
gols a 2 al camp del Sant Jaume. Els cale-
ros no van aconseguir obrir la llauna fins al 
minut 73 després d'un gol de Salifou, que 

va sentenciar a l'últim minut de partit amb 
un altre gol.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) i l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat), l’Ametlla de Mar és el 5è 
municipi de menys de 10.000 habitants 
de les Terres de l’Ebre que més ha incre-
mentat en població el 2021. La variació 
anual de 2020 a 2021 ha estat de 78 re-
sidents.
 Després de les xifres d’èxit en padró 
de 2020, la tendència de creixement de 
l’Ametlla de Mar segueix en alça. De fet, 
La Cala va ser la població de les Terres 

de l’Ebre que més va créixer en nombre 
d’habitants, durant l’any 2020, -l’any del 
confinament-, augmentant 265 residents 
respecte a l'any 2019, superant les capitals 
de comarca.
 En data de l’1 de gener de 2022, l’Amet-
lla de Mar tenia 7.209 persones empadro-
nades, unes 78 persones més que el 2021, 
quan hi havia 7.131 residents. D’aquesta 
manera, se situa com el 5è municipi ebrenc 
de menys de 10.000 habitants que més 
empadronaments ha sumat el 2021.

 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi 
Gaseni, apunta que «la tendència de crei-
xement en el padró de la Cala significa que 
és un municipi amb oportunitats, benestar i 
serveis i amb una bona situació geogràfica».
 Els municipis ebrencs de menys de 
10.000 habitants amb més empadrona-
ments el 2021 han estat l’Aldea amb una 
variació de 172 respecte al 2020, l’Ampo-
lla amb 119, Sant Jaume d’Enveja en 117, 
Camarles amb 89 i Móra la Nova que tam-
bé ha variat 78 com l’Ametlla de Mar. 

Butlletí Setmanal n. 420/  20 de gener de 2023
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    L'Ametlla de Mar té 7.209 persones empadronades.

L’Ametlla de Mar continua 
guanyant població, un any més

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

La Cala és el 5è municipi de menys de 10.000 habitants de les Terres de l’Ebre que més ha incremen-
tat en població.
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Els veterans cauen 
golejats per 4 a 0 
davant del Tortosa
L’equip de futbol de l’Agrupació de Ve-
terans de l’Ametlla de Mar va perdre dis-
sabte per 4 gols a 0 a Bítem davant dels 
veterans del Tortosa, en partit recuperat 
de la 1a jornada de la Lliga de Veterans de 
les Terres de l’Ebre.
 Els caleros es van veure superats i sor-
presos pels tortosins, que van aprofitar els 
espais entre línies que deixava l’equip cale-
ro. Els de l’Ametlla de Mar, negats de cara 
a porta, no van mesurar la seva ambició en 

atac, descuidant la recuperació després de 
les pèrdues de pilota.
 Amb la lliga ja normalitzada després de 
la recuperació de partits, els veterans de 
l’Ametlla de Mar ocupen la 6a posició de 
la classificació amb 10 punts i s’allunyen 8 
punts del Tortosa que ocupa la 5a.
 Aquest pròxim cap de setmana es re-
prèn la lliga després de l’aturada de Nadal 
i els caleros tenen jornada de descans.

El Club de Bàsquet l’Ametlla de Mar va 
descansar la setmana passada en la re-
presa de la competició després de les 
festes de Nadal i aquest cap de setma-
na jugarà el primer partit de l’any a la 
pista de l’Stockplus la Sénia.
 Cal recordar que tot i la jornada de 
descans, els caleros encara es mante-
nen líders de la competició, després de 
fer una primera volta de campionat qua-
si perfecta en la qual només van perdre 
un partit.
 A la primera volta els caleros es van 
imposar al Poliesportiu Municipal Gale-
tet per 64 a 51.
 Els caleros són líders amb 17 punts 
i els seniencs són 4ts amb 15 però amb 
un partit més disputat. El partit està 
previst dissabte a les 18 h. Aitor Gavi-
làn és un dels components de l’equip de 
bàsquet,
 Els de l’Ametlla han ajornat els par-
tits següents davant del Manyanet reus 
B al Poliesportiu Galetet i a la pista del 
Reus Ploms la Salle per la coincidència 
amb la Festa de la Candelera.

El bàsquet torna a la 
competició a la pista 
de la Sénia

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

L’esport a La Cala

Camp d'Esports
Dissabte:
≈10.00 h CADET
La Cala - Batea

≈10.00 h PREBENJAMÍ
La Cala – Jesus i Maria

≈12.30 h JUVENIL
La Cala - Tortosa

Diumenge:
≈11 h BENJAMÍ
La Cala – Catalonia

El cadet es juga el campionat aquest dissabte 
amb el Batea
L’equip de futbol cadet de l’AME de 
l’Ametlla de Mar es jugarà aquest dissabte 
les seves opcions de guanyar el campionat 
de lliga. Ho farà davant del Batea, equip 
amb millor golaveratge, però amb qui està 
empatat a 34 punts al capdavant de la 
classificació.
 És veritat que jugat aquest partit encara 
quedaran 27 punts per disputar, però cal re-
cordar que a la primera volta, els de l’Amet-
lla de Mar van empatar a 2 gols al camp del 
Batea. Des de llavors, ni un ni l’altre han 
perdut cap punt més.
 El cadet es va imposar clarament dissab-
te al camp de l’Ascó per 0 a 3, amb gols de 
Genís Margalef de penal i dos de Joel Saba-
té.
 Per la seva part, el juvenil de la S.C.E.R 
de l’Ametlla de Mar també pot donar una 
forta esgarrapada a la classificació, ja que 
els caleros des de la 4a posició amb 23 
punts, rebran al camp de la Cala al Tortosa 
que és 2n amb 25. Els de l’Ametlla de Mar 
porten una bona dinàmica després de cinc 
victòries consecutives. Tot i que el Futbol 
Formatiu està pel mig, d’aconseguir la victò-
ria, els caleros es plantarien a la 3a posició 

abans de visitar el camp del líder, l’Amposta. 
El partit està previst a les 12.30 h.
 El juvenil de la S.C.E.R de l’Ametlla de 
Mar va guanyar diumenge passat 1 a 3 al 
camp de l’Ebre Escola Esportiva. Amb gols 
de l’Arnau Gonzalez, Xavier Curto i Adil Bo-
uazzaoui.
 Per la seva part, l’infantil, cuer amb 2 
punts, juga dissabte a les 18 h al camp de la 
Sénia que és 10è amb 10. La passada jorna-
da, l’infantil va caure golejat per 0 a 7 davant 
de la Rapitenca B.
 D’altra banda, l’Aleví va jugar ahir tarda 
al camp de l’Ascó. Els de l’Ametlla de Mar 
van apuntar-se els tres punts al camp del 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre per 7 gols 
a 9. Gorka Brull amb 4 gols i Saad Cinbi amb 
2, Jan Jorba i Pere Quintana, van ser els go-
lejadors.
 El benjamí Llobarrets jugarà al camp del 
Roquetenc cuer amb 0 punts després d’em-
patar a 2 gols la setmana passada davant de 
l’Arnes. I el prebenjamí Seitonillos, que va 
guanyar 1 a 7 a Deltebre davant de l’Escola 
Delta dissabte passat,  rebrà al Jesús i Maria 
que és 3r a un sol punt de distància en l’úl-
tima jornada de la 1a fase.

Dissabte
≈ De 9.30-20.30 h ball en línia i de 20.30- 
21.30 h  bachata, a la sala SCER.

Diumenge
≈ 11 h- Gimcana familiar a l'EIN Cap de 
Santes Creus a la platja de l'Estany.

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



El grup d’estudis i comunicació ambiental 
Graëllsia ha aconseguit per quart any un 
projecte d’apadrinament Libera, que con-
cedeixen anualment les entitats Seo-Bird-
life i Ecoembes, i continuarà fent accions 
de conservació, divulgació i voluntariat a 
l’Espai d’Interès Natural de Santes Creus a 
l’Ametlla de Mar.
 Una de les accions és disminuir les dei-

xalles marines i costaneres, per això se se-
guiran organitzant jornades de neteja i de 
divulgació, com la que s’ha organitzat aquest 
diumenge, a les 11 h i a la platja de l’Estany.
  A més, submarinistes voluntaris faran 
mostrejos submarins puntualment per fer un 
seguiment de la presència de deixalles mari-
nes en tres punts de la costa, Estany Podrit, 

Punta Àlia i Estany.
 Entre les accions també hi ha activitats 
divulgatives destinades a pescadors recre-
atius per conscienciar-los sobre els residus 
de la costa i perquè coneguin espai. A banda 
també se seguiran fent xerrades mediam-
bientals als alumnes de l’Escola Sant Jordi, 
com s’ha anat fent els últims anys.
 Per últim, també es volen impulsar con-
cursos de fotografia submarina i costanera, 
per donar a conèixer l’espai. 
 Aquests projectes d’apadrinaments do-
ten d’uns 1.500 euros de finançament a les 
entitats per a poder desenvolupar tasques 
de conservació relacionades amb les deixa-
lles al medi natural.

D E S T A Q U E M Graëllsia continua 
amb el projecte de 
conservació i divulgació 
de l’EIN Cap de Santes 

de C O M U N I C A T S

Aquest curs 2022-23 és el segon que els 
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Candele-
ra participen en el projecte Revista Escolar 
Digital(RED), una xarxa de diaris escolars 
redactats i editats per l’alumnat amb el su-
port de periodistes professionals, en la qual 
es publiquen els millors continguts des de 
diferents ciutats de tot el món en diversos 
idiomes.
 Les redaccions escolars creen el seu pro-
pi mitjà d’expressió amb l’objectiu de fomen-
tar la mirada crítica sobre el seu entorn més 
proper, però també sobre els grans temes de 
l’actualitat global. A més, els millors contin-

guts es publiquen a la revista col·laborativa 
RED Report.
 A partir d’aquest projecte es va posar en 
marxa la revista Report Candelera. Els alum-
nes, que s’organitzen en diferents grups i tre-
ballen el projecte i els seus continguts durant 
les classes de català i castellà, tenen la super-
visió dels periodistes de Junior Report i cada 
mes treballen un text periodístic diferent, 
sigui reportatge, entrevista, notícia o opinió, 
a partir dels suggeriments del professorat.
 Els interessats en accedir a Candelera 
Report ho poden fer a través d’un codi QR o 
fent una recerca de Candelera Report a Go-
ogle.
 Aquest projecte compta amb la col-
laboració d’ACER, FCRI Blanquerna-URL, 
LCI Escola de Disseny i Acción Contra el 
Hambre i disposa del Segell de qualitat del 
Consell d’innovació Pedagògica (CIP).

Candelera Report, la revista Escolar Digital de 
l’Institut

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte al 
camp del Tortosa B. Els caleros, que no 
van jugar el passat cap de setmana per la 
incompareixença del Sant Jaume d'Enveja, 
buscaran una victòria que els mantingui en 
els primers llocs de la classificació.
 Els caleros, que són 4ts a la lliga amb 
26 punts, veuen molt prop el segon i tercer 
lloc que ocupen Amposta i la Cava amb 28 
punts, a només dos punts de distància i vo-

len seguir amb opcions, esperant les seves 
ensopegades.
 El seu rival, el Tortosa B és 12è amb 13 
punts. El partit està previst a les 19.30 h.

3a victòria consecutiva pel filial
Per la seva part, el filial viatja a Alcanar 
amb l'objectiu d'allargar la dinàmica posi-
tiva que els ha portat a sumar tres victòries 
consecutives. El partit està previst dissab-
te a les 18.30 h.
 Els caleros, que en les darreres jornades 
han aconseguit sortir de la cua de la classifi-
cació, esperen continuar amb la remuntada 
des de la 12a posició amb 12 punts, mentre 
que els canareus ocupen la 9a plaça amb 19.
El filial va guanyar dissabte passat per 0 

La Cala juga amb el filial del Tortosa per seguir a 
la zona de dalt

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

L’Ametlla de Mar és present a la Fira Inter-
nacional de Turisme FITUR a Madrid, sota 
les marques turístiques Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre. Aquest dimecres va tenir 
lloc la inauguració de la fira, amb la presèn-
cia de la direcció general de Turisme de la 
Generalitat, que va manifestar la rellevant 
inversió al litoral català davant de la Copa 
Amèrica de Vela de 2024. Un dels projec-
tes d’aquest pla d’accions és ‘L'Espai Cuina 
de Mar’ de l’Ametlla de Mar.
 Enguany, l’Ametlla de Mar ha estat un 
dels municipis que ha entrat a la convoca-
tòria de projectes enogastronòmics 2022 
finançats pels ajuts europeus Next Genera-

tion. Es tracta del projecte ‘L'Espai Cuina de 
Mar’, valorat en 411.000 euros i que es de-
senvoluparà al municipi en els pròxims tres 
anys a partir de la resolució de l’ajut.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gase-
ni, manifesta que «l’Ajuntament està pendent 
d’aquesta resolució per poder iniciar el procés 
d’implementació d’aquest projecte engresca-
dor».
 Per la seva banda, el director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Treball a les Terres 
de l’Ebre, Adam Tomàs, explica que «'l’Espai 

Cuina de Mar’ posarà en valor la gastronomia 
del territori»
 «El 2022, 83 milions d’euros d’ajuts s’han 
destinat al desenvolupament de projectes 
per invertir en equipaments turístics davant 
la Copa Amèrica de Vela de 2024. A la con-
vocatòria de 2023 seran 50 MEUR i aniran 
directament destinats al litoral català». Així 
ho apuntat la directora general de Turisme, 
Marta Domènech.
 Una trentena d’ens públics i privats del 
Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres 
de l’Ebre participen a aquesta fira de refe-
rència que té lloc del 18 al 22 de gener a 
Madrid, encapçalats pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, en el marc del 
conveni Corner de promoció conjunta, que 
se signa anualment. A més també s’ha signat 
el conveni de Nàutic Parc entre els municipis 
que hi formen part com l’Ametlla de Mar.

‘L'Espai Cuina de Mar’, 
entre els projectes 
presentats al Fitur 2023

Les cinc embarcacions del port de l’Amet-
lla de Mar que es dediquen a la pesquera 
del pop roquer amb nansa han reprès l’ac-
tivitat després d’estar sis mesos sense po-
der capturar aquesta espècie per complir 
amb la veda. Ho van fer el passat dia 9 de 
gener, mentre que les dues embarcacions 
que van al cadup van començar ja el passat 
mes d’octubre.
 Aquestes embarcacions paraven tradici-
onalment a partir del setembre de manera 
voluntària i no emprenien la pesquera fins 
al mes de gener. El fet que el pop desovi a 
l’estiu, tenint en compte que l’esperança de 
vida del pop és d’aproximadament un any, 
fa que durant els mesos de setembre, oc-
tubre, novembre i desembre els exemplars 
encara siguin petits. Donat que no es po-

den capturar exemplars de menys d’1 quilo, 
fa que durant aquests mesos les captures 
siguin mínimes i, per tant, els pescadors 
prefereixen aturar l’activitat, deixar que el 
pop es faci gran i dedicar-se a altres pes-
queres com la daurada.
 L’any passat, la Direcció General de 
Política Marítima i Pesca Sostenible del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya va establir un període de veda 
obligatòria de dos mesos a tot Catalunya, 
coincidint amb els mesos de juliol i agost, i 
que s’han sumat als quatre mesos d’aturada 
voluntària pels de la nansa i a un mes pels 
del cadup.
 En aquesta primera setmana, les cinc 
barques caleres de la nansa han obtingut 

captures similars a les de l’any passat. Men-
tre el 2022 van capturar en els primers dies 
1.250 kg de pop, aquest 2023 n’han captu-
rat 1.300 kg. 
 Cal recordar que la majoria de les bar-
ques que es dediquen a la pesquera del 
pop roquer, excepte una de les de cadup, 
no han estat d’acord amb aturar l’activitat 
obligatòriament durant juliol i agost i així ho 
van fer saber al Comitè de Cogestió, donat 
que durant aquests mesos, és quan el pop 
és més gran i els pescadors en treuen més 
rendiment econòmic de la seva activitat.

Finalitza la veda del pop pels pescadors de la nansa

La Policia Local de l’Ametlla de Mar ha 
avortat recentment el robatori continuat 
d’elements i peces de vehicles del dipòsit 
municipal, després de mesos de segui-
ment. En total s’han detingut cinc indivi-
dus que han passat a disposició judicial.
 Els fets es remunten al passat mes de 
març quan es van detectar moviments 
que feien pensar que la vintena de vehi-
cles que hi ha al dipòsit municipal del cos-
tat de la deixalleria, estaven sent víctima 
de petits robatoris de peces que després 
es revenien en el mercat de segona mà.
Les accions es van anar repetint fins que 
el passat 9 de gener van ser enganxats.

Cinc detinguts 
per robar peces de 
vehiclesSegons les dades anuals de l’Associació de 

Professionals de Turisme de l’Administra-
ció Local a Catalunya (APTALC) de l’any 
2022, el perfil de l’Ametlla de Mar conser-
va, un any més, el segon lloc amb 42.800 
seguidors, només superat pel compte de 
Barcelona Turisme amb 437.000. En ter-
cer lloc, trobem el compte de Tarragona 
Turisme amb 39.100.
 Completen el TOP5 d’aquest rànquing, 
municipis com Girona amb 30.000 i el per-
fil de Turisme de Salou amb 22.450.
 La regidora de Turisme, Maite Boquera, 
celebra les bones xifres i explica que són 
el resultat de la dedicació i esforç diari del 
personal de Turisme.
 La llista elaborada per l’Associació de 

Professionals de Turisme de l’Administra-
ció Local a Catalunya enumera 15 comptes 
oficials de les destinacions amb més segui-
dors en aquesta xarxa social fotogràfica. 
Perfils que corresponen als organismes 
encarregats de la gestió turística del terri-
tori (sigui en l’àmbit administratiu que sigui 
i es gestionin directament o a través d’un 
servei extern).

L’Instagram @turismeametllademar conserva el 
segon lloc al rànquing de les destinacions catalanes

▪ La regidoria de Festes recorda a tota 
persona interessada en adquirir una 
taula i 6 cadires per la Festa Major de 
la Candelera, que aquest divendres 20 
de  gener, és l'últim dia per 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. 

▪ També s'informa que ja estan publicats 
els preus dels abonaments i entrades 
Candelera 2023. La venda anticipada és 
fins al 27 de gener de 10 a 13 h i la tarda del 
25, de 18.30 a 20.30 h, a la sala d'actes de 
l'Ajuntament.

▪ La Biblioteca Dr. Frias informa que el seu 
nou número de telèfon és el 617402213, 
també podeu contactar per correu 
electrònic a biblioteca@ametllamar.cat.

▪ 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 Telecentre comunica que ja estan 
obertes les inscripcions pels cursos 
d'hivern. Es poden consultar a l'ebando.

▪ El Col·lectiu Calacultura amb el suport 
i col·laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar han convocat el 14è Premi Nit de 
Poesia al carrer 2023 i el 31è Premi de 
Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar 2023. 
El termini d’admissió es tancarà el 31 de 
gener de 2023.

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



El grup d’estudis i comunicació ambiental 
Graëllsia ha aconseguit per quart any un 
projecte d’apadrinament Libera, que con-
cedeixen anualment les entitats Seo-Bird-
life i Ecoembes, i continuarà fent accions 
de conservació, divulgació i voluntariat a 
l’Espai d’Interès Natural de Santes Creus a 
l’Ametlla de Mar.
 Una de les accions és disminuir les dei-

xalles marines i costaneres, per això se se-
guiran organitzant jornades de neteja i de 
divulgació, com la que s’ha organitzat aquest 
diumenge, a les 11 h i a la platja de l’Estany.
  A més, submarinistes voluntaris faran 
mostrejos submarins puntualment per fer un 
seguiment de la presència de deixalles mari-
nes en tres punts de la costa, Estany Podrit, 

Punta Àlia i Estany.
 Entre les accions també hi ha activitats 
divulgatives destinades a pescadors recre-
atius per conscienciar-los sobre els residus 
de la costa i perquè coneguin espai. A banda 
també se seguiran fent xerrades mediam-
bientals als alumnes de l’Escola Sant Jordi, 
com s’ha anat fent els últims anys.
 Per últim, també es volen impulsar con-
cursos de fotografia submarina i costanera, 
per donar a conèixer l’espai. 
 Aquests projectes d’apadrinaments do-
ten d’uns 1.500 euros de finançament a les 
entitats per a poder desenvolupar tasques 
de conservació relacionades amb les deixa-
lles al medi natural.

D E S T A Q U E M Graëllsia continua 
amb el projecte de 
conservació i divulgació 
de l’EIN Cap de Santes 

de C O M U N I C A T S

Aquest curs 2022-23 és el segon que els 
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Candele-
ra participen en el projecte Revista Escolar 
Digital(RED), una xarxa de diaris escolars 
redactats i editats per l’alumnat amb el su-
port de periodistes professionals, en la qual 
es publiquen els millors continguts des de 
diferents ciutats de tot el món en diversos 
idiomes.
 Les redaccions escolars creen el seu pro-
pi mitjà d’expressió amb l’objectiu de fomen-
tar la mirada crítica sobre el seu entorn més 
proper, però també sobre els grans temes de 
l’actualitat global. A més, els millors contin-

guts es publiquen a la revista col·laborativa 
RED Report.
 A partir d’aquest projecte es va posar en 
marxa la revista Report Candelera. Els alum-
nes, que s’organitzen en diferents grups i tre-
ballen el projecte i els seus continguts durant 
les classes de català i castellà, tenen la super-
visió dels periodistes de Junior Report i cada 
mes treballen un text periodístic diferent, 
sigui reportatge, entrevista, notícia o opinió, 
a partir dels suggeriments del professorat.
 Els interessats en accedir a Candelera 
Report ho poden fer a través d’un codi QR o 
fent una recerca de Candelera Report a Go-
ogle.
 Aquest projecte compta amb la col-
laboració d’ACER, FCRI Blanquerna-URL, 
LCI Escola de Disseny i Acción Contra el 
Hambre i disposa del Segell de qualitat del 
Consell d’innovació Pedagògica (CIP).

Candelera Report, la revista Escolar Digital de 
l’Institut

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte al 
camp del Tortosa B. Els caleros, que no 
van jugar el passat cap de setmana per la 
incompareixença del Sant Jaume d'Enveja, 
buscaran una victòria que els mantingui en 
els primers llocs de la classificació.
 Els caleros, que són 4ts a la lliga amb 
26 punts, veuen molt prop el segon i tercer 
lloc que ocupen Amposta i la Cava amb 28 
punts, a només dos punts de distància i vo-

len seguir amb opcions, esperant les seves 
ensopegades.
 El seu rival, el Tortosa B és 12è amb 13 
punts. El partit està previst a les 19.30 h.

3a victòria consecutiva pel filial
Per la seva part, el filial viatja a Alcanar 
amb l'objectiu d'allargar la dinàmica posi-
tiva que els ha portat a sumar tres victòries 
consecutives. El partit està previst dissab-
te a les 18.30 h.
 Els caleros, que en les darreres jornades 
han aconseguit sortir de la cua de la classifi-
cació, esperen continuar amb la remuntada 
des de la 12a posició amb 12 punts, mentre 
que els canareus ocupen la 9a plaça amb 19.
El filial va guanyar dissabte passat per 0 

La Cala juga amb el filial del Tortosa per seguir a 
la zona de dalt

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

L’Ametlla de Mar és present a la Fira Inter-
nacional de Turisme FITUR a Madrid, sota 
les marques turístiques Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre. Aquest dimecres va tenir 
lloc la inauguració de la fira, amb la presèn-
cia de la direcció general de Turisme de la 
Generalitat, que va manifestar la rellevant 
inversió al litoral català davant de la Copa 
Amèrica de Vela de 2024. Un dels projec-
tes d’aquest pla d’accions és ‘L'Espai Cuina 
de Mar’ de l’Ametlla de Mar.
 Enguany, l’Ametlla de Mar ha estat un 
dels municipis que ha entrat a la convoca-
tòria de projectes enogastronòmics 2022 
finançats pels ajuts europeus Next Genera-

tion. Es tracta del projecte ‘L'Espai Cuina de 
Mar’, valorat en 411.000 euros i que es de-
senvoluparà al municipi en els pròxims tres 
anys a partir de la resolució de l’ajut.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gase-
ni, manifesta que «l’Ajuntament està pendent 
d’aquesta resolució per poder iniciar el procés 
d’implementació d’aquest projecte engresca-
dor».
 Per la seva banda, el director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Treball a les Terres 
de l’Ebre, Adam Tomàs, explica que «'l’Espai 

Cuina de Mar’ posarà en valor la gastronomia 
del territori»
 «El 2022, 83 milions d’euros d’ajuts s’han 
destinat al desenvolupament de projectes 
per invertir en equipaments turístics davant 
la Copa Amèrica de Vela de 2024. A la con-
vocatòria de 2023 seran 50 MEUR i aniran 
directament destinats al litoral català». Així 
ho apuntat la directora general de Turisme, 
Marta Domènech.
 Una trentena d’ens públics i privats del 
Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres 
de l’Ebre participen a aquesta fira de refe-
rència que té lloc del 18 al 22 de gener a 
Madrid, encapçalats pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, en el marc del 
conveni Corner de promoció conjunta, que 
se signa anualment. A més també s’ha signat 
el conveni de Nàutic Parc entre els municipis 
que hi formen part com l’Ametlla de Mar.

‘L'Espai Cuina de Mar’, 
entre els projectes 
presentats al Fitur 2023

Les cinc embarcacions del port de l’Amet-
lla de Mar que es dediquen a la pesquera 
del pop roquer amb nansa han reprès l’ac-
tivitat després d’estar sis mesos sense po-
der capturar aquesta espècie per complir 
amb la veda. Ho van fer el passat dia 9 de 
gener, mentre que les dues embarcacions 
que van al cadup van començar ja el passat 
mes d’octubre.
 Aquestes embarcacions paraven tradici-
onalment a partir del setembre de manera 
voluntària i no emprenien la pesquera fins 
al mes de gener. El fet que el pop desovi a 
l’estiu, tenint en compte que l’esperança de 
vida del pop és d’aproximadament un any, 
fa que durant els mesos de setembre, oc-
tubre, novembre i desembre els exemplars 
encara siguin petits. Donat que no es po-

den capturar exemplars de menys d’1 quilo, 
fa que durant aquests mesos les captures 
siguin mínimes i, per tant, els pescadors 
prefereixen aturar l’activitat, deixar que el 
pop es faci gran i dedicar-se a altres pes-
queres com la daurada.
 L’any passat, la Direcció General de 
Política Marítima i Pesca Sostenible del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya va establir un període de veda 
obligatòria de dos mesos a tot Catalunya, 
coincidint amb els mesos de juliol i agost, i 
que s’han sumat als quatre mesos d’aturada 
voluntària pels de la nansa i a un mes pels 
del cadup.
 En aquesta primera setmana, les cinc 
barques caleres de la nansa han obtingut 

captures similars a les de l’any passat. Men-
tre el 2022 van capturar en els primers dies 
1.250 kg de pop, aquest 2023 n’han captu-
rat 1.300 kg. 
 Cal recordar que la majoria de les bar-
ques que es dediquen a la pesquera del 
pop roquer, excepte una de les de cadup, 
no han estat d’acord amb aturar l’activitat 
obligatòriament durant juliol i agost i així ho 
van fer saber al Comitè de Cogestió, donat 
que durant aquests mesos, és quan el pop 
és més gran i els pescadors en treuen més 
rendiment econòmic de la seva activitat.

Finalitza la veda del pop pels pescadors de la nansa

La Policia Local de l’Ametlla de Mar ha 
avortat recentment el robatori continuat 
d’elements i peces de vehicles del dipòsit 
municipal, després de mesos de segui-
ment. En total s’han detingut cinc indivi-
dus que han passat a disposició judicial.
 Els fets es remunten al passat mes de 
març quan es van detectar moviments 
que feien pensar que la vintena de vehi-
cles que hi ha al dipòsit municipal del cos-
tat de la deixalleria, estaven sent víctima 
de petits robatoris de peces que després 
es revenien en el mercat de segona mà.
Les accions es van anar repetint fins que 
el passat 9 de gener van ser enganxats.

Cinc detinguts 
per robar peces de 
vehiclesSegons les dades anuals de l’Associació de 

Professionals de Turisme de l’Administra-
ció Local a Catalunya (APTALC) de l’any 
2022, el perfil de l’Ametlla de Mar conser-
va, un any més, el segon lloc amb 42.800 
seguidors, només superat pel compte de 
Barcelona Turisme amb 437.000. En ter-
cer lloc, trobem el compte de Tarragona 
Turisme amb 39.100.
 Completen el TOP5 d’aquest rànquing, 
municipis com Girona amb 30.000 i el per-
fil de Turisme de Salou amb 22.450.
 La regidora de Turisme, Maite Boquera, 
celebra les bones xifres i explica que són 
el resultat de la dedicació i esforç diari del 
personal de Turisme.
 La llista elaborada per l’Associació de 

Professionals de Turisme de l’Administra-
ció Local a Catalunya enumera 15 comptes 
oficials de les destinacions amb més segui-
dors en aquesta xarxa social fotogràfica. 
Perfils que corresponen als organismes 
encarregats de la gestió turística del terri-
tori (sigui en l’àmbit administratiu que sigui 
i es gestionin directament o a través d’un 
servei extern).

L’Instagram @turismeametllademar conserva el 
segon lloc al rànquing de les destinacions catalanes

▪ La regidoria de Festes recorda a tota 
persona interessada en adquirir una 
taula i 6 cadires per la Festa Major de 
la Candelera, que aquest divendres 20 
de  gener, és l'últim dia per 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. 

▪ També s'informa que ja estan publicats 
els preus dels abonaments i entrades 
Candelera 2023. La venda anticipada és 
fins al 27 de gener de 10 a 13 h i la tarda del 
25, de 18.30 a 20.30 h, a la sala d'actes de 
l'Ajuntament.

▪ La Biblioteca Dr. Frias informa que el seu 
nou número de telèfon és el 617402213, 
també podeu contactar per correu 
electrònic a biblioteca@ametllamar.cat.

▪ 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 Telecentre comunica que ja estan 
obertes les inscripcions pels cursos 
d'hivern. Es poden consultar a l'ebando.

▪ El Col·lectiu Calacultura amb el suport 
i col·laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar han convocat el 14è Premi Nit de 
Poesia al carrer 2023 i el 31è Premi de 
Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar 2023. 
El termini d’admissió es tancarà el 31 de 
gener de 2023.

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



gols a 2 al camp del Sant Jaume. Els cale-
ros no van aconseguir obrir la llauna fins al 
minut 73 després d'un gol de Salifou, que 

va sentenciar a l'últim minut de partit amb 
un altre gol.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) i l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat), l’Ametlla de Mar és el 5è 
municipi de menys de 10.000 habitants 
de les Terres de l’Ebre que més ha incre-
mentat en població el 2021. La variació 
anual de 2020 a 2021 ha estat de 78 re-
sidents.
 Després de les xifres d’èxit en padró 
de 2020, la tendència de creixement de 
l’Ametlla de Mar segueix en alça. De fet, 
La Cala va ser la població de les Terres 

de l’Ebre que més va créixer en nombre 
d’habitants, durant l’any 2020, -l’any del 
confinament-, augmentant 265 residents 
respecte a l'any 2019, superant les capitals 
de comarca.
 En data de l’1 de gener de 2022, l’Amet-
lla de Mar tenia 7.209 persones empadro-
nades, unes 78 persones més que el 2021, 
quan hi havia 7.131 residents. D’aquesta 
manera, se situa com el 5è municipi ebrenc 
de menys de 10.000 habitants que més 
empadronaments ha sumat el 2021.

 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi 
Gaseni, apunta que «la tendència de crei-
xement en el padró de la Cala significa que 
és un municipi amb oportunitats, benestar i 
serveis i amb una bona situació geogràfica».
 Els municipis ebrencs de menys de 
10.000 habitants amb més empadrona-
ments el 2021 han estat l’Aldea amb una 
variació de 172 respecte al 2020, l’Ampo-
lla amb 119, Sant Jaume d’Enveja en 117, 
Camarles amb 89 i Móra la Nova que tam-
bé ha variat 78 com l’Ametlla de Mar. 

Butlletí Setmanal n. 420/  20 de gener de 2023
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    L'Ametlla de Mar té 7.209 persones empadronades.

L’Ametlla de Mar continua 
guanyant població, un any més

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

La Cala és el 5è municipi de menys de 10.000 habitants de les Terres de l’Ebre que més ha incremen-
tat en població.
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Segueix de la pàgina anterior

Els veterans cauen 
golejats per 4 a 0 
davant del Tortosa
L’equip de futbol de l’Agrupació de Ve-
terans de l’Ametlla de Mar va perdre dis-
sabte per 4 gols a 0 a Bítem davant dels 
veterans del Tortosa, en partit recuperat 
de la 1a jornada de la Lliga de Veterans de 
les Terres de l’Ebre.
 Els caleros es van veure superats i sor-
presos pels tortosins, que van aprofitar els 
espais entre línies que deixava l’equip cale-
ro. Els de l’Ametlla de Mar, negats de cara 
a porta, no van mesurar la seva ambició en 

atac, descuidant la recuperació després de 
les pèrdues de pilota.
 Amb la lliga ja normalitzada després de 
la recuperació de partits, els veterans de 
l’Ametlla de Mar ocupen la 6a posició de 
la classificació amb 10 punts i s’allunyen 8 
punts del Tortosa que ocupa la 5a.
 Aquest pròxim cap de setmana es re-
prèn la lliga després de l’aturada de Nadal 
i els caleros tenen jornada de descans.

El Club de Bàsquet l’Ametlla de Mar va 
descansar la setmana passada en la re-
presa de la competició després de les 
festes de Nadal i aquest cap de setma-
na jugarà el primer partit de l’any a la 
pista de l’Stockplus la Sénia.
 Cal recordar que tot i la jornada de 
descans, els caleros encara es mante-
nen líders de la competició, després de 
fer una primera volta de campionat qua-
si perfecta en la qual només van perdre 
un partit.
 A la primera volta els caleros es van 
imposar al Poliesportiu Municipal Gale-
tet per 64 a 51.
 Els caleros són líders amb 17 punts 
i els seniencs són 4ts amb 15 però amb 
un partit més disputat. El partit està 
previst dissabte a les 18 h. Aitor Gavi-
làn és un dels components de l’equip de 
bàsquet,
 Els de l’Ametlla han ajornat els par-
tits següents davant del Manyanet reus 
B al Poliesportiu Galetet i a la pista del 
Reus Ploms la Salle per la coincidència 
amb la Festa de la Candelera.

El bàsquet torna a la 
competició a la pista 
de la Sénia

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

L’esport a La Cala

Camp d'Esports
Dissabte:
≈10.00 h CADET
La Cala - Batea

≈10.00 h PREBENJAMÍ
La Cala – Jesus i Maria

≈12.30 h JUVENIL
La Cala - Tortosa

Diumenge:
≈11 h BENJAMÍ
La Cala – Catalonia

El cadet es juga el campionat aquest dissabte 
amb el Batea
L’equip de futbol cadet de l’AME de 
l’Ametlla de Mar es jugarà aquest dissabte 
les seves opcions de guanyar el campionat 
de lliga. Ho farà davant del Batea, equip 
amb millor golaveratge, però amb qui està 
empatat a 34 punts al capdavant de la 
classificació.
 És veritat que jugat aquest partit encara 
quedaran 27 punts per disputar, però cal re-
cordar que a la primera volta, els de l’Amet-
lla de Mar van empatar a 2 gols al camp del 
Batea. Des de llavors, ni un ni l’altre han 
perdut cap punt més.
 El cadet es va imposar clarament dissab-
te al camp de l’Ascó per 0 a 3, amb gols de 
Genís Margalef de penal i dos de Joel Saba-
té.
 Per la seva part, el juvenil de la S.C.E.R 
de l’Ametlla de Mar també pot donar una 
forta esgarrapada a la classificació, ja que 
els caleros des de la 4a posició amb 23 
punts, rebran al camp de la Cala al Tortosa 
que és 2n amb 25. Els de l’Ametlla de Mar 
porten una bona dinàmica després de cinc 
victòries consecutives. Tot i que el Futbol 
Formatiu està pel mig, d’aconseguir la victò-
ria, els caleros es plantarien a la 3a posició 

abans de visitar el camp del líder, l’Amposta. 
El partit està previst a les 12.30 h.
 El juvenil de la S.C.E.R de l’Ametlla de 
Mar va guanyar diumenge passat 1 a 3 al 
camp de l’Ebre Escola Esportiva. Amb gols 
de l’Arnau Gonzalez, Xavier Curto i Adil Bo-
uazzaoui.
 Per la seva part, l’infantil, cuer amb 2 
punts, juga dissabte a les 18 h al camp de la 
Sénia que és 10è amb 10. La passada jorna-
da, l’infantil va caure golejat per 0 a 7 davant 
de la Rapitenca B.
 D’altra banda, l’Aleví va jugar ahir tarda 
al camp de l’Ascó. Els de l’Ametlla de Mar 
van apuntar-se els tres punts al camp del 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre per 7 gols 
a 9. Gorka Brull amb 4 gols i Saad Cinbi amb 
2, Jan Jorba i Pere Quintana, van ser els go-
lejadors.
 El benjamí Llobarrets jugarà al camp del 
Roquetenc cuer amb 0 punts després d’em-
patar a 2 gols la setmana passada davant de 
l’Arnes. I el prebenjamí Seitonillos, que va 
guanyar 1 a 7 a Deltebre davant de l’Escola 
Delta dissabte passat,  rebrà al Jesús i Maria 
que és 3r a un sol punt de distància en l’úl-
tima jornada de la 1a fase.

Dissabte
≈ De 9.30-20.30 h ball en línia i de 20.30- 
21.30 h  bachata, a la sala SCER.

Diumenge
≈ 11 h- Gimcana familiar a l'EIN Cap de 
Santes Creus a la platja de l'Estany.

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


