de continuar 
amb matrícula gratuïta si obtens aquest 
abonament de Nadal. També comunica els 
horaris de les instal·lacions aquests dies 
de festa: dies 24, 25 i 26 de desembre i 6 
de gener tancat, el dia 31 obert de 9h a 
13h, el dia 5 de gener obert de 7 a 18h, la 
resta de dies obert en horari habitual. Més 
informació i inscripcions al CEM la Cala. Tel. 
977103897. cemlacala@ametllamar.cat 

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

▪ Serveis Socials informa que s’ha obert 
convocatòria per sol·licitar places del 
Programa de Termalisme de l’IMSERSO.
- Pels torns dels mesos de febrer a agost: 
Fins al dia 9 de gener de 2023.
- Pels torns dels mesos de setembre a 
desembre: Fins al dia 15 de maig de 2023.
Per més informació a l'Ebando o podeu 
consultar als Serveis Socials (977456008)

▪ 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  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.

Per una banda, l’Ateneu Calero ha reunit 
un grup d’artistes caleros i caleres al vol-
tant d’una exposició que pretén donar a 
conèixer les persones que aporten valor a 
la cultura local. Serà la tercera vegada que 
s’aposta per aquesta iniciativa, coincidint 
amb les dates festives de Nadal i Candelera.
 Aquest divendres a les 18 h de la tarda 
s’inaugurarà, al Centre d’Interpretació de la 
Pesca, aquesta exposició de pintura i foto-

grafia, organitzada per l’Ateneu Calero. L’ex-
posició es podrà visitar als matins d’11 h a 
13.30 h, els dies 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de 
desembre. I a partir del gener, tots els caps 
de setmana fins als dies de la Candelera que 
estarà oberta de l'1 al 5 de febrer.
 Per la seva banda, l'Associació Dones 
Endavant organitza una exposició de tre-
balls i treballs manuals feta per les sòcies al 
primer pis de la Casa del Mar, seu de les se-
ves activitats. Aquesta no és una exposició 
que s'hagi organitzat amb l'ànim de vendre, 
sinó de mostrar el que es fa durant l'any i 
captar l'atenció de potencials sòcies.
 L'exposició es pot visitar els dies 24, 27 i 
28 de desembre al matí d'11 h a 13 h i el dia 
28 també de tarda de les 18 h a les 20 h.

Artistes locals exposaran les seves obres al CIP, 
mentre que les Dones Endavant mostraran els 
seus treballs a la Casa del Mar

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l'Amet-
lla de Mar va perdre per 9 gols a 1 al camp 
del Gandesa, un resultat escandalós que 
deixa palesa la diferència d'intensitat i con-
centració amb la qual van jugar uns i altres.
 Als de l'Ametlla de Mar no els va arribar 
amb la bona dinàmica per competir-li la vic-
tòria al líder. L'objectiu del caleros davant 
del Gandesa era demostrar que poden ser 
un equip amb opcions a la categoria, tal com 
havien fet en els darrers partits, però no va 
ser suficient.
 Això ja es va veure al minut 1 quan el 
Gandesa ja marcava el primer gol desbara-
tant qualsevol plantejament. Els de l'Ametlla 
de Mar no van perdre la cara al partit fins 
que del minut 23 al 24, l'equip entrenat pel 
calero Ivan Romeu sentenciava amb el segon 
i el tercer gol. I abans del descans encara ar-

ribarien dos gols més.
 A la represa alguna cosa pareixia canviar 
amb el gol al 50 de Marc Brull però només 
fins al minut 75 quan van tornar a caure no-
vament els gols fins a establir un marcador 
dolorós de 9 a 1 en contra.
 Un partit per oblidar dels caleros que 
hauran de fer net com més aviat millor, de-
mostrar que només ha estat un accident. La 
competició s'atura fins al 7 de gener i ja hi 
haurà temps per analitzar el que va passar i 
veure com es pot revertir la situació perquè 
no torni a succeir. 
 El Gandesa amb aquesta victòria dona 
un cop de puny al damunt de la taula per 
continuar líder i mostrar a la resta dels equips 
que serà molt difícil destronar-lo d'aquesta 
posició. Els caleros es mantenen 5ns a la 
classificació amb 20 punts.

La Cala s'emporta un dolorós 9 a 1 al Gandesa

La Societat de Caça La Cala ha complert 
els 50 anys de vida. L’entitat va registrar 
el seu llibre d’actes un 19 de desembre de 
1972, tot i que la primera reunió en la qual 
es va aixecar acta i d’on va sortir la prime-
ra junta directiva, es va celebrar el 19 de 

setembre d’aquell mateix any.
 Per aquest motiu, la Societat de Caça 
La Cala va rebre un reconeixement el pas-
sat dijous en el transcurs de la Gala de l’Es-
port Ebrenc, de la mà del director territorial 
d'Esports i l'alcalde de l'Ametlla de Mar. 
Una gala que premia la trajectòria i el talent 
d’esportistes i entitats ebrenques.
 Durant aquests 50 anys, l’entitat només 
ha tingut sis presidents, José Vendrell, Ma-
nuel Brull, Martí Balfegó, Albert Forné, An-
dreu Margalef i Albert Bouzas, que ja fa 10 
anys que està en el càrrec i que al setembre 

va encetar un nou mandat.
 Tot i que actualment l’entitat comp-
ta amb 170 associats, en el transcurs 
d’aquests cinquanta anys la Societat de 
Caça La Cala ha arribat a superar els 300 
associats i no hi ha un relleu generacional. 
 Segons Albert Bouzas, president de 
l’entitat, «l’actual període coincideix amb la 
pitjor època pels aficionats a la caça».
 Els caçadors catalans han portat a ter-
me recentment una vaga d’activitat, en de-
sacord amb les mesures adoptades per les 
diferents administracions.

La Societat de Caça la Cala compleix el 50è aniversari de la seva fundació

La banda tribut de ‘El Canto del Loco’, 
‘DLocos’, serà el plat fort musical de la prò-
xima Festa Major de l’Ametlla de Mar de 
2023. La Candelera també comptarà amb 
les bandes de música locals ‘Nautilus’ o 
‘The Baldats’ i aposta per les orquestres 
de tarda, després de l’èxit de l’any passat.
 Èxits com ‘Zapatillas’, ‘La Madre de José’ 

o ‘Una foto en blanco y negro’ reviuran el 
pròxim 28 de gener amb el tribut de ‘El 
Canto del Loco’. Serà el preludi d’una Festa 
Major que també inclourà grup locals, com 
‘Nautilus’, ‘The Baldats’ o ‘Cràneos’.
 A més, seguint la dinàmica de l’any pas-
sat que per la covid no es podien fer con-
certs a la nit, el regidor de Festes, Jordi Llaó, 
ha avançat que «a banda de música de nit, hi 
haurà orquestres musicals com Di-versiones, 
que dinamitzaran les tardes». 
 Per últim, també s’ha avançat que en-
guany no hi haurà envelat, les actuacions 
musicals es duran a terme al Poliesportiu 
Municipal.

La música de ‘El Canto del Loco’ sonarà per a la 
Candelera 2023

L’Ametlla de Mar ha presentat el seu ca-
lendari gastronòmic per l’any 2023. La re-
gidoria de Turisme ja té tancada l’agenda 
pel pròxim any, que preveu totes les cites 
gastronòmiques consolidades al municipi. 
En total són 4 jornades gastronòmiques als 
restaurants, tres rutes de tapes pels bars i 4 
diades populars.
 La primera parada serà al febrer, concre-
tament del 10 de febrer al 12 de març, amb 
les Jornades de la Galera que es realitzen 
simultàniament a les quatre Viles Marineres 
de les Terres de l’Ebre. Una cita que s’engan-
xarà amb la ruta de tapes on ‘Tot s’hi val’, del 
10 al 19 de març, als bars de la població.
 La tonyina roja continuarà sent prota-
gonista, entre el 28 d’abril i el 14 de maig, 
amb les jornades als restaurants i la ruta de 
la Tapa Roja als bars. L’inici d’aquestes jorna-
des serà amb la Diada de la Tonyina Roja, els 

dies 29 i 30 d’abril.
 La següent proposta serà del 2 a l'11 de 
juny, on tindran lloc les Jornades dels Fideus 
Rossejats i la ruta de la Tapa Marinera, amb 
la Diada dels Fideus Rossejats, que serà el 
dia 4 de juny.
 Al mes de juny, del 2 al 4 de juny, s’es-
pera també celebrar la Fira de la Mar. En 
aquest sentit, la regidora de Turisme, Maite 
Boquera, ha avançat que «la Fira de la Mar 
vindrà amb novetats perquè volem continuar 
potenciant el comerç local i creiem que és un 
bon esdeveniment per fer-ho».
 I per últim, a l’octubre, del 6 al 15, hi 
haurà les Jornades del Peix de Llotja i l’Ar-
rossejat, amb la celebració de la Diada de 
l’Arrossejat el dia 14.

L’Ametlla de Mar 
presenta l’agenda 
gastronòmica pel 2023

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar im-
pulsarà l’arranjament del camí de Les 
Tres Cales, conegut popularment com 
la carretera del Ranxo, des del Pouet 
fins al Barranc del Torrent del Pi. Prop 
de 2 quilòmetres de via, durant els 
quals es pavimentarà i s’enxamparà 
diversos metres per millorar la seva 
accessibilitat.
 Els pressupostos de 2023, aprovats 
inicialment al passat ple de l’Ajunta-
ment, preveuen aquesta actuació de 
gran envergadura, que concretament 
pretén pavimentar 9.114 m2, al llarg de  
1,91 km, enxampant la via a 5 metres, 
uns 2,5 metres per carril.
 Es tracta de la via que dona accés 
a les platges i cales del municipi, molt 
transitada sobretot en època estival, i 
requereix una actuació de millora.
 «Durant el mandat hem intentat in-
cloure aquest projecte en diversos ajuts 
i finalment ha estat la Diputació de Tar-
ragona qui ha pogut donar resposta al 
finançament de l'actuació» apunta l'al-
calde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.
 El projecte és valorat en 150.000€, 
120.000 dels quals seran subvencio-
nats per la Diputació de Tarragona i els 
30.000 € restants a càrrec de les arques 
municipals. 
 A principis d’any es preveu disposar 
dels recursos, per tal d’iniciar el període 
de licitació de les obres. 
 A banda, aquesta setmana tam-
bé s’ha aprovat per junta de govern la 
rotonda de l’entrada del municipi, una 
obra subvencionada també per la Dipu-
tació que permetrà millorar l’accés.

L’Ajuntament farà 
una millora important 
a la carretera de Les 
Tres Cales 

E S P O R T S



Diverses activitats esportives es van or-
ganitzar al llarg de la darrera setmana amb 
l’objectiu d’aportar el gra de sorra solidari 
a la Marató de TV3. A més, entitats com 
l’Escola Sant Jordi o la residència l’Onada 
també han col·laborat amb la causa.
 Per una banda, el Poliesportiu Municipal 
Galetet va acollir divendres passat el Festi-
val Esportiu de Nadal, amb demostracions 
esportives a càrrec de la Secció Dance de 
l'AME, la Secció de Rítmica de l'AME, L'Es-
cola de Kenpo Luelmo Studios, el Club de 
Twirling de l'Ametlla de Mar i el Club Patí 
l'Ametlla de Mar. L'entrada tenia un cost de 
2 € de donatiu, que va permetre recaptar 

530 €.
 Quant al CEM la Cala va recollir diners 
per dos vies diferents, ja que oferia matrí-
cula gratuïta a canvi de donatius de 5 €. 
Aquesta campanya ha comportat 80 noves 
altes d’abonats i la recaptació de 475 €. A 
més, va organitzar dijous, dia 15, una jorna-
da esportiva i solidària per la mateixa causa, 
oferint activitats dirigides com zumba, step, 
hiit, tabata i ciclo karaoke, tant per a usuaris 
com per a no usuaris, amb donacions de 5€, 
recollint fins a 74 €.
 A més, la Secció de Rítmica de l’AME ha 
venut en les darreres setmanes calendaris 
solidaris, recaptant 500 € més.

 Per altra banda, l’Escola Sant Jordi va 
recaptar diners amb la Cantada de Nadales 
dels alumnes, assolint els 418,48 €. I per 
últim la residència l’Onada també va dur a 
terme el bingo solidari el passat 10 de de-
sembre i es van vendre manualitats fetes 
pels usuaris, recaptant 680 €. 
 De moment, entre totes les activitats 
s’han recaptat fins a 2.677 €.

D E S T A Q U E M
La Cala recull més de 2.500 € per a la Marató de TV3

de C O M U N I C A T S
▪ Secretaria informa que ha sortit publicat 
al perfil del contractant el plec de clàusules 
administratives del contracte de serveis 
de la "barra de bar de les Festes Majors 
Candelera 2023". El termini de presentació 
d'ofertes finalitza el 9  de gener de 2023 a les 
14h. Per més informació a l'Ebando.

▪ El CEM La Cala informa de l'oferta d'aquest 
Nadal, del 21 de desembre al 8 de gener de 
2023 per 26€, i amb l'opció de continuar 
amb matrícula gratuïta si obtens aquest 
abonament de Nadal. També comunica els 
horaris de les instal·lacions aquests dies 
de festa: dies 24, 25 i 26 de desembre i 6 
de gener tancat, el dia 31 obert de 9h a 
13h, el dia 5 de gener obert de 7 a 18h, la 
resta de dies obert en horari habitual. Més 
informació i inscripcions al CEM la Cala. Tel. 
977103897. cemlacala@ametllamar.cat 

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

▪ Serveis Socials informa que s’ha obert 
convocatòria per sol·licitar places del 
Programa de Termalisme de l’IMSERSO.
- Pels torns dels mesos de febrer a agost: 
Fins al dia 9 de gener de 2023.
- Pels torns dels mesos de setembre a 
desembre: Fins al dia 15 de maig de 2023.
Per més informació a l'Ebando o podeu 
consultar als Serveis Socials (977456008)

▪ 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  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.

Per una banda, l’Ateneu Calero ha reunit 
un grup d’artistes caleros i caleres al vol-
tant d’una exposició que pretén donar a 
conèixer les persones que aporten valor a 
la cultura local. Serà la tercera vegada que 
s’aposta per aquesta iniciativa, coincidint 
amb les dates festives de Nadal i Candelera.
 Aquest divendres a les 18 h de la tarda 
s’inaugurarà, al Centre d’Interpretació de la 
Pesca, aquesta exposició de pintura i foto-

grafia, organitzada per l’Ateneu Calero. L’ex-
posició es podrà visitar als matins d’11 h a 
13.30 h, els dies 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de 
desembre. I a partir del gener, tots els caps 
de setmana fins als dies de la Candelera que 
estarà oberta de l'1 al 5 de febrer.
 Per la seva banda, l'Associació Dones 
Endavant organitza una exposició de tre-
balls i treballs manuals feta per les sòcies al 
primer pis de la Casa del Mar, seu de les se-
ves activitats. Aquesta no és una exposició 
que s'hagi organitzat amb l'ànim de vendre, 
sinó de mostrar el que es fa durant l'any i 
captar l'atenció de potencials sòcies.
 L'exposició es pot visitar els dies 24, 27 i 
28 de desembre al matí d'11 h a 13 h i el dia 
28 també de tarda de les 18 h a les 20 h.

Artistes locals exposaran les seves obres al CIP, 
mentre que les Dones Endavant mostraran els 
seus treballs a la Casa del Mar

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l'Amet-
lla de Mar va perdre per 9 gols a 1 al camp 
del Gandesa, un resultat escandalós que 
deixa palesa la diferència d'intensitat i con-
centració amb la qual van jugar uns i altres.
 Als de l'Ametlla de Mar no els va arribar 
amb la bona dinàmica per competir-li la vic-
tòria al líder. L'objectiu del caleros davant 
del Gandesa era demostrar que poden ser 
un equip amb opcions a la categoria, tal com 
havien fet en els darrers partits, però no va 
ser suficient.
 Això ja es va veure al minut 1 quan el 
Gandesa ja marcava el primer gol desbara-
tant qualsevol plantejament. Els de l'Ametlla 
de Mar no van perdre la cara al partit fins 
que del minut 23 al 24, l'equip entrenat pel 
calero Ivan Romeu sentenciava amb el segon 
i el tercer gol. I abans del descans encara ar-

ribarien dos gols més.
 A la represa alguna cosa pareixia canviar 
amb el gol al 50 de Marc Brull però només 
fins al minut 75 quan van tornar a caure no-
vament els gols fins a establir un marcador 
dolorós de 9 a 1 en contra.
 Un partit per oblidar dels caleros que 
hauran de fer net com més aviat millor, de-
mostrar que només ha estat un accident. La 
competició s'atura fins al 7 de gener i ja hi 
haurà temps per analitzar el que va passar i 
veure com es pot revertir la situació perquè 
no torni a succeir. 
 El Gandesa amb aquesta victòria dona 
un cop de puny al damunt de la taula per 
continuar líder i mostrar a la resta dels equips 
que serà molt difícil destronar-lo d'aquesta 
posició. Els caleros es mantenen 5ns a la 
classificació amb 20 punts.

La Cala s'emporta un dolorós 9 a 1 al Gandesa

La Societat de Caça La Cala ha complert 
els 50 anys de vida. L’entitat va registrar 
el seu llibre d’actes un 19 de desembre de 
1972, tot i que la primera reunió en la qual 
es va aixecar acta i d’on va sortir la prime-
ra junta directiva, es va celebrar el 19 de 

setembre d’aquell mateix any.
 Per aquest motiu, la Societat de Caça 
La Cala va rebre un reconeixement el pas-
sat dijous en el transcurs de la Gala de l’Es-
port Ebrenc, de la mà del director territorial 
d'Esports i l'alcalde de l'Ametlla de Mar. 
Una gala que premia la trajectòria i el talent 
d’esportistes i entitats ebrenques.
 Durant aquests 50 anys, l’entitat només 
ha tingut sis presidents, José Vendrell, Ma-
nuel Brull, Martí Balfegó, Albert Forné, An-
dreu Margalef i Albert Bouzas, que ja fa 10 
anys que està en el càrrec i que al setembre 

va encetar un nou mandat.
 Tot i que actualment l’entitat comp-
ta amb 170 associats, en el transcurs 
d’aquests cinquanta anys la Societat de 
Caça La Cala ha arribat a superar els 300 
associats i no hi ha un relleu generacional. 
 Segons Albert Bouzas, president de 
l’entitat, «l’actual període coincideix amb la 
pitjor època pels aficionats a la caça».
 Els caçadors catalans han portat a ter-
me recentment una vaga d’activitat, en de-
sacord amb les mesures adoptades per les 
diferents administracions.

La Societat de Caça la Cala compleix el 50è aniversari de la seva fundació

La banda tribut de ‘El Canto del Loco’, 
‘DLocos’, serà el plat fort musical de la prò-
xima Festa Major de l’Ametlla de Mar de 
2023. La Candelera també comptarà amb 
les bandes de música locals ‘Nautilus’ o 
‘The Baldats’ i aposta per les orquestres 
de tarda, després de l’èxit de l’any passat.
 Èxits com ‘Zapatillas’, ‘La Madre de José’ 

o ‘Una foto en blanco y negro’ reviuran el 
pròxim 28 de gener amb el tribut de ‘El 
Canto del Loco’. Serà el preludi d’una Festa 
Major que també inclourà grup locals, com 
‘Nautilus’, ‘The Baldats’ o ‘Cràneos’.
 A més, seguint la dinàmica de l’any pas-
sat que per la covid no es podien fer con-
certs a la nit, el regidor de Festes, Jordi Llaó, 
ha avançat que «a banda de música de nit, hi 
haurà orquestres musicals com Di-versiones, 
que dinamitzaran les tardes». 
 Per últim, també s’ha avançat que en-
guany no hi haurà envelat, les actuacions 
musicals es duran a terme al Poliesportiu 
Municipal.

La música de ‘El Canto del Loco’ sonarà per a la 
Candelera 2023

L’Ametlla de Mar ha presentat el seu ca-
lendari gastronòmic per l’any 2023. La re-
gidoria de Turisme ja té tancada l’agenda 
pel pròxim any, que preveu totes les cites 
gastronòmiques consolidades al municipi. 
En total són 4 jornades gastronòmiques als 
restaurants, tres rutes de tapes pels bars i 4 
diades populars.
 La primera parada serà al febrer, concre-
tament del 10 de febrer al 12 de març, amb 
les Jornades de la Galera que es realitzen 
simultàniament a les quatre Viles Marineres 
de les Terres de l’Ebre. Una cita que s’engan-
xarà amb la ruta de tapes on ‘Tot s’hi val’, del 
10 al 19 de març, als bars de la població.
 La tonyina roja continuarà sent prota-
gonista, entre el 28 d’abril i el 14 de maig, 
amb les jornades als restaurants i la ruta de 
la Tapa Roja als bars. L’inici d’aquestes jorna-
des serà amb la Diada de la Tonyina Roja, els 

dies 29 i 30 d’abril.
 La següent proposta serà del 2 a l'11 de 
juny, on tindran lloc les Jornades dels Fideus 
Rossejats i la ruta de la Tapa Marinera, amb 
la Diada dels Fideus Rossejats, que serà el 
dia 4 de juny.
 Al mes de juny, del 2 al 4 de juny, s’es-
pera també celebrar la Fira de la Mar. En 
aquest sentit, la regidora de Turisme, Maite 
Boquera, ha avançat que «la Fira de la Mar 
vindrà amb novetats perquè volem continuar 
potenciant el comerç local i creiem que és un 
bon esdeveniment per fer-ho».
 I per últim, a l’octubre, del 6 al 15, hi 
haurà les Jornades del Peix de Llotja i l’Ar-
rossejat, amb la celebració de la Diada de 
l’Arrossejat el dia 14.

L’Ametlla de Mar 
presenta l’agenda 
gastronòmica pel 2023

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar im-
pulsarà l’arranjament del camí de Les 
Tres Cales, conegut popularment com 
la carretera del Ranxo, des del Pouet 
fins al Barranc del Torrent del Pi. Prop 
de 2 quilòmetres de via, durant els 
quals es pavimentarà i s’enxamparà 
diversos metres per millorar la seva 
accessibilitat.
 Els pressupostos de 2023, aprovats 
inicialment al passat ple de l’Ajunta-
ment, preveuen aquesta actuació de 
gran envergadura, que concretament 
pretén pavimentar 9.114 m2, al llarg de  
1,91 km, enxampant la via a 5 metres, 
uns 2,5 metres per carril.
 Es tracta de la via que dona accés 
a les platges i cales del municipi, molt 
transitada sobretot en època estival, i 
requereix una actuació de millora.
 «Durant el mandat hem intentat in-
cloure aquest projecte en diversos ajuts 
i finalment ha estat la Diputació de Tar-
ragona qui ha pogut donar resposta al 
finançament de l'actuació» apunta l'al-
calde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.
 El projecte és valorat en 150.000€, 
120.000 dels quals seran subvencio-
nats per la Diputació de Tarragona i els 
30.000 € restants a càrrec de les arques 
municipals. 
 A principis d’any es preveu disposar 
dels recursos, per tal d’iniciar el període 
de licitació de les obres. 
 A banda, aquesta setmana tam-
bé s’ha aprovat per junta de govern la 
rotonda de l’entrada del municipi, una 
obra subvencionada també per la Dipu-
tació que permetrà millorar l’accés.

L’Ajuntament farà 
una millora important 
a la carretera de Les 
Tres Cales 
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Aquest dimecres s’han acabat les clas-
ses als diferents centres educatius cale-
ros posant fi al primer trimestre del curs 
escolar. Durant aquests dies, el Nadal ha 
vestit de màgia els centres educatius. Els 
més menuts de la Llar d’Infants han rebut 
els patges, el Tronc i el Pare Noel, mentre 
que els més grans també han participat en 
la Cantada de Nadales.
 Els alumnes de l’Ametlla de Mar han 
començat aquest dijous les vacances de 
Nadal fins al pròxim 9 de gener.
 Abans d’acabar el trimestre, a l’Escola 
Sant Jordi, els alumnes han dut a terme di-
verses activitats nadalenques, com la Can-
tada de Nadales, que recull donacions per 
la Marató de TV3.
 La directora del centre, Fàtima Garcia, 

valora positivament el trimestre recor-
dant que s’ha pogut recuperar una línia a 
Infantil 3, però recorda que «l’inici de curs 
va ser difícil, a causa dels canvis en la nova 
llei d’educació, LOMLOE, que encara s’està 
implementant».
 En el cas de l’Institut Candelera, els 
alumnes han pogut realitzar la gran festa 
de Nadal i un partit de futbol entre els pro-
fessors. Segons ha explicat el director del 
centre, Benjamí Torné, «s’ha pogut fer tot 
amb normalitat».
 Els infants de la Llar d’Infants Xerinola 
han dedicat aquests dies de desembre a di-
verses tradicions nadalenques: la confecció 
de l’arbre de Nadal i d’un detall nadalenc 
per a les famílies, un pintacares, la rebuda 
dels patges reials i el Pare Noel i aquest di-
mecres han cagat el Tronc.
 La directora de la Llar, Consol Ferré, ex-
plica que «ha estat un trimestre molt positiu 
durant el qual s’ha iniciat el projecte dels avis 
de l’Onada».
 Des d’aquest dijous i fins al 5 de gener, 
la Llar ha començat el Taller de Nadal, ofe-
rint el mateix servei tot i que hi ha menys 
infants que durant la resta de l’any.

Butlletí Setmanal n. 417/  23 de desembre de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   Els xiquets i xiquetes de la Llar i de l'Escola van rebre el Pare Noel.

Els centres 
educatius caleros 
acaben el trimestre 
celebrant el Nadal

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

Les vacances escolars s'allargaran fins al pròxim 9 de gener.
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El bàsquet calero 
finalitza com a líder la 
1a volta 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va gua-
nyar dissabte passat per 66 a 80 a la pista 
del Vila-seca Rampers, assolint una victò-
ria que els permet mantenir-se líders una 
setmana més, just quan ja s'ha jugat tota 
la primera volta de la competició.
 Els caleros van ser superiors dissabtes 
al seu rival, el Vila-seca Rampers, dominant 
els dos primers quarts amb comoditat, fins 
al punt d'arribar al descans amb un mar-
cador de 25 a 45. Tot i que l'objectiu del 
segon temps era mantenir aquesta distàn-
cia, els locals van sortir molt agressius i van 
aconseguir reduir les diferències, apun-
tant-se el tercer parcial per 20 a 17. 

 A l'últim quart els caleros es van dedicar 
a contemporitzar amb la diferència a favor i 
mantenir un marcador que al final va ser de 
66 a 80. 
 Els caleros van tenir un encert des de 
la línia de tirs lliures del 61% convertint 16 
de 26 tirs lliures i encertant quatre cistelles 
des de la línia de tres punts. El màxim en-
cistellador de l'equip fou Pol Aguado amb 
30 punts.
 Ara la competició s'atura fins al 14 de 
gener.

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

Divendres:
≈18h: Inauguració de l'exposició d'artistes 
locals de l'Ateneu Calero, al Centre 
d'Interpretació de la Pesca.

Dissabte:
≈17h- Entrega de premis del Concurs 
d'Aparadors i Postals de Nadal. Seguidament 
cagarem el Tronc de Nadal i a les 18 h, 
Presentació de la Veritable Història del Pare 
Noel i la seva arribada a la plaça Nova.
≈ 24 h- Festa a la Carpa Bon Repós amb dj's 
Zoraida i Guilermo Argentó.

Diumenge:
≈18 h- Concert The Baldats a la Carpa Bon 
Repós.
≈24 h- Festa a la Carpa Bon Repós amb dj's 
Oscar Sánchez i Guillermo Argentó.

Nit de Cap d'Any
≈24 h- Festa a la Carpa Bon Repós

5 de gener
≈18 h - Arribada dels Reis d'Orient al port 
pesquer. Seguidament Cavalcada Reial fins 
al Poliesportiu, on s'iniciarà l'Espectacle amb 
entrega de regals.

Jornada majoritàriament positiva dels equips de 
futbol base, que aturarà l'activitat per les festes 

El Juvenil de la SCER de l'Ametlla de Mar 
que va avançar a dijous el partit al camp 
del Mora la Nova, va guanyar per 0 a 3 
amb gols de Sergi Arbó, Aleix Escoda i De-
nís Margalef. Amb aquesta victòria els de 
l'Ametlla de Mar se situen a la 5a posició 
de la classificació, però amb dos partits 
ajornats pendents de recuperar, el primer, 
dijous 22 o divendres dia 23 davant del 
Futbol Formatiu Terres de l'Ebre.
 Pel que fa al cadet de l'AME, nova vic-
tòria, en aquesta ocasió per 0 a 5 al camp 
del Mora la Nova amb gols d'Àlex Estrada, 
Genís Margalef, Jahvé Moreso, Sergi Gime-
no i Unai Iruela. Els caleros encara compar-
teixen la primera posició de la classificació 
amb el Batea amb 28 punts.
 Quant a l'Infantil, nova golejada en con-

tra davant de l'Amposta, líder de la competi-
ció, que després del 0 a 11, deixa una jorna-
da més als caleros a la cua de la classificació 
amb 2 punts. 
 L'Aleví va ajornar el seu partit davant del 
Jesús i Maria.
 En futbol escolar, debut amb victòria del 
benjamí Llobarrets a la 2a fase. Els caleros 
van guanyar per 3 a 1 a l'Aldeana. 
 Per la seva part, el prebenjamí Seitoni-
llos va golejar 16 a 2 al Camarles i té més a 
prop classificar-se entre els 4 primers per a 
la segona fase, ja que és 5è amb 15 punts i 
està a un sol punt de diferència.
 Ara la competició s'atura fins al cap de 
setmana del 7 i 8 de gener. Només equips 
com el juvenil o l’aleví, que recuperaran par-
tits ajornats, mantindran l'activitat.

Escaneja el QR per
accedir a totes les notícies i 
entrevistes de La Cala RTV
107.3 FM  

Victòria per la mínima dels veterans davant 
l'Aldeana

L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va guanyar per 1 
gol a 0 als veterans de l'Aldeana.
 Per la seva posició a la cua de la clas-
sificació, el partit no havia de tenir massa 
dificultats, tot i que algunes baixes a l'equip 
i l'expulsió d'Avram al minut 36, van compli-
car les coses.
 Tot i no portar gaire perill en atac, l'Al-

deana va resistir gairebé tota la primera 
part, ja que fins al minut 44 els caleros, 
mitjançant Xavi Margalef no van aconse-
guir marcar el primer i únic gol del partit. 
Amb l'1 a 0 es va arribar al descans.
 A la segona part de nou, domini calero 
però sense resultats de cara a porta fins al 
final del partit.
 Amb aquests tres nous punts, els cale-
ros ocupen la 6a posició de la classificació 
amb 10 punts.
 Els veterans de la Cala aprofitaran 
aquestes setmanes d’inactivitat a la lliga 
per recuperar el partit ajornat davant de 
l’Amposta a casa el dia 8 de gener i al camp 
del Tortosa el dia 15.

Sort diferent per als equips del Club 
de Petanca Tres Cales de l’Ametlla de 
Mar que diumenge posaven punt final 
a la seva trajectòria a la lliga.
 L'equip A que competeix a la 1a di-
visió, va perdre per 4 a 5 el partit que 
l'enfrontava a les pistes del parc públic 
de Tres Cales al Riba-Roja d’Ebre.
 L'equip A, després d'aquesta derro-
ta ha finalitzat 5è a la classificació amb 
18 punts. 
 Per la seva part, l'equip B, que com-
peteix a la 2a divisió, va guanyar per un 
contundent 9 a 0, l'Atletico Vendrell B 
en partit que també es va disputar a 
les pistes de Tres cales. Els de l’Amet-
lla s’han classificat en una meritòria 4a 
posició a la classificació final. 

El Club de Petanca 
finalitza la lliga en una 
5a posició a 1a divisió i 
una 4a a 2a divisió

L’esport a La Cala

Camp d'Esports
Dijous 29 de desembre (jornada de recuperació)
≈11h -ALEVÍ – Ulldecona
≈18h -JUVENIL –Jesus Catalonia

 

La programació nadalenca continua 
a l'Ametlla de Mar a aquest dissab-
te amb l'arribada del Pare Noel. Tot 
està preparat perquè els més petits 
puguin saludar-lo a la plaça Nova, a 
partir de les 18 h. Mitja hora abans, a 
les 17.30 h els xiquets també podran 
fer cagar el Tronc. 
 Prèviament com és tradició, es farà 
el lliurament de premis als guanyadors 
dels concursos d’Aparadors i de Pos-
tals de Nadal a les 17 h. 
 Les activitats continuaran a la car-
pa del parc del Bon Repòs. La nit del 
24 i la del 25 de desembre, el preu de 
l’entrada serà de 7 euros l'anticipada i 
9, a taquilla. En canvi, la tarda del dia 
de Nadal, la carpa obrirà portes gratuï-
tament a les 18 h. A la nit de Cap d’Any 
també hi haurà festa a la carpa del Bon 
Repòs, per un preu de 12 euros l'anti-
cipada, i 15, a taquilla.
 Per últim, el 5 de gener, l'arribada 
del vaixell que transportarà a Ses Ma-
jestats els Reis Mags d'Orient a l'Amet-
lla de Mar està prevista a les 18  h al 
Port Pesquer. Un cop desembarcats, 
tindrà lloc la Cavalcada Reial que fina-
litzarà al Poliesportiu Municipal Gale-
tet, on tindrà lloc un espectacle màgic. 
 La Bústia Reial estarà instal·lada a 
la plaça Nova entre el 27 de desembre 
i el 6 de gener.

Tot a punt per 
celebrar les 
festes de Nadal a 
l'Ametlla de Mar


