
Arriba la Festa Major de l’Ametlla de Mar 
carregada de música, cultura, esport i 
molta diversió. De l’1 al 5 de febrer es po-
drà gaudir de prop d’un centenar d’activi-
tats per tots els gustos i totes les edats. 
Aquest cap de setmana, ja s’escalfaran 
motors amb els actes preludi, que tindran 
la música de 'El Canto del Loco' com a plat 
fort musical amb 'Dlocos'.
	 L’Ametlla	de	Mar	es	vestirà	de	festa	ma-
jor en honor a la seva patrona, la Mare de 
Déu de la Candelera. El teatre amateur del 
grup escènic de la SCER amb l’obra ‘Comè-
dia	Negra’	de	Peter	Shaffer	donarà	tret	de	
sortida	als	actes	preludi	aquest	divendres	i	
també	serà	representada	el	dissabte.
	 El	dissabte	al	matí	continuarà	la	festa	
amb	el	Dia	Jove,	que	consistirà	amb	una	
gimcana	matinal	infantil	i	sènior	de	paint-
ball,	infables	wipeout	o	team	building,	un	
vermut	electrònic	 i	un	dinar	a	 la	Confra-
ria de Pescadors, organitzat pels Quintos 
i	Quintes	d’enguany.	De	fet,	ells	mateixos	

s’han encarregat també d’organitzar el 
Correbars,	que	tindrà	lloc	a	la	tarda	i	que	
serà	amenitzat	per	la	Xaranga	Suquet	Ca-
lero.
	 La	música	 també	 serà	 protagonista	 a	
la tarda amb l’actuació del grup local 'The 
Baldats'	i	a	la	nit,	el	plat	fort	musical	'Dlo-
cos',	el	 tribut	de	 'El	Canto	del	Loco',	que	
farà	reviure	els	temes	d’èxit	d’aquesta	ex-
banda	de	pop	rock.	El	tribut	tindrà	com	a	
taloners	per	excel·lència,	els	'Nautilus'.	
	 El	diumenge	serà	dedicat	a	l’esport	de	
la	petanca	i	el	festival	esportiu.	Prèviament	
al migdia, però, la Banda de La Cala també 
farà	moure	l’esquelet	els	assistents	amb	el	
concert ballador.
	 Després	del	 preludi,	 els	 actes	oficials	
de la Candelera 2023 contemplen els més 
tradicionals com el Pregó, la Processó de 
la Verge Candelera, el Ball de la Candela, la 
Missa	Major,	el	partit	de	futbol	de	la	Can-
delera o la Festa del Vermut.
	 Durant	l’1	al	5	de	febrer,	també	tindran	

lloc actuacions musicals de renom com 'Di-
versiones',	que	actuarà	el	4	de	febrer	a	les	
18.30	h,	'Miquel	del	Roig',	el	mateix	4	de	
febrer	a	 les	20	h	o	 'Cràneos',	el	dia	5	de	
febrer,	a	les	17	h.	
	 Com	a	novetat,	enguany	tindrà	lloc	un	
homenatge	a	les	Majorettes,	que	es	disso-
len	després	d’anys	d’actuacions	per	festes	i	
també	es	farà	un	reconeixement	a	l’Institut	
Candelera pel 35è Aniversari i la descober-
ta	de	la	placa	del	segell	de	qualitat	educati-
va	'LabelFrancÉducation'.
	 Les	entitats	culturals	locals,	com	és	ha-
bitual,	també	tindran	un	pes	important	en	
la	programació	de	festes	amb	la	Trobada	de	
Gegants, les Cornetes i Tambors, la Batu-
cada	Kalakatà,	entre	d’altres.
	 Aquest	divendres	és	l'últim	dia	per	ad-
quirir	les	entrades	anticipades	i	els	abona-
ments a la sala d'actes de l'Ajuntament.
 Es pot consultar tota la programació de 
la Candelera a www.ametllamar.cat/can-
delera
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La Candelera escalfa motors 
amb els actes preludi

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

De l’1 al 5 de febrer tindrà lloc la Festa Major de l’Ametlla de Mar, amb el preludi aquest cap de set-
mana, del 27 al 29 de gener.

 D
L:

 T
 5

67
-2

01
7

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va 
assolir una important victòria a la pis-
ta de l'Stokplus la Sénia i es manté al 
capdavant de la classificació.
 Els caleros van anar per davant en el 
marcador	des	del	primer	minut	de	partit	
i	van	arribar	a	una	diferència	màxima	a	
favor	de	15	punts.	Així	i	tot,	va	ser	una	
victòria	 molt	 treballada,	 fonamentada	
en	 les	 diferències	 obtingudes	 durant	
el	primer	quart,	ja	que	el	segon	i	tercer	
quart	van	ser	molt	igualats.
Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	convertir	8	
de	14	tirs	 lliures	 amb	un	 percentatge	
d'encert	del	57%	i	5	llançaments	des	de	
la	línia	tres	punts.
	 La	baixa	de	Pol	Aguado	va	ser	co-
berta	 pel	 pas	 endavant	 que	 van	 fer	
jugadors	com	Santi	Duque	i	Domènec	
Duran	Mingui	 amb	 anotacions	 de	 14	
punts.
	 Amb	aquesta	victòria,	els	de	l'Amet-
lla de Mar mantenen la 1a posició a la 
classificació	amb	19	punts,	els	mateixos	
que	l'Alcover,	però	amb	un	partit	menys	
disputat i allunyen als seniencs de les 
primeres posicions.
 Els caleros han ajornat els dos prò-
xims	partits	davant	de	Manyamet	Reus	
B i Reus Ploms davant la impossibilitat 
d'utilitzar	el	Poliesportiu	Municipal	Ga-
letet,	que	estarà	ocupat	amb	els	actes	
de Festa Major.

Victòria 50 a 63 del 
bàsquet calero a 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:
≈10.30 h Aleví 
La Cala – Ebre escola
≈12.00h Cadet  
La Cala – La Senia
≈15 h 3a Catalana, 1r equip SCER 
La Cala - Godall

La Penya homenatja la memòria de Josep Martí 
"Favó" amb un dinar popular
La Penya Barcelonista de l'Ametlla de Mar 
ha organitzat amb motiu de la Festa Major 
de la Candelera, un dinar popular per als 
socis.
	 Aprofitant	que	dissabte	és	dia	de	partit	
del	Barça	i	com	cada	dia	de	partit	la	seu	so-
cial	s'obre	als	socis	de	l'entitat	perquè	pu-
guin veure'l per la tele, la Penya Barcelonista 

de l'Ametlla de Mar ha previst un dia de ce-
lebració:	vermut	al	migdia	i	posterior	rostida	
pels	associats	de	l'entitat,	prèvia	inscripció.
	 A	més	s'aprofitarà	la	jornada	per	a	retre	
homenatge	 a	 la	 memòria	 de	 Josep	Martí	
"Favó",	 desaparegut	 l'agost	 de	 2021,	 que	
era	el	cuiner	habitual	dels	ranxos	que	orga-
nitza la penya al llarg de l'any. 

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

4t Campionat de Petanca de la Candelera
Organitzat per l'Associació de Petanca 
Tres Cales amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de l'Ametlla de Mar, aquest diu-
menge a partir de les 10 h del matí i al parc 
del Bon Repòs, tindrà lloc la 4a edició del 
Campionat Candelera de Petanca.
 Com ja ve sent habitual, la petanca tor-
narà	a	ser	protagonista.	Aquest	any	hi	parti-

ciparan	72	jugadors	repartits	en	24	equips	
de	3	integrants	cadascun,	fet	que	generarà	
un gran ambient durant tot el dia. 
	 El	campionat	està	destinat	tant	a	asso-
ciats	com	als	no	associats.	De	fet,	intervin-
dran	alguns	equips	de	fora	de	la	població,	
procedents de la Pobla de Montornès, Reus, 
Vila-seca i el Vendrell.

El cadet s’imposa al Batea i es guanya el lideratge 
en solitari
El cadet de l'AME de l'Ametlla de Mar va 
guanyar dissabte per 4 gols a 2 al Batea i 
va assegurar-se el primer lloc en solitari a 
la classificació. 
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	es	van	avançar	2	
a 0 amb dos gols d'Unai Costa a la 1a part 
amb	el	vent	a	favor.	El	Batea	va	aconseguir	
empatar abans del descans. A la represa i 
amb el vent en contra, els de l'Ametlla de 
Mar,	 primer	 Iker	 Pallarés	 i	 després	 Unai	
Costa	de	nou,	establirien	el	4	a	2	definitiu.	
Aquesta	victòria	deixa	als	caleros	líders	de	
la	classificació	amb	tres	punts	de	diferència	
sobre	el	Batea	i	amb	el	golaveratge	a	favor.	
 Per la seva part, el juvenil va perdre per 3 
a	4	davant	del	Tortosa.	Tot	i	que	hi	va	haver	
remuntada a la segona part amb el vent a 
favor,	els	caleros	van	pagar	molt	cars	els	pri-
mers	minuts	de	la	primera	part,	ja	que	es	va	
arribar	al	descans	amb	0	a	4	en	el	marcador.
A la segona part, els de l'Ametlla van remun-
tar	amb	gols	de	Denís	Margalef	que	va	fer	el	
segon	de	penal	i	Roger	Pitarque,	però	tot	i	
les	ocasions,	no	va	ser	suficient	per	donar-li	

la volta al marcador. 
	 L'Infantil	va	treure	un	important	empat	
del camp de la Sénia. Els caleros es van 
avançar	en	el	marcador	amb	un	gol	de	Jan	
Martí,	 que	posteriorment	van	neutralitzar	
els	del	Montsià.	Segueixen	cuers	a	la	classi-
ficació.
	 Quant	a	l'aleví,	va	perdre	per	5	a	6	da-
vant	de	l'Ascó.	I	això	que	es	van	avançar	3	
a 0 en el marcador amb dos gols de Gorka 
Brull	i	Jan	Jorba.	Així	i	tot,	els	de	la	Ribera	
d'Ebre	van	remuntar.	Al	final	amb	gols	de	
Patxi	Nieves	i	Pol	Caso	van	escurçar	dife-
rències,	però	no	va	ser	suficient.	Dijous	van	
perdre	12	a	3	en	el	partit	recuperat	al	camp	
del Jesús i Maria. Els de l'Ametlla de Mar 
segueixen	a	la	7a	posició.	
	 El	benjamí	Llobarrets	va	guanyar	per	6	
a	1	en	un	partit	amistós	amb	el	Jesús	Cata-
lonia.	I	el	prebenjamí	Seitonillos	va	complir	
amb	l’objectiu	de	guanyar	4	a	3	al	Jesús	i	
Maria i acabar entre els tres primers la pri-
mera	fase.	Així	que	jugaran	la	2a	fase	en	el	
grup dels millors.

Pinell, podien jugar a casa, però davant la 
voluntat	que	els	jugadors	puguin	participar	
dels actes de la Festa Major, han demanat 
al	Perelló	poder	disputar	el	partit	al	camp	
de la Vinyeta. 
 Els caleros intentaran donar la sorpre-
sa,	ja	que	se'ls	donen	bé	els	equips	de	dalt,	
recordant	que	ja	han	guanyat	al	Pinell	 i	el	
Gandesa B.  
	 Ell	filial	va	tornar	dissabte	a	temps	pas-

sats	i	va	perdre	per	6	a	0	al	camp	de	l'Alca-
nar.	Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	encaixar	el	
primer	gol	en	el	primer	minut	de	partit.	I	tot	i	
que	van	mantenir	aquest	marcador	fins	poc	
abans	del	descans	que	van	encaixar	el	se-
gon,	els	últims	20	minuts	de	la	segona	part	
van	ser	decisius	per	acabar	golejats,	ja	que	
els	 caleros	 van	 encaixar	 quatre	 gols	més.	
13a	posició	pels	de	 l'Ametlla	de	Mar	que	
amb	aquesta	derrota	trencaven	la	ratxa	de	
tres	partits	seguits	amb	victòria.	

Segueix de la pàgina anterior



L’Audiència Nacional proposa jutjar a l’exal-
calde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí i 
divuit persones més, entre elles tres exal-
caldes més de Convergència i Unió (CiU) 
pel cas Efial; una trama de corrupció en 
ajuntaments catalans en els quals s’hauri-
en fet contractes il·legals a favor de la con-
sultora Efial i haurien malversat fins a 8,7 
milions d’euros.
	 A	grans	trets,	el	jutge	considera	que	es	
va	teixir	una	relació	de	14	consistoris	cata-
lans	amb	 la	 consultora	Efial,	que	 resultava	
beneficiària	de	múltiples	adjudicacions	pú-
bliques,	gràcies	a	una	conxorxa	per	esquivar	
el control de l’administració i les regles de 

contractació	pública.	A	canvi	de	la	quantitat	
malversada	de	8,7	milions	d’euros,	els	exal-
caldes assumien despeses personals dels 
càrrecs	 municipals	 que	 participaven	 de	 la	
conxorxa.
	 A	banda	de	Martí,	també	estan	implicats	
els	 exalcaldes	Daniel	Massagué,	 de	Torre-
dembarra; Josep Jaume Castellnou, de Van-
dellós;	i	Rafael	Vidal,	d’Ascó	i	quinze	perso-
nes més.
	 La	investigació	d’aquest	cas	va	arrencar	
el 2013 arran d’una denúncia de la Fiscalia 
Anticorrupció	al	Vendrell	per	fets	relacionats	
amb el consistori de Torredembarra.  

Quan es van produir les primeres detenci-
ons,	alguns	dels	investigats	van	arribar	a	es-
tar	en	presó	preventiva,	com	Andreu	Martí	
l’any	2016.	En	la	interlocutòria,	el	magistrat	
explica	que	Efial	va	pagar	el	lloguer	del	pis	on	
estaven	empadronats	Martí	i	la	seva	família	
durant	els	exercicis	de	2009,	2010	i	2011.	
A més, a l’alcalde de l’Ametlla de Mar entre 
2003 i 2015 se li va localitzar un capital de 
2,3 milions d’euros en comptes andorrans, 
una	 part	 a	 conseqüència	 del	 rendiment	
d’una	cartera	de	valors	i	una	altra	de	la	qual	
es	desconeix	la	procedència	dels	fons.	Dues	
societats	panamenyes	apareixien	com	a	ti-
tulars	 d’aquests	 productes	 bancaris	 i	 amb	
poders	a	favor	de	l’investigat.
 El Ministeri Fiscal té un termini de deu 
dies	 per	 sol·licitar	 l’obertura	 de	 judici	 oral	
amb la presentació de l’escrit d’acusació o, 
si	ho	considera,	l’arxiu.

D E S T A Q U E M L’Audiència Nacional 
envia a judici a 
l’exalcalde Andreu 
Martí per corrupció

de C O M U N I C A T S

El Grup Escènic de la SCER estrenarà diven-
dres i dissabte ‘Comèdia Negra’, una farsa 
que va escriure i estrenar Petter Shaffer a 
mitjans dels anys 60. Les entrades de l’obra 
es poden adquirir anticipadament aquest 
dijous a les 18 h o bé una hora abans de 
cada representació.
 ‘Comèdia Negra’ tracta la història d’ un 

jove	escultor	i	la	seva	dona	que	agafen	pres-
tats,	sense	permís,	els	mobles	de	luxe	d’un	
veí	per	impressionar	un	col·leccionista	d’art.	
Però	de	sobte	marxa	 la	 llum,	 i	el	veí	 torna	
abans d’hora. «La comèdia està servida»	així	
ho apunta el codirector del grup escènic, Jo-
sep	Tomàs	Margalef.
	 L’obra	serà	representada	divendres	i	dis-
sabte a les 22 h i a la sala de la Societat. Les 
entrades	es	podran	comprar	anticipadament	
dijous	a	partir	de	 les	18		h,	o	bé	una	hora	
abans	 de	 cada	 representació,	 a	 la	mateixa	
taquilla	de	la	sala.
 El preu és de 5 € pels socis de la SCER i 
7	€	pels	no	socis.

‘Comèdia Negra’ és l’obra de la Candelera 2023

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l'Amet-
lla de Mar juga aquest dissabte a les 15.00 
h a casa davant del Godall, en el que serà 
l'últim partit de la 1a volta i mantenir la 4a 
posició a la classificació. 
 Els de l'Ametlla de Mar van guanyar dis-
sabte per 0 gols a 2 al camp del Tortosa B. Es 
van	avançar	molt	aviat	en	el	marcador.	Corria	
el	minut	9	de	partit	quan	Emmanuel	Mezza	
va	fer	el	0	a	1.	Els	caleros	van	fer	un	partit	
molt seriós i amb el 0 a 1 es va arribar al 
descans. 
 De nou, a l'inici de la segona part, els de 

l'Ametlla de Mar van tornar a marcar mitjan-
çant	Xavi	Fages.	Era	el	minut	54	 i	pareixia	
sentenciar	el	 partit,	 tot	 i	 que	en	el	81,	un	
penal en contra va portar el neguit als ca-
leros. Erik Devadip va aturar-lo i va dissipar 
qualsevol	ensurt	fins	al	final	de	partit.	
 Els caleros, no només s'han consolidat a 
la	4a	posició	de	la	classificació,	i	mantingut	
les	diferències	amb	La	Cava	i	Amposta	a	la	
segona	posició,	sinó	que	també	han	allunyat	
a	sis	punts	al	cinquè	classificat.	El	dia	2	de	
febrer,	s'enfrontaran	al	1r	equip	de	la	Rapi-
tenca.

El filial juga al Perelló contra l'Am-
posta B 
El	filial	jugarà	com	a	local	amb	l'Amposta	B	
al camp del Perelló. Hauran de jugar a por-
ta	tancada	pels	incidents	en	el	partit	amb	el	

La Cala vol tancar la 1a volta guanyant al Godall

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El ple de l’Ajuntament, celebrat dimecres, 
va desestimar les al·legacions dels pres-
supostos de l’Ametlla de Mar de 2023, 
presentades per Ciutadans, amb els vots a 
favor d’Esquerra i Entesa per la Cala, l’abs-
tenció de Junts per l’Ametlla i el vot negatiu 
de Ciutadans. D’aquesta manera, els pres-
supostos queden aprovats definitivament.
 Les reclamacions presentades per Ciu-
tadans	apuntaven	que	«els pressupostos no 
compleixen les limitacions imposades per llei 
pel que fa a les retribucions dels funcionaris», 
diuen	que	«tampoc estan informats pel fun-
cionari»	i	que	«s’endarrereixen les obligacions 
adquirides», segons	explicava	el	seu	porta-

veu, Josep Maria Figueres.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar i portaveu 
d’ERC,	Jordi	Gaseni,	explica	que «les alegaci-
ons comporten un retràs amb el pagament en 
les obligacions i amb licitacions de projectes i 
els informes jurídics i d'intervenció confirmen 
que no són acceptables». 
 Els pressupostos de 2023 es van apro-
var	definitivament	amb	els	vots	favorables	
d’ERC	i	Entesa	per	La	Cala	i	els	vots	negatius	
de Junts per l’Ametlla i C’s.

 A banda, «al ple també es va aprovar per 
unanimitat una moció del Grup Municipal de 
Junts per l’Ametlla de Mar per garantir el com-
pliment del fons nuclear».	Així	ho	explica	el	
portaveu	d’Entesa	per	La	Cala,	Joan	Borràs.
 Per la seva banda, la portaveu de Junts 
per	l’Ametlla,	Eva	del	Amo,	afegeix	que	«com 
a prec s’ha demanat que es portin a terme les 
bases de l’estabilització de places pel personal 
de l’administració».
	 Recordem	 que	 els	 pressupostos	 de	
l’Ajuntament	 de	2023	 ascendeixen	 a	14,7	
MEUR	 -a	 16,3	 MEUR	 amb	 les	 empreses	
municipals-. Entre les inversions destacades 
hi	ha	part	del	finançament	de	la	compra	dels	
terrenys del parc del Bon Repòs, una part 
també de la nova Biblioteca, l’arranjament 
del	camí	de	Les	Tres	Cales	i	la	instal·lació	de	
plaques	fotovoltaiques.

Aprovats definitivament 
els pressupostos de 2023

L’Institut Escola de Capacitació Nautico-
pesquera de Catalunya ha impulsat per 
tercera vegada el Cicle inicial de Vela, el 
qual s’iniciarà a primers de març.
	 La	matriculació	al	cicle	s’obrirà	del	25	de	
febrer	fins	al	3	de	març	a	la	secretaria	del	
centre.	El	Cicle	Inicial	de	Vela	que	es	realit-
zarà	durant	els	mesos	de	març,	abril	i	maig,	

permetrà	tenir	una	titulació	de	monitor	de	
vela,	vàlida	per	treballar	a	qualsevol	escola	
de	vela	de	Catalunya,	el	que	suposa,	«una 
oportunitat laboral de futur»,	tal	com	explica	
Javi Dilla, coordinador del cicle.
 Per accedir al cicle, cal tenir l’ESO i no-
cions	prèvies.	És	per	aquest	motiu	que	s’ha	
de	fer	una	prova	d’accés,	que	tindrà	lloc	el	
25	de	 febrer	al	Centre	Municipal	de	Vela	
de Barcelona. Els interessats en preparar la 
prova d’accés es poden inscriure a un curs 
de	preparació	al	Club	Nàutic	de	l’Ametlla	de	
Mar.
	 Per	més	informació,	podeu	trucar	al	628	
86	37	66	o	enviar	un	correu	electrònic	a	
fdilla@xtec.cat.

S’impulsa novament el Cicle Inicial de Vela a la 
Nauticopesquera

Aquest dimarts, una cinquantena de 
persones del sector empresarial de 
l’Ametlla de Mar i del territori es van 
reunir al restaurant Molí dels Avis per 
debatre sobre l’emprenedoria i el futur 
del municipi. El col·loqui s’emmarca dins 
el cicle de fòrums organitzats per grups 
d'empreses d'alimentació i comunicació 
com l'empresa Pedial.
	 El	president	d’ERC,	Oriol	Junqueras,	
va	ser	el	convidat	d’honor	d’aquest	col-
loqui,	que	va	consistir	en	un	dinar	i	pos-
teriorment	en	una	xerrada	sobre	l’empre-
nedoria	i	el	futur	empresarial	del	territori	
i	de	la	realitat	actual	del	país.	Un	fòrum	
que	volia	ser	un	punt	de	trobada	entre	
les	persones	que	formen	part	del	motor	
empresarial tant del municipi com d’arreu 
del territori.
	 Una	bona	part	d'aquest	motor	econò-
mic	i	empresarial	el	formen	les	empreses,	
entitats		i	confraries	del	sector	pesquer,	
per	això	van	tenir	un	pes	important	mem-
bres	de	la	Mar	de	l'Ebre.	De	fet,	també	
va servir per presentar el projecte 'L'espai 
Cuina de Mar' a la resta del sector. Un 
projecte	que	vol	posar	en	valor	la	gastro-
nomia i cultura marinera del territori.

Junqueras visita 
l'Ametlla de Mar com 
a protagonista a un 
fòrum d'empreses de 
la Mar de l'Ebre

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
ha dut a terme una actuació d’urgència 
a un tram en mal estat de la canonada 
principal al seu pas per l’Ametlla de Mar. 
Davant l’actuació i per prevenció, l’Ajun-
tament va tallar la circulació de vehicles 
i vianants a dos accessos principals a la 
zona esportiva municipal i el trànsit de 
vehicles al carrer Major direcció al Mercat 
(de pujada) fins a aquest dijous, que ja s'ha 
restablert la circulació.
	 Gràcies	a	 la	fibra	òptica	 instal·lada	re-
centment al llarg de la canonada principal, 
el	CAT	ha	pogut	detectar	aquest	tram	mal-
mès, situat concretament a la zona de la co-
missaria	 dels	Mossos	 d’Esquadra.	Aquest	
dimarts	van	començar	els	treballs	previs	de	
reparació	que	han	consistit	en	reforçar	 la	
canonada	de	formigó.

 Davant l’actuació, l’Ajuntament va des-
plegar	un	dispositiu	de	prevenció	amb	l’ob-
jectiu	de	preservar	la	seguretat	de	la	ciuta-
dania.	Aquest	dijous	al	matí,	els	operaris	del	
CAT han tallat la circulació d’aigua del tram 
malmès de la canonada per poder soluci-
onar	la	incidència,	i	preveuen	finalitzar	els	
treballs	de	reparació	aquest	divendres.
	 D'aquesta	 manera,	 totes	 les	 mesures	
preventives	aplicades	dimarts	han	quedat	
anul·lades.

El CAT fa una actuació d’urgència a la canonada a 
l’Ametlla de Mar

▪ La regidoria de Festes informa que fins al 30 
de gener està obert el període per apuntar-se i 
participar al Scape room “El Joc del Kalamar, 
l’experiència” que tindrà lloc el dia 4 de febrer. 
Podeu participar en equips de 5 els majors de 
12 anys.  Inscripcions obertes a infoudikfest.
com / 662053199. Places limitades. Més info 
a Ebando.

▪ 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.

▪ La regidoria de Formació comunica que 
estan obertes les inscripcions per apuntar-
se al curs de Comunicació i col·laboració 
amb eines digitals, nivell bàsic, dilluns, 
dimecres i divendres de 15:30 h a 19:30 h, 
curs subvencionat de 40 hores.  Per més 
informació i inscripcions al telecentre, Tel. 
977 45 72 69. Podeu consultar totes les 
propostes a l'Ebando

▪ El Col·lectiu Calacultura  recorda que 
dimarts 31 de gener finalitza el termini 
d’admissió dels treballs per participar al 14è 
Premi Nit de Poesia al carrer 2023 i al 31è 
Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar 
2023. Podeu consultar les bases a  Ebando.

▪ El període de crema de restes vegetals és 
fins al 14/03/2023, i de les 8.00 a 17.00h. El 
permís es  pot sol·licitar a l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà de dilluns a divendres de 9 a 14h S'ha 
de portar el DNI o NIE, les dades de la finca i 
número de telèfon mòbil.

▪ La farmàcia de guàrdia fins al 3 de febrer 
és la de  J. Ruiz al Centre Comercial de Tres 
Cales. Dissabte dia 28, estarà oberta de reforç 
la farmàcia de J. Borges.

El Butlletí Setmanal no tornarà fins al divendres 
10 de febrer de 2023. Bona Festa Major!



L’Audiència Nacional proposa jutjar a l’exal-
calde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí i 
divuit persones més, entre elles tres exal-
caldes més de Convergència i Unió (CiU) 
pel cas Efial; una trama de corrupció en 
ajuntaments catalans en els quals s’hauri-
en fet contractes il·legals a favor de la con-
sultora Efial i haurien malversat fins a 8,7 
milions d’euros.
	 A	grans	trets,	el	jutge	considera	que	es	
va	teixir	una	relació	de	14	consistoris	cata-
lans	amb	 la	 consultora	Efial,	que	 resultava	
beneficiària	de	múltiples	adjudicacions	pú-
bliques,	gràcies	a	una	conxorxa	per	esquivar	
el control de l’administració i les regles de 

contractació	pública.	A	canvi	de	la	quantitat	
malversada	de	8,7	milions	d’euros,	els	exal-
caldes assumien despeses personals dels 
càrrecs	 municipals	 que	 participaven	 de	 la	
conxorxa.
	 A	banda	de	Martí,	també	estan	implicats	
els	 exalcaldes	Daniel	Massagué,	 de	Torre-
dembarra; Josep Jaume Castellnou, de Van-
dellós;	i	Rafael	Vidal,	d’Ascó	i	quinze	perso-
nes més.
	 La	investigació	d’aquest	cas	va	arrencar	
el 2013 arran d’una denúncia de la Fiscalia 
Anticorrupció	al	Vendrell	per	fets	relacionats	
amb el consistori de Torredembarra.  

Quan es van produir les primeres detenci-
ons,	alguns	dels	investigats	van	arribar	a	es-
tar	en	presó	preventiva,	com	Andreu	Martí	
l’any	2016.	En	la	interlocutòria,	el	magistrat	
explica	que	Efial	va	pagar	el	lloguer	del	pis	on	
estaven	empadronats	Martí	i	la	seva	família	
durant	els	exercicis	de	2009,	2010	i	2011.	
A més, a l’alcalde de l’Ametlla de Mar entre 
2003 i 2015 se li va localitzar un capital de 
2,3 milions d’euros en comptes andorrans, 
una	 part	 a	 conseqüència	 del	 rendiment	
d’una	cartera	de	valors	i	una	altra	de	la	qual	
es	desconeix	la	procedència	dels	fons.	Dues	
societats	panamenyes	apareixien	com	a	ti-
tulars	 d’aquests	 productes	 bancaris	 i	 amb	
poders	a	favor	de	l’investigat.
 El Ministeri Fiscal té un termini de deu 
dies	 per	 sol·licitar	 l’obertura	 de	 judici	 oral	
amb la presentació de l’escrit d’acusació o, 
si	ho	considera,	l’arxiu.

D E S T A Q U E M L’Audiència Nacional 
envia a judici a 
l’exalcalde Andreu 
Martí per corrupció

de C O M U N I C A T S

El Grup Escènic de la SCER estrenarà diven-
dres i dissabte ‘Comèdia Negra’, una farsa 
que va escriure i estrenar Petter Shaffer a 
mitjans dels anys 60. Les entrades de l’obra 
es poden adquirir anticipadament aquest 
dijous a les 18 h o bé una hora abans de 
cada representació.
 ‘Comèdia Negra’ tracta la història d’ un 

jove	escultor	i	la	seva	dona	que	agafen	pres-
tats,	sense	permís,	els	mobles	de	luxe	d’un	
veí	per	impressionar	un	col·leccionista	d’art.	
Però	de	sobte	marxa	 la	 llum,	 i	el	veí	 torna	
abans d’hora. «La comèdia està servida»	així	
ho apunta el codirector del grup escènic, Jo-
sep	Tomàs	Margalef.
	 L’obra	serà	representada	divendres	i	dis-
sabte a les 22 h i a la sala de la Societat. Les 
entrades	es	podran	comprar	anticipadament	
dijous	a	partir	de	 les	18		h,	o	bé	una	hora	
abans	 de	 cada	 representació,	 a	 la	mateixa	
taquilla	de	la	sala.
 El preu és de 5 € pels socis de la SCER i 
7	€	pels	no	socis.

‘Comèdia Negra’ és l’obra de la Candelera 2023

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de l'Amet-
lla de Mar juga aquest dissabte a les 15.00 
h a casa davant del Godall, en el que serà 
l'últim partit de la 1a volta i mantenir la 4a 
posició a la classificació. 
 Els de l'Ametlla de Mar van guanyar dis-
sabte per 0 gols a 2 al camp del Tortosa B. Es 
van	avançar	molt	aviat	en	el	marcador.	Corria	
el	minut	9	de	partit	quan	Emmanuel	Mezza	
va	fer	el	0	a	1.	Els	caleros	van	fer	un	partit	
molt seriós i amb el 0 a 1 es va arribar al 
descans. 
 De nou, a l'inici de la segona part, els de 

l'Ametlla de Mar van tornar a marcar mitjan-
çant	Xavi	Fages.	Era	el	minut	54	 i	pareixia	
sentenciar	el	 partit,	 tot	 i	 que	en	el	81,	un	
penal en contra va portar el neguit als ca-
leros. Erik Devadip va aturar-lo i va dissipar 
qualsevol	ensurt	fins	al	final	de	partit.	
 Els caleros, no només s'han consolidat a 
la	4a	posició	de	la	classificació,	i	mantingut	
les	diferències	amb	La	Cava	i	Amposta	a	la	
segona	posició,	sinó	que	també	han	allunyat	
a	sis	punts	al	cinquè	classificat.	El	dia	2	de	
febrer,	s'enfrontaran	al	1r	equip	de	la	Rapi-
tenca.

El filial juga al Perelló contra l'Am-
posta B 
El	filial	jugarà	com	a	local	amb	l'Amposta	B	
al camp del Perelló. Hauran de jugar a por-
ta	tancada	pels	incidents	en	el	partit	amb	el	

La Cala vol tancar la 1a volta guanyant al Godall

E S P O R T S

Continua a la pàgina següent

El ple de l’Ajuntament, celebrat dimecres, 
va desestimar les al·legacions dels pres-
supostos de l’Ametlla de Mar de 2023, 
presentades per Ciutadans, amb els vots a 
favor d’Esquerra i Entesa per la Cala, l’abs-
tenció de Junts per l’Ametlla i el vot negatiu 
de Ciutadans. D’aquesta manera, els pres-
supostos queden aprovats definitivament.
 Les reclamacions presentades per Ciu-
tadans	apuntaven	que	«els pressupostos no 
compleixen les limitacions imposades per llei 
pel que fa a les retribucions dels funcionaris», 
diuen	que	«tampoc estan informats pel fun-
cionari»	i	que	«s’endarrereixen les obligacions 
adquirides», segons	explicava	el	seu	porta-

veu, Josep Maria Figueres.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar i portaveu 
d’ERC,	Jordi	Gaseni,	explica	que «les alegaci-
ons comporten un retràs amb el pagament en 
les obligacions i amb licitacions de projectes i 
els informes jurídics i d'intervenció confirmen 
que no són acceptables». 
 Els pressupostos de 2023 es van apro-
var	definitivament	amb	els	vots	favorables	
d’ERC	i	Entesa	per	La	Cala	i	els	vots	negatius	
de Junts per l’Ametlla i C’s.

 A banda, «al ple també es va aprovar per 
unanimitat una moció del Grup Municipal de 
Junts per l’Ametlla de Mar per garantir el com-
pliment del fons nuclear».	Així	ho	explica	el	
portaveu	d’Entesa	per	La	Cala,	Joan	Borràs.
 Per la seva banda, la portaveu de Junts 
per	l’Ametlla,	Eva	del	Amo,	afegeix	que	«com 
a prec s’ha demanat que es portin a terme les 
bases de l’estabilització de places pel personal 
de l’administració».
	 Recordem	 que	 els	 pressupostos	 de	
l’Ajuntament	 de	2023	 ascendeixen	 a	14,7	
MEUR	 -a	 16,3	 MEUR	 amb	 les	 empreses	
municipals-. Entre les inversions destacades 
hi	ha	part	del	finançament	de	la	compra	dels	
terrenys del parc del Bon Repòs, una part 
també de la nova Biblioteca, l’arranjament 
del	camí	de	Les	Tres	Cales	i	la	instal·lació	de	
plaques	fotovoltaiques.

Aprovats definitivament 
els pressupostos de 2023

L’Institut Escola de Capacitació Nautico-
pesquera de Catalunya ha impulsat per 
tercera vegada el Cicle inicial de Vela, el 
qual s’iniciarà a primers de març.
	 La	matriculació	al	cicle	s’obrirà	del	25	de	
febrer	fins	al	3	de	març	a	la	secretaria	del	
centre.	El	Cicle	Inicial	de	Vela	que	es	realit-
zarà	durant	els	mesos	de	març,	abril	i	maig,	

permetrà	tenir	una	titulació	de	monitor	de	
vela,	vàlida	per	treballar	a	qualsevol	escola	
de	vela	de	Catalunya,	el	que	suposa,	«una 
oportunitat laboral de futur»,	tal	com	explica	
Javi Dilla, coordinador del cicle.
 Per accedir al cicle, cal tenir l’ESO i no-
cions	prèvies.	És	per	aquest	motiu	que	s’ha	
de	fer	una	prova	d’accés,	que	tindrà	lloc	el	
25	de	 febrer	al	Centre	Municipal	de	Vela	
de Barcelona. Els interessats en preparar la 
prova d’accés es poden inscriure a un curs 
de	preparació	al	Club	Nàutic	de	l’Ametlla	de	
Mar.
	 Per	més	informació,	podeu	trucar	al	628	
86	37	66	o	enviar	un	correu	electrònic	a	
fdilla@xtec.cat.

S’impulsa novament el Cicle Inicial de Vela a la 
Nauticopesquera

Aquest dimarts, una cinquantena de 
persones del sector empresarial de 
l’Ametlla de Mar i del territori es van 
reunir al restaurant Molí dels Avis per 
debatre sobre l’emprenedoria i el futur 
del municipi. El col·loqui s’emmarca dins 
el cicle de fòrums organitzats per grups 
d'empreses d'alimentació i comunicació 
com l'empresa Pedial.
	 El	president	d’ERC,	Oriol	Junqueras,	
va	ser	el	convidat	d’honor	d’aquest	col-
loqui,	que	va	consistir	en	un	dinar	i	pos-
teriorment	en	una	xerrada	sobre	l’empre-
nedoria	i	el	futur	empresarial	del	territori	
i	de	la	realitat	actual	del	país.	Un	fòrum	
que	volia	ser	un	punt	de	trobada	entre	
les	persones	que	formen	part	del	motor	
empresarial tant del municipi com d’arreu 
del territori.
	 Una	bona	part	d'aquest	motor	econò-
mic	i	empresarial	el	formen	les	empreses,	
entitats		i	confraries	del	sector	pesquer,	
per	això	van	tenir	un	pes	important	mem-
bres	de	la	Mar	de	l'Ebre.	De	fet,	també	
va servir per presentar el projecte 'L'espai 
Cuina de Mar' a la resta del sector. Un 
projecte	que	vol	posar	en	valor	la	gastro-
nomia i cultura marinera del territori.

Junqueras visita 
l'Ametlla de Mar com 
a protagonista a un 
fòrum d'empreses de 
la Mar de l'Ebre

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
ha dut a terme una actuació d’urgència 
a un tram en mal estat de la canonada 
principal al seu pas per l’Ametlla de Mar. 
Davant l’actuació i per prevenció, l’Ajun-
tament va tallar la circulació de vehicles 
i vianants a dos accessos principals a la 
zona esportiva municipal i el trànsit de 
vehicles al carrer Major direcció al Mercat 
(de pujada) fins a aquest dijous, que ja s'ha 
restablert la circulació.
	 Gràcies	a	 la	fibra	òptica	 instal·lada	re-
centment al llarg de la canonada principal, 
el	CAT	ha	pogut	detectar	aquest	tram	mal-
mès, situat concretament a la zona de la co-
missaria	 dels	Mossos	 d’Esquadra.	Aquest	
dimarts	van	començar	els	treballs	previs	de	
reparació	que	han	consistit	en	reforçar	 la	
canonada	de	formigó.

 Davant l’actuació, l’Ajuntament va des-
plegar	un	dispositiu	de	prevenció	amb	l’ob-
jectiu	de	preservar	la	seguretat	de	la	ciuta-
dania.	Aquest	dijous	al	matí,	els	operaris	del	
CAT han tallat la circulació d’aigua del tram 
malmès de la canonada per poder soluci-
onar	la	incidència,	i	preveuen	finalitzar	els	
treballs	de	reparació	aquest	divendres.
	 D'aquesta	 manera,	 totes	 les	 mesures	
preventives	aplicades	dimarts	han	quedat	
anul·lades.

El CAT fa una actuació d’urgència a la canonada a 
l’Ametlla de Mar

▪ La regidoria de Festes informa que fins al 30 
de gener està obert el període per apuntar-se i 
participar al Scape room “El Joc del Kalamar, 
l’experiència” que tindrà lloc el dia 4 de febrer. 
Podeu participar en equips de 5 els majors de 
12 anys.  Inscripcions obertes a infoudikfest.
com / 662053199. Places limitades. Més info 
a Ebando.

▪ 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.

▪ La regidoria de Formació comunica que 
estan obertes les inscripcions per apuntar-
se al curs de Comunicació i col·laboració 
amb eines digitals, nivell bàsic, dilluns, 
dimecres i divendres de 15:30 h a 19:30 h, 
curs subvencionat de 40 hores.  Per més 
informació i inscripcions al telecentre, Tel. 
977 45 72 69. Podeu consultar totes les 
propostes a l'Ebando

▪ El Col·lectiu Calacultura  recorda que 
dimarts 31 de gener finalitza el termini 
d’admissió dels treballs per participar al 14è 
Premi Nit de Poesia al carrer 2023 i al 31è 
Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar 
2023. Podeu consultar les bases a  Ebando.

▪ El període de crema de restes vegetals és 
fins al 14/03/2023, i de les 8.00 a 17.00h. El 
permís es  pot sol·licitar a l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà de dilluns a divendres de 9 a 14h S'ha 
de portar el DNI o NIE, les dades de la finca i 
número de telèfon mòbil.

▪ La farmàcia de guàrdia fins al 3 de febrer 
és la de  J. Ruiz al Centre Comercial de Tres 
Cales. Dissabte dia 28, estarà oberta de reforç 
la farmàcia de J. Borges.

El Butlletí Setmanal no tornarà fins al divendres 
10 de febrer de 2023. Bona Festa Major!



Arriba la Festa Major de l’Ametlla de Mar 
carregada de música, cultura, esport i 
molta diversió. De l’1 al 5 de febrer es po-
drà gaudir de prop d’un centenar d’activi-
tats per tots els gustos i totes les edats. 
Aquest cap de setmana, ja s’escalfaran 
motors amb els actes preludi, que tindran 
la música de 'El Canto del Loco' com a plat 
fort musical amb 'Dlocos'.
	 L’Ametlla	de	Mar	es	vestirà	de	festa	ma-
jor en honor a la seva patrona, la Mare de 
Déu de la Candelera. El teatre amateur del 
grup escènic de la SCER amb l’obra ‘Comè-
dia	Negra’	de	Peter	Shaffer	donarà	tret	de	
sortida	als	actes	preludi	aquest	divendres	i	
també	serà	representada	el	dissabte.
	 El	dissabte	al	matí	continuarà	la	festa	
amb	el	Dia	Jove,	que	consistirà	amb	una	
gimcana	matinal	infantil	i	sènior	de	paint-
ball,	infables	wipeout	o	team	building,	un	
vermut	electrònic	 i	un	dinar	a	 la	Confra-
ria de Pescadors, organitzat pels Quintos 
i	Quintes	d’enguany.	De	fet,	ells	mateixos	

s’han encarregat també d’organitzar el 
Correbars,	que	tindrà	lloc	a	la	tarda	i	que	
serà	amenitzat	per	la	Xaranga	Suquet	Ca-
lero.
	 La	música	 també	 serà	 protagonista	 a	
la tarda amb l’actuació del grup local 'The 
Baldats'	i	a	la	nit,	el	plat	fort	musical	'Dlo-
cos',	el	 tribut	de	 'El	Canto	del	Loco',	que	
farà	reviure	els	temes	d’èxit	d’aquesta	ex-
banda	de	pop	rock.	El	tribut	tindrà	com	a	
taloners	per	excel·lència,	els	'Nautilus'.	
	 El	diumenge	serà	dedicat	a	l’esport	de	
la	petanca	i	el	festival	esportiu.	Prèviament	
al migdia, però, la Banda de La Cala també 
farà	moure	l’esquelet	els	assistents	amb	el	
concert ballador.
	 Després	del	 preludi,	 els	 actes	oficials	
de la Candelera 2023 contemplen els més 
tradicionals com el Pregó, la Processó de 
la Verge Candelera, el Ball de la Candela, la 
Missa	Major,	el	partit	de	futbol	de	la	Can-
delera o la Festa del Vermut.
	 Durant	l’1	al	5	de	febrer,	també	tindran	

lloc actuacions musicals de renom com 'Di-
versiones',	que	actuarà	el	4	de	febrer	a	les	
18.30	h,	'Miquel	del	Roig',	el	mateix	4	de	
febrer	a	 les	20	h	o	 'Cràneos',	el	dia	5	de	
febrer,	a	les	17	h.	
	 Com	a	novetat,	enguany	tindrà	lloc	un	
homenatge	a	les	Majorettes,	que	es	disso-
len	després	d’anys	d’actuacions	per	festes	i	
també	es	farà	un	reconeixement	a	l’Institut	
Candelera pel 35è Aniversari i la descober-
ta	de	la	placa	del	segell	de	qualitat	educati-
va	'LabelFrancÉducation'.
	 Les	entitats	culturals	locals,	com	és	ha-
bitual,	també	tindran	un	pes	important	en	
la	programació	de	festes	amb	la	Trobada	de	
Gegants, les Cornetes i Tambors, la Batu-
cada	Kalakatà,	entre	d’altres.
	 Aquest	divendres	és	l'últim	dia	per	ad-
quirir	les	entrades	anticipades	i	els	abona-
ments a la sala d'actes de l'Ajuntament.
 Es pot consultar tota la programació de 
la Candelera a www.ametllamar.cat/can-
delera
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La Candelera escalfa motors 
amb els actes preludi

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

De l’1 al 5 de febrer tindrà lloc la Festa Major de l’Ametlla de Mar, amb el preludi aquest cap de set-
mana, del 27 al 29 de gener.
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El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va 
assolir una important victòria a la pis-
ta de l'Stokplus la Sénia i es manté al 
capdavant de la classificació.
 Els caleros van anar per davant en el 
marcador	des	del	primer	minut	de	partit	
i	van	arribar	a	una	diferència	màxima	a	
favor	de	15	punts.	Així	i	tot,	va	ser	una	
victòria	 molt	 treballada,	 fonamentada	
en	 les	 diferències	 obtingudes	 durant	
el	primer	quart,	ja	que	el	segon	i	tercer	
quart	van	ser	molt	igualats.
Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	convertir	8	
de	14	tirs	 lliures	 amb	un	 percentatge	
d'encert	del	57%	i	5	llançaments	des	de	
la	línia	tres	punts.
	 La	baixa	de	Pol	Aguado	va	ser	co-
berta	 pel	 pas	 endavant	 que	 van	 fer	
jugadors	com	Santi	Duque	i	Domènec	
Duran	Mingui	 amb	 anotacions	 de	 14	
punts.
	 Amb	aquesta	victòria,	els	de	l'Amet-
lla de Mar mantenen la 1a posició a la 
classificació	amb	19	punts,	els	mateixos	
que	l'Alcover,	però	amb	un	partit	menys	
disputat i allunyen als seniencs de les 
primeres posicions.
 Els caleros han ajornat els dos prò-
xims	partits	davant	de	Manyamet	Reus	
B i Reus Ploms davant la impossibilitat 
d'utilitzar	el	Poliesportiu	Municipal	Ga-
letet,	que	estarà	ocupat	amb	els	actes	
de Festa Major.

Victòria 50 a 63 del 
bàsquet calero a 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:
≈10.30 h Aleví 
La Cala – Ebre escola
≈12.00h Cadet  
La Cala – La Senia
≈15 h 3a Catalana, 1r equip SCER 
La Cala - Godall

La Penya homenatja la memòria de Josep Martí 
"Favó" amb un dinar popular
La Penya Barcelonista de l'Ametlla de Mar 
ha organitzat amb motiu de la Festa Major 
de la Candelera, un dinar popular per als 
socis.
	 Aprofitant	que	dissabte	és	dia	de	partit	
del	Barça	i	com	cada	dia	de	partit	la	seu	so-
cial	s'obre	als	socis	de	l'entitat	perquè	pu-
guin veure'l per la tele, la Penya Barcelonista 

de l'Ametlla de Mar ha previst un dia de ce-
lebració:	vermut	al	migdia	i	posterior	rostida	
pels	associats	de	l'entitat,	prèvia	inscripció.
	 A	més	s'aprofitarà	la	jornada	per	a	retre	
homenatge	 a	 la	 memòria	 de	 Josep	Martí	
"Favó",	 desaparegut	 l'agost	 de	 2021,	 que	
era	el	cuiner	habitual	dels	ranxos	que	orga-
nitza la penya al llarg de l'any. 

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

4t Campionat de Petanca de la Candelera
Organitzat per l'Associació de Petanca 
Tres Cales amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de l'Ametlla de Mar, aquest diu-
menge a partir de les 10 h del matí i al parc 
del Bon Repòs, tindrà lloc la 4a edició del 
Campionat Candelera de Petanca.
 Com ja ve sent habitual, la petanca tor-
narà	a	ser	protagonista.	Aquest	any	hi	parti-

ciparan	72	jugadors	repartits	en	24	equips	
de	3	integrants	cadascun,	fet	que	generarà	
un gran ambient durant tot el dia. 
	 El	campionat	està	destinat	tant	a	asso-
ciats	com	als	no	associats.	De	fet,	intervin-
dran	alguns	equips	de	fora	de	la	població,	
procedents de la Pobla de Montornès, Reus, 
Vila-seca i el Vendrell.

El cadet s’imposa al Batea i es guanya el lideratge 
en solitari
El cadet de l'AME de l'Ametlla de Mar va 
guanyar dissabte per 4 gols a 2 al Batea i 
va assegurar-se el primer lloc en solitari a 
la classificació. 
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	es	van	avançar	2	
a 0 amb dos gols d'Unai Costa a la 1a part 
amb	el	vent	a	favor.	El	Batea	va	aconseguir	
empatar abans del descans. A la represa i 
amb el vent en contra, els de l'Ametlla de 
Mar,	 primer	 Iker	 Pallarés	 i	 després	 Unai	
Costa	de	nou,	establirien	el	4	a	2	definitiu.	
Aquesta	victòria	deixa	als	caleros	líders	de	
la	classificació	amb	tres	punts	de	diferència	
sobre	el	Batea	i	amb	el	golaveratge	a	favor.	
 Per la seva part, el juvenil va perdre per 3 
a	4	davant	del	Tortosa.	Tot	i	que	hi	va	haver	
remuntada a la segona part amb el vent a 
favor,	els	caleros	van	pagar	molt	cars	els	pri-
mers	minuts	de	la	primera	part,	ja	que	es	va	
arribar	al	descans	amb	0	a	4	en	el	marcador.
A la segona part, els de l'Ametlla van remun-
tar	amb	gols	de	Denís	Margalef	que	va	fer	el	
segon	de	penal	i	Roger	Pitarque,	però	tot	i	
les	ocasions,	no	va	ser	suficient	per	donar-li	

la volta al marcador. 
	 L'Infantil	va	treure	un	important	empat	
del camp de la Sénia. Els caleros es van 
avançar	en	el	marcador	amb	un	gol	de	Jan	
Martí,	 que	posteriorment	van	neutralitzar	
els	del	Montsià.	Segueixen	cuers	a	la	classi-
ficació.
	 Quant	a	l'aleví,	va	perdre	per	5	a	6	da-
vant	de	l'Ascó.	I	això	que	es	van	avançar	3	
a 0 en el marcador amb dos gols de Gorka 
Brull	i	Jan	Jorba.	Així	i	tot,	els	de	la	Ribera	
d'Ebre	van	remuntar.	Al	final	amb	gols	de	
Patxi	Nieves	i	Pol	Caso	van	escurçar	dife-
rències,	però	no	va	ser	suficient.	Dijous	van	
perdre	12	a	3	en	el	partit	recuperat	al	camp	
del Jesús i Maria. Els de l'Ametlla de Mar 
segueixen	a	la	7a	posició.	
	 El	benjamí	Llobarrets	va	guanyar	per	6	
a	1	en	un	partit	amistós	amb	el	Jesús	Cata-
lonia.	I	el	prebenjamí	Seitonillos	va	complir	
amb	l’objectiu	de	guanyar	4	a	3	al	Jesús	i	
Maria i acabar entre els tres primers la pri-
mera	fase.	Així	que	jugaran	la	2a	fase	en	el	
grup dels millors.

Pinell, podien jugar a casa, però davant la 
voluntat	que	els	jugadors	puguin	participar	
dels actes de la Festa Major, han demanat 
al	Perelló	poder	disputar	el	partit	al	camp	
de la Vinyeta. 
 Els caleros intentaran donar la sorpre-
sa,	ja	que	se'ls	donen	bé	els	equips	de	dalt,	
recordant	que	ja	han	guanyat	al	Pinell	 i	el	
Gandesa B.  
	 Ell	filial	va	tornar	dissabte	a	temps	pas-

sats	i	va	perdre	per	6	a	0	al	camp	de	l'Alca-
nar.	Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	encaixar	el	
primer	gol	en	el	primer	minut	de	partit.	I	tot	i	
que	van	mantenir	aquest	marcador	fins	poc	
abans	del	descans	que	van	encaixar	el	se-
gon,	els	últims	20	minuts	de	la	segona	part	
van	ser	decisius	per	acabar	golejats,	ja	que	
els	 caleros	 van	 encaixar	 quatre	 gols	més.	
13a	posició	pels	de	 l'Ametlla	de	Mar	que	
amb	aquesta	derrota	trencaven	la	ratxa	de	
tres	partits	seguits	amb	victòria.	

Segueix de la pàgina anterior


