
La Candelera 2023 ja és història. El castell 
de focs d’artifici de la pirotècnia Tomàs 
d’aquest diumenge al vespre va ser el co-
lofó d’unes festes marcades per les ganes 
de xalar que tenien les caleres i els caleros 
sent partícips de tots els actes.
	 L'Ametlla	de	Mar	ha	pogut	viure	satis-
factòriament unes festes que han comptat 
amb	molta	participació.	 I	és	que	els	actes	
del preludi del cap de setmana previ ja feien 
preveure un gran interès per viure una Festa 
Major	de	Candelera.
	 Dissabte	 al	 vespre,	 amb	 l’actuació	 de	
l’Orquestra Di-versiones i Miquel del Roig 
es va poder veure l’èxit amb una llarga cua
per	 entrar	 al	 Poliesportiu	Municipal,	 arri-
bant	a	l'aforament	complet.
 Des de la regidoria de Festes, el regidor 
Jordi	Llaó	apunta	que	«la valoració és molt 
positiva, el temps ens ha respectat i la gent 
ha participat molt en tots els actes».	Per	 la	
seva	banda,	l’alcalde	Jordi	Gaseni	també	co-
menta que «han estat unes festes amb molta 
participació, hem vist la gent al carrer i és el 
que voliem veure la germanor del poble».
	 La	 Festa	 ha	 comptat	 amb	 més	 d’una	
cinquantena d’actes ben diversos, com el 

pregó	d’Ignasi	Cañagueral,	la	Solemne	Pro-
cessó,	la	Missa	Major,	l’actuació	de	Las	que	
Falta Band, Di-versiones, i la presència a 
sobre l’escenari d’un gran nombre de grups 
locals,	 com	 Cràneos,	 Nautilus,	 Rodemi’s,	
The	Baldats	o	el	mateix	Miquel	del	Roig.
 Ja es podran veure tots els vídeos resum 
de la Candelera 2023, al Youtube de la Cala 
RTV.

Es reconeix l’Institut amb la desco-
berta de la placa Label France
El Cònsol General de França a Barcelona, 
Olivier Ramadour, va visitar, el passat di-
vendres, l’Institut Candelera de l’Ametlla 
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   El Correbars amb la Xaranga Suquet Calero apuntava unes festes amb molta participació.

Finalitza amb èxit 
la Candelera 2023

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

Es poden veure tots els vídeos resum de la Candelera 2023, al You-
tube de la Cala RTV.
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Els veterans perden 0 a 1 amb el Tortosa
L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va perdre diu-
menge per 0 gols a 1 davant dels Veterans 
del Tortosa.
 Els caleros que, de nou, afrontaven el 
partit	amb	baixes	importants,	van	mantenir	
la porta a 0 tot i jugar contra vent a la pri-
mera	part,	però	sense	crear	cap	ocasió	a	fa-
vor.	A	la	segona	part	no	van	saber	aprofitar	
l'avantatge de jugar a favor de vent i salvant 

una	ocasió	de	Mamadou	no	van	inquietar	
tampoc la porteria tortosina, cosa que si 
van fer els tortosins en un parell d'ocasions 
fins	que	al	minut	87	després	d'un	contraa-
tac i amb la defensa calera desguarnida, va 
arribar	el	gol	visitant.	
 Amb aquesta derrota, els de l'Ametlla 
de	Mar	segueixen	a	la	7a	posició	amb	10	
punts.	Els	caleros	han	ajornat	el	partit	del	
cap	de	setmana	davant	del	Canareu.

Continua a la pàgina següent

E S P O R T S A G E N D A
cap de setmanaLa Cala juga a Santa Bàrbara a l'assalt de la 2a 

posició

El 1r equip de la SCER de l'Ametlla de Mar 
juga dissabte a les 18.45 h al camp del San-
ta Bàrbara amb l'objectiu de mantenir la 
3a posició de la classificació i esperar l'en-
sopegada de l'Amposta per assaltar la 2a 
posició.
	 A	més,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	volen	tor-
nar	 al	 Santa,	 que	és	9è	 amb	21	punts,	 la	
derrota	que	els	van	infligir	a	la	primera	volta	
al	camp	calero,	on	es	van	imposar	per	3	a	4.
 Els de l'Ametlla de Mar es va imposar en 
l'últim	partit	per	5	gols	 a	0	al	Flix.	Els	de	
l'Ametlla	de	Mar	van	començar	molt	bé	el	
partit,	ja	que	al	minut	7	Ivan	Vidal	estrenava	
el compte golejador dels locals, que amb un 
gol	més	de	Xavi	Fages	i	un	altre	de	Vidal	de	
penal	portaven	el	partit	al	descans	amb	un	
marcador	favorable	de	3	a	0.
 A la segona part i amb els caleros amos 
i	 senyors	del	partit,	Emma	Meza	va	 fer	el	
quart	 temps	 de	 començar	 i	 poc	 després	
Marc	Brull	va	fer	el	5è	i	definitiu.

	 En	conclusió,	victòria	clara	dels	caleros,	
consistents en defensa i amb una gran pe-
gada en atac, davant d'un Flix que ha anat 
de	més	a	menys	tal	com	anava	avançant	el	
campionat.
 Els de l'Ametlla de Mar s'han consolidat 
com	a	tercers	classificats	amb	35	punts,	a	
només	dos	punts	de	l'Amposta	que	és	2n	i	
amb quatre punts d'avantatge sobre la Cava 
que	és	quart.

El filial juga contra la Cava B

El filial juga al camp de la Cava B dissabte 
a les 16 h. Els de l'Ametlla de Mar volen re-
cuperar la bona imatge donada abans del 
darrer partit en el qual van perdre per 0 a 
7 davant del Jesús Catalonia B.
 Els caleros, que van afrontar la jornada 
amb	només	13	efectius,	es	van	veure	supe-
rats per uns visitants que lluiten per aconse-
guir	l'ascens	de	categoria.	Els	de	l'Ametlla	de	
Mar es van desconnectar en dos moments 
puntuals	i	els	va	costar	el	partit,	encaixant	
tres gols en cinc minuts a la primera part i 
quatre	gols	més	en	deu	minuts	a	la	segona.
Els	caleros	ocupen	la	13a	posició	a	la	classi-
ficació	amb	12	punts.

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

La rítmica calera s'estrenarà a l'Ampolla en 
competició escolar

La secció de Gimnàstica Rítmica de l'AME 
de l'Ametlla de Mar afrontarà aquest dis-
sabte la primera competició de la tempo-
rada amb la seva participació a la 1a jor-
nada de la lliga territorial Terres de l'Ebre 
de gimnàstica rítmica dels jocs esportius 
escolars.

	 A	la	competició,	que	tindrà	lloc	dissabte	
dia	11	de	febrer	al	poliesportiu	municipal	
de	l'Ampolla	competiran	una	quinzena	de	
gimnastes	caleres	que	es	repartiran	en	to-
tes	les	categories	des	de	prebenjamí	fins	a	
infantil.
	 La	participació	arribarà	enguany	al	vol-
tant de cent cinquanta gimnastes repre-
sentants	de	vuit	entitats	del	Montsià	i	Baix	
Ebre.	
	 Les	altres	 tres	 jornades	tindran	 lloc	el	
4	de	març	a	La	Sénia,	el	22	d'abril	a	Sant	
Jaume	i	el	6	de	maig	a	Amposta.

Aquesta setmana el juvenil de la SCER 
de l'Ametlla de Mar té jornada de des-
cans. El juvenil, que va guanyar per 
3 gols a 0 al Jesús i Maria va trigar a 
encetar el marcador fins que Raül Ar-
tiola va aconseguir el 0 a 1 al m 51. 
Els de l'Ametlla de Mar es van veure 
afavorits per un gol en pròpia al m 74 
i Sergi Arbó va fer el tercer just abans 
del final. 4a posició pel juvenil amb 26 
punts.
 El cadet que havia de jugar al camp 
de	l’Ulldecona	ha	ajornat	el	seu	partit.
I'infantil	de	l'AME,	juga	al	camp	de	l’Al-
deana	a	les	12	h	de	dissabte.	L’Infantil	
va empatar dissabte passat amb el Ro-
quetenc.	Els	caleros	es	van	avançar	amb	
un gol d'Àlex Puell al m 6 i van aguantar 
fins	a	 l'últim	minut	de	partit,	que	van	
encaixar	 el	 gol	 visitant.	 Una	 llàstima,	
ja que van estar molt prop d'assolir la 
primera	victòria	de	la	temporada.	Una	
jornada	més,	cuers	amb	4	punts.
 L'Aleví, va aconseguir la victòria da-
vant	del	Jesús	Catalonia.	Tot	i	començar	
per darrere en el marcador, els caleros 
es	van	imposar	per	2	a	1	amb	gols	de	
Gorka	Brull	 i	 Enric	Roca.	A	 la	 segona	
part	 van	 patir	 per	 mantenir	 els	 tres	
punts	 i	 la	7a	posició	a	 la	classificació.	
Aquesta setmana ha ajornat el seu par-
tit
 El benjamí Llobarrets juga a les 
11.30	h	al	 camp	del	Tortosa	 i	 el	pre-
benjamí	Seitonillos	juga	a	casa	dissabte	
a	les	10	del	matí	amb	el	Tortosa.

S'escapa la primera 
victòria de l'infantil 
en una jornada amb 
triomfs del juvenil i 
l'aleví

L’esport a La Cala

Camp d'Esports

Dissabte
≈10h -PREBENJAMÍ – Tortosa

 

Del 10 de febrer al 12 de març, les 
quatre Viles Marineres de les Terres 
de l’Ebre – l’Ametlla de Mar, l’Ampo-
lla, la Ràpita i Alcanar – oferiran me-
nús als seus restaurants amb la galera 
com a ingredient principal i amb el 
maridatge de vins de la DO Terra Alta.
 Enguany, a l’Ametlla de Mar hi ha 
10	 restaurants	 de	 la	 població	 que	 hi	
participen,	juntament	amb	la	resta	de	
restaurants de Viles Marineres de les 
Terres de l’Ebre que s’uneixen per po-
tenciar aquest crustaci tan comú al lito-
ral ebrenc i que justament aquest mes 
es	troba	en	el	seu	moment	més	àlgid.
	 Xarrup	 de	 galera,	 arròs	 melós	 de	
galera i rap, ravioli de galera i carxofa,  
mandonguilles de galera amb bolets o 
galeres	fregides	són	alguns	dels	plats	
que es podran degustar als restau-
rants.	Els	menús	als	restaurants	cale-
ros	tindran	un	cost	d’entre	els	35	i	45	
euros	per	persona.
 La regidora de Turisme, Maite Bo-
quera, ha destacat que «les jornades 
manifesten el compromís amb la cuina 
de proximitat, el producte local i els va-
lors de la vida marinera».
 Les Jornades s’emmarquen dins 
el	 conveni	de	col·laboració	que	 signa	
anualment el Patronat de Turisme de 
la	Diputació	de	Tarragona.	Coincidint	
amb	el	desè	aniversari,	els	organitza-
dors	 amplien	 la	 promoció	 d’aquesta	
cita	gastronòmica	per	atraure	més	vi-
sitants del conjunt de Catalunya i dels 
principals mercats emissors estatals
	 A	més,	es	durà	a	terme	un	concurs	
a	Instagram,	gràcies	al	qual	els	guanya-
dors podran gaudir d’un lot de vins DO 
Terra	Alta	o	una	experiència	enoturísti-
ca	a	un	celler.	Es	pot	consultar	els	me-
nús	a	www.visitametllademar.com	

La Galera 
protagonitza les 
primeres Jornades 
Gastronòmiques 
de l'any

Diumenge:
≈12 h- Domenge de l'Ateneu Calero amb 
presentació 'Fina' d'Albert Guiu i 'Lluny de la 
Terra Baixa de Ramon Margalef al Centre 
d'Interpretació de la Pesca.



El Servei d’Urgències Municipal, sota la 
direcció de l’Àrea de Sanitat de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, ha fet pública la 
memòria de la seva activitat durant l’any 
2022, en la qual destaca una lleugera dis-
minució de les atencions per urgències al 
municipi.
 Durant aquest període assistencial, el 
Servei	d’Urgències	Municipal	ha	rebut	891	
activacions,	xifra	 lleugerament	 inferior	a	 la	
de	l’any	2021	que	es	va	activar	en	902	oca-
sions	i	ha	realitzat	assistència	sanitària	a	710	
persones, les quals aquestes, han sigut deri-
vades	a	3	centres	sanitaris	diferents.
 D’aquestes xifres destaca la lleugera dis-
minució	d’actuacions	per	emergències,	que	

ha	passat	de	les	794	de	l’any	2021	a	les	732	
de	l’any	passat.	En	canvi,	s’han	incrementat	
les actuacions no urgents que han passat de 
les	108	del	2021	a	les	159	de	l’any	2022.
 Els ciutadans de manera directa han 
estat	els	que	més	ha	utilitzat	 la	centraleta	
d’emergències	del	SUM,	356	requeriments,	
seguits	de	la	Policia	Local	amb	160	requeri-
ments i el Centre d’Assistència Primària de la 
població	amb	100	activacions.
	 Les	franges	d’edat	que	més	han	reque-
rit	el	Servei	d’Urgències	municipal	han	estat	
el	majors	de	66	anys	en	357	ocasions	i	els	
d’entre	56-65	anys	amb	208	activacions.
	 Tampoc	podem	deixar	de	banda	els	147	
serveis catalogats com a requeriments pro-

pis, on estan englobats els serveis requerits 
per les diferents àrees de l’Ajuntament, les 
accions	operatives	pròpies	que	desenvolupa	
el	cos,	o	els	requeriments	activats	per	qual-
sevol	pla	d’autoprotecció	municipal	o	supra-
municipal.
 Els recursos humans dels quals disposa 
el	 Servei	 d’Urgències	 Municipal,	 consten,	
actualment, de sis tècnics en emergències 
sanitàries	i	dues	infermeres.
	 Des	del	SUM,	han	sol·licitat	més	recursos	
econòmics i un pacte entre totes les forces 

D E S T A Q U E M

Disminueixen les atencions per urgències a 
càrrec del SUM al municipi

de C O M U N I C A T S
▪ El Telecentre informa del nou curs 
d’Operacions amb carretons elevadors, 
es farà els dies 13,20,27 de febrer i 6 de 
març.

▪ El Grup Escènic de la SCER presenta 
a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa el 
diumenge dia 26 de febrer l’obra: “El 
Florido pencil”. S’organitza un autobUs 
gratuït per a totes aquelles persones 
que vulguin anar, places limitades. La 
sortida serà a les 17.30h de Turisme. 
Inscripcions a l’oficina de Festes de 
dilluns a divendres de 10 a 13h fins al 
dia 20 de febrer. El preu de l’entrada és 
de 5€ .

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del 
Mar comunica als socis que ja poden 
passar per l'oficina a fer el pagament 
de la quota de l'any 2023. Dilluns i 
divendres de 17 a 19 h de la tarda i 
dimecres d'11 a 13 h del matí.

▪ Es comunica que ja es  pot sol·licitar 
el permís per cremar restes vegetals a 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de dilluns 
a divendres de 9 a 14h.  El període  de 
crema serà fins al 14/03/2023 i de les 
8.00 a 17.00h.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la 
de Joan Borges al C/ Pau Casals, 54 tel 
urgències 608 93 55 76.

La Colla Gegantera de la Cala va presentar 
públicament diumenge el nou gegant en 
honor a Josep Estrada més conegut com 
Figuerola. El seu net, membre Ramon Es-
trada, president de la Colla, li ha volgut fer 
un homenatge amb la creació d’aquest ge-
gant que a partir d’ara desfilarà juntament 
amb la resta dels gegants caleros.
	 La	pipa	i	el	sarronet	caracteritzen	el	ge-
gant	 Figuerola,	 de	 3	metres	 d’alçada	 i	 37	
quilos	de	pes,	realitzat	a	les	Borges	Blanques	
per	 l’artista	 geganter	 Jordi	 Arnau	 Espuga,	
que va ballar diumenge per primer cop a la 
3a	Trobada	de	Colles	Geganteres	organitza-
da	per	la	Colla	calera,	amb	motiu	de	la	Festa	
Major	de	la	Candelera.

	 El	secretari	i	cap	de	colla,	Rubén	Vila,	ex-
plica que «és un homenatge a Figuerola, que 
ha finançat 100 % el seu net i estem contents 
de poder comptar amb aquest nou gegant a 
partir d'ara».
 El nou gegant s’afegeix als quatre ge-
gants	caleros;	Sant	Jordi	i	el	drac,	Sant	Pere	
i	la	Candelera.

La Colla Gegantera de la Cala compta amb un nou 
gegant en homenatge a Figuerola

Després de l'exitosa temporada de l'equip 
federat de pàdel del Club de Tennis de 
l'Ametlla de Mar, que va acabar amb l'as-
cens a la 3a Catalana, l'estrena a la nova 
categoria no podia anar millor, ja que es 
van estrenar amb victòria. A més, cal des-
tacar la creació d'un segon equip masculí i 
un equip femení.
 L'equip A, acabat d'ascendir a la 3a Cata-
lana, es va apuntar la victòria per 3 a 0 amb 
el	Marcambrils.	Jaume	Pijoan	i	Ivan	Fernán-
dez	es	van	imposar	per	6/0	i	7/5,	Jose	Mari	
Llaó	i	Marc	Medrano	van	guanyar	per	6/2	i	
6/1	i	Aitor	Lallana	i	Jordi	Torres	van	apun-
tar-se	la	partida	3/6,	6/3	i	6/3.	
 El debut de l'equip B a la 4a Catalana es 
va saldar amb derrota per 0 a 3 davant del 
Pàdel	Colors	de	Roquetes.	Joaquim	Peña	i	
Enric	Vila	van	perdre	6/7	i	7/5.	Jordi	Bardí	

i	Johny	Reixach	per	6/3,	4/6	 i	0/6	 i	Jordi	
Nolla	i	Miquel	Roca	per	0/6	i	2/6.
	 L'equip	 femení	 a	 la	3a	Catalana	 també	
va debutar amb derrota per 3 a 0 a la pista 
del	Bahia	Mar	B	de	la	Ràpita.	Elena	Paun	i	
Àngels	Martí	van	perdre	6/0	i	6/2,	Mònica	
Llambrich	i	Ariadna	Gimeno	6/2	i	6/4,	i	Jor-
dina	de	Gràcia	i	Laia	Martí	ho	van	fer	per	6/1	
i	6/0.
 De cara al pròxim cap de setmana, l'A 
juga a les pistes del Bahia Mar de la Ràpita, 
el	B	a	les	pistes	del	Delta	Smash	de	Deltebre	
i el femení a les pistes del CEM La Cala amb 
el	Pàdel	lo	de	Mayo	de	la	Sénia.

Debuta l'equip femení de pàdel en competició 

El sector turístic de l’Ametlla de Mar va 
aconseguir durant l’any 2022 la recupera-
ció total després de la pandèmia, superant 
fins i tot l’ocupació turística dels últims 5 
anys a l’estiu, segons constata la Memòria 
d’Activitats de l’Àrea Municipal de Turis-
me. La fortalesa del turisme de proximitat 
i la consolidació del turisme internacional 
permeten arribar a aquesta conclusió.
 Les xifres registrades al llarg de 2022 
han	permès	assolir	nivells	d’activitat	millors	
als	dels	anys	previs	a	 la	pandèmia,	 confir-
mant	 el	 sector	 turístic	 com	el	 gran	motor	
econòmic	del	municipi.
	 De	 fet,	 la	 temporada	 estival	 de	 2022	
va	 finalitzar	 amb	 un	 88,68%	 d’ocupació,	
un	3,53%	més	respecte	a	l’any	2021,	regis-
trant-se	 un	 80,66%	d’ocupació	 al	mes	 de	
juliol	i	un	94,3%	al	mes	d’agost.	D’aquesta	
manera, el 2022 es posiciona com el millor 
estiu	del	municipi,	amb	una	ocupació	turís-
tica	superior	als	últims	5	anys.
	 A	 més	 s’han	 registrat	 bones	 xifres	 en	
períodes	com	Setmana	Santa	amb	un	95%	
d’ocupació,	 Sant	 Joan	 amb	un	95%	 i	Tots	
Sants	 amb	 un	 70%,	 sobretot	 en	 hotels	 i	
càmpings.
 De les xifres es desprèn que el turisme 
català	amb	un	47%	del	total,	ha	estat	el	prin-
cipal mercat emissor, seguit del francès amb 

un	22,5%.	De	la	resta	de	l’estat	espanyol	ha	
arribat	el	18,4%	del	 total.	Altres	països	de	
procedència del turisme han estat el Regne 
Unit	i	Alemanya	amb	un	3%	i	Suïssa	amb	un	
2%.
	 Damià	Llaó,	gerent	de	Turisme,	destaca	
que «hem de mantenir els turistes que van co-
nèixer el municipi gràcies a la pandèmia».
	 La	Memòria	també	destaca	el	salt	impor-
tant que s’ha fet en l’ús de les xarxes socials, 
tant	pel	que	fa	a	la	promoció	com	a	la	utilit-
zació	d’informació	per	part	dels	usuaris,	des-
tacant	les	402.813	visites	a	la	pàgina	web	i	
els	113.068	usuaris	registrats.	Aquesta	feina	
es veu recompensada amb el segon lloc en el 
rànquing	de	destinacions	turístiques	catala-
nes	a	Instagram	amb	42.800	seguidors.
 L’Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla 
de Mar va estrenar al llarg de 2022 una nova 
pàgina web i una nova app per a tauletes i 
telèfons	mòbils,	 i	ha	participat	de	diverses	
accions promocionals tant amb l’Agència 
Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme 
de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre 
de	la	Diputació	de	Tarragona	i	Nàutic	Parc	
Costa	Daurada.
	 A	la	Memòria	també	consten	les	diverses	
activitats	organitzades	al	 llarg	de	l’any,	des	
de jornades gastronòmiques com la Galera 
amb les Viles Marineres, Tonyina, Peix Blau i 
Peix	de	Llotja,	fins	a	les	Visites	Guiades	a	les	
Fortificacions	i	les	Passejades	Històriques.
 Quant a les previsions de cara a aquest 
2023, l’Àrea Municipal de Turisme espera 
almenys igualar les xifres de 2022, malgrat 
la	pujada	de	preus	i	el	tipus	d’interès	i	una	
eventual parada en els consums pel risc eco-
nòmic.

El sector turístic de l’Ametlla de Mar tanca el 
2022 com un dels millors dels últims 5 anys

de Mar, amb motiu de la descoberta de la 
placa 'LabelFrancÉducation'. Un acte que es 
va incloure en la programació de la Festa 
Major de la Candelera per la seva repercus-
sió. El centre commemorava també el seu 
35è aniversari i a més, es va fer pública la 
distinció 'Palmes Académiques' pel profes-
sor i coordinador de projectes internacio-
nals, Javi Sánchez.
	 El	govern	francès,	a	través	del	Ministeri	
d’Assumptes	Exteriors,	va	concedir	a	l’Insti-
tut Candelera el reconeixement 'LabelFran-
cÉducation',	segell	de	qualitat	educatiu	que	
atorga	 a	 instituts	 i	 centres	 d’ensenyament	
estrangers	 que	participen	 en	 la	 difusió	 de	
la	llengua	i	la	cultura	franceses.	Actualment,	
hi	ha	587	centres	a	 tot	el	món	que	tenen	
aquest	 distintiu,	 115	 a	 l’estat	 espanyol	 i	

només	tres	a	Catalunya,	sent	el	de	l’Institut	
Candelera l’únic a les Terres de l’Ebre, un fet 
que	és	producte	de	la	feina	feta	des	de	fa	
molts	anys	en	el	centre	educatiu	calero.
	 L’Institut	 Candelera,	 a	 més,	 és	 centre	
DELF	 i	 fa	exàmens	oficials	de	 francès	 i	 té	
l’acreditació	 Erasmus.	 Des	 de	 fa	 anys,	 el	
centre ofereix el Batxibac, el batxillerat en 
francès,	realitza	diversos	intercanvis	d’alum-
nes i professorat al llarg de l’any, impulsa 
programes diversos i inverteix recursos en 
l’ensenyament	del	francès.	Actualment,	exa-
lumnes del centre estan cursant els seus es-
tudis	superiors	a	Lió,	Grenoble,	Perpinyà	o	
París.
	 A	 l'acte	 també	es	va	 reconèixer	 la	 tas-
ca del professor i coordinador de Projectes 
Internacionals,	Javi	Sánchez	pel	seu	esforç	

i	 dedicació	 durant	 tants	 anys	 per	 fer-ho	
possible.	Pròximament,	se	li	atorgarà	la	dis-
tinció	 'Palmes	Académiques', mitjançant un 
acord del Consell de Ministres i a proposta 
del	ministre	de	 l'Educació	Nacional,	en	re-
coneixement a la feina feta com a professor 
de	francès	i	a	la	contribució	a	la	cooperació	
entre	els	països.
 L’acte va comptar amb la presència del 
Cònsol General de França a Barcelona, Oli-
vier Ramadour, l’alcalde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni, el director del centre, Benjamí 
Torné,	el	coordinador	del	projecte,	Javi	Sán-
chez	i	de	Montse	Perelló,	directora	dels	Ser-
veis	Territorials	d’Educació	de	la	Generalitat	
de	Catalunya	a	les	Terres	de	l’Ebre	i	Xavier	
Faura, president del Consell Comarcal del 
Baix	Ebre.

E S P O R T S

L’Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha 
obert una convocatòria per crear una 
borsa de treball d’operaris de brigada 
i de personal de neteja. Les bases ja es 
poden consultar al tauler d’anuncis.
 L’oferta està adreçada a persones amb 
experiència dins de l’àmbit de la neteja i 
manteniment,	construcció	i	jardineria,	en	
feines com netejador, paleta, jardiner, 
fuster,	pintor,	electricista	o	soldador.
	 La	voluntat	del	consistori	és	constituir	
una	borsa	per	a	quan	es	necessiti	perso-
nal, poder cobrir les necessitats del servei 
municipal, ja sigui per cobertura temporal 
interina o durada determinada per relleu 
o	per	substitucions.
 Els interessats han de presentar la do-
cumentació	requerida	a	l’Oficina	d’Aten-
ció	al	Ciutadà,	a	la	planta	baixa	de	l'Ajun-
tament	o	bé	telemàticament	a	través	de	
la	 seu	electrònica	del	mateix	 consistori.	
(https://ametllamar.eadministracio.cat)
	 El	 termini	 de	 presentació	 de	 sol-
licituds	de	 la	convocatòria	és	fins	al	dia	
16/02/2023	(inclòs).

S’obre una borsa de 
treball per contractar 
personal de la brigada 
municipal i personal 
de neteja

polítiques	de	la	població,	per	poder	assistir	el	
màxim de serveis possibles en totes les fran-
ges	horàries.	Una	problemàtica	de	manca	de	
recursos	que,	segons	coordinador	del	SUM,	
Alvaro Gaseni, «fa més de 20 anys que s’arros-
sega per poder oferir un servei les 24 h els 365 
dies l'any».



El Servei d’Urgències Municipal, sota la 
direcció de l’Àrea de Sanitat de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, ha fet pública la 
memòria de la seva activitat durant l’any 
2022, en la qual destaca una lleugera dis-
minució de les atencions per urgències al 
municipi.
 Durant aquest període assistencial, el 
Servei	d’Urgències	Municipal	ha	rebut	891	
activacions,	xifra	 lleugerament	 inferior	a	 la	
de	l’any	2021	que	es	va	activar	en	902	oca-
sions	i	ha	realitzat	assistència	sanitària	a	710	
persones, les quals aquestes, han sigut deri-
vades	a	3	centres	sanitaris	diferents.
 D’aquestes xifres destaca la lleugera dis-
minució	d’actuacions	per	emergències,	que	

ha	passat	de	les	794	de	l’any	2021	a	les	732	
de	l’any	passat.	En	canvi,	s’han	incrementat	
les actuacions no urgents que han passat de 
les	108	del	2021	a	les	159	de	l’any	2022.
 Els ciutadans de manera directa han 
estat	els	que	més	ha	utilitzat	 la	centraleta	
d’emergències	del	SUM,	356	requeriments,	
seguits	de	la	Policia	Local	amb	160	requeri-
ments i el Centre d’Assistència Primària de la 
població	amb	100	activacions.
	 Les	franges	d’edat	que	més	han	reque-
rit	el	Servei	d’Urgències	municipal	han	estat	
el	majors	de	66	anys	en	357	ocasions	i	els	
d’entre	56-65	anys	amb	208	activacions.
	 Tampoc	podem	deixar	de	banda	els	147	
serveis catalogats com a requeriments pro-

pis, on estan englobats els serveis requerits 
per les diferents àrees de l’Ajuntament, les 
accions	operatives	pròpies	que	desenvolupa	
el	cos,	o	els	requeriments	activats	per	qual-
sevol	pla	d’autoprotecció	municipal	o	supra-
municipal.
 Els recursos humans dels quals disposa 
el	 Servei	 d’Urgències	 Municipal,	 consten,	
actualment, de sis tècnics en emergències 
sanitàries	i	dues	infermeres.
	 Des	del	SUM,	han	sol·licitat	més	recursos	
econòmics i un pacte entre totes les forces 

D E S T A Q U E M

Disminueixen les atencions per urgències a 
càrrec del SUM al municipi

de C O M U N I C A T S
▪ El Telecentre informa del nou curs 
d’Operacions amb carretons elevadors, 
es farà els dies 13,20,27 de febrer i 6 de 
març.

▪ El Grup Escènic de la SCER presenta 
a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa el 
diumenge dia 26 de febrer l’obra: “El 
Florido pencil”. S’organitza un autobUs 
gratuït per a totes aquelles persones 
que vulguin anar, places limitades. La 
sortida serà a les 17.30h de Turisme. 
Inscripcions a l’oficina de Festes de 
dilluns a divendres de 10 a 13h fins al 
dia 20 de febrer. El preu de l’entrada és 
de 5€ .

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del 
Mar comunica als socis que ja poden 
passar per l'oficina a fer el pagament 
de la quota de l'any 2023. Dilluns i 
divendres de 17 a 19 h de la tarda i 
dimecres d'11 a 13 h del matí.

▪ Es comunica que ja es  pot sol·licitar 
el permís per cremar restes vegetals a 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de dilluns 
a divendres de 9 a 14h.  El període  de 
crema serà fins al 14/03/2023 i de les 
8.00 a 17.00h.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la 
de Joan Borges al C/ Pau Casals, 54 tel 
urgències 608 93 55 76.

La Colla Gegantera de la Cala va presentar 
públicament diumenge el nou gegant en 
honor a Josep Estrada més conegut com 
Figuerola. El seu net, membre Ramon Es-
trada, president de la Colla, li ha volgut fer 
un homenatge amb la creació d’aquest ge-
gant que a partir d’ara desfilarà juntament 
amb la resta dels gegants caleros.
	 La	pipa	i	el	sarronet	caracteritzen	el	ge-
gant	 Figuerola,	 de	 3	metres	 d’alçada	 i	 37	
quilos	de	pes,	realitzat	a	les	Borges	Blanques	
per	 l’artista	 geganter	 Jordi	 Arnau	 Espuga,	
que va ballar diumenge per primer cop a la 
3a	Trobada	de	Colles	Geganteres	organitza-
da	per	la	Colla	calera,	amb	motiu	de	la	Festa	
Major	de	la	Candelera.

	 El	secretari	i	cap	de	colla,	Rubén	Vila,	ex-
plica que «és un homenatge a Figuerola, que 
ha finançat 100 % el seu net i estem contents 
de poder comptar amb aquest nou gegant a 
partir d'ara».
 El nou gegant s’afegeix als quatre ge-
gants	caleros;	Sant	Jordi	i	el	drac,	Sant	Pere	
i	la	Candelera.

La Colla Gegantera de la Cala compta amb un nou 
gegant en homenatge a Figuerola

Després de l'exitosa temporada de l'equip 
federat de pàdel del Club de Tennis de 
l'Ametlla de Mar, que va acabar amb l'as-
cens a la 3a Catalana, l'estrena a la nova 
categoria no podia anar millor, ja que es 
van estrenar amb victòria. A més, cal des-
tacar la creació d'un segon equip masculí i 
un equip femení.
 L'equip A, acabat d'ascendir a la 3a Cata-
lana, es va apuntar la victòria per 3 a 0 amb 
el	Marcambrils.	Jaume	Pijoan	i	Ivan	Fernán-
dez	es	van	imposar	per	6/0	i	7/5,	Jose	Mari	
Llaó	i	Marc	Medrano	van	guanyar	per	6/2	i	
6/1	i	Aitor	Lallana	i	Jordi	Torres	van	apun-
tar-se	la	partida	3/6,	6/3	i	6/3.	
 El debut de l'equip B a la 4a Catalana es 
va saldar amb derrota per 0 a 3 davant del 
Pàdel	Colors	de	Roquetes.	Joaquim	Peña	i	
Enric	Vila	van	perdre	6/7	i	7/5.	Jordi	Bardí	

i	Johny	Reixach	per	6/3,	4/6	 i	0/6	 i	Jordi	
Nolla	i	Miquel	Roca	per	0/6	i	2/6.
	 L'equip	 femení	 a	 la	3a	Catalana	 també	
va debutar amb derrota per 3 a 0 a la pista 
del	Bahia	Mar	B	de	la	Ràpita.	Elena	Paun	i	
Àngels	Martí	van	perdre	6/0	i	6/2,	Mònica	
Llambrich	i	Ariadna	Gimeno	6/2	i	6/4,	i	Jor-
dina	de	Gràcia	i	Laia	Martí	ho	van	fer	per	6/1	
i	6/0.
 De cara al pròxim cap de setmana, l'A 
juga a les pistes del Bahia Mar de la Ràpita, 
el	B	a	les	pistes	del	Delta	Smash	de	Deltebre	
i el femení a les pistes del CEM La Cala amb 
el	Pàdel	lo	de	Mayo	de	la	Sénia.

Debuta l'equip femení de pàdel en competició 

El sector turístic de l’Ametlla de Mar va 
aconseguir durant l’any 2022 la recupera-
ció total després de la pandèmia, superant 
fins i tot l’ocupació turística dels últims 5 
anys a l’estiu, segons constata la Memòria 
d’Activitats de l’Àrea Municipal de Turis-
me. La fortalesa del turisme de proximitat 
i la consolidació del turisme internacional 
permeten arribar a aquesta conclusió.
 Les xifres registrades al llarg de 2022 
han	permès	assolir	nivells	d’activitat	millors	
als	dels	anys	previs	a	 la	pandèmia,	 confir-
mant	 el	 sector	 turístic	 com	el	 gran	motor	
econòmic	del	municipi.
	 De	 fet,	 la	 temporada	 estival	 de	 2022	
va	 finalitzar	 amb	 un	 88,68%	 d’ocupació,	
un	3,53%	més	respecte	a	l’any	2021,	regis-
trant-se	 un	 80,66%	d’ocupació	 al	mes	 de	
juliol	i	un	94,3%	al	mes	d’agost.	D’aquesta	
manera, el 2022 es posiciona com el millor 
estiu	del	municipi,	amb	una	ocupació	turís-
tica	superior	als	últims	5	anys.
	 A	 més	 s’han	 registrat	 bones	 xifres	 en	
períodes	com	Setmana	Santa	amb	un	95%	
d’ocupació,	 Sant	 Joan	 amb	un	95%	 i	Tots	
Sants	 amb	 un	 70%,	 sobretot	 en	 hotels	 i	
càmpings.
 De les xifres es desprèn que el turisme 
català	amb	un	47%	del	total,	ha	estat	el	prin-
cipal mercat emissor, seguit del francès amb 

un	22,5%.	De	la	resta	de	l’estat	espanyol	ha	
arribat	el	18,4%	del	 total.	Altres	països	de	
procedència del turisme han estat el Regne 
Unit	i	Alemanya	amb	un	3%	i	Suïssa	amb	un	
2%.
	 Damià	Llaó,	gerent	de	Turisme,	destaca	
que «hem de mantenir els turistes que van co-
nèixer el municipi gràcies a la pandèmia».
	 La	Memòria	també	destaca	el	salt	impor-
tant que s’ha fet en l’ús de les xarxes socials, 
tant	pel	que	fa	a	la	promoció	com	a	la	utilit-
zació	d’informació	per	part	dels	usuaris,	des-
tacant	les	402.813	visites	a	la	pàgina	web	i	
els	113.068	usuaris	registrats.	Aquesta	feina	
es veu recompensada amb el segon lloc en el 
rànquing	de	destinacions	turístiques	catala-
nes	a	Instagram	amb	42.800	seguidors.
 L’Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla 
de Mar va estrenar al llarg de 2022 una nova 
pàgina web i una nova app per a tauletes i 
telèfons	mòbils,	 i	ha	participat	de	diverses	
accions promocionals tant amb l’Agència 
Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme 
de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre 
de	la	Diputació	de	Tarragona	i	Nàutic	Parc	
Costa	Daurada.
	 A	la	Memòria	també	consten	les	diverses	
activitats	organitzades	al	 llarg	de	l’any,	des	
de jornades gastronòmiques com la Galera 
amb les Viles Marineres, Tonyina, Peix Blau i 
Peix	de	Llotja,	fins	a	les	Visites	Guiades	a	les	
Fortificacions	i	les	Passejades	Històriques.
 Quant a les previsions de cara a aquest 
2023, l’Àrea Municipal de Turisme espera 
almenys igualar les xifres de 2022, malgrat 
la	pujada	de	preus	i	el	tipus	d’interès	i	una	
eventual parada en els consums pel risc eco-
nòmic.

El sector turístic de l’Ametlla de Mar tanca el 
2022 com un dels millors dels últims 5 anys

de Mar, amb motiu de la descoberta de la 
placa 'LabelFrancÉducation'. Un acte que es 
va incloure en la programació de la Festa 
Major de la Candelera per la seva repercus-
sió. El centre commemorava també el seu 
35è aniversari i a més, es va fer pública la 
distinció 'Palmes Académiques' pel profes-
sor i coordinador de projectes internacio-
nals, Javi Sánchez.
	 El	govern	francès,	a	través	del	Ministeri	
d’Assumptes	Exteriors,	va	concedir	a	l’Insti-
tut Candelera el reconeixement 'LabelFran-
cÉducation',	segell	de	qualitat	educatiu	que	
atorga	 a	 instituts	 i	 centres	 d’ensenyament	
estrangers	 que	participen	 en	 la	 difusió	 de	
la	llengua	i	la	cultura	franceses.	Actualment,	
hi	ha	587	centres	a	 tot	el	món	que	tenen	
aquest	 distintiu,	 115	 a	 l’estat	 espanyol	 i	

només	tres	a	Catalunya,	sent	el	de	l’Institut	
Candelera l’únic a les Terres de l’Ebre, un fet 
que	és	producte	de	la	feina	feta	des	de	fa	
molts	anys	en	el	centre	educatiu	calero.
	 L’Institut	 Candelera,	 a	 més,	 és	 centre	
DELF	 i	 fa	exàmens	oficials	de	 francès	 i	 té	
l’acreditació	 Erasmus.	 Des	 de	 fa	 anys,	 el	
centre ofereix el Batxibac, el batxillerat en 
francès,	realitza	diversos	intercanvis	d’alum-
nes i professorat al llarg de l’any, impulsa 
programes diversos i inverteix recursos en 
l’ensenyament	del	francès.	Actualment,	exa-
lumnes del centre estan cursant els seus es-
tudis	superiors	a	Lió,	Grenoble,	Perpinyà	o	
París.
	 A	 l'acte	 també	es	va	 reconèixer	 la	 tas-
ca del professor i coordinador de Projectes 
Internacionals,	Javi	Sánchez	pel	seu	esforç	

i	 dedicació	 durant	 tants	 anys	 per	 fer-ho	
possible.	Pròximament,	se	li	atorgarà	la	dis-
tinció	 'Palmes	Académiques', mitjançant un 
acord del Consell de Ministres i a proposta 
del	ministre	de	 l'Educació	Nacional,	en	re-
coneixement a la feina feta com a professor 
de	francès	i	a	la	contribució	a	la	cooperació	
entre	els	països.
 L’acte va comptar amb la presència del 
Cònsol General de França a Barcelona, Oli-
vier Ramadour, l’alcalde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni, el director del centre, Benjamí 
Torné,	el	coordinador	del	projecte,	Javi	Sán-
chez	i	de	Montse	Perelló,	directora	dels	Ser-
veis	Territorials	d’Educació	de	la	Generalitat	
de	Catalunya	a	les	Terres	de	l’Ebre	i	Xavier	
Faura, president del Consell Comarcal del 
Baix	Ebre.

E S P O R T S

L’Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha 
obert una convocatòria per crear una 
borsa de treball d’operaris de brigada 
i de personal de neteja. Les bases ja es 
poden consultar al tauler d’anuncis.
 L’oferta està adreçada a persones amb 
experiència dins de l’àmbit de la neteja i 
manteniment,	construcció	i	jardineria,	en	
feines com netejador, paleta, jardiner, 
fuster,	pintor,	electricista	o	soldador.
	 La	voluntat	del	consistori	és	constituir	
una	borsa	per	a	quan	es	necessiti	perso-
nal, poder cobrir les necessitats del servei 
municipal, ja sigui per cobertura temporal 
interina o durada determinada per relleu 
o	per	substitucions.
 Els interessats han de presentar la do-
cumentació	requerida	a	l’Oficina	d’Aten-
ció	al	Ciutadà,	a	la	planta	baixa	de	l'Ajun-
tament	o	bé	telemàticament	a	través	de	
la	 seu	electrònica	del	mateix	 consistori.	
(https://ametllamar.eadministracio.cat)
	 El	 termini	 de	 presentació	 de	 sol-
licituds	de	 la	convocatòria	és	fins	al	dia	
16/02/2023	(inclòs).

S’obre una borsa de 
treball per contractar 
personal de la brigada 
municipal i personal 
de neteja

polítiques	de	la	població,	per	poder	assistir	el	
màxim de serveis possibles en totes les fran-
ges	horàries.	Una	problemàtica	de	manca	de	
recursos	que,	segons	coordinador	del	SUM,	
Alvaro Gaseni, «fa més de 20 anys que s’arros-
sega per poder oferir un servei les 24 h els 365 
dies l'any».



La Candelera 2023 ja és història. El castell 
de focs d’artifici de la pirotècnia Tomàs 
d’aquest diumenge al vespre va ser el co-
lofó d’unes festes marcades per les ganes 
de xalar que tenien les caleres i els caleros 
sent partícips de tots els actes.
	 L'Ametlla	de	Mar	ha	pogut	viure	satis-
factòriament unes festes que han comptat 
amb	molta	participació.	 I	és	que	els	actes	
del preludi del cap de setmana previ ja feien 
preveure un gran interès per viure una Festa 
Major	de	Candelera.
	 Dissabte	 al	 vespre,	 amb	 l’actuació	 de	
l’Orquestra Di-versiones i Miquel del Roig 
es va poder veure l’èxit amb una llarga cua
per	 entrar	 al	 Poliesportiu	Municipal,	 arri-
bant	a	l'aforament	complet.
 Des de la regidoria de Festes, el regidor 
Jordi	Llaó	apunta	que	«la valoració és molt 
positiva, el temps ens ha respectat i la gent 
ha participat molt en tots els actes».	Per	 la	
seva	banda,	l’alcalde	Jordi	Gaseni	també	co-
menta que «han estat unes festes amb molta 
participació, hem vist la gent al carrer i és el 
que voliem veure la germanor del poble».
	 La	 Festa	 ha	 comptat	 amb	 més	 d’una	
cinquantena d’actes ben diversos, com el 

pregó	d’Ignasi	Cañagueral,	la	Solemne	Pro-
cessó,	la	Missa	Major,	l’actuació	de	Las	que	
Falta Band, Di-versiones, i la presència a 
sobre l’escenari d’un gran nombre de grups 
locals,	 com	 Cràneos,	 Nautilus,	 Rodemi’s,	
The	Baldats	o	el	mateix	Miquel	del	Roig.
 Ja es podran veure tots els vídeos resum 
de la Candelera 2023, al Youtube de la Cala 
RTV.

Es reconeix l’Institut amb la desco-
berta de la placa Label France
El Cònsol General de França a Barcelona, 
Olivier Ramadour, va visitar, el passat di-
vendres, l’Institut Candelera de l’Ametlla 
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   El Correbars amb la Xaranga Suquet Calero apuntava unes festes amb molta participació.

Finalitza amb èxit 
la Candelera 2023

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

Es poden veure tots els vídeos resum de la Candelera 2023, al You-
tube de la Cala RTV.
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Els veterans perden 0 a 1 amb el Tortosa
L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va perdre diu-
menge per 0 gols a 1 davant dels Veterans 
del Tortosa.
 Els caleros que, de nou, afrontaven el 
partit	amb	baixes	importants,	van	mantenir	
la porta a 0 tot i jugar contra vent a la pri-
mera	part,	però	sense	crear	cap	ocasió	a	fa-
vor.	A	la	segona	part	no	van	saber	aprofitar	
l'avantatge de jugar a favor de vent i salvant 

una	ocasió	de	Mamadou	no	van	inquietar	
tampoc la porteria tortosina, cosa que si 
van fer els tortosins en un parell d'ocasions 
fins	que	al	minut	87	després	d'un	contraa-
tac i amb la defensa calera desguarnida, va 
arribar	el	gol	visitant.	
 Amb aquesta derrota, els de l'Ametlla 
de	Mar	segueixen	a	la	7a	posició	amb	10	
punts.	Els	caleros	han	ajornat	el	partit	del	
cap	de	setmana	davant	del	Canareu.

Continua a la pàgina següent

E S P O R T S A G E N D A
cap de setmanaLa Cala juga a Santa Bàrbara a l'assalt de la 2a 

posició

El 1r equip de la SCER de l'Ametlla de Mar 
juga dissabte a les 18.45 h al camp del San-
ta Bàrbara amb l'objectiu de mantenir la 
3a posició de la classificació i esperar l'en-
sopegada de l'Amposta per assaltar la 2a 
posició.
	 A	més,	els	de	l'Ametlla	de	Mar	volen	tor-
nar	 al	 Santa,	 que	és	9è	 amb	21	punts,	 la	
derrota	que	els	van	infligir	a	la	primera	volta	
al	camp	calero,	on	es	van	imposar	per	3	a	4.
 Els de l'Ametlla de Mar es va imposar en 
l'últim	partit	per	5	gols	 a	0	al	Flix.	Els	de	
l'Ametlla	de	Mar	van	començar	molt	bé	el	
partit,	ja	que	al	minut	7	Ivan	Vidal	estrenava	
el compte golejador dels locals, que amb un 
gol	més	de	Xavi	Fages	i	un	altre	de	Vidal	de	
penal	portaven	el	partit	al	descans	amb	un	
marcador	favorable	de	3	a	0.
 A la segona part i amb els caleros amos 
i	 senyors	del	partit,	Emma	Meza	va	 fer	el	
quart	 temps	 de	 començar	 i	 poc	 després	
Marc	Brull	va	fer	el	5è	i	definitiu.

	 En	conclusió,	victòria	clara	dels	caleros,	
consistents en defensa i amb una gran pe-
gada en atac, davant d'un Flix que ha anat 
de	més	a	menys	tal	com	anava	avançant	el	
campionat.
 Els de l'Ametlla de Mar s'han consolidat 
com	a	tercers	classificats	amb	35	punts,	a	
només	dos	punts	de	l'Amposta	que	és	2n	i	
amb quatre punts d'avantatge sobre la Cava 
que	és	quart.

El filial juga contra la Cava B

El filial juga al camp de la Cava B dissabte 
a les 16 h. Els de l'Ametlla de Mar volen re-
cuperar la bona imatge donada abans del 
darrer partit en el qual van perdre per 0 a 
7 davant del Jesús Catalonia B.
 Els caleros, que van afrontar la jornada 
amb	només	13	efectius,	es	van	veure	supe-
rats per uns visitants que lluiten per aconse-
guir	l'ascens	de	categoria.	Els	de	l'Ametlla	de	
Mar es van desconnectar en dos moments 
puntuals	i	els	va	costar	el	partit,	encaixant	
tres gols en cinc minuts a la primera part i 
quatre	gols	més	en	deu	minuts	a	la	segona.
Els	caleros	ocupen	la	13a	posició	a	la	classi-
ficació	amb	12	punts.

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

La rítmica calera s'estrenarà a l'Ampolla en 
competició escolar

La secció de Gimnàstica Rítmica de l'AME 
de l'Ametlla de Mar afrontarà aquest dis-
sabte la primera competició de la tempo-
rada amb la seva participació a la 1a jor-
nada de la lliga territorial Terres de l'Ebre 
de gimnàstica rítmica dels jocs esportius 
escolars.

	 A	la	competició,	que	tindrà	lloc	dissabte	
dia	11	de	febrer	al	poliesportiu	municipal	
de	l'Ampolla	competiran	una	quinzena	de	
gimnastes	caleres	que	es	repartiran	en	to-
tes	les	categories	des	de	prebenjamí	fins	a	
infantil.
	 La	participació	arribarà	enguany	al	vol-
tant de cent cinquanta gimnastes repre-
sentants	de	vuit	entitats	del	Montsià	i	Baix	
Ebre.	
	 Les	altres	 tres	 jornades	tindran	 lloc	el	
4	de	març	a	La	Sénia,	el	22	d'abril	a	Sant	
Jaume	i	el	6	de	maig	a	Amposta.

Aquesta setmana el juvenil de la SCER 
de l'Ametlla de Mar té jornada de des-
cans. El juvenil, que va guanyar per 
3 gols a 0 al Jesús i Maria va trigar a 
encetar el marcador fins que Raül Ar-
tiola va aconseguir el 0 a 1 al m 51. 
Els de l'Ametlla de Mar es van veure 
afavorits per un gol en pròpia al m 74 
i Sergi Arbó va fer el tercer just abans 
del final. 4a posició pel juvenil amb 26 
punts.
 El cadet que havia de jugar al camp 
de	l’Ulldecona	ha	ajornat	el	seu	partit.
I'infantil	de	l'AME,	juga	al	camp	de	l’Al-
deana	a	les	12	h	de	dissabte.	L’Infantil	
va empatar dissabte passat amb el Ro-
quetenc.	Els	caleros	es	van	avançar	amb	
un gol d'Àlex Puell al m 6 i van aguantar 
fins	a	 l'últim	minut	de	partit,	que	van	
encaixar	 el	 gol	 visitant.	 Una	 llàstima,	
ja que van estar molt prop d'assolir la 
primera	victòria	de	la	temporada.	Una	
jornada	més,	cuers	amb	4	punts.
 L'Aleví, va aconseguir la victòria da-
vant	del	Jesús	Catalonia.	Tot	i	començar	
per darrere en el marcador, els caleros 
es	van	imposar	per	2	a	1	amb	gols	de	
Gorka	Brull	 i	 Enric	Roca.	A	 la	 segona	
part	 van	 patir	 per	 mantenir	 els	 tres	
punts	 i	 la	7a	posició	a	 la	classificació.	
Aquesta setmana ha ajornat el seu par-
tit
 El benjamí Llobarrets juga a les 
11.30	h	al	 camp	del	Tortosa	 i	 el	pre-
benjamí	Seitonillos	juga	a	casa	dissabte	
a	les	10	del	matí	amb	el	Tortosa.

S'escapa la primera 
victòria de l'infantil 
en una jornada amb 
triomfs del juvenil i 
l'aleví

L’esport a La Cala

Camp d'Esports

Dissabte
≈10h -PREBENJAMÍ – Tortosa

 

Del 10 de febrer al 12 de març, les 
quatre Viles Marineres de les Terres 
de l’Ebre – l’Ametlla de Mar, l’Ampo-
lla, la Ràpita i Alcanar – oferiran me-
nús als seus restaurants amb la galera 
com a ingredient principal i amb el 
maridatge de vins de la DO Terra Alta.
 Enguany, a l’Ametlla de Mar hi ha 
10	 restaurants	 de	 la	 població	 que	 hi	
participen,	juntament	amb	la	resta	de	
restaurants de Viles Marineres de les 
Terres de l’Ebre que s’uneixen per po-
tenciar aquest crustaci tan comú al lito-
ral ebrenc i que justament aquest mes 
es	troba	en	el	seu	moment	més	àlgid.
	 Xarrup	 de	 galera,	 arròs	 melós	 de	
galera i rap, ravioli de galera i carxofa,  
mandonguilles de galera amb bolets o 
galeres	fregides	són	alguns	dels	plats	
que es podran degustar als restau-
rants.	Els	menús	als	restaurants	cale-
ros	tindran	un	cost	d’entre	els	35	i	45	
euros	per	persona.
 La regidora de Turisme, Maite Bo-
quera, ha destacat que «les jornades 
manifesten el compromís amb la cuina 
de proximitat, el producte local i els va-
lors de la vida marinera».
 Les Jornades s’emmarquen dins 
el	 conveni	de	col·laboració	que	 signa	
anualment el Patronat de Turisme de 
la	Diputació	de	Tarragona.	Coincidint	
amb	el	desè	aniversari,	els	organitza-
dors	 amplien	 la	 promoció	 d’aquesta	
cita	gastronòmica	per	atraure	més	vi-
sitants del conjunt de Catalunya i dels 
principals mercats emissors estatals
	 A	més,	es	durà	a	terme	un	concurs	
a	Instagram,	gràcies	al	qual	els	guanya-
dors podran gaudir d’un lot de vins DO 
Terra	Alta	o	una	experiència	enoturísti-
ca	a	un	celler.	Es	pot	consultar	els	me-
nús	a	www.visitametllademar.com	

La Galera 
protagonitza les 
primeres Jornades 
Gastronòmiques 
de l'any

Diumenge:
≈12 h- Domenge de l'Ateneu Calero amb 
presentació 'Fina' d'Albert Guiu i 'Lluny de la 
Terra Baixa de Ramon Margalef al Centre 
d'Interpretació de la Pesca.


