
La nit dels Reis d'Orient va ser el punt final 
de la programació nadalenca habitual, or-
ganitzada des de l'Ajuntament de l'Ametlla 
de Mar. Una programació que s'ha valorat 
molt positivament, tant per la regidoria de 
Festes com de Turisme, desenvolupant-se 
tot dins del previst.
 Enguany, s'ha tornat a instal·lar la carpa 
al parc del Bon Repós per oferir oci nocturn 
durant els caps de setmana previs al Nadal, 
i el mateix dia de Nadal, que va tenir lloc un 
concert de tarda amb 'The Baldats'.

Repartits els premis dels guanyadors 
del Concurs d’Aparadors
El passat 24 de desembre, prèviament 
a l'arribada del Pare Noel i la cagada del 
Tronc de Nadal, es van repartir els guanya-
dors del 40è Concurs d’Aparadors de Na-

dal que organitza la regidoria de Turisme, 
Comerç i Civisme i també dels de Postals 
de Nadal, que organitza Festes.
 Enguany com a novetat el jurat del Con-
curs d’Aparadors ha estat format per 5 per-
sones vinculades al món de l’art, el disseny i 
la cultura locals.
	 L’estanc	 Casa	 Creixenti	 del	 carrer	 An-
dreu Llambrich, 65, s’ha emportat el 1r 
premi del Concurs i per tant, els 175€ del 
premi. En la segona posició i amb un premi 
de 150€ ha quedat Regals Casa Consarnau, 
del carrer Andreu Llambrich, 27. La terce-
ra posició ha estat per a Esmeralda Regals, 
carrer Sant Joan, 7, que s’endú els 125 € del 
tercer premi. I a la 4a posició hi ha hagut un 
empat entre Casa Ramonet al carrer Andreu 
Llambrich,	11	i	Òptica	Punt	Visual,	al	carrer	
Andreu Llambrich, 17 que guanyen 50 € 
respectivament.
	 Per	altra	banda,	també	es	van	fer	públics	
els	guanyadors	del	26è	Concurs	de	Postals	
de Nadal organitzat per la regidoria de Fes-
tes. La millor postal de 1r i 2n de primària 
va	ser	la	de	Nicolás	Santiago	Amoruso.	La	
millor postal de 3r i 4t de primària, Abril 
Gonzalvo. I la millor postal de 5è i 6è de 
primària va ser la d’Isona Llambrich.
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   Els Reis Mags van arribar per mar a bord d'un catamarà.

L'arribada dels Reis 
Mags, el colofó de 
la programació 
nadalenca a la Cala

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

A la nit de Nadal es va fer l'entrega de premis dels Aparadors i de les Postals.
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La Penya Barcelonista 
renova la imatge de la 
façana de la seu social

La Penya Barcelonista de l’Ametlla de Mar 
llueix des de fa unes setmanes una nova 
imatge de la façana de la seva seu social.
	 Es	tracta	d’un	mural	pintat	per	l’artista	
Uri Cateura (KTHR), autor del mural co-
negut com “La tonyina”, que presideix la 
plaça	de	l’Olivera.	El	mural	s’identifica	amb	
l’escut	de	l’entitat	i	una	imatge	de	l’Spotify	
Camp Nou.
	 El	president	de	la	Penya	Barcelonista	de	
l’Ametlla de Mar, Roger Llambrich, recorda 
que la idea va sorgir abans de la pandèmia.

	 A	més,	la	Penya	Barcelonista	ha	ence-
tat	el	 sorteig	de	dos	pernils	destinats	als	
socis. Un es farà pel sistema de concurs a 
Instagram, que consisteix a fer-se una foto 
davant	de	la	façana	i	etiquetar	a	la	penya.	
L’altre	permetrà	als	socis	que	no	participin	
en el sorteig d’Instagram i que assisteixin 
als	partits	al	local	social,	disposar	d’un	nú-
mero	pel	sorteig.	Hi	ha	de	temps	per	parti-
cipar	fins	al	31	de	gener.

E S P O R T S A G E N D A
cap de setmanaLa Cala goleja al Xerta i es posa 4t a la 

classificació 
La Cala va golejar al Xerta i es posa 4t a la 
classificació. Per la seva part, filial va donar 
la cara davant del líder el Pinell en un partit 
que l'àrbitre va suspendre abans d'arribar 
al final, amb 1 a 0 en el marcador, després 
d'una monumental batussa. 
	 El	1r	equip	de	l'Ametlla	va	sortir	dispo-
sats	a	tapar	ferides	i	oblidar	com	més	avi-
at millor l'accident del camp del Gandesa 
davant d'un Xerta que està fent una bona 
temporada.	Després	d'un	parell	d'avisos,	va	
arribar el primer gol de Xavi Fages al cap de 
20	minuts	de	joc,	el	qual	repetiria	abans	del	
descans amb el 2 a 0, resultat amb el qual 
s'aniria	al	vestidor.	
 A la segona part, el Xerta no va poder 
evitar	 tres	 gols	més	 dels	 caleros,	 obra	 de	
Manel	Reverté,	Marc	Brull	i	Moha.	
 Els caleros ocupen la 4a posició a la 
classificació	amb	23	punts	i	aquest	dissabte	
juguen a casa davant del Benissanet a les 16 
h de la tarda.

Victòria i batussa davant del Pinell 
El	filial	de	l'Ametlla	de	Mar	va	donar	la	cara	

davant	del	 líder	el	Pinell	en	un	partit	que	
l'àrbitre	va	suspendre	abans	d'arribar	al	fi-
nal,	després	d'una	monumental	batussa.	
 Els caleros, que van fer un dels millors 
partits	de	 la	 temporada,	 tenien	contra	 les	
cordes	a	 tot	un	 líder	després	de	posar-se	
per davant en el marcador gràcies a un gol 
en pròpia porta. Amb un equip molt jove, 
van	donar	resposta	al	que	exigia	el	partit	da-
vant	d'un	experimentat	Pinell	que	visitava	el	
camp	de	la	Cala	amb	només	una	derrota	en	
tot el campionat. 
	 Llàstima	que	no	pogués	finalitzar	el	par-
tit,	després	que	s'emboliqués	a	partir	d'una	
agressió d'un jugador visitant en el minut 
88. Ja al descans s'havia produït una pro-
vocació per part de jugadors visitants, que 
van saltar la tanca del terreny de joc per en-
carar-se al públic, tot i que l’àrbitre no ho 
contempla a l’acta. 
	 Així	i	tot,	el	partit	va	ser	molt	tranquil	fins	
als	minuts	finals,	quan	producte	de	 la	 im-
potència, va arribar l'agressió inicial que va 
provocar els incidents amb invasió de camp 
inclosa. 

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

Els veterans perden per 1 a 3 davant de l’Amposta

L’equip de futbol de l’Agrupació de Vete-
rans de l’Ametlla de Mar va perdre el pas-
sat cap de setmana davant dels veterans 
de l’Amposta per 1 gol a 3 en un partit en 
el qual van acusar les baixes per lesió.
 Els veterans caleros van igualar l’Am-
posta a la primera part, tot i que van anar 

al descans amb un 0 a 1 desfavorable en 
el	 marcador.	 A	 la	 represa,	 els	 ampostins	
van eixamplar les diferències, tot i que Xavi 
Margalef de falta directa va escurçar el re-
sultat. Així i tot, els caleros van tornar a en-
caixar,	finalitzant	el	partit	amb	l’1	a	3	final.
 Els de l’Ametlla de Mar ocupen la 6a 
posició	 de	 la	 classificació	 amb	 10	 punts,	
encara lluny dels llocs capdavanters.
 Dissabte a les 16.00 h recuperen el par-
tit	ajornat	davant	dels	veterans	del	Tortosa	
que es jugarà a Bítem.

El Comitè de Competició i Disciplina 
Esportiva de la Delegació a l’Ebre de la 
Federació Catalana de Futbol ha clau-
surat amb dos partits a porta tancada 
del filial de la Cala, pels incidents suc-
ceïts al final del partit de 4a Catalana 
entre el filial de la S.C.E.R de l’Ametlla 
de Mar i el Pinell.
	 A	 més	 dels	 dos	 partits	 de	 tanca-
ment	del	 camp,	que	només	afectaran	
l’equip	filial,	l’òrgan	sancionador	també	
ha	imposat	set	partits	al	jugador	calero	
Gerard	 Pallarès	 i	 al	 jugador	 del	 Pinell	
Patric	 Ngingi,	 segons	 consta	 a	 l’acta,	
per agredir a un altre causant danys o 
lesions o accions potencialment lesi-
ves.
	 També	ha	sancionat	amb	4	mesos	
de suspensió a Janet Llambrich, delegat 
de camp per suposadament incomplir 
les seves obligacions, quan es dona la 
circumstància que fou un dels agredits 
quan va accedir al camp per separar els 
jugadors, havent-li de posar tres punts 
de	sutura	a	l'orella	després	de	l'agressió	
pel	darrere	d'un	jugador	del	Pinell.	
	 En	canvi,	el	Comitè	de	Competició	
no ha atès les imatges enviades pel club 
calero en les quals es veu clarament, 
com	al	final	del	1r	temps	hi	ha	dos	ju-
gadors	del	Pinell	que	salten	la	tanca	del	
terreny de joc per reptar al públic instal-
lat a la grada, acció, que tot i ser presen-
ciada	per	l'àrbitre	José	Ramon	Gallego	
Martínez,	no	ho	va	fer	constar	a	l'acta.	
	 El	president	de	l'entitat,	Rafel	Aixart	
ja ha anunciat que presentaran recurs a 
les sancions. 
	 L'única	part	positiva	de	la	resolució	
del	Comitè	de	Competició,	és	que	dona	
el	partit	per	finalitzat	amb	victòria	del	
filial	calero	per	1	gol	a	0.	

El Comitè de 
Competició clausura 
2 partits del filial de la 
Cala

L’esport a La Cala

Camp d'Esports

Dissabte
≈12h -INFANTIL – Rapitenca
≈16h -1R EQUIP - Camarles

 

El pregoner de la Candelera 2023 
serà Ignasi Cañagueral Labòria. L’en-
ginyer químic ha estat escollit per ser 
el convidat d’honor de la Festa Major 
de l’Ametlla de Mar. D’aquesta mane-
ra, se li vol fer un reconeixement pú-
blic a la seva trajectòria professional 
en el sector químic i alhora a la seva 
tradició i estima cap a la població.
 Nascut el 1964 a l’Ametlla de Mar, 
Cañagueral	és	el	director	del	Complex	
Industrial de Dow a Tarragona, des de 
2019,	així	com	també	director	d’Ope-
racions del Hub del sud d’Europa de 
la	companyia	multinacional.	A	més,	el	
passat mes de maig va ser nomenat 
president de l’AEQT.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jor-
di Gaseni, explica que «és un molt bon 
ambaixador del municipi i un exemple 
del lluny que es pot arribar professional-
ment des de l’Ametlla de Mar».
 L’Ignasi es va incorporar a Dow 
l’any 1988 i des de llavors ha ocupat 
diferents responsabilitats en els cen-
tres de producció de Tarragona, Na-
varra i Itàlia. Entre d’altres, ha estat 
responsable d’operacions de les plan-
tes	de	producció	de	polietilè	de	Dow	al	
polígon Sud de Tarragona, responsable 
de Seguretat i Sostenibilitat per la regió 
ibèrica, i director d’Enginyeria i Mante-
niment per Tarragona.
 Cañagueral explica que «ser escollit 
pregoner és un gran honor i una enorme 
responsabilitat. Reivindico ser de poble 
i de la Cala. Fa temps que visc fora del 
poble però segueixo en contacte amb la 
família i amics i em fa il·lusió retrobar-me 
amb ells i conèixer els més joves».
 El pregoner està previst que signi el 
llibre d’honor i dispari el coet d’inici de 
Festa Major el dimecres 1 de  febrer. La 
Candelera	2023	tindrà	lloc	de	l’1	al	5	
de febrer, amb els actes preludi el cap 
de setmana anterior.

Ignasi Cañagueral 
serà el pregoner de 
la Candelera 2023



L'1 de gener, la calera Montserrat Llam-
brich Margalef es va incorporar com a nova 
directora dels Serveis Territorials d’Econo-
mia i Hisenda. Després de la sortida de 
l’Executiu de Junts per Catalunya, s’han re-
modelat i reestructurat els diferents depar-
taments del Govern i s’han incorporat nous 
directors dels Serveis Territorials d’Econo-
mia i Hisenda, Interior i Territori.
 Llambrich ocupa ara el nou càrrec en 
substitució	de	 la	 tortosina	Mercè	Miralles,	
que havia estat directora d’Economia i Hi-
senda des de l’agost del 2021. Nascuda a 

l’Ametlla de Mar i graduada en Dret i diplo-
mada en Turisme, la calera compta amb 28 
d’anys d’experiència professional en l’àmbit 
de l’hostaleria i el turisme, tant en l’esfera 
pública com la privada.
 Entre el 2007 i 2011, Llambrich va ser 
presidenta	local	d'ERC	i	a	la	vegada	també	
regidora	del	partit	republicà.
 Amb formació en administració hotele-
ra,	 informació	i	comercialització	turístiques	
i agències de viatges, Llambrich ja ha estat 
vinculada a l’administració de la Generalitat 
i la Delegació Territorial del Govern de la 

Generalitat	a	les	Terres	de	l’Ebre,	els	últims	
13	anys.	Del	2019	fins	al	març	del	2021,	ha	
estat tècnica superior jurídica del Departa-
ment de Treball a Barcelona i, del març del 
2021	fins	a	l’actualitat,	tècnica	superior	del	
Departament	 de	 Justícia.	Al	 2022,	 ha	 ac-
cedit mitjançant oposició a l’escala tècnica 
superior de la Generalitat de Catalunya. 

D E S T A Q U E M
Montserrat Llambrich és la nova directora 
d’Economia i Hisenda dels Serveis Territorials a 
les Terres de l’Ebre

de C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Festes comunica a tota 
persona interessada en adquirir una 
taula i 6 cadires per la Festa Major de la 
Candelera, que fins al divendres 20 de  
gener, pot passar a apuntar-se de 10.00 
h a 14.00 h pel segon pis de l’Ajuntament, 
a l’oficina de festes. Recordem que s’ha 
de donar el nom i el DNI de la persona que 
s’apunti.
El sorteig de les taules serà el divendres dia 
20 de gener a les 18.00h a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. 

▪El termini per presentar les fotografies del 
23è Concurs de Fotografia Paisatgística 
de les Terres de l’Ebre finalitza aquest 
divendres 13 de gener.

▪ S'informa que per tal de millorar el servei i 
augmentar la seguretat de les instal·lacions 
de distribució d'energia elèctrica, es preveu 
un altre tall en el subministrament 
elèctric per al dissabte 14 de gener entre 
les 5:30 i les 8:45 h, afectant diferents zones 
del nostre poble que podeu consultar a 
l'Ebando.

▪ L’Ateneu Calero us invita a visitar 
l’exposició ART on exposen diversos 
artistes locals de diferents disciplines. Està 
oberta tots els caps de setmana i també 
per festes Majors de Candelera. L’entrada 
és gratuïta

▪ 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 Joan 
Borges al C/ Pau Casals, 54. El telèfon d' 
urgències és 608 93 55 76.

Els alumnes de l’Escola Sant Jordi han venut 
les verdures i les fruites collides a l’hort, en 
un mercat que ha recaptat diners per conti-
nuar finançant el projecte i alhora també es 
destinaran fons a un projecte solidari. 
 Enguany, el projecte s’emmarca dins 
de dues caixes d’aprenentatge, la de l’hort 
i la d’alimentació. Les caixes d’aprenentat-
ge són una nova metodologia de treballar 
més	globalitzada	oferint	als	alumnes	reptes	
competencials,	és	a	dir,	oferint	 la	capacitat	
de resoldre problemes reals, aplicant i rela-
cionant	 coneixements,	 habilitats	 i	 actituds	

en contextos diversos. D’aquesta manera, el 
projecte de l’hort enguany l’han pogut de-
senvolupar tots els alumnes del centre.
 El projecte, a banda de rebre el suport 
de	l’AMPA	i	de	l’Ajuntament,	també	comp-
ta	amb	la	participació	del	centre	de	menors	
estrangers no tutelats del municipi. De fet, 
aquest curs, gràcies a ells, s’ha pogut mante-
nir	l’hort	durant	l’estiu	i	la	represa	a	l’inici	de	
curs	no	ha	estat	tan	dificultosa.
 Anys anteriors, l’hort es treballava con-
juntament amb la residència l’Onada, per 
compartir	 la	 seva	 gestió	 amb	 els	 usuaris	
del centre de gent gran. Enguany, per això, 
l’escola dedica una altra hora de la setmana, 
paral·lela a l’hort, a la socialització, l’entesa i 
la transmissió de coneixements i valors en-
tre les generacions, visitant el centre resi-
dencial.

Els alumnes de l’Escola Sant Jordi posen a la 
venda els fruits de l’hort escolar

El juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla de Mar 
va aconseguir una clara victòria per 6 gols 
a 1 davant del Sant Jaume d'Enveja, cuer 
de la classificació. Els caleros van marxar 
al descans amb un 2 a 1 favorable en el 
marcador. A la segona part van arribar la 
resta de gols. Sergi Arbó per partida doble, 
Juanito Sánchez, Julen Llambrich, Roger 
Pitarque Adil Bouazzaoui van ser els gole-
jadors. El juvenil ocupa la 4a posició a la 
classificació. 
	 Per	 la	 seva	 part,	 el	 cadet	 de	 l'AME	va	
guanyar per 2 gols a 0 a la Rapitenca C, que 
visitava el camp de l'Ametlla com a tercers 
classificats.	Erik	Borràs	va	fer	l'1	a	0	a	la	pri-
mera	part	i	Jahvé	Moreso	el	2	a	0	a	la	se-
gona part. Triomf important que allunya els 

perseguidors	i	demostra	que	el	títol	és	cosa	
de dos, l’Ametlla i Batea que comparteixen 
lideratge.  
	 L'Infantil	va	donar	la	cara	a	Camarles	da-
vant	 del	 Futbol	 Formatiu	Terres	 de	 l'Ebre,	
perdent per 3 a 2. Els gols van ser obra 
de	 l'Aleví	Gorka	Brull,	que	 junt	amb	altres	
companys	d'equip,	va	reforçar	l'infantil.	Els	
de l'Ametlla de Mar segueixen cuers amb 2 
punts. 
 Quant a l'Aleví, va perdre per 1 a 5 da-
vant	del	Tortosa	B,	segon	classificat.	Els	ca-
leros es van avançar en el marcador amb un 
gol de Jan Jorba, tot i que els tortosins van 
remuntar i van guanyar clarament. Els de 
l'Ametlla de Mar ocupen la 7a posició amb 
12 punts. 

El futbol base torna a la competició després de 
Nadal

El sector pesquer de l’encerclament de 
la província de Tarragona va començar el 
passat 23 de desembre la seva aturada 
biològica fins al pròxim 19 de febrer, per 
millorar l’estat dels caladors i recuperar 
espècies. Enguany com a novetat, es faran 
15 dies més de veda al mes d’abril.

 Les dues llums caleres han amarrat du-
rant dos mesos per complir amb l’aturada 
biològica	marcada	a	la	demarcació.	A	més,	
aquest 2023, el sector del peix blau farà 15 
dies	més	de	veda,	de	l’1	al	15	d’abril.	Una	
novetat	que	té	la	voluntat	de	recuperar	so-
bretot el seitó. 
 L’aturada es fa al llarg del litoral català en 
diferents períodes per no coincidir entre els 
ports, però enguany serà el primer cop que 
es	pararà	fins	a	dos	mesos	i	mig.	Una	parada	
que es compensa amb ajudes als armadors 
i	que	recentment	també	van	destinades	a	
armadors autònoms.

 La campanya d’enguany ha estat molt 
irregular, seguint la mateixa tònica dels 
anys	anteriors,	amb	mesos	de	més	pesque-
ra	i	altres	de	captures	molt	minses,	o	fins	i	
tot hi ha hagut dies que els pescadors ar-
ribaven sense captures. Una tònica que no 
només	succeeix	a	la	costa	tarragonina,	sinó	
que es repeteix a altres zones.
	 Els	pescadors	creuen	que	és	imprescin-
dible fer les aturades, tal com recomanen 
els	 científics,	 però	que	els	 estudis	no	as-
senyalen	un	dels	motius	pels	quals	pensen	
que	està	desapareixent	el	peix	blau,	com	és	
l’augment dels seus depredadors. 

Les barques d’encerclament faran dos mesos i mig de veda

Els centres educatius d’arreu de Catalunya 
han començat aquest dilluns el segon tri-
mestre del curs escolar amb novetats. El 
Departament d’Educació ha incorporat més 
de 3.000 mestres en els centres educatius 
públics de Catalunya per la reducció d’una 
hora lectiva. Als tres centres caleros, la ràtio 
de nous mestres ha estat de 5,5.
 El Departament d’Educació i els sindicats 
van	arribar	a	l’acord	de	reduir	una	hora	lectiva	
dels docents i s’han incorporat nous docents 
per cobrir aquesta reducció.
 Alguns centres han optat per ampliar la 
jornada a mestres que ja estaven a la plan-
tilla,	com	 l’Escola	Sant	Jordi	de	 l’Ametlla	de	
Mar que ha ampliat la jornada a dos docents 
que estaven a mitja jornada i ha incorporat un 
nou	docent	a	mitja	jornada.	A	l’Institut	Can-
delera, l’adjudicació ha estat de dos mestres i 
mig; s’ha incorporat un nou a completa i un a 
mitja jornada i s’han ampliat mitges jornades 
d’altres	dos.	Mentre	que	a	l’Institut	Escola	de	
Capacitació	Nauticopesquera	compten	amb	
una plaça i mitja per cobrir.
	 La	incorporació	de	nous	docents	és	una	
notícia	positiva,	però	ha	suposat	un	mal	de	
cap	per	a	molts	centres	educatius.	El	director	
de	l’Institut	Candelera,	Benjamí	Torné,	apun-
ta que «hem hagut de reestructurar la plantilla 
de professors i refer horaris a mig curs».	Per	la	
seva	banda,	el	director	de	l’Institut	Escola	de	
Capacitació	 Nauticopesquera,	 Miguel	 Sainz	
de Aja, explica que«al tractar-se d’un centre 
d’educació específica es fa més complicat co-
brir les vacants».

 
La	Generalitat	ha	continuat	negociant	amb	els	
sindicats en la taula sectorial altres demandes 
dels docents, com l’estabilitat per als interins 
o el primer complement salarial al sexenni per 
compensar	la	inflació,	però	no	s’ha	arribat	a	
nous acords. D’aquesta manera, tot i la nova 
mesura, els sindicats mantenen les dues jor-
nades de vaga per aquest mes: el 25 i el 26 
de gener, coincidint amb la vaga convocada a 
la sanitat.
	 Pel	que	fa	a	 la	Llar	d’Infants	Xerinola,	al	
tractar-se d’un centre municipal no s’ha im-
plantat la mesura, al que sí que s’ha afegit 
és	una	hora	de	servei	extern	de	ludoteca	de	
16 a 17 h, dilluns, dimecres i divendres, en 
concepte	a	una	partida	dels	pressupostos	de	
feminisme i conciliació familiar.

L’Institut rep més de 400.000€ 
d’inversió per millorar l’eficiència 
energètica i el confort tèrmic
El Departament d’Educació de la Generalitat 
destinarà	 3	 milions	 d’euros	 a	 millorar	
l’eficiència	 energètica	 i	 el	 confort	 tèrmic	
de	 13	 centres	 educatius	 de	 les	 Terres	 de	
l’Ebre,	entre	ells	 l’Institut	Candelera.	Aquest	
seguit	 d’obres	 es	 finançaran	 amb	 els	 fons	
europeus REACT-EU de recuperació 
econòmica que han de fer possible millorar 
les infraestructures que donen servei a la 
ciutadania,	en	aquest	cas,	escoles	i	instituts.

L'objectiu	 de	 les	 actuacions	 és	 fer	
els	 edificis	 escolars	 més	 sostenibles,	
més	 confortables	 i	 més	 saludables	 per	 al	
professorat i per a l’alumnat. 

A	 l’Institut	 Candelera	 se	 substituirà	
la caldera de gasoil per una de biomassa 
(pèl·let), s’instal·larà una sitja de pèl·let a 
l’exterior	per	emmagatzemar	el	combustible	
que	s’utilitzarà	a	 la	caldera	 i	 s’anul·laran	els	
dipòsits	 de	 gasoil.	 També	 se	 substituirà	 la	
fusteria	 de	 la	 façana	nord-oest	 i	 per	 últim,	
es posarà en funcionament plaques solars 
d’ACS en coberta.

La	previsió	d’execució	de	les	obres	és	de	
10 mesos durant el 2023. 

Els centres educatius enceten el segon trimestre 
amb novetats respecte l’anterior

La regidoria de Formació de l'Ajunta-
ment ha encetat el període d'inscripci-
ons per als cursos d'hivern que tindran 
lloc al Telecentre i a l'Aula Educativa del 
carrer Mediterrani, i que van destinats 
a diversos perfils, siguin pensionistes, 
aturats o treballadors en actiu, i són 
subvencionats.
	 Dels	cursos	FOAP	amb	certificat	de	
professionalitat, destaquen dues pro-
postes,	 la	d'Activitats	auxiliars	adminis-
tratives	 que	 ja	 ha	 començat	 aquesta	
setmana	i	la	d'Activitats	auxiliars	de	co-
merç, que començarà el 20 de setembre, 
destinats	prioritàriament	per	a	persones	
aturades.
 A part i per a dones aturades a tra-
vés	del	programa	ADA	del	SOC	també	
s'organitza un curs de Comunicació i col-
laboració amb eines digitals que comen-
ça el 23 de febrer. 
 Quant a la formació subvencionada 
per	a	treballadors	en	actiu,	es	proposen	
cinc cursos, un de Comerç electrònic i 
botiga	virtual	i	un	altre	de	Comptabilitat	
bàsica.	 A	 més	 d’un	 d'Operacions	 amb	
carretons.	El	31	de	gener	també	s'inici-
arà	el	de	Fotografia	Digital	i	Tractament	
d'Imatges,	 i	el	d'Adobe	Photoshop	que	
es començarà l'11 d'abril.
	 A	més,	es	repeteixen	els	cursos	d'idi-
omes adreçats als sectors comercials i 
turístics	d'Atenció	al	client.
	 Pel	que	fa	als	cursos	destinats	a	pen-
sionistes, la proposta contempla tres op-
cions, la de Fotos i vídeo a l'smartphone 
per	dominar	la	imatge,	la	d'APP's	útils	a	
l'smarphone (calendari, Google Maps, la 
Meva	Salut,	etc...)	i	Exercicis	per	activar	
la ment.  

L’Ajuntament ofereix 
noves propostes 
formatives

E S P O R T S



L'1 de gener, la calera Montserrat Llam-
brich Margalef es va incorporar com a nova 
directora dels Serveis Territorials d’Econo-
mia i Hisenda. Després de la sortida de 
l’Executiu de Junts per Catalunya, s’han re-
modelat i reestructurat els diferents depar-
taments del Govern i s’han incorporat nous 
directors dels Serveis Territorials d’Econo-
mia i Hisenda, Interior i Territori.
 Llambrich ocupa ara el nou càrrec en 
substitució	de	 la	 tortosina	Mercè	Miralles,	
que havia estat directora d’Economia i Hi-
senda des de l’agost del 2021. Nascuda a 

l’Ametlla de Mar i graduada en Dret i diplo-
mada en Turisme, la calera compta amb 28 
d’anys d’experiència professional en l’àmbit 
de l’hostaleria i el turisme, tant en l’esfera 
pública com la privada.
 Entre el 2007 i 2011, Llambrich va ser 
presidenta	local	d'ERC	i	a	la	vegada	també	
regidora	del	partit	republicà.
 Amb formació en administració hotele-
ra,	 informació	i	comercialització	turístiques	
i agències de viatges, Llambrich ja ha estat 
vinculada a l’administració de la Generalitat 
i la Delegació Territorial del Govern de la 

Generalitat	a	les	Terres	de	l’Ebre,	els	últims	
13	anys.	Del	2019	fins	al	març	del	2021,	ha	
estat tècnica superior jurídica del Departa-
ment de Treball a Barcelona i, del març del 
2021	fins	a	l’actualitat,	tècnica	superior	del	
Departament	 de	 Justícia.	Al	 2022,	 ha	 ac-
cedit mitjançant oposició a l’escala tècnica 
superior de la Generalitat de Catalunya. 

D E S T A Q U E M
Montserrat Llambrich és la nova directora 
d’Economia i Hisenda dels Serveis Territorials a 
les Terres de l’Ebre

de C O M U N I C A T S

▪ La regidoria de Festes comunica a tota 
persona interessada en adquirir una 
taula i 6 cadires per la Festa Major de la 
Candelera, que fins al divendres 20 de  
gener, pot passar a apuntar-se de 10.00 
h a 14.00 h pel segon pis de l’Ajuntament, 
a l’oficina de festes. Recordem que s’ha 
de donar el nom i el DNI de la persona que 
s’apunti.
El sorteig de les taules serà el divendres dia 
20 de gener a les 18.00h a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. 

▪El termini per presentar les fotografies del 
23è Concurs de Fotografia Paisatgística 
de les Terres de l’Ebre finalitza aquest 
divendres 13 de gener.

▪ S'informa que per tal de millorar el servei i 
augmentar la seguretat de les instal·lacions 
de distribució d'energia elèctrica, es preveu 
un altre tall en el subministrament 
elèctric per al dissabte 14 de gener entre 
les 5:30 i les 8:45 h, afectant diferents zones 
del nostre poble que podeu consultar a 
l'Ebando.

▪ L’Ateneu Calero us invita a visitar 
l’exposició ART on exposen diversos 
artistes locals de diferents disciplines. Està 
oberta tots els caps de setmana i també 
per festes Majors de Candelera. L’entrada 
és gratuïta

▪ 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 Joan 
Borges al C/ Pau Casals, 54. El telèfon d' 
urgències és 608 93 55 76.

Els alumnes de l’Escola Sant Jordi han venut 
les verdures i les fruites collides a l’hort, en 
un mercat que ha recaptat diners per conti-
nuar finançant el projecte i alhora també es 
destinaran fons a un projecte solidari. 
 Enguany, el projecte s’emmarca dins 
de dues caixes d’aprenentatge, la de l’hort 
i la d’alimentació. Les caixes d’aprenentat-
ge són una nova metodologia de treballar 
més	globalitzada	oferint	als	alumnes	reptes	
competencials,	és	a	dir,	oferint	 la	capacitat	
de resoldre problemes reals, aplicant i rela-
cionant	 coneixements,	 habilitats	 i	 actituds	

en contextos diversos. D’aquesta manera, el 
projecte de l’hort enguany l’han pogut de-
senvolupar tots els alumnes del centre.
 El projecte, a banda de rebre el suport 
de	l’AMPA	i	de	l’Ajuntament,	també	comp-
ta	amb	la	participació	del	centre	de	menors	
estrangers no tutelats del municipi. De fet, 
aquest curs, gràcies a ells, s’ha pogut mante-
nir	l’hort	durant	l’estiu	i	la	represa	a	l’inici	de	
curs	no	ha	estat	tan	dificultosa.
 Anys anteriors, l’hort es treballava con-
juntament amb la residència l’Onada, per 
compartir	 la	 seva	 gestió	 amb	 els	 usuaris	
del centre de gent gran. Enguany, per això, 
l’escola dedica una altra hora de la setmana, 
paral·lela a l’hort, a la socialització, l’entesa i 
la transmissió de coneixements i valors en-
tre les generacions, visitant el centre resi-
dencial.

Els alumnes de l’Escola Sant Jordi posen a la 
venda els fruits de l’hort escolar

El juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla de Mar 
va aconseguir una clara victòria per 6 gols 
a 1 davant del Sant Jaume d'Enveja, cuer 
de la classificació. Els caleros van marxar 
al descans amb un 2 a 1 favorable en el 
marcador. A la segona part van arribar la 
resta de gols. Sergi Arbó per partida doble, 
Juanito Sánchez, Julen Llambrich, Roger 
Pitarque Adil Bouazzaoui van ser els gole-
jadors. El juvenil ocupa la 4a posició a la 
classificació. 
	 Per	 la	 seva	 part,	 el	 cadet	 de	 l'AME	va	
guanyar per 2 gols a 0 a la Rapitenca C, que 
visitava el camp de l'Ametlla com a tercers 
classificats.	Erik	Borràs	va	fer	l'1	a	0	a	la	pri-
mera	part	i	Jahvé	Moreso	el	2	a	0	a	la	se-
gona part. Triomf important que allunya els 

perseguidors	i	demostra	que	el	títol	és	cosa	
de dos, l’Ametlla i Batea que comparteixen 
lideratge.  
	 L'Infantil	va	donar	la	cara	a	Camarles	da-
vant	 del	 Futbol	 Formatiu	Terres	 de	 l'Ebre,	
perdent per 3 a 2. Els gols van ser obra 
de	 l'Aleví	Gorka	Brull,	que	 junt	amb	altres	
companys	d'equip,	va	reforçar	l'infantil.	Els	
de l'Ametlla de Mar segueixen cuers amb 2 
punts. 
 Quant a l'Aleví, va perdre per 1 a 5 da-
vant	del	Tortosa	B,	segon	classificat.	Els	ca-
leros es van avançar en el marcador amb un 
gol de Jan Jorba, tot i que els tortosins van 
remuntar i van guanyar clarament. Els de 
l'Ametlla de Mar ocupen la 7a posició amb 
12 punts. 

El futbol base torna a la competició després de 
Nadal

El sector pesquer de l’encerclament de 
la província de Tarragona va començar el 
passat 23 de desembre la seva aturada 
biològica fins al pròxim 19 de febrer, per 
millorar l’estat dels caladors i recuperar 
espècies. Enguany com a novetat, es faran 
15 dies més de veda al mes d’abril.

 Les dues llums caleres han amarrat du-
rant dos mesos per complir amb l’aturada 
biològica	marcada	a	la	demarcació.	A	més,	
aquest 2023, el sector del peix blau farà 15 
dies	més	de	veda,	de	l’1	al	15	d’abril.	Una	
novetat	que	té	la	voluntat	de	recuperar	so-
bretot el seitó. 
 L’aturada es fa al llarg del litoral català en 
diferents períodes per no coincidir entre els 
ports, però enguany serà el primer cop que 
es	pararà	fins	a	dos	mesos	i	mig.	Una	parada	
que es compensa amb ajudes als armadors 
i	que	recentment	també	van	destinades	a	
armadors autònoms.

 La campanya d’enguany ha estat molt 
irregular, seguint la mateixa tònica dels 
anys	anteriors,	amb	mesos	de	més	pesque-
ra	i	altres	de	captures	molt	minses,	o	fins	i	
tot hi ha hagut dies que els pescadors ar-
ribaven sense captures. Una tònica que no 
només	succeeix	a	la	costa	tarragonina,	sinó	
que es repeteix a altres zones.
	 Els	pescadors	creuen	que	és	imprescin-
dible fer les aturades, tal com recomanen 
els	 científics,	 però	que	els	 estudis	no	as-
senyalen	un	dels	motius	pels	quals	pensen	
que	està	desapareixent	el	peix	blau,	com	és	
l’augment dels seus depredadors. 

Les barques d’encerclament faran dos mesos i mig de veda

Els centres educatius d’arreu de Catalunya 
han començat aquest dilluns el segon tri-
mestre del curs escolar amb novetats. El 
Departament d’Educació ha incorporat més 
de 3.000 mestres en els centres educatius 
públics de Catalunya per la reducció d’una 
hora lectiva. Als tres centres caleros, la ràtio 
de nous mestres ha estat de 5,5.
 El Departament d’Educació i els sindicats 
van	arribar	a	l’acord	de	reduir	una	hora	lectiva	
dels docents i s’han incorporat nous docents 
per cobrir aquesta reducció.
 Alguns centres han optat per ampliar la 
jornada a mestres que ja estaven a la plan-
tilla,	com	 l’Escola	Sant	Jordi	de	 l’Ametlla	de	
Mar que ha ampliat la jornada a dos docents 
que estaven a mitja jornada i ha incorporat un 
nou	docent	a	mitja	jornada.	A	l’Institut	Can-
delera, l’adjudicació ha estat de dos mestres i 
mig; s’ha incorporat un nou a completa i un a 
mitja jornada i s’han ampliat mitges jornades 
d’altres	dos.	Mentre	que	a	l’Institut	Escola	de	
Capacitació	Nauticopesquera	compten	amb	
una plaça i mitja per cobrir.
	 La	incorporació	de	nous	docents	és	una	
notícia	positiva,	però	ha	suposat	un	mal	de	
cap	per	a	molts	centres	educatius.	El	director	
de	l’Institut	Candelera,	Benjamí	Torné,	apun-
ta que «hem hagut de reestructurar la plantilla 
de professors i refer horaris a mig curs».	Per	la	
seva	banda,	el	director	de	l’Institut	Escola	de	
Capacitació	 Nauticopesquera,	 Miguel	 Sainz	
de Aja, explica que«al tractar-se d’un centre 
d’educació específica es fa més complicat co-
brir les vacants».

 
La	Generalitat	ha	continuat	negociant	amb	els	
sindicats en la taula sectorial altres demandes 
dels docents, com l’estabilitat per als interins 
o el primer complement salarial al sexenni per 
compensar	la	inflació,	però	no	s’ha	arribat	a	
nous acords. D’aquesta manera, tot i la nova 
mesura, els sindicats mantenen les dues jor-
nades de vaga per aquest mes: el 25 i el 26 
de gener, coincidint amb la vaga convocada a 
la sanitat.
	 Pel	que	fa	a	 la	Llar	d’Infants	Xerinola,	al	
tractar-se d’un centre municipal no s’ha im-
plantat la mesura, al que sí que s’ha afegit 
és	una	hora	de	servei	extern	de	ludoteca	de	
16 a 17 h, dilluns, dimecres i divendres, en 
concepte	a	una	partida	dels	pressupostos	de	
feminisme i conciliació familiar.

L’Institut rep més de 400.000€ 
d’inversió per millorar l’eficiència 
energètica i el confort tèrmic
El Departament d’Educació de la Generalitat 
destinarà	 3	 milions	 d’euros	 a	 millorar	
l’eficiència	 energètica	 i	 el	 confort	 tèrmic	
de	 13	 centres	 educatius	 de	 les	 Terres	 de	
l’Ebre,	entre	ells	 l’Institut	Candelera.	Aquest	
seguit	 d’obres	 es	 finançaran	 amb	 els	 fons	
europeus REACT-EU de recuperació 
econòmica que han de fer possible millorar 
les infraestructures que donen servei a la 
ciutadania,	en	aquest	cas,	escoles	i	instituts.

L'objectiu	 de	 les	 actuacions	 és	 fer	
els	 edificis	 escolars	 més	 sostenibles,	
més	 confortables	 i	 més	 saludables	 per	 al	
professorat i per a l’alumnat. 

A	 l’Institut	 Candelera	 se	 substituirà	
la caldera de gasoil per una de biomassa 
(pèl·let), s’instal·larà una sitja de pèl·let a 
l’exterior	per	emmagatzemar	el	combustible	
que	s’utilitzarà	a	 la	caldera	 i	 s’anul·laran	els	
dipòsits	 de	 gasoil.	 També	 se	 substituirà	 la	
fusteria	 de	 la	 façana	nord-oest	 i	 per	 últim,	
es posarà en funcionament plaques solars 
d’ACS en coberta.

La	previsió	d’execució	de	les	obres	és	de	
10 mesos durant el 2023. 

Els centres educatius enceten el segon trimestre 
amb novetats respecte l’anterior

La regidoria de Formació de l'Ajunta-
ment ha encetat el període d'inscripci-
ons per als cursos d'hivern que tindran 
lloc al Telecentre i a l'Aula Educativa del 
carrer Mediterrani, i que van destinats 
a diversos perfils, siguin pensionistes, 
aturats o treballadors en actiu, i són 
subvencionats.
	 Dels	cursos	FOAP	amb	certificat	de	
professionalitat, destaquen dues pro-
postes,	 la	d'Activitats	auxiliars	adminis-
tratives	 que	 ja	 ha	 començat	 aquesta	
setmana	i	la	d'Activitats	auxiliars	de	co-
merç, que començarà el 20 de setembre, 
destinats	prioritàriament	per	a	persones	
aturades.
 A part i per a dones aturades a tra-
vés	del	programa	ADA	del	SOC	també	
s'organitza un curs de Comunicació i col-
laboració amb eines digitals que comen-
ça el 23 de febrer. 
 Quant a la formació subvencionada 
per	a	treballadors	en	actiu,	es	proposen	
cinc cursos, un de Comerç electrònic i 
botiga	virtual	i	un	altre	de	Comptabilitat	
bàsica.	 A	 més	 d’un	 d'Operacions	 amb	
carretons.	El	31	de	gener	també	s'inici-
arà	el	de	Fotografia	Digital	i	Tractament	
d'Imatges,	 i	el	d'Adobe	Photoshop	que	
es començarà l'11 d'abril.
	 A	més,	es	repeteixen	els	cursos	d'idi-
omes adreçats als sectors comercials i 
turístics	d'Atenció	al	client.
	 Pel	que	fa	als	cursos	destinats	a	pen-
sionistes, la proposta contempla tres op-
cions, la de Fotos i vídeo a l'smartphone 
per	dominar	la	imatge,	la	d'APP's	útils	a	
l'smarphone (calendari, Google Maps, la 
Meva	Salut,	etc...)	i	Exercicis	per	activar	
la ment.  

L’Ajuntament ofereix 
noves propostes 
formatives

E S P O R T S



La nit dels Reis d'Orient va ser el punt final 
de la programació nadalenca habitual, or-
ganitzada des de l'Ajuntament de l'Ametlla 
de Mar. Una programació que s'ha valorat 
molt positivament, tant per la regidoria de 
Festes com de Turisme, desenvolupant-se 
tot dins del previst.
 Enguany, s'ha tornat a instal·lar la carpa 
al parc del Bon Repós per oferir oci nocturn 
durant els caps de setmana previs al Nadal, 
i el mateix dia de Nadal, que va tenir lloc un 
concert de tarda amb 'The Baldats'.

Repartits els premis dels guanyadors 
del Concurs d’Aparadors
El passat 24 de desembre, prèviament 
a l'arribada del Pare Noel i la cagada del 
Tronc de Nadal, es van repartir els guanya-
dors del 40è Concurs d’Aparadors de Na-

dal que organitza la regidoria de Turisme, 
Comerç i Civisme i també dels de Postals 
de Nadal, que organitza Festes.
 Enguany com a novetat el jurat del Con-
curs d’Aparadors ha estat format per 5 per-
sones vinculades al món de l’art, el disseny i 
la cultura locals.
	 L’estanc	 Casa	 Creixenti	 del	 carrer	 An-
dreu Llambrich, 65, s’ha emportat el 1r 
premi del Concurs i per tant, els 175€ del 
premi. En la segona posició i amb un premi 
de 150€ ha quedat Regals Casa Consarnau, 
del carrer Andreu Llambrich, 27. La terce-
ra posició ha estat per a Esmeralda Regals, 
carrer Sant Joan, 7, que s’endú els 125 € del 
tercer premi. I a la 4a posició hi ha hagut un 
empat entre Casa Ramonet al carrer Andreu 
Llambrich,	11	i	Òptica	Punt	Visual,	al	carrer	
Andreu Llambrich, 17 que guanyen 50 € 
respectivament.
	 Per	altra	banda,	també	es	van	fer	públics	
els	guanyadors	del	26è	Concurs	de	Postals	
de Nadal organitzat per la regidoria de Fes-
tes. La millor postal de 1r i 2n de primària 
va	ser	la	de	Nicolás	Santiago	Amoruso.	La	
millor postal de 3r i 4t de primària, Abril 
Gonzalvo. I la millor postal de 5è i 6è de 
primària va ser la d’Isona Llambrich.

Butlletí Setmanal n. 419/  13 de gener de 2023 
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   Els Reis Mags van arribar per mar a bord d'un catamarà.

L'arribada dels Reis 
Mags, el colofó de 
la programació 
nadalenca a la Cala

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

A la nit de Nadal es va fer l'entrega de premis dels Aparadors i de les Postals.
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La Penya Barcelonista 
renova la imatge de la 
façana de la seu social

La Penya Barcelonista de l’Ametlla de Mar 
llueix des de fa unes setmanes una nova 
imatge de la façana de la seva seu social.
	 Es	tracta	d’un	mural	pintat	per	l’artista	
Uri Cateura (KTHR), autor del mural co-
negut com “La tonyina”, que presideix la 
plaça	de	l’Olivera.	El	mural	s’identifica	amb	
l’escut	de	l’entitat	i	una	imatge	de	l’Spotify	
Camp Nou.
	 El	president	de	la	Penya	Barcelonista	de	
l’Ametlla de Mar, Roger Llambrich, recorda 
que la idea va sorgir abans de la pandèmia.

	 A	més,	la	Penya	Barcelonista	ha	ence-
tat	el	 sorteig	de	dos	pernils	destinats	als	
socis. Un es farà pel sistema de concurs a 
Instagram, que consisteix a fer-se una foto 
davant	de	la	façana	i	etiquetar	a	la	penya.	
L’altre	permetrà	als	socis	que	no	participin	
en el sorteig d’Instagram i que assisteixin 
als	partits	al	local	social,	disposar	d’un	nú-
mero	pel	sorteig.	Hi	ha	de	temps	per	parti-
cipar	fins	al	31	de	gener.

E S P O R T S A G E N D A
cap de setmanaLa Cala goleja al Xerta i es posa 4t a la 

classificació 
La Cala va golejar al Xerta i es posa 4t a la 
classificació. Per la seva part, filial va donar 
la cara davant del líder el Pinell en un partit 
que l'àrbitre va suspendre abans d'arribar 
al final, amb 1 a 0 en el marcador, després 
d'una monumental batussa. 
	 El	1r	equip	de	l'Ametlla	va	sortir	dispo-
sats	a	tapar	ferides	i	oblidar	com	més	avi-
at millor l'accident del camp del Gandesa 
davant d'un Xerta que està fent una bona 
temporada.	Després	d'un	parell	d'avisos,	va	
arribar el primer gol de Xavi Fages al cap de 
20	minuts	de	joc,	el	qual	repetiria	abans	del	
descans amb el 2 a 0, resultat amb el qual 
s'aniria	al	vestidor.	
 A la segona part, el Xerta no va poder 
evitar	 tres	 gols	més	 dels	 caleros,	 obra	 de	
Manel	Reverté,	Marc	Brull	i	Moha.	
 Els caleros ocupen la 4a posició a la 
classificació	amb	23	punts	i	aquest	dissabte	
juguen a casa davant del Benissanet a les 16 
h de la tarda.

Victòria i batussa davant del Pinell 
El	filial	de	l'Ametlla	de	Mar	va	donar	la	cara	

davant	del	 líder	el	Pinell	en	un	partit	que	
l'àrbitre	va	suspendre	abans	d'arribar	al	fi-
nal,	després	d'una	monumental	batussa.	
 Els caleros, que van fer un dels millors 
partits	de	 la	 temporada,	 tenien	contra	 les	
cordes	a	 tot	un	 líder	després	de	posar-se	
per davant en el marcador gràcies a un gol 
en pròpia porta. Amb un equip molt jove, 
van	donar	resposta	al	que	exigia	el	partit	da-
vant	d'un	experimentat	Pinell	que	visitava	el	
camp	de	la	Cala	amb	només	una	derrota	en	
tot el campionat. 
	 Llàstima	que	no	pogués	finalitzar	el	par-
tit,	després	que	s'emboliqués	a	partir	d'una	
agressió d'un jugador visitant en el minut 
88. Ja al descans s'havia produït una pro-
vocació per part de jugadors visitants, que 
van saltar la tanca del terreny de joc per en-
carar-se al públic, tot i que l’àrbitre no ho 
contempla a l’acta. 
	 Així	i	tot,	el	partit	va	ser	molt	tranquil	fins	
als	minuts	finals,	quan	producte	de	 la	 im-
potència, va arribar l'agressió inicial que va 
provocar els incidents amb invasió de camp 
inclosa. 

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

Els veterans perden per 1 a 3 davant de l’Amposta

L’equip de futbol de l’Agrupació de Vete-
rans de l’Ametlla de Mar va perdre el pas-
sat cap de setmana davant dels veterans 
de l’Amposta per 1 gol a 3 en un partit en 
el qual van acusar les baixes per lesió.
 Els veterans caleros van igualar l’Am-
posta a la primera part, tot i que van anar 

al descans amb un 0 a 1 desfavorable en 
el	 marcador.	 A	 la	 represa,	 els	 ampostins	
van eixamplar les diferències, tot i que Xavi 
Margalef de falta directa va escurçar el re-
sultat. Així i tot, els caleros van tornar a en-
caixar,	finalitzant	el	partit	amb	l’1	a	3	final.
 Els de l’Ametlla de Mar ocupen la 6a 
posició	 de	 la	 classificació	 amb	 10	 punts,	
encara lluny dels llocs capdavanters.
 Dissabte a les 16.00 h recuperen el par-
tit	ajornat	davant	dels	veterans	del	Tortosa	
que es jugarà a Bítem.

El Comitè de Competició i Disciplina 
Esportiva de la Delegació a l’Ebre de la 
Federació Catalana de Futbol ha clau-
surat amb dos partits a porta tancada 
del filial de la Cala, pels incidents suc-
ceïts al final del partit de 4a Catalana 
entre el filial de la S.C.E.R de l’Ametlla 
de Mar i el Pinell.
	 A	 més	 dels	 dos	 partits	 de	 tanca-
ment	del	 camp,	que	només	afectaran	
l’equip	filial,	l’òrgan	sancionador	també	
ha	imposat	set	partits	al	jugador	calero	
Gerard	 Pallarès	 i	 al	 jugador	 del	 Pinell	
Patric	 Ngingi,	 segons	 consta	 a	 l’acta,	
per agredir a un altre causant danys o 
lesions o accions potencialment lesi-
ves.
	 També	ha	sancionat	amb	4	mesos	
de suspensió a Janet Llambrich, delegat 
de camp per suposadament incomplir 
les seves obligacions, quan es dona la 
circumstància que fou un dels agredits 
quan va accedir al camp per separar els 
jugadors, havent-li de posar tres punts 
de	sutura	a	l'orella	després	de	l'agressió	
pel	darrere	d'un	jugador	del	Pinell.	
	 En	canvi,	el	Comitè	de	Competició	
no ha atès les imatges enviades pel club 
calero en les quals es veu clarament, 
com	al	final	del	1r	temps	hi	ha	dos	ju-
gadors	del	Pinell	que	salten	la	tanca	del	
terreny de joc per reptar al públic instal-
lat a la grada, acció, que tot i ser presen-
ciada	per	l'àrbitre	José	Ramon	Gallego	
Martínez,	no	ho	va	fer	constar	a	l'acta.	
	 El	president	de	l'entitat,	Rafel	Aixart	
ja ha anunciat que presentaran recurs a 
les sancions. 
	 L'única	part	positiva	de	la	resolució	
del	Comitè	de	Competició,	és	que	dona	
el	partit	per	finalitzat	amb	victòria	del	
filial	calero	per	1	gol	a	0.	

El Comitè de 
Competició clausura 
2 partits del filial de la 
Cala

L’esport a La Cala

Camp d'Esports

Dissabte
≈12h -INFANTIL – Rapitenca
≈16h -1R EQUIP - Camarles

 

El pregoner de la Candelera 2023 
serà Ignasi Cañagueral Labòria. L’en-
ginyer químic ha estat escollit per ser 
el convidat d’honor de la Festa Major 
de l’Ametlla de Mar. D’aquesta mane-
ra, se li vol fer un reconeixement pú-
blic a la seva trajectòria professional 
en el sector químic i alhora a la seva 
tradició i estima cap a la població.
 Nascut el 1964 a l’Ametlla de Mar, 
Cañagueral	és	el	director	del	Complex	
Industrial de Dow a Tarragona, des de 
2019,	així	com	també	director	d’Ope-
racions del Hub del sud d’Europa de 
la	companyia	multinacional.	A	més,	el	
passat mes de maig va ser nomenat 
president de l’AEQT.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jor-
di Gaseni, explica que «és un molt bon 
ambaixador del municipi i un exemple 
del lluny que es pot arribar professional-
ment des de l’Ametlla de Mar».
 L’Ignasi es va incorporar a Dow 
l’any 1988 i des de llavors ha ocupat 
diferents responsabilitats en els cen-
tres de producció de Tarragona, Na-
varra i Itàlia. Entre d’altres, ha estat 
responsable d’operacions de les plan-
tes	de	producció	de	polietilè	de	Dow	al	
polígon Sud de Tarragona, responsable 
de Seguretat i Sostenibilitat per la regió 
ibèrica, i director d’Enginyeria i Mante-
niment per Tarragona.
 Cañagueral explica que «ser escollit 
pregoner és un gran honor i una enorme 
responsabilitat. Reivindico ser de poble 
i de la Cala. Fa temps que visc fora del 
poble però segueixo en contacte amb la 
família i amics i em fa il·lusió retrobar-me 
amb ells i conèixer els més joves».
 El pregoner està previst que signi el 
llibre d’honor i dispari el coet d’inici de 
Festa Major el dimecres 1 de  febrer. La 
Candelera	2023	tindrà	lloc	de	l’1	al	5	
de febrer, amb els actes preludi el cap 
de setmana anterior.

Ignasi Cañagueral 
serà el pregoner de 
la Candelera 2023


