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La calera Daniela Álvarez, doble 
campiona de Catalunya de natació
La secció der Natació de l’AME de l’Ametlla 
de Mar va assolir 4 podis a la Final de Ca-
talunya dels Jocs Esportius Escolars que es 
va disputar a Tortosa, els millors resultats 
des que aquesta secció municipal es va po-
sar en marxa.
 Després dels bons resultats en les 
competicions comarcals i territorials, es 
van classificar 8 nadadors i nadadores per 
competir a les proves individuals, a més de 
dos equips per a les proves de relleus.
 En el cas de Daniela Álvarez, es va pro-
clamar campiona de Catalunya per parti-
da doble en categoria prebenjamí tant de 
25 m crol, com de 25 m braça. A més, Ian 
Margalef es va proclamar subcampió en 
categoria infantil en la prova de 100 m es-
quena, després d’entrar a la 2a posició. L’al-
tre podi correspon a la 3a posició de Núria 
Piñol Segarra a la categoria cadet, també en 
la prova de 100 m esquena.

Meritxell Flores, campiona de Ca-
talunya de patinatge en categories 
escolars
La patinadora calera Meritxell Flores va 
proclamar-se campiona de Catalunya de la 
categoria juvenil nivell A a la Final Nacional 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
que es va celebrar a Amposta.
 Meritxell no va ser l’única patinadora ca-
lera que va participar, ja que la van acompa-
nyar altres quatre patinadores, Carme Arbó, 
5a en categoria aleví nivell A, Àngels Llaó, 
9a a la categoria benjamí nivell A, Hannah 
Pallarès, 9a a la categoria infantil nivell A i 
Maria Llaó, 7a a la categoria infantil nivell B.
 A més, Hannah Pallarès, va participar 
també a l’Open BCN Avançat per als nivells 
8, 9 i 10 que va tenir lloc a Canet de Mar 
on va obtenir una 3a posició en la categoria 
infantil nivell 8.

Àngels Llaó, subcampiona de la Copa 
Catalunya de patinatge
Tres patinadores del Club Patí l’Ametlla de 
Mar es van classificar abans de l’estiu per 
participar a les finals de la Copa Catalunya 
en els seus respectius nivells.
 La patinadora calera Àngels Llaó La-
bòria es va classificar a la 2a posició a la 
categoria benjamí Nivell 5 a la final de la 
Copa Catalunya, que es va disputar a Roda 
de Barà el passat dia 2 d’octubre. Aquest 
resultat s’afegeix a la 4a posició assolida 
per Iris Aliau a la final de Nivell 4, que es va 
disputar a Mollerussa el 17 de setembre. 

Hannah Pallarès, subcampiona de la 
Copa Catalunya de patinatge
La patinadora calera Hanna Pallarès va 
quedar subcampiona de la Copa Catalunya 

de nivell 8 a la final, que va tenir lloc dis-
sabte passat dia 8 d’octubre al Poliesportiu 
Municipal Galetet.
 El bon resultat de Pallarès s’uneix als de 
les seves companyes Àngels Llaó i Iris Aliau 
en els seus respectius nivells.
 El Club Patí l’Ametlla de Mar ha finalit-
zat la temporada amb dos subcampionats, 
els de Hannah Pallarès en categoria infantil 
Nivell 8, Àngels Llaó en benjamí Nivell 5 i 
Iris Aliau en benjamí Nivell 4.

El pàdel finalitza 2n a la lliga amb 
l’ascens assegurat
L’equip federat de pàdel del Club de Ten-
nis l’Ametlla de Mar ha finalitzat en segona 
posició, només per darrere del Bahia Mar 
de la Ràpita, la seva participació en la 4a 
categoria provincial de la Lliga Catalana de 
Pàdel.
 Els caleros, en la seva primera partici-
pació  federada, no només han acon-
seguit una meritòria segona posició final, 
sinó que en classificar-se entre els quatre 
primers, assoleixen l’ascens de categoria. 
És a dir, que la pròxima temporada jugaran 
a la 3a Catalana. 
 De cara a la pròxima temporada ja s’es-
tà parlant de poder federar un altre equip 
masculí i un de femení. 

El Circuit de Calafat acull la 2a prova 
de la Copa d’Espanya de Rallycross
El Circuit de Calafat acull el 19 de novembre 
el 2n Trofeu CERX Calafat, prova puntuable 
per a la Copa d’Espanya de Rallycross, que 
en aquesta ocasió serà oberta al públic i 
amb entrada gratuïta.
 En aquesta segona ocasió el públic 
podrà accedir i de manera gratuïta a la 
celebració del 2n Trofeu CERX Calafat de 
Rallycross puntuable per a la Copa d’Espa-
nya de Rallycross i per al Trofeu Catalunya. 
El passat mes de juny es va disputar el 1r 
trofeu, però l’organització va decidir que 
fos a porta tancada per posar a prova les 
mesures de seguretat, donat que era la pri-
mera vegada que es disputava una compe-
tició oficial d’aquesta modalitat a les instal-
lacions de l’Ametlla de Mar.
 Aquest nou certamen comptarà amb 
quatre categories, CRX1 i CRX2, Car Cross 
i Júnior Car Cross, per a joves de 14 a 17 
anys. 
 La unió de forces de la Federació Cata-
lana d’Automobilisme, el Circuit de Calafat i 
V-Line, empresa organitzadora, ha fet pos-
sible la posada en marxa d’aquesta compe-

tició encara poc estesa i coneguda al nostre 
país.

Àlex Arbó, subcampió a Euskadi amb 
la selecció catalana
El patinador calero Àlex Arbó va quedar 
subcampió de la seva categoria a la Copa 
Euskadi, que va tenir lloc a la localitat bis-
caïna d’Amorebieta, formant part de la Se-
lecció Catalana de Patinatge Artístic.
 El jove patinador calero, va classificar-se 
finalment per formar part de l’expedició de 
la Federació Catalana de Patinatge en la ca-
tegoria juvenil, tot i tenir Nivell 8, mentre 
que la resta de components de la selecció 
i participants de la copa, tenien nivell 10 i 
11.
 Així i tot, el calero va fer una gran actu-
ació i va aconseguir el subcampionat de la 
seva categoria.
 Aquesta és la primera ocasió en la qual 
un patinador del Club Patí l’Ametlla de Mar 
és seleccionat per la Federació catalana de 
Patinatge Artístic.

Marc Beltran, campió de Catalunya 
de Resistència amb kàrting
El pilot calero Marc Beltran es va proclamar 
campió de l’Endurance Kàrting Cup equi-
valent al Campionat de Catalunya de Re-
sistència que es va disputar diumenge 27 
de novembre a Sallent.
 El Campionat de Catalunya de Resis-
tència consta d’una cursa de dues hores 
amb la participació d’equips de dos pilots 
amb parada obligatòria a boxes.
 Marc Beltran, que no va poder fer els 
entrenaments a causa d’un episodi de fe-
bre, 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 finalitzar la cursa entre els 
tretze equips participants.
 Anteriorment, Marc s’havia proclamat 
campió de l’Open Kart al circuit internacio-
nal d’Osona el passat 20 de novembre.
 El pilot calero finalitza la temporada 
amb un campionat de Catalunya de Resis-
tència i un subcampionat de Catalunya de 
Velocitat.

S’inaugura el nou Karting Calafat
El Circuit Calafat ha estrenat un karting de 
700 metres situat dins de les instal·lacions 
del mateix circuit. Els amants de la velocitat 
ja poden gaudir de la millor experiència de 
conducció en karts amb una àmplia flota 
de Sodi GT5, un tipus de kart que llueix 
un motor honda de 270cc i una velocitat 
màxima de 80 km/h.
 El nou circuit per karts compta amb 
diverses corbes de dreta a esquerra, dues 
xicanes i un traçat que requereix màxima 
concentració i adrenalina pura. 

Comencen les obres de la Biblioteca
Aquest febrer han començat les obres de 
la nova Biblioteca Municipal de l’Ametlla de 
Mar, situada al parc del Bon Repòs.
 La nova biblioteca està prevista que 
ocupi una superfície total de prop de 1.000 
m², dividida en dues plantes i el termini de 
la seva construcció és de 18 mesos. L’equi-
pament disposarà d’una àrea dedicada als 
infants, d’ordinadors amb accés a internet 
i wifi gratuït per als usuaris, i de diferents 
espais i serveis per públic adult i joves. 
Dins l’edifici, a més de la mateixa biblioteca, 
també es projecten altres espais com sales 
d’exposicions o d’estudi, de manera que es 
convertirà en un espai sociocultural de re-
ferència per als ciutadans de la població.
 El projecte serà subvencionat majorità-
riament pel Departament de Cultura de la 
Generalitat (400.000 €) i la Diputació de 
Tarragona (209.206 €). 

S’obre un supermercat a Tres Cales
Fragadis, el grup que opera amb les ense-
nyes SPAR i EUROSPAR, ha obert, aquest 
febrer, un establiment a les Tres Cales.
 Amb una superfície de 1.200 m², EU-
ROSPAR arriba a l’Ametlla de Mar i ho fa 
concretament a la cantonada entre els car-
rers Brollador i L’arc de Sant Martí, a l’altre 
costat de la carretera del Centre Comercial.
 L’establiment suposa un incentiu co-
mercial en la urbanització i el municipi amb 
una vintena de nous llocs de treball. 

L’Ajuntament arriba a un acord amb 
Lidl
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha arri-
bat a un acord amb la cadena Lidl Super-
mercats SAU, que suposarà la instal·lació 
d’un establiment comercial a l’entrada del 
municipi i alhora la suspensió i retirada del 
contenciós interposat contra l’Ajuntament, 
l’any 2018, que buscava urbanitzar la tota-
litat del Sector 22b1 i obtenir la llicència de 
construcció.
 En els pròxims mesos, Lidl instal·larà un 
supermercat a l’entrada del municipi amb 
aparcament inclòs, que se situarà al costat 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. 
 La instal·lació del nou equipament co-
mercial suposarà una inversió al municipi 
de 5 milions d’euros i la creació d’una vin-
tena de llocs de treball. 

El parc del Bon Repòs passarà a ser 
definitivament municipal
A l’abril, l’Ajuntament va arribar a un acord 
d’expropiació, amb els propietaris de l’hotel 
Bon Repòs, per adquirir, finalment, el ter-
reny del parc Bon Repòs. D’aquesta ma-
nera, 11.000 m2 passen a ser de titularitat 
municipal i finalitza un procés històric de 
negociacions i entrebancs entre ambdues 
parts, de gairebé 15 anys.
 Tot es remunta el 2008, en el moment 
de la redacció inicial del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) de 2010, quan 
els propietaris de l’hotel i l’Ajuntament van 
pactar la cessió dels terrenys per conver-
tir-los en una zona verda. A canvi, l’Ajun-
tament havia d’efectuar un pagament de 
600.000€ pel cessament de l’activitat de 
l’hotel, els drets per construir 100 habitat-
ges a la zona i una permuta per edificar 233 
apartaments a Marina Sant Jordi.
 El 2016, però, aquesta operació urba-
nística a Marina Sant Jordi i a la zona del 
parc va ser anul·lada pel Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, després que 
els veïns de la urbanització presentessin 
un contenciós, perquè els terrenys on es 
pretenia construir eren qualificats de zona 
d’equipaments.
 A conseqüència de l’anul·lació, des del 
POUM del 2017, ambdues parts han estat 
negociant per arribar a un acord que consis-
teix en el pagament de 2 milions 600.000€ 
per l’adquisició de la propietat municipal 
del terreny, que seran pagats fraccionada-
ment: 600.000€ enguany i una quantitat de 
400.000€ cadascun dels 5 anys següents.

Es pavimenten diferents carrers de la 
urbanització de Les Tres Cales
Durant el mes de juny han tingut lloc les 
obres d’asfaltatge d’una part important dels 
carrers de la urbanització Tres Cales.
 Les obres han consistit a netejar, picar 
els clots i guals, igualar el terreny i l’aixe-
cament de les tapes de sanejament. Con-

cretament s’ha actuat a carrers principals i 
d’altres que estan en molt mal estat, com 
l’av. CalaForn, av. Tres Cales, av. del Mar, 
carrer de la Caleta o carrer Cala Vidre. En 
total 18.300 m2 d’aglomerat asfàltic, per 
aconseguir més durabilitat. Una inversió de 
231.769 € a través del Pla d’Actuació Mu-
nicipal de la Diputació de Tarragona.
 A l’abril també va tenir lloc la pavimen-
tació a diferents trams dels carrers Tramun-
tana, Cambrils i Tord. Aquest projecte va ser 
valorat per 18.000 €, 9.000 dels quals són 
subvencionats per la Generalitat, a raó dels 
danys ocasionats pels aiguats del 20 i 21 
d’octubre de 2018. En aquest cas es van 
pavimentar 1.300 m2 amb un doble tracta-
ment de reg asfàltic.

S’invertiran prop de 20 milions al po-
lígon industrial per construir les naus 
de dues empreses d’aqüicultura
Per una banda, la piscifactoria d’orades i 
llobarros de l’Ametlla de Mar, Acuidelta, 
continua endavant amb el seu pla d’imple-
mentació al municipi. Enguany, l’empresa 
ha ampliat el nombre de gàbies a la pisci-
factoria i ha iniciat els treballs de construc-
ció d’una nova nau al polígon industrial del 
municipi, -que entrarà en funcionament a 
principis de l’any vinent-, per tal de disposar 
d’una planta d’envasat al municipi. La nova 
nau tindrà uns 900 m2 i comptarà amb una 
desena de persones a la plantilla. L’empresa 
ha invertit 2 milions d’euros per tirar enda-
vant aquesta nova nau.
 Per altra banda, Balfegó continua amb 
la construcció de les noves instal·lacions. El 

  Asfaltatge carrers de Tres Cales.

  Nova nau Acuidelta.

  Una de les noves instal·lacions de Balfegó.



C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Festes informa que per la Nit 
de Cap d’Any, s’obrirà la carpa de Bon Repòs fins 
a les 6 h. També recorda que el dia 5 de gener 
tindrà lloc la rebuda dels Reis Mags d’Orient, 
la cavalcada i l’espectacle màgic. Les famílies 
que vulguin rebre regals han d’inscriure’s al 4 
de gener, de 9 a 12 h al poliesportiu. Per més 
informació a l’Ebando. 

▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar des 
d’aquest divendres fins al divendres 6 de gener 
és la farmàcia J.Ruiz. La farmàcia de guàrdia 
amb reforç el dissabte serà la R. Olivella. Del 6  
al 13 de gener estarà en guàrdia la R. Olivella.
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2019, davant de l’incendi que va tenir lloc 
el 2018 a la seu central de l’empresa, va ini-
ciar les obres de la nau congelador on em-
magatzemar fins a 8.500 tones de peix per 
alimentar les tonyines que engreixen a les 
seves instal·lacions marines. Paral·lelament a 
aquesta nau, també s’ha començat a cons-
truir la segona nau on s’ubicarà la seu de Bal-
fegó i on es farà el processament de tonyina 
roja. En total, l’empresa farà una inversió de 
16 milions d’euros al polígon industrial de la 
població i generarà nous llocs de treball.

La Cala mostra suport amb Ucraïna
Diverses entitats i administracions locals han 
impulsat iniciatives solidàries per poder envi-
ar material necessari a Ucraïna i així ajudar als 
seus habitants que estan en guerra. És el cas 
de l’Escola Sant Jordi que va dur a terme el 
mercat solidari d’aliments recollits a l’hort. En 
total es van recollir 500 €, que van ser desti-
nats a la compra de medicaments i productes 
de primers auxilis per enviar-los al país.
 Per altra banda, també va tenir lloc una 
iniciativa solidària des de la junta de la secció 
esportiva de la SCER que va decidir convertir 
el partit del 1r equip davant del Flix, en una 
acció humanitària a favor d’Ucraïna.
 A més, es va posar en marxa la recollida 
de material a la planta baixa de l’Ajuntament.

Primera fase del soterrament del ca-
blejat aeri de la plaça de l’Olivera
L’Ajuntament ha iniciat una actuació per so-
terrar el cablejat aeri de la plaça de l’Olive-
ra. D’aquesta manera, els pals de fusta que 
sustenten el cablejat quedaran eliminats i els 
cables penjats passaran a ser història. 
 Després del projecte de millora dels vol-
tants de la plaça de l’Olivera, que es va dur 
a terme l’any passat, amb la pintada artística, 
la peatonalització del carrer Candela, el Nou 
i el Concepció Arenal i el soterrament del ca-
blejat aeri del carrer Candela, l’Ajuntament 
vol continuar adequant i millorant la imatge 
d’aquesta zona, amb el soterrament del ca-
blejat aeri que envolta la plaça.
 L’actuació consisteix en obrir rases per 
soterrar els cables aeris de la xarxa elèctrica 
i telefònica i es divideix en dues fases: una 
primera fase que ha afectat la costera de 
Sant Roc i el carrer Llibertat i que va finalitzar 
abans de Setmana Santa. Ara cal emprendre 
la segona fase per finalitzar l’obra.

Es traslladen els contenidors de Cer-
vantes al solar dels Països Catalans
La brigada municipal de l’Ametlla de Mar ha 
traslladat els contenidors del carrer Cervan-
tes al solar del carrer Països Catalans, els 
propietaris del qual, recordem que, van acor-
dar, el passat mes de març, un contracte de 
lloguer amb l’Ajuntament a canvi de la seva 
adequació.

 Durant el mes d’abril, la brigada munici-
pal ha estat treballant per adequar aquesta 
parcel·la, d’uns 150 m2, que constava d’una 
planta baixa i un pati. En total, el solar acull 
una illa de sis contenidors de recollida selec-
tiva de residus. L’objectiu d’aquest trasllat ha 
estat millorar el servei d’escombraries i de re-
collida selectiva i alhora donar millor imatge 
del municipi.

S’instal·len les primeres plaques foto-
voltaiques per autoconsum municipal
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha instal·lat 
plaques solars fotovoltaiques a la coberta de 
la nau de la brigada que donaran electricitat 
a diverses dependències municipals. 
 L’objectiu és reduir el consum elèctric 
provinent de la xarxa, així com millorar l’efi-
ciència energètica de l’edifici i potenciar l’ús 
d’energies renovables.
 La instal·lació fotovoltaica generarà elec-
tricitat a tres dependències municipals, situ-
ades a la nau: la brigada, la Policia Local i el 
Servei d’Urgències Municipal. 
 El pressupost d’aquest projecte és de 
23.522 € i és subvencionat un 85% aproxi-
madament per la Generalitat.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar se-
gueix un any més sense augmentar 
impostos
Durant l’any 2022, l’equip de govern muni-
cipal de l’Ametlla de Mar ha continuat fent 
esforços per no augmentar impostos dels 
ciutadans i alhora reduir el deute, tot i haver 
d’assumir encara sentències econòmiques 
desfavorables d’antics mandats. Actualment 
se situa la previsió del deute viu en 119 %, 
en comparació als percentatges elevats dels 
darrers anys. 
 Així ho va explicar l’equip de govern du-
rant una nova reunió informativa, celebrada 
enguany i oberta a totes les veïnes i els veïns. 
La Covid-19 va obligar a aturar aquestes as-
semblees obertes, convocades habitualment 
per l’equip de govern, que permeten analit-
zar la situació econòmica i urbanística de la 
població. 

Avancen els projectes de depuració 
d’aigües 
Entre els projectes que s’estan duent a terme 
hi ha el de la nova depuradora de les urba-
nitzacions nord i Almadrava i el projecte de la 
modificació de l’actual depuradora d’aigües 
residuals, juntament amb el projecte de mo-
dificació i millora de l’emissari submarí. Es 
tracta de tres accions molt rellevants per al 
municipi que cobrirà una mancança històrica. 
Es preveu tenir la licitació de les obres durant 
l’any 2023.
 D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat 
definitivament el Pla de Millora Urbana de 
Sant Jordi i s’ha procedit a la licitació del pro-

jecte d’urbanització de reparcel·lació. 

La revisió del PDU de la Generalitat 
afecta 5 sectors i 244 ha. del municipi
El 27 de juliol el Departament de Polítiques 
Digitals i Territori va aprovar inicialment el 
Pla Director Urbanístic (PDU), que afecta la 
línia de costa entre Malgrat de Mar i Alcanar, 
completant la revisió del planejament urba-
nístic del litoral català i frenant la construcció 
de, 46.800 nous habitatges, gairebé la mei-
tat dels 106.000 previstos fins ara.
 A l’Ametlla de Mar es veuen afectats 
els sectors 22b1, ampliació amb 39,13 ha. 
i 2.348 habitatges, el G5 Port Olivet amb 
66,01 ha. i 66 habitatges, Auxiliar de serveis 
Calafat amb 53,56 ha., el K1 amb 78,79 ha. 
i 1.734 habitatges i Artilleria Torrent del pi 
amb 6,86 ha. i 46 habitatges.
 L’alcalde Jordi Gaseni va manifestar que 
el Pla encara no és definitiu, que han tingut 
diverses trobades amb la Generalitat i que 
s’estan informant, però sobretot, va tranquil-
litzar a la població respecte al futur urbanís-
tic del municipi. 

L’Ajuntament fa efectiva la compra del 
solar annex al CAP per la seva ampliació
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha fet 
efectiva la compra del solar annex al Centre 
d’Atenció Primària. Ara, l’Ajuntament la cedi-
rà a la Generalitat, perquè el departament de 
Salut pugui procedir amb l’ampliació del cen-
tre sanitari, que permetrà millorar i dotar de 
més recursos i serveis sanitaris als ciutadans.
 La parcel·la annexa al CAP ja és propie-
tat municipal. El passat mes de maig es va 
signar un acord de compravenda amb els 
propietaris d’aquesta parcel·la situada al car-
rer Llibertat número 70, i aquest dimecres 
s’ha adquirit definitivament per un valor de 
400.000 €.
 En aquest espai es comptarà amb prop 
de 300 m² per planta, amb una planta baixa i 
dos pisos, que ampliarà així el centre sanitari 
a 819 m² més.
 Amb aquesta ampliació, el centre té l’ob-
jectiu d’adequar els recursos físics a les ne-
cessitats assistencials de la població de l’Àrea 
Bàsica de Salut, és a dir, oferir un millor servei 
d’atenció al client, tant a recepció com a con-
sulta i solucionar així els problemes històrics 
de manca d’espai que afecten principalment 
en aquestes dues zones.

S’inicien les obres de les noves pistes 
de pàdel
Aquest setembre han començat les obres 

de construcció de les noves pistes de pàdel 
cobertes, al complex esportiu municipal. Una 
actuació que es preveu que s’allargui fins a 
finals d’any. D’aquesta manera, l’any vinent 
els aficionats al pàdel ja podran entrenar l’es-
port, faci vent o faci pluja, en aquestes pistes 
cobertes.
 Un total de tres pistes cobertes que ani-
ran situades dalt de les pistes de tenis, amb 
la voluntat de permetre una millor utilització 
de l’espai al costat de les pistes de tenis.
 El projecte és valorat en 284.000 €, el 
50% del qual és subvencionat per Enresa. 

S’obre el nou vial del carrer Camarles 
Amb l’arribada del nou curs escolar finalitza 
l’actuació del nou vial del carrer Camarles. Es 
tracta del tram que comprèn el carrer Hort 
d’Albacar fins a l’11 de setembre, que estava 
sense urbanitzar i s’ha adequat integralment 
creant un nou vial. La circulació és d’una úni-
ca direcció i permet l’estacionament de més 
d’una vintena de vehicles.
 Els treballs han consistit en l’anivellament 
del terreny, la instal·lació de diversos serveis 
com l’aigua i el clavegueram, la plantació d’ar-
bres i l’habilitació d’una calçada i voreres amb 
la posterior pavimentació amb asfalt.
 El projecte, finançat majoritàriament pel 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Dipu-
tació de Tarragona, ha tingut un cost final de 
157.632 € amb IVA. 

Es reparen diversos trams de la xarxa 
de sanejament i d’aigua potable
L’Ajuntament ha dut a terme la reparació de 
40 metres lineals de la xarxa de sanejament i 
aigua potable a un tram del carrer Pau Casals, 
concretament, des de l’Avinguda de l’Amistat 
Hispano Italiana fins al carrer de Benidorm. 
Una actuació valorada en 32.000 €, finança-
da majoritàriament per una subvenció de la 
Diputació de Tarragona.
 També al setembre es van reparar 40 
metres lineals de la xarxa de clavegueram i 
aigua potable al carrer del Vent i del Pont, en 
aquest cas amb recursos propis. 
 La intenció és millorar la xarxa de clave-
gueram, sanejament i aigua potable del mu-
nicipi, envellida i deteriorada per la manca de 
manteniment durant molts anys. De fet, és 
la continuació de prop d’un miler de metres 
de canonades que s’han anat reparant en els 
últims anys.

L’Ametlla de Mar estrena nova pàgina 
web de turisme

S’ha estrenat  el nou portal web de Turisme 
de l’Ametlla de Mar. Es tracta d’una nova 
eina per a potenciar els recursos i serveis del 
municipi i alhora ajudar totes les empreses i 
establiments turístics del poble a donar-se a 
conèixer. A més, s’ha volgut donar un gran 
valor a les imatges i s’ha adaptat per po-
der-ho visualitzar des de dispositius mòbils.
 El portal www.visitametllademar.com 
s’ha renovat completament, amb un nou 
disseny molt visual i dinàmic i una navegació 
més intuïtiva i accessible per a tothom.

Llum verda inicial a la rotonda d’accés 
al nucli urbà
La Diputació de Tarragona ha aprovat inicial-
ment el projecte de rotonda a la intersecció 
de la carretera TV-3025 i L’Av. Part de Cala a 
l’Ametlla de Mar. Es tracta de la rotonda pro-
jectada a la intersecció de la TV-3025 amb 
l’Av. Part de Cala i l’accés a la població pel 
pont superior de la via del tren o el que co-
neixem com la petita rotonda de la bàscula.
 El projecte té un pressupost d’execució 
per contracta de 393.818,70 € i consistirà en 
millorar la circulació de vehicles a la zona. Per 
una part, hi ha l’entrada (i sortida) al poble de 
la TV-3015 i, per altra part, l’antic camí de les 
Cadenes, actualment Av. Part de Cala, que 
baixa fins a la zona portuària. Aquest encre-
uament és molt transitat i de moment, hi ha 
una petita una rotonda provisional que regu-
la els accessos al nucli urbà, la zona portuària, 
la Part de Cala i zona de Ribes Altes.

En marxa el nou vial de l’entrada del 
municipi 
Aquest octubre s’han iniciat les obres del 
nou vial que donarà continuïtat al camí sense 
urbanitzar que uneix la comissaria dels Mos-
sos i el Mercadona per darrere, paral·lel a la 
carretera d’accés al nucli urbà TV-3025.
 L’obra està valorada en 512.354 €, que 
corresponen a l’aportació del Lidl a l’Ajunta-
ment, en concepte de la liquidació provisio-
nal dels costos d’urbanització, tal com es va 
acordar al conveni entre ambdues parts.
 Així es treballarà en un total de 2.650 m². 
Una longitud total de 265 m i 10 m d’am-
plada, 4 m dels quals de zona de vianants i 
2 carrils per vehicles de 3 metres cadascun. 
L’obra consistirà en enderrocs, moviments 
de terres a més de la pavimentació i senyalit-
zació del lloc. També s’implementarà un nou 
servei d’aigües pluvials i es connectaran els 
extrems de la xarxa d’abastament i d’enllu-
menat públic. La construcció del vial té un 

El Butlletí Setmanal no tornarà fins al 
divendres 13 de gener de 2023.  Bones Festes!

R E S U M  D E  L ’ A N Y  2 0 2 2

previsió de termini de 13 setmanes.

Bon Preu projecta obrir un establiment 
comercial a l’entrada del municipi
La cadena de supermercats catalana Bon 
Preu i Esclat ha estat l’empresa que ha mos-
trat interès per comprar la parcel·la municipal 
del sector 22b1, que l’Ajuntament va posar a 
la venda obrint un procés de licitació, al pas-
sat mes de setembre. En les properes setma-
nes, s’obriran les pliques per tal d’avançar en 
l’adjudicació i finalitzar el procés de licitació.
 Es tracta de la parcel·la assenyalada amb 
el número 2 en el plànol de finques adjudi-
cades en el projecte de reparcel·lació del pla 
parcial urbanístic del sector 22b1, situada 
entre la comissaria dels Mossos d’Esquadra i 
el centre comercial Mercadona. Una parcel·la 
adjunta a la ja adquirida per Lidl, al costat de 
l’accés a l’Ametlla de Mar per la TV-3025.
 L’Ajuntament està pendent d’un conten-
ciós interposat pel grup de Ciutadans per 
poder avançar amb la venda de la parcel·la.

L’Ametlla de Mar vol convertir les 
antigues oficines del port en un espai 
enogastronòmic
L’edifici situat al carrer Batlle Pijoan, número 
50, -on antigament hi havia instal·lades les 
oficines del port i que s’ha remodelat recent-
ment-, ha passat a mans de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar. Ports de la Generalitat, que 
era propietari de l’edifici, ha aprovat la con-
cessió a l’Ajuntament d’aquest espai, on s’hi 
vol desenvolupar un projecte enogastronò-
mic per donar a conèixer la cuina tradicional 
i els productes del mar, però també la seva 
vinculació amb l’enologia i el món del vi. 
 Es tracta d’un projecte anomenat ‘Espai 
Cuina de Mar’ que vol oferir tallers, cursos i 
classes pràctiques sobre cuina marinera, per 
ensenyar, a grans i petits, les receptes més 
tradicionals de la Cala. Un punt de trobada 
que vol posar en valor la gastronomia i la tra-
dició pesquera del municipi.



C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Festes informa que per la Nit 
de Cap d’Any, s’obrirà la carpa de Bon Repòs fins 
a les 6 h. També recorda que el dia 5 de gener 
tindrà lloc la rebuda dels Reis Mags d’Orient, 
la cavalcada i l’espectacle màgic. Les famílies 
que vulguin rebre regals han d’inscriure’s al 4 
de gener, de 9 a 12 h al poliesportiu. Per més 
informació a l’Ebando. 

▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar des 
d’aquest divendres fins al divendres 6 de gener 
és la farmàcia J.Ruiz. La farmàcia de guàrdia 
amb reforç el dissabte serà la R. Olivella. Del 6  
al 13 de gener estarà en guàrdia la R. Olivella.
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2019, davant de l’incendi que va tenir lloc 
el 2018 a la seu central de l’empresa, va ini-
ciar les obres de la nau congelador on em-
magatzemar fins a 8.500 tones de peix per 
alimentar les tonyines que engreixen a les 
seves instal·lacions marines. Paral·lelament a 
aquesta nau, també s’ha començat a cons-
truir la segona nau on s’ubicarà la seu de Bal-
fegó i on es farà el processament de tonyina 
roja. En total, l’empresa farà una inversió de 
16 milions d’euros al polígon industrial de la 
població i generarà nous llocs de treball.

La Cala mostra suport amb Ucraïna
Diverses entitats i administracions locals han 
impulsat iniciatives solidàries per poder envi-
ar material necessari a Ucraïna i així ajudar als 
seus habitants que estan en guerra. És el cas 
de l’Escola Sant Jordi que va dur a terme el 
mercat solidari d’aliments recollits a l’hort. En 
total es van recollir 500 €, que van ser desti-
nats a la compra de medicaments i productes 
de primers auxilis per enviar-los al país.
 Per altra banda, també va tenir lloc una 
iniciativa solidària des de la junta de la secció 
esportiva de la SCER que va decidir convertir 
el partit del 1r equip davant del Flix, en una 
acció humanitària a favor d’Ucraïna.
 A més, es va posar en marxa la recollida 
de material a la planta baixa de l’Ajuntament.

Primera fase del soterrament del ca-
blejat aeri de la plaça de l’Olivera
L’Ajuntament ha iniciat una actuació per so-
terrar el cablejat aeri de la plaça de l’Olive-
ra. D’aquesta manera, els pals de fusta que 
sustenten el cablejat quedaran eliminats i els 
cables penjats passaran a ser història. 
 Després del projecte de millora dels vol-
tants de la plaça de l’Olivera, que es va dur 
a terme l’any passat, amb la pintada artística, 
la peatonalització del carrer Candela, el Nou 
i el Concepció Arenal i el soterrament del ca-
blejat aeri del carrer Candela, l’Ajuntament 
vol continuar adequant i millorant la imatge 
d’aquesta zona, amb el soterrament del ca-
blejat aeri que envolta la plaça.
 L’actuació consisteix en obrir rases per 
soterrar els cables aeris de la xarxa elèctrica 
i telefònica i es divideix en dues fases: una 
primera fase que ha afectat la costera de 
Sant Roc i el carrer Llibertat i que va finalitzar 
abans de Setmana Santa. Ara cal emprendre 
la segona fase per finalitzar l’obra.

Es traslladen els contenidors de Cer-
vantes al solar dels Països Catalans
La brigada municipal de l’Ametlla de Mar ha 
traslladat els contenidors del carrer Cervan-
tes al solar del carrer Països Catalans, els 
propietaris del qual, recordem que, van acor-
dar, el passat mes de març, un contracte de 
lloguer amb l’Ajuntament a canvi de la seva 
adequació.

 Durant el mes d’abril, la brigada munici-
pal ha estat treballant per adequar aquesta 
parcel·la, d’uns 150 m2, que constava d’una 
planta baixa i un pati. En total, el solar acull 
una illa de sis contenidors de recollida selec-
tiva de residus. L’objectiu d’aquest trasllat ha 
estat millorar el servei d’escombraries i de re-
collida selectiva i alhora donar millor imatge 
del municipi.

S’instal·len les primeres plaques foto-
voltaiques per autoconsum municipal
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha instal·lat 
plaques solars fotovoltaiques a la coberta de 
la nau de la brigada que donaran electricitat 
a diverses dependències municipals. 
 L’objectiu és reduir el consum elèctric 
provinent de la xarxa, així com millorar l’efi-
ciència energètica de l’edifici i potenciar l’ús 
d’energies renovables.
 La instal·lació fotovoltaica generarà elec-
tricitat a tres dependències municipals, situ-
ades a la nau: la brigada, la Policia Local i el 
Servei d’Urgències Municipal. 
 El pressupost d’aquest projecte és de 
23.522 € i és subvencionat un 85% aproxi-
madament per la Generalitat.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar se-
gueix un any més sense augmentar 
impostos
Durant l’any 2022, l’equip de govern muni-
cipal de l’Ametlla de Mar ha continuat fent 
esforços per no augmentar impostos dels 
ciutadans i alhora reduir el deute, tot i haver 
d’assumir encara sentències econòmiques 
desfavorables d’antics mandats. Actualment 
se situa la previsió del deute viu en 119 %, 
en comparació als percentatges elevats dels 
darrers anys. 
 Així ho va explicar l’equip de govern du-
rant una nova reunió informativa, celebrada 
enguany i oberta a totes les veïnes i els veïns. 
La Covid-19 va obligar a aturar aquestes as-
semblees obertes, convocades habitualment 
per l’equip de govern, que permeten analit-
zar la situació econòmica i urbanística de la 
població. 

Avancen els projectes de depuració 
d’aigües 
Entre els projectes que s’estan duent a terme 
hi ha el de la nova depuradora de les urba-
nitzacions nord i Almadrava i el projecte de la 
modificació de l’actual depuradora d’aigües 
residuals, juntament amb el projecte de mo-
dificació i millora de l’emissari submarí. Es 
tracta de tres accions molt rellevants per al 
municipi que cobrirà una mancança històrica. 
Es preveu tenir la licitació de les obres durant 
l’any 2023.
 D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat 
definitivament el Pla de Millora Urbana de 
Sant Jordi i s’ha procedit a la licitació del pro-

jecte d’urbanització de reparcel·lació. 

La revisió del PDU de la Generalitat 
afecta 5 sectors i 244 ha. del municipi
El 27 de juliol el Departament de Polítiques 
Digitals i Territori va aprovar inicialment el 
Pla Director Urbanístic (PDU), que afecta la 
línia de costa entre Malgrat de Mar i Alcanar, 
completant la revisió del planejament urba-
nístic del litoral català i frenant la construcció 
de, 46.800 nous habitatges, gairebé la mei-
tat dels 106.000 previstos fins ara.
 A l’Ametlla de Mar es veuen afectats 
els sectors 22b1, ampliació amb 39,13 ha. 
i 2.348 habitatges, el G5 Port Olivet amb 
66,01 ha. i 66 habitatges, Auxiliar de serveis 
Calafat amb 53,56 ha., el K1 amb 78,79 ha. 
i 1.734 habitatges i Artilleria Torrent del pi 
amb 6,86 ha. i 46 habitatges.
 L’alcalde Jordi Gaseni va manifestar que 
el Pla encara no és definitiu, que han tingut 
diverses trobades amb la Generalitat i que 
s’estan informant, però sobretot, va tranquil-
litzar a la població respecte al futur urbanís-
tic del municipi. 

L’Ajuntament fa efectiva la compra del 
solar annex al CAP per la seva ampliació
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha fet 
efectiva la compra del solar annex al Centre 
d’Atenció Primària. Ara, l’Ajuntament la cedi-
rà a la Generalitat, perquè el departament de 
Salut pugui procedir amb l’ampliació del cen-
tre sanitari, que permetrà millorar i dotar de 
més recursos i serveis sanitaris als ciutadans.
 La parcel·la annexa al CAP ja és propie-
tat municipal. El passat mes de maig es va 
signar un acord de compravenda amb els 
propietaris d’aquesta parcel·la situada al car-
rer Llibertat número 70, i aquest dimecres 
s’ha adquirit definitivament per un valor de 
400.000 €.
 En aquest espai es comptarà amb prop 
de 300 m² per planta, amb una planta baixa i 
dos pisos, que ampliarà així el centre sanitari 
a 819 m² més.
 Amb aquesta ampliació, el centre té l’ob-
jectiu d’adequar els recursos físics a les ne-
cessitats assistencials de la població de l’Àrea 
Bàsica de Salut, és a dir, oferir un millor servei 
d’atenció al client, tant a recepció com a con-
sulta i solucionar així els problemes històrics 
de manca d’espai que afecten principalment 
en aquestes dues zones.

S’inicien les obres de les noves pistes 
de pàdel
Aquest setembre han començat les obres 

de construcció de les noves pistes de pàdel 
cobertes, al complex esportiu municipal. Una 
actuació que es preveu que s’allargui fins a 
finals d’any. D’aquesta manera, l’any vinent 
els aficionats al pàdel ja podran entrenar l’es-
port, faci vent o faci pluja, en aquestes pistes 
cobertes.
 Un total de tres pistes cobertes que ani-
ran situades dalt de les pistes de tenis, amb 
la voluntat de permetre una millor utilització 
de l’espai al costat de les pistes de tenis.
 El projecte és valorat en 284.000 €, el 
50% del qual és subvencionat per Enresa. 

S’obre el nou vial del carrer Camarles 
Amb l’arribada del nou curs escolar finalitza 
l’actuació del nou vial del carrer Camarles. Es 
tracta del tram que comprèn el carrer Hort 
d’Albacar fins a l’11 de setembre, que estava 
sense urbanitzar i s’ha adequat integralment 
creant un nou vial. La circulació és d’una úni-
ca direcció i permet l’estacionament de més 
d’una vintena de vehicles.
 Els treballs han consistit en l’anivellament 
del terreny, la instal·lació de diversos serveis 
com l’aigua i el clavegueram, la plantació d’ar-
bres i l’habilitació d’una calçada i voreres amb 
la posterior pavimentació amb asfalt.
 El projecte, finançat majoritàriament pel 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Dipu-
tació de Tarragona, ha tingut un cost final de 
157.632 € amb IVA. 

Es reparen diversos trams de la xarxa 
de sanejament i d’aigua potable
L’Ajuntament ha dut a terme la reparació de 
40 metres lineals de la xarxa de sanejament i 
aigua potable a un tram del carrer Pau Casals, 
concretament, des de l’Avinguda de l’Amistat 
Hispano Italiana fins al carrer de Benidorm. 
Una actuació valorada en 32.000 €, finança-
da majoritàriament per una subvenció de la 
Diputació de Tarragona.
 També al setembre es van reparar 40 
metres lineals de la xarxa de clavegueram i 
aigua potable al carrer del Vent i del Pont, en 
aquest cas amb recursos propis. 
 La intenció és millorar la xarxa de clave-
gueram, sanejament i aigua potable del mu-
nicipi, envellida i deteriorada per la manca de 
manteniment durant molts anys. De fet, és 
la continuació de prop d’un miler de metres 
de canonades que s’han anat reparant en els 
últims anys.

L’Ametlla de Mar estrena nova pàgina 
web de turisme

S’ha estrenat  el nou portal web de Turisme 
de l’Ametlla de Mar. Es tracta d’una nova 
eina per a potenciar els recursos i serveis del 
municipi i alhora ajudar totes les empreses i 
establiments turístics del poble a donar-se a 
conèixer. A més, s’ha volgut donar un gran 
valor a les imatges i s’ha adaptat per po-
der-ho visualitzar des de dispositius mòbils.
 El portal www.visitametllademar.com 
s’ha renovat completament, amb un nou 
disseny molt visual i dinàmic i una navegació 
més intuïtiva i accessible per a tothom.

Llum verda inicial a la rotonda d’accés 
al nucli urbà
La Diputació de Tarragona ha aprovat inicial-
ment el projecte de rotonda a la intersecció 
de la carretera TV-3025 i L’Av. Part de Cala a 
l’Ametlla de Mar. Es tracta de la rotonda pro-
jectada a la intersecció de la TV-3025 amb 
l’Av. Part de Cala i l’accés a la població pel 
pont superior de la via del tren o el que co-
neixem com la petita rotonda de la bàscula.
 El projecte té un pressupost d’execució 
per contracta de 393.818,70 € i consistirà en 
millorar la circulació de vehicles a la zona. Per 
una part, hi ha l’entrada (i sortida) al poble de 
la TV-3015 i, per altra part, l’antic camí de les 
Cadenes, actualment Av. Part de Cala, que 
baixa fins a la zona portuària. Aquest encre-
uament és molt transitat i de moment, hi ha 
una petita una rotonda provisional que regu-
la els accessos al nucli urbà, la zona portuària, 
la Part de Cala i zona de Ribes Altes.

En marxa el nou vial de l’entrada del 
municipi 
Aquest octubre s’han iniciat les obres del 
nou vial que donarà continuïtat al camí sense 
urbanitzar que uneix la comissaria dels Mos-
sos i el Mercadona per darrere, paral·lel a la 
carretera d’accés al nucli urbà TV-3025.
 L’obra està valorada en 512.354 €, que 
corresponen a l’aportació del Lidl a l’Ajunta-
ment, en concepte de la liquidació provisio-
nal dels costos d’urbanització, tal com es va 
acordar al conveni entre ambdues parts.
 Així es treballarà en un total de 2.650 m². 
Una longitud total de 265 m i 10 m d’am-
plada, 4 m dels quals de zona de vianants i 
2 carrils per vehicles de 3 metres cadascun. 
L’obra consistirà en enderrocs, moviments 
de terres a més de la pavimentació i senyalit-
zació del lloc. També s’implementarà un nou 
servei d’aigües pluvials i es connectaran els 
extrems de la xarxa d’abastament i d’enllu-
menat públic. La construcció del vial té un 

El Butlletí Setmanal no tornarà fins al 
divendres 13 de gener de 2023.  Bones Festes!
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previsió de termini de 13 setmanes.

Bon Preu projecta obrir un establiment 
comercial a l’entrada del municipi
La cadena de supermercats catalana Bon 
Preu i Esclat ha estat l’empresa que ha mos-
trat interès per comprar la parcel·la municipal 
del sector 22b1, que l’Ajuntament va posar a 
la venda obrint un procés de licitació, al pas-
sat mes de setembre. En les properes setma-
nes, s’obriran les pliques per tal d’avançar en 
l’adjudicació i finalitzar el procés de licitació.
 Es tracta de la parcel·la assenyalada amb 
el número 2 en el plànol de finques adjudi-
cades en el projecte de reparcel·lació del pla 
parcial urbanístic del sector 22b1, situada 
entre la comissaria dels Mossos d’Esquadra i 
el centre comercial Mercadona. Una parcel·la 
adjunta a la ja adquirida per Lidl, al costat de 
l’accés a l’Ametlla de Mar per la TV-3025.
 L’Ajuntament està pendent d’un conten-
ciós interposat pel grup de Ciutadans per 
poder avançar amb la venda de la parcel·la.

L’Ametlla de Mar vol convertir les 
antigues oficines del port en un espai 
enogastronòmic
L’edifici situat al carrer Batlle Pijoan, número 
50, -on antigament hi havia instal·lades les 
oficines del port i que s’ha remodelat recent-
ment-, ha passat a mans de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar. Ports de la Generalitat, que 
era propietari de l’edifici, ha aprovat la con-
cessió a l’Ajuntament d’aquest espai, on s’hi 
vol desenvolupar un projecte enogastronò-
mic per donar a conèixer la cuina tradicional 
i els productes del mar, però també la seva 
vinculació amb l’enologia i el món del vi. 
 Es tracta d’un projecte anomenat ‘Espai 
Cuina de Mar’ que vol oferir tallers, cursos i 
classes pràctiques sobre cuina marinera, per 
ensenyar, a grans i petits, les receptes més 
tradicionals de la Cala. Un punt de trobada 
que vol posar en valor la gastronomia i la tra-
dició pesquera del municipi.
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La calera Daniela Álvarez, doble 
campiona de Catalunya de natació
La secció der Natació de l’AME de l’Ametlla 
de Mar va assolir 4 podis a la Final de Ca-
talunya dels Jocs Esportius Escolars que es 
va disputar a Tortosa, els millors resultats 
des que aquesta secció municipal es va po-
sar en marxa.
 Després dels bons resultats en les 
competicions comarcals i territorials, es 
van classificar 8 nadadors i nadadores per 
competir a les proves individuals, a més de 
dos equips per a les proves de relleus.
 En el cas de Daniela Álvarez, es va pro-
clamar campiona de Catalunya per parti-
da doble en categoria prebenjamí tant de 
25 m crol, com de 25 m braça. A més, Ian 
Margalef es va proclamar subcampió en 
categoria infantil en la prova de 100 m es-
quena, després d’entrar a la 2a posició. L’al-
tre podi correspon a la 3a posició de Núria 
Piñol Segarra a la categoria cadet, també en 
la prova de 100 m esquena.

Meritxell Flores, campiona de Ca-
talunya de patinatge en categories 
escolars
La patinadora calera Meritxell Flores va 
proclamar-se campiona de Catalunya de la 
categoria juvenil nivell A a la Final Nacional 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
que es va celebrar a Amposta.
 Meritxell no va ser l’única patinadora ca-
lera que va participar, ja que la van acompa-
nyar altres quatre patinadores, Carme Arbó, 
5a en categoria aleví nivell A, Àngels Llaó, 
9a a la categoria benjamí nivell A, Hannah 
Pallarès, 9a a la categoria infantil nivell A i 
Maria Llaó, 7a a la categoria infantil nivell B.
 A més, Hannah Pallarès, va participar 
també a l’Open BCN Avançat per als nivells 
8, 9 i 10 que va tenir lloc a Canet de Mar 
on va obtenir una 3a posició en la categoria 
infantil nivell 8.

Àngels Llaó, subcampiona de la Copa 
Catalunya de patinatge
Tres patinadores del Club Patí l’Ametlla de 
Mar es van classificar abans de l’estiu per 
participar a les finals de la Copa Catalunya 
en els seus respectius nivells.
 La patinadora calera Àngels Llaó La-
bòria es va classificar a la 2a posició a la 
categoria benjamí Nivell 5 a la final de la 
Copa Catalunya, que es va disputar a Roda 
de Barà el passat dia 2 d’octubre. Aquest 
resultat s’afegeix a la 4a posició assolida 
per Iris Aliau a la final de Nivell 4, que es va 
disputar a Mollerussa el 17 de setembre. 

Hannah Pallarès, subcampiona de la 
Copa Catalunya de patinatge
La patinadora calera Hanna Pallarès va 
quedar subcampiona de la Copa Catalunya 

de nivell 8 a la final, que va tenir lloc dis-
sabte passat dia 8 d’octubre al Poliesportiu 
Municipal Galetet.
 El bon resultat de Pallarès s’uneix als de 
les seves companyes Àngels Llaó i Iris Aliau 
en els seus respectius nivells.
 El Club Patí l’Ametlla de Mar ha finalit-
zat la temporada amb dos subcampionats, 
els de Hannah Pallarès en categoria infantil 
Nivell 8, Àngels Llaó en benjamí Nivell 5 i 
Iris Aliau en benjamí Nivell 4.

El pàdel finalitza 2n a la lliga amb 
l’ascens assegurat
L’equip federat de pàdel del Club de Ten-
nis l’Ametlla de Mar ha finalitzat en segona 
posició, només per darrere del Bahia Mar 
de la Ràpita, la seva participació en la 4a 
categoria provincial de la Lliga Catalana de 
Pàdel.
 Els caleros, en la seva primera partici-
pació  federada, no només han acon-
seguit una meritòria segona posició final, 
sinó que en classificar-se entre els quatre 
primers, assoleixen l’ascens de categoria. 
És a dir, que la pròxima temporada jugaran 
a la 3a Catalana. 
 De cara a la pròxima temporada ja s’es-
tà parlant de poder federar un altre equip 
masculí i un de femení. 

El Circuit de Calafat acull la 2a prova 
de la Copa d’Espanya de Rallycross
El Circuit de Calafat acull el 19 de novembre 
el 2n Trofeu CERX Calafat, prova puntuable 
per a la Copa d’Espanya de Rallycross, que 
en aquesta ocasió serà oberta al públic i 
amb entrada gratuïta.
 En aquesta segona ocasió el públic 
podrà accedir i de manera gratuïta a la 
celebració del 2n Trofeu CERX Calafat de 
Rallycross puntuable per a la Copa d’Espa-
nya de Rallycross i per al Trofeu Catalunya. 
El passat mes de juny es va disputar el 1r 
trofeu, però l’organització va decidir que 
fos a porta tancada per posar a prova les 
mesures de seguretat, donat que era la pri-
mera vegada que es disputava una compe-
tició oficial d’aquesta modalitat a les instal-
lacions de l’Ametlla de Mar.
 Aquest nou certamen comptarà amb 
quatre categories, CRX1 i CRX2, Car Cross 
i Júnior Car Cross, per a joves de 14 a 17 
anys. 
 La unió de forces de la Federació Cata-
lana d’Automobilisme, el Circuit de Calafat i 
V-Line, empresa organitzadora, ha fet pos-
sible la posada en marxa d’aquesta compe-

tició encara poc estesa i coneguda al nostre 
país.

Àlex Arbó, subcampió a Euskadi amb 
la selecció catalana
El patinador calero Àlex Arbó va quedar 
subcampió de la seva categoria a la Copa 
Euskadi, que va tenir lloc a la localitat bis-
caïna d’Amorebieta, formant part de la Se-
lecció Catalana de Patinatge Artístic.
 El jove patinador calero, va classificar-se 
finalment per formar part de l’expedició de 
la Federació Catalana de Patinatge en la ca-
tegoria juvenil, tot i tenir Nivell 8, mentre 
que la resta de components de la selecció 
i participants de la copa, tenien nivell 10 i 
11.
 Així i tot, el calero va fer una gran actu-
ació i va aconseguir el subcampionat de la 
seva categoria.
 Aquesta és la primera ocasió en la qual 
un patinador del Club Patí l’Ametlla de Mar 
és seleccionat per la Federació catalana de 
Patinatge Artístic.

Marc Beltran, campió de Catalunya 
de Resistència amb kàrting
El pilot calero Marc Beltran es va proclamar 
campió de l’Endurance Kàrting Cup equi-
valent al Campionat de Catalunya de Re-
sistència que es va disputar diumenge 27 
de novembre a Sallent.
 El Campionat de Catalunya de Resis-
tència consta d’una cursa de dues hores 
amb la participació d’equips de dos pilots 
amb parada obligatòria a boxes.
 Marc Beltran, que no va poder fer els 
entrenaments a causa d’un episodi de fe-
bre, 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 finalitzar la cursa entre els 
tretze equips participants.
 Anteriorment, Marc s’havia proclamat 
campió de l’Open Kart al circuit internacio-
nal d’Osona el passat 20 de novembre.
 El pilot calero finalitza la temporada 
amb un campionat de Catalunya de Resis-
tència i un subcampionat de Catalunya de 
Velocitat.

S’inaugura el nou Karting Calafat
El Circuit Calafat ha estrenat un karting de 
700 metres situat dins de les instal·lacions 
del mateix circuit. Els amants de la velocitat 
ja poden gaudir de la millor experiència de 
conducció en karts amb una àmplia flota 
de Sodi GT5, un tipus de kart que llueix 
un motor honda de 270cc i una velocitat 
màxima de 80 km/h.
 El nou circuit per karts compta amb 
diverses corbes de dreta a esquerra, dues 
xicanes i un traçat que requereix màxima 
concentració i adrenalina pura. 

Comencen les obres de la Biblioteca
Aquest febrer han començat les obres de 
la nova Biblioteca Municipal de l’Ametlla de 
Mar, situada al parc del Bon Repòs.
 La nova biblioteca està prevista que 
ocupi una superfície total de prop de 1.000 
m², dividida en dues plantes i el termini de 
la seva construcció és de 18 mesos. L’equi-
pament disposarà d’una àrea dedicada als 
infants, d’ordinadors amb accés a internet 
i wifi gratuït per als usuaris, i de diferents 
espais i serveis per públic adult i joves. 
Dins l’edifici, a més de la mateixa biblioteca, 
també es projecten altres espais com sales 
d’exposicions o d’estudi, de manera que es 
convertirà en un espai sociocultural de re-
ferència per als ciutadans de la població.
 El projecte serà subvencionat majorità-
riament pel Departament de Cultura de la 
Generalitat (400.000 €) i la Diputació de 
Tarragona (209.206 €). 

S’obre un supermercat a Tres Cales
Fragadis, el grup que opera amb les ense-
nyes SPAR i EUROSPAR, ha obert, aquest 
febrer, un establiment a les Tres Cales.
 Amb una superfície de 1.200 m², EU-
ROSPAR arriba a l’Ametlla de Mar i ho fa 
concretament a la cantonada entre els car-
rers Brollador i L’arc de Sant Martí, a l’altre 
costat de la carretera del Centre Comercial.
 L’establiment suposa un incentiu co-
mercial en la urbanització i el municipi amb 
una vintena de nous llocs de treball. 

L’Ajuntament arriba a un acord amb 
Lidl
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha arri-
bat a un acord amb la cadena Lidl Super-
mercats SAU, que suposarà la instal·lació 
d’un establiment comercial a l’entrada del 
municipi i alhora la suspensió i retirada del 
contenciós interposat contra l’Ajuntament, 
l’any 2018, que buscava urbanitzar la tota-
litat del Sector 22b1 i obtenir la llicència de 
construcció.
 En els pròxims mesos, Lidl instal·larà un 
supermercat a l’entrada del municipi amb 
aparcament inclòs, que se situarà al costat 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. 
 La instal·lació del nou equipament co-
mercial suposarà una inversió al municipi 
de 5 milions d’euros i la creació d’una vin-
tena de llocs de treball. 

El parc del Bon Repòs passarà a ser 
definitivament municipal
A l’abril, l’Ajuntament va arribar a un acord 
d’expropiació, amb els propietaris de l’hotel 
Bon Repòs, per adquirir, finalment, el ter-
reny del parc Bon Repòs. D’aquesta ma-
nera, 11.000 m2 passen a ser de titularitat 
municipal i finalitza un procés històric de 
negociacions i entrebancs entre ambdues 
parts, de gairebé 15 anys.
 Tot es remunta el 2008, en el moment 
de la redacció inicial del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) de 2010, quan 
els propietaris de l’hotel i l’Ajuntament van 
pactar la cessió dels terrenys per conver-
tir-los en una zona verda. A canvi, l’Ajun-
tament havia d’efectuar un pagament de 
600.000€ pel cessament de l’activitat de 
l’hotel, els drets per construir 100 habitat-
ges a la zona i una permuta per edificar 233 
apartaments a Marina Sant Jordi.
 El 2016, però, aquesta operació urba-
nística a Marina Sant Jordi i a la zona del 
parc va ser anul·lada pel Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, després que 
els veïns de la urbanització presentessin 
un contenciós, perquè els terrenys on es 
pretenia construir eren qualificats de zona 
d’equipaments.
 A conseqüència de l’anul·lació, des del 
POUM del 2017, ambdues parts han estat 
negociant per arribar a un acord que consis-
teix en el pagament de 2 milions 600.000€ 
per l’adquisició de la propietat municipal 
del terreny, que seran pagats fraccionada-
ment: 600.000€ enguany i una quantitat de 
400.000€ cadascun dels 5 anys següents.

Es pavimenten diferents carrers de la 
urbanització de Les Tres Cales
Durant el mes de juny han tingut lloc les 
obres d’asfaltatge d’una part important dels 
carrers de la urbanització Tres Cales.
 Les obres han consistit a netejar, picar 
els clots i guals, igualar el terreny i l’aixe-
cament de les tapes de sanejament. Con-

cretament s’ha actuat a carrers principals i 
d’altres que estan en molt mal estat, com 
l’av. CalaForn, av. Tres Cales, av. del Mar, 
carrer de la Caleta o carrer Cala Vidre. En 
total 18.300 m2 d’aglomerat asfàltic, per 
aconseguir més durabilitat. Una inversió de 
231.769 € a través del Pla d’Actuació Mu-
nicipal de la Diputació de Tarragona.
 A l’abril també va tenir lloc la pavimen-
tació a diferents trams dels carrers Tramun-
tana, Cambrils i Tord. Aquest projecte va ser 
valorat per 18.000 €, 9.000 dels quals són 
subvencionats per la Generalitat, a raó dels 
danys ocasionats pels aiguats del 20 i 21 
d’octubre de 2018. En aquest cas es van 
pavimentar 1.300 m2 amb un doble tracta-
ment de reg asfàltic.

S’invertiran prop de 20 milions al po-
lígon industrial per construir les naus 
de dues empreses d’aqüicultura
Per una banda, la piscifactoria d’orades i 
llobarros de l’Ametlla de Mar, Acuidelta, 
continua endavant amb el seu pla d’imple-
mentació al municipi. Enguany, l’empresa 
ha ampliat el nombre de gàbies a la pisci-
factoria i ha iniciat els treballs de construc-
ció d’una nova nau al polígon industrial del 
municipi, -que entrarà en funcionament a 
principis de l’any vinent-, per tal de disposar 
d’una planta d’envasat al municipi. La nova 
nau tindrà uns 900 m2 i comptarà amb una 
desena de persones a la plantilla. L’empresa 
ha invertit 2 milions d’euros per tirar enda-
vant aquesta nova nau.
 Per altra banda, Balfegó continua amb 
la construcció de les noves instal·lacions. El 

  Asfaltatge carrers de Tres Cales.

  Nova nau Acuidelta.

  Una de les noves instal·lacions de Balfegó.


