
Aquest cap de setmana, l’Ametlla de Mar 
celebra el Carnestoltes amb la Pijamada 
i les rues i els concursos senior i infantil. 
La novetat d'enguany és que la rua del 
dissabte serà més llarga que mai. Les per-
sones interessades en participar als con-
cursos es poden inscriure fins a aquest 
divendres 24 de febrer.
 Arriba la festa on tot s'hi val al munici-
pi. Durant aquesta setmana, ja s'han pogut 
veure els més menuts amb disfresses anant 
cap als centres educatius. I és que tant els 
alumnes de la Llar d'Infants Xerinola com 
els de l'Escola Sant Jordi han hagut de com-
plir les ordres del Rei Carnestoltes, cada dia 
de la setmana; anant amb pijama, amb un 
pentinat original, de hawaians i hawaianes, 
de mags i bruixots  o amb qualsevol disfres-
sa. Aquest divendres serà quan arribarà el 
Rei Carnestoltes al centre escolar i llegirà el 
seu pregó. Un pregó que duen a terme els 
alumnes de 6è de Primària, dins del projec-
te educatiu que desenvolupen aquests dies 

treballant el llenguatge poètic, els rodolins, 
les ordres i els versos del pregó. 
 Des de la Covid-19, el Consell Escolar 
de l’Escola Sant Jordi va decidir no dur a 
terme la tradicional rua escolar. Una decisió 
que es manté, perquè es considera que ja 
es realitzen les diferents rues, organitzades 
per la regidoria de Festes, i per tant es farà 
un final de festa a nivell intern.
 Pel que fa a la Llar d’Infants Xerino-
la ja van començar a celebrar la festivitat, 
fa dies, amb diferents propostes, racons i 
activitats pels infants, per tal que els més 
menuts puguin assimilar la celebració. En-
guany tampoc faran rua pels carrers del 
municipi i finalitzaran la festivitat amb una 
xocolatada solidària pels infants i famílies, 
per recaptar diners pel càncer infantil. De 
fet, el centre deixarà una guardiola a l’en-
trada, aquests dies, per qui ho vulgui pugui 
fer la seva aportació.
 Altres centres i entitats com l’Institut 
Candelera, l'Escola Municipal de Música,  

el cem la Cala, els diferents clubs i seccions 
esportives o la residència l'Onada, han fet 
activitats relacionades amb aquesta festivi-
tat.

Pijamada, rues i concursos durant el 
cap de setmana
La regidoria de Festes ha preparat un cap 
de setmana de disbauxa per celebrar el car-
nestoltes. La festa s’iniciarà aquest diven-
dres a les 24 h, amb ‘La Pijamada’, una festa 
a càrrec dels Quintos i Quintes de 2003, 
que anirà amenitzada amb sessió dels dj’s 
Mael Wulschleger i Sergi Cid, i on els assis-
tents hauran de lluir els seus millors pija-
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    A l'Escola Sant Jordi, els alumnes van anar amb pijama, dilluns.

Arriba el Carnestoltes a 
l'Ametlla de Mar, enguany amb 
la rua més llarga que mai

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

Als centres d'educació infantil i primària han estat celebrant la festivitat al llarg de la setmana i 
aquest divendres faran la festa final a nivell intern. 
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El passat cap de setmana, la Secció 
de Gimnàstica Rítmica de l’Ametlla de 
Mar va disputar la 1a fase de la Copa 
Catalana CCEE de gimnàstica rítmica 
amb la representació de 8 gimnastes 
caleres, 2 de les quals s’estrenaven en 
la competició federada.
 Dissabte, va ser el torn de les gim-
nastes dels nivells 2 i 3. Va destacar la 
6a posició de la Carla Monforte en la 
categoria Aleví de nivell 2. Leyre Far-
nós en categoria aleví de nivell 3, que 
va obtenir la 13a posició i en infantil de 
nivell 2 a la Berta Martí, que també es 
va estrenar obtenint la 10a posició.
 Diumenge, va ser per les gimnastes 
del nivell 4 de la Copa Catalana, Irene 
Gusils en categoria junior, la 37a posi-
ció. I en categoria sènior, l’Anna Vilabrú 
va obtenir la 8a posició, Mariona Mora, 
la 18a posició, Mariona Vila, 30a i Cloe 
Gonzalvo, 33a. La 2a fase de la Copa 
Catalana serà el 25 i 26 de març.

La rítmica calera 
s’estrena en 
competició federada

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:
≈09.30 h- Aleví – Aldeana
≈09.30 h- Benjamí -Jesus i Maria
≈10.45 h- Cadet – Arnes
≈12.30 h- Juvenil - Arnes 
≈15.30 h 1r equip, 3a Catalana - Corbera
≈17.30  h 4a Catalana - Jesus i Maria

finalitat de la trobada, té l'objectiu de donar 
un vessant educatiu i social i no competiti-
va, i un reforç de promoció esportiva.
 Un total de 15 equips inscrits de 7 es-
coles de bàsquet van poder gaudir de la 
matinal esportiva. Els caleros van presen-
tar 2 equips en categoria benjamí i aleví i 
entre quatre i cinc partits van poder dis-
putar els jugadors caleros.

Divendres
≈ 20 h - Preestrena 'La Sobretaula' a la sala 
SCER.
≈ 24 h - Pijamada al Poliesportiu Municipal 
Galetet.

Dissabte
≈ 19.30 h - Rua i concurs sènior.
≈ 00.30 h - Entrega de premis i Festa al 
Poliesportiu.

Diumenge
≈ 12 h - Domenge de l'Ateneu amb lectura 
de textos llengua materna al Centre 
d'Interpretació de la Pesca.
≈ 17.30 h - Rua i concurs infantil.

Fins al 12 de març
≈ Jornades Gastronòmiques de la Galera. 
Consulta els menús a 
www.visitametllademar.com/

Noves derrotes pels equips de pàdel caleros

Continua la lliga de pàdel dels equips ca-
leros i en la passada jornada, l’equip mas-
culí B de Pàdel del Club de Tennis l’Amet-
lla de Mar va caure derrotat, a casa, contra 
el Pàdel Club Tortosa. Els jugadors caleros 
no van tenir opcions en cap dels tres par-
tits de poder sumar algun punt. Per la seva 
banda, l’equip femení, que es va desplaçar 
a les pistes del Pàdel Colors, va finalitzar 
la jornada amb tres clares derrotes.
 Cap dels dos equips federats de pàdel 
de l’Ametlla de Mar, que disputaven el pas-
sat cap de setmana, va aconseguir la victò-
ria. L’equip masculí A va descansar.

 En 4a categoria Masculina absoluta, 
els resultats van ser els següents: Joaquim 
Peña – Manuel Wamanchumo: 0/6 i 0/6, 
Enric Vila – Sergio Coll: 2/6 i 1/6, Jordi No-
lla – Jordi Bardí: 2/6 i 2/6.
 I en 3a Categoria Absolut Femení: Elena 
Paun – Montse Bayarri: 6/1 i 6/2, Eva de 
l’Amo – Laia Martí: 6/4 i 6/1, Jordina De 
Gràcia – Ariadna Gimeno: 6/0 i 6/2. 
 De cara el pròxim cap de setmana, 
l’equip masculí A jugarà diumenge a les 11 
h, contra el Serramar A, al cem la Cala. Un 
partit important, ja que el Serramar A està 
en 2a posició de la classificació i els caleros 
en 3a i podria ser una oportunitat per as-
cendir a la classificació. 
 Per la seva banda, a la pròxima jornada, 
l’equip femení descansa i el masculí B juga-
rà contra el Serramar a Alcanar dissabte a 
les 12 h.

Gran resposta de la natació calera al Campionat 
Comarcal del Baix Ebre
La Piscina Win de Tortosa va acollir aquest 
passat cap de setmana la primera fase del 
campionat comarcal de natació dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, en la qual 
participaren els nadadors de l’Àrea Muni-
cipal d’Esports de L’Ametlla de Mar, amb 
els estils crol i esquena. 
 Fou una jornada amb grans resultats 
pels nadadors i nadadores de l’entitat cale-
ra, ja que els nostres van classificar-se fins 
a 27 vegades entre els tres primers en dife-
rents categories i estils. 
 Cal recordar que ha diferència de tem-
porades anteriors, només es confecciona-
ran podis al final de la tercera fase. La classi-

ficació final es farà en funció de la categoria 
i donant prioritat al fet d'haver competit en 
el màxim d'estils possibles, tenint en comp-
te la suma dels temps de les proves en lliu-
res, esquena, braça i papallona.
 Cal destacar els relleus 4x25m crol, tant 
en categoria Benjamí com en Aleví, posici-
onant-se en primera posició del Rànquing, 
amb molt d’avantatge respecte als seus ri-
vals. 
 Fins a la 2a fase, que tindrà lloc l’11 de 
març a la piscina del CEM la Cala, els nos-
tres nadadors i nadadores, treballaran els 
estils de braça i papallona, que seran els que 
tocarà disputar a la nostra localitat. 

Continua a la pàgina següent

Segueix de la pàgina anterior

El taekwondo en examen
El passat dissabte a les instal·lacions del 
CEM la Cala es va realitzar un dels exà-
mens anuals de canvi de categoria en la 
modalitat de taekwondo.
 L'examen va anar a càrrec del sènior 
màster Alberto González amb la formació 

de VIII DAN i l'únic representant calero en 
aquesta cita, Esteban Le Page va aconse-
guir el canvi de cinturó.
 Els taekwondistes caleros continuen 
preparant-se per als propers exàmens i 
continuar pujant el nivell.



La Societat de Caça La Cala ha fet un balanç 
molt positiu de la temporada, definint-la 
com una de les millors dels últims anys. Els 
caçadors han abatut més d’una cinquante-
na de porcs senglars, en una temporada de 
caça major que començava més tard per les 
protestes sobre la llei de senyalització de 
batudes.
 A principis de febrer es va posar punt fi-
nal a la temporada de caça, tant major com 
menor, al vedat de l’Ametlla de Mar. Els ca-
çadors es mostren satisfets, ja que enguany 
s’ha aconseguit abatre molts animals, sobre-
tot porcs senglars i conills. 

 En aquest sentit, el president de la So-
cietat de Caça La Cala, Albert Bouzas, as-
senyala que «continua havent molt rastre de 
porcs senglars i esperen que l’alta presència no 
es converteixi en un problema».
 Pel que fa a la caça menor, també ha es-
tat un bon any pel conill i la perdiu sembla 
que després de no caçar-ne durant quatre 
temporades, enguany s’ha observat alguna i 
els caçadors confien que podria significar la 
recuperació de la població de l’espècie.
 El període de caça major es va iniciar el 
passat 17 de setembre, després de dos caps 

de setmana d’aturada en protesta de la llei 
que volia aplicar la Generalitat sobre les ba-
tudes. Finalment ambdues parts van arribar 
a un acord i els caçadors només han hagut 
de comunicar les batudes en el cas que es 
fessin en zones protegides.
 Fins al mes d’agost, -a la mitja veda-, els 
caçadors faran manteniment del coto, po-
sant aigua als animals, netejant alguna zona 
i garantint la supervivència de les espècies.

D E S T A Q U E M

Finalitza una de les millors temporades de caça 
dels últims anys a l’Ametlla de Mar

de C O M U N I C A T S

L'eBando, l’aplicació gratuïta per a disposi-
tius mòbils que l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar utilitza per difondre notícies, avi-
sos i recordatoris, canviarà la seva imatge 
per modernitzar-se i afegir noves i millors 
funcions.
 Amb els canvis, que s’han produït des 
del dia 21 de febrer, la plataforma passarà a 
anomenar-se eÀgora. Si teniu activades les 
actualitzacions automàtiques no caldrà que 
feu res, l’aplicació us apareixerà amb la nova 
imatge. Si no teniu activades les actualitzaci-
ons automàtiques, en els pròxims dies, hau-
reu de fer l'actualització de l'aplicació vos-

altres mateixos per a poder seguir gaudint 
dels avantatges que representa tenir una 
aplicació on rebre la informació de les coses 
que passen al municipi. 
 Durant aquests dies, l'empresa està fent 
canvis en la gestió, per això, que hi han hagut 
alguns problemes en les notificacions i en 
l'ordre dels bandos. Pròximament veureu el 
resultat de la versió millorada de l'aplicació. 

L'eBando s’actualitza i 
passa a ser eÀgora

El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar va gua-
nyar aquest dijous a la tarda per 84 a 70 al 
Manyanet Reus B recuperant el partit ajor-
nat de la 14a jornada del campionat de lliga  
i agafant-se la revenja de la 1a volta, en la 
qual, els reusencs van ser els únics que van 
aconseguir guanyar als caleros.
 Els de l’Ametlla de Mar van sortir forts en 
els dos primers quarts, arribant al descans 
amb un marcador favorable de 47 a 32. A 
la segona part i amb aquests 15 punts de 
diferència, els caleros es van dedicar a man-
tenir diferències, tancant el tercer quart amb 
empat a 17 punts i l’últim perdent-lo per 20 
a 21.
 Al final, 84 a 70 i victòria important, que 
permet als de l’Ametlla de Mar situar-se de 
nou al capdavant de la classificació, tot i te-
nir un partit menys jugat que la majoria. 
 Els caleros van tenir un encert del 55% 
en els llançaments de tirs lliures, conver-

tint-ne 10 de 18 i quatre llançaments des 
de la línia de 3 punts.
 Guillem Mayor amb 20 punts i Santi Du-
que amb 19 van destacar per la seva capaci-
tat anotadora.
 Els caleros descansen aquest cap de set-
mana a l’haver ajornat el partit a la pista de 
l’Alcover, el seu màxim rival a la lliga, el qual 
es jugarà el 29 de març.

Bàsquet de formació al torneig 3x3 
comarcal
Dos equips de les categories inferiors en 
formació del Club Bàsquet l'Ametlla de 
Mar van participar el passat diumenge en 
la primera trobada 3x3 de bàsquet orga-
nitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre, 
al pavelló del temple de Tortosa.
 Els equips caleros van participar en les 
categories benjamí i aleví i com destaca la 

Victòria clara del bàsquet l’Ametlla de Mar 
davant del seu únic botxí

E S P O R T S

mes. Per participar-hi cal entrada de 5 euros 
anticipada i 7 euros a taquilla. L'anticipada es 
pot adquirir a  l'Esmeralda Regals.
 El dissabte, a les 19.30 h tindrà lloc la 
rua de disfresses i de participants del con-
curs sènior, que tindrà un recorregut d’unes 
2 hores, i anirà amenitzada per la Xaranga 
Suquet Calero i la Batucada Kalakatà. El re-
corregut sortirà des de l’Institut Candelera i 
passarà per la Rambleta, carrer Mediterrani, 
Cova Gran, Av. Part de Cala, carrer del Pont, 
Av. Amistat Hispano Italiana fins a l’Oficina 
de Turisme. D’allà baixarà l’Av. Batlle Josep 
Pi Joan fins a l’Ajuntament i d’allà es farà el 
recorregut habitual, pel carrer Sant Joan, An-
dreu Llambrich, costera de Sant Roc, carrer 
Major i fins al Poliesportiu. Un cop arribats 
al Poliesportiu, els participants desfilaran i 

exhibiran les seves disfresses.
 Ja a la nit, a les 24.30 h tindrà lloc l’en-
trega de premis del concurs sènior i seguida-
ment l’inici de la festa amb la banda “LA TRI-
BU” i el Dj Òscar Sánchez, que faran moure 
l’esquelet fins a la matinada.
 El diumenge serà el torn dels infants. A 
les 17.30 h s’iniciarà la rua habitual des de 
l’Ajuntament fins al Poliesportiu, on tindrà 
lloc el concurs de disfresses infantils (de 0 a 
13 anys) amb l’animació infantil, l’entrega de 
premis i xocolatada.
 Els concursos mantenen les categories 
dels anys anteriors i també el premi extraor-
dinari, que es va incorporar fa dos anys, i que 
va dirigit als participants que més sorpresa, 
disbauxa i sensació causin als assistents.
 Les modalitats per participar dels premis 

són individual, parella o trio, grup (de 4 fins 
a 9 components), comparsa (a partir de 10) 
i, en el cas dels adults, també carrossa. Els 
premis del concurs sènior són de 60 euros 
per la categoria individual, 100 euros per la 
parella o trio, 150 euros pel grup de 4 a 9 
components, 200 euros per la comparsa, 
350 euros el premi de la carrossa i 100 eu-
ros el premi extraordinari. A més, les carros-
ses només per participar tenen una gratifi-
cació de 100 euros. L’edat per participar al 
concurs sènior és a partir de 14 anys.
 Mentre que els participants de la cate-
goria individual del concurs infantil aspiren 
a un premi de 30 euros, la parella o trio de 
50 euros, el grup de 70 euros, la comparsa 
de 100 euros i el premi extraordinari és de 
50 euros.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha 
tret a concessió el centre social Tres 
Cales. L’anunci de la licitació es va pu-
blicar el passat dilluns  i el termini per 
presentar les ofertes s’allargarà fins al 7 
de març a les 14 h. 
 L’objectiu és que l’equipament ser-
veixi com un espai social i de lleure. El 
concessionari és obligat a programar i 
dur a terme activitats i tallers infantils, 
que serveixin d’aprenentatge, activitats 
per a joves i per a adults.
 La persona o persones emprenedo-
res que guanyin la licitació, que és per un 
termini de quatre anys, prorrogable dos 
anys més, podran oferir servei de bar i 
restaurant. El bar restaurant haurà d’ofe-
rir servei mínim sis dies a la setmana; es 
valorarà i puntuarà la major obertura del 
servei. L’obertura de les ofertes es farà 
el 9 i el 13 de març. Tota la informació 
es pot trobar al portal de contractació 
pública.

S’obre la concessió 
del centre social Tres 
Cales 

El sector pesquer de l’encerclament de la 
província de Tarragona va tornar a l’acti-
vitat diumenge a la nit després de la seva 
aturada biològica de dos mesos. La pri-
mera jornada ha estat positiva, tot i que 
amb poca sardina i amb una mida del peix 
que no és l’esperada.
 Les onze barques de la llum tarrago-
nines van sortir a la mar després d’estar 
amarrades dos mesos per complir amb 
l’aturada biològica.
 Els pescadors valoren positivament el 
primer dia de l’activitat de la campanya, ja 
que en general tota la flota ha capturat fins 

a 20 tones de seitó aproximadament, però 
troben a faltar més sardina, ja que només 
n’han pescat unes 3 tones.
 A més, les captures són d’un peix entre 
mitjà i jove; una mida que queda lluny del 
peix gros. El patró major de la Confraria de 
l’Ametlla de Mar, patró també d’una barca 
d’encerclament, Miquel Brull, afegeix que  
«és una mida, malauradament, habitual en els 
últims anys».
 Els pescadors esperen que la campanya 
d’enguany sigui millor que la de l’any pas-
sat, ja que va ser molt irregular i hi havia 
dies que arribaven a port sense captures.
 Enguany justament la flota de la de-
marcació serà l'única de la costa catalana 
que farà 15 dies més de veda, de l’1 al 15 
d’abril. Els pescadors creuen que és neces-
sària aturar per recuperar el recurs i ma-
nifesten que la compensació econòmica 
d’aquestes aturades s’hauria d’ajustar més 
a la rendibilitat del sector.

Les barques de la llum tornen a la mar després de 
dos mesos de veda

▪ ERC informa que l'acte de presentació 
del candidat d'Esquerra Republicana de 
L'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, serà dimecres 
1 de març a les⏰20 h i a la sala de la SCER. 
Intervindran el conseller Manel Balcells , el 
candidat Jordi Gaseni i la presidenta de la 
secció local Jani Brull.

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del 
Mar comunica als socis que poden passar 
per l'oficina a fer el pagament de la quota de 
l'any 2023,  dins el següent horari: Els dilluns 
i divendres de 17 a 19 h i el dimecres d'11 a 
13 h del matí. També comunica als socis que  
s’organitza per al dia 19 de març un viatge a 
la Festa del Xató a Vilafranca del Penedés, 
inclou esmorzar i dinar, el preu per persona és 
de 52€, a banda s’estan preparant dos viatges 
més. Per més informació  i per apuntar-se, 
podeu passar per l'oficina.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la J. 
Ruiz al Centre Comercial de Tres Cales, tel. 
d'urgències és el 646 56 62 61, dissabte al 
matí estarà de reforç la Farmàcia La Cala, 
ubicada a la Rambleta, Cala Joanet.

El programa ‘La Sobretaula’, coproduït pel 
Canal Taronja de televisió i La Xarxa de te-
levisions locals de Catalunya, es viurà en 
preestrena aquest divendres a les 20 h a la 
sala de la Societat, amb entrada gratuïta per 
a tots aquells que hi vulguin assistir, i amb 
la presència del presentador Pep Picas i la 
periodista Mari Pau Huguet. 
 El programa televisiu fa parada a l’Ametlla 
de Mar amb la periodista Mari Pau Huguet, 
la Laura Fa i l’alcalde del municipi, Jordi Ga-
seni, que juntament amb el presentador del 
programa, el cantautor Pep Picas, fan ‘La So-

bretaula’ al restaurant Mestral.
 Es tracta d’un programa, que a través de 
la mirada de tres personatges coneguts com 
periodistes, músics, escriptors, artistes o al-
tres professionals destacats, cada setmana, 
dona a conèixer un poble de Catalunya. La 
intenció és promoure la cuina de proximitat, 
els productors locals, i descobrir racons amb 
interès gastronòmic, cultural i històric.
 El programa s’emetrà a Canal Taronja TV  
i a totes les tv’s de La Xarxa de televisions 
locals. Es podrà veure també posteriorment 
a la carta, al Youtube de ‘La Sobretaula’.

 ‘La Sobretaula’ arriba a l’Ametlla de Mar

Escaneja el QR per
accedir a totes les notícies i 
entrevistes de La Cala RTV
107.3 FM  
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La Societat de Caça La Cala ha fet un balanç 
molt positiu de la temporada, definint-la 
com una de les millors dels últims anys. Els 
caçadors han abatut més d’una cinquante-
na de porcs senglars, en una temporada de 
caça major que començava més tard per les 
protestes sobre la llei de senyalització de 
batudes.
 A principis de febrer es va posar punt fi-
nal a la temporada de caça, tant major com 
menor, al vedat de l’Ametlla de Mar. Els ca-
çadors es mostren satisfets, ja que enguany 
s’ha aconseguit abatre molts animals, sobre-
tot porcs senglars i conills. 

 En aquest sentit, el president de la So-
cietat de Caça La Cala, Albert Bouzas, as-
senyala que «continua havent molt rastre de 
porcs senglars i esperen que l’alta presència no 
es converteixi en un problema».
 Pel que fa a la caça menor, també ha es-
tat un bon any pel conill i la perdiu sembla 
que després de no caçar-ne durant quatre 
temporades, enguany s’ha observat alguna i 
els caçadors confien que podria significar la 
recuperació de la població de l’espècie.
 El període de caça major es va iniciar el 
passat 17 de setembre, després de dos caps 

de setmana d’aturada en protesta de la llei 
que volia aplicar la Generalitat sobre les ba-
tudes. Finalment ambdues parts van arribar 
a un acord i els caçadors només han hagut 
de comunicar les batudes en el cas que es 
fessin en zones protegides.
 Fins al mes d’agost, -a la mitja veda-, els 
caçadors faran manteniment del coto, po-
sant aigua als animals, netejant alguna zona 
i garantint la supervivència de les espècies.

D E S T A Q U E M

Finalitza una de les millors temporades de caça 
dels últims anys a l’Ametlla de Mar

de C O M U N I C A T S

L'eBando, l’aplicació gratuïta per a disposi-
tius mòbils que l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar utilitza per difondre notícies, avi-
sos i recordatoris, canviarà la seva imatge 
per modernitzar-se i afegir noves i millors 
funcions.
 Amb els canvis, que s’han produït des 
del dia 21 de febrer, la plataforma passarà a 
anomenar-se eÀgora. Si teniu activades les 
actualitzacions automàtiques no caldrà que 
feu res, l’aplicació us apareixerà amb la nova 
imatge. Si no teniu activades les actualitzaci-
ons automàtiques, en els pròxims dies, hau-
reu de fer l'actualització de l'aplicació vos-

altres mateixos per a poder seguir gaudint 
dels avantatges que representa tenir una 
aplicació on rebre la informació de les coses 
que passen al municipi. 
 Durant aquests dies, l'empresa està fent 
canvis en la gestió, per això, que hi han hagut 
alguns problemes en les notificacions i en 
l'ordre dels bandos. Pròximament veureu el 
resultat de la versió millorada de l'aplicació. 

L'eBando s’actualitza i 
passa a ser eÀgora

El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar va gua-
nyar aquest dijous a la tarda per 84 a 70 al 
Manyanet Reus B recuperant el partit ajor-
nat de la 14a jornada del campionat de lliga  
i agafant-se la revenja de la 1a volta, en la 
qual, els reusencs van ser els únics que van 
aconseguir guanyar als caleros.
 Els de l’Ametlla de Mar van sortir forts en 
els dos primers quarts, arribant al descans 
amb un marcador favorable de 47 a 32. A 
la segona part i amb aquests 15 punts de 
diferència, els caleros es van dedicar a man-
tenir diferències, tancant el tercer quart amb 
empat a 17 punts i l’últim perdent-lo per 20 
a 21.
 Al final, 84 a 70 i victòria important, que 
permet als de l’Ametlla de Mar situar-se de 
nou al capdavant de la classificació, tot i te-
nir un partit menys jugat que la majoria. 
 Els caleros van tenir un encert del 55% 
en els llançaments de tirs lliures, conver-

tint-ne 10 de 18 i quatre llançaments des 
de la línia de 3 punts.
 Guillem Mayor amb 20 punts i Santi Du-
que amb 19 van destacar per la seva capaci-
tat anotadora.
 Els caleros descansen aquest cap de set-
mana a l’haver ajornat el partit a la pista de 
l’Alcover, el seu màxim rival a la lliga, el qual 
es jugarà el 29 de març.

Bàsquet de formació al torneig 3x3 
comarcal
Dos equips de les categories inferiors en 
formació del Club Bàsquet l'Ametlla de 
Mar van participar el passat diumenge en 
la primera trobada 3x3 de bàsquet orga-
nitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre, 
al pavelló del temple de Tortosa.
 Els equips caleros van participar en les 
categories benjamí i aleví i com destaca la 

Victòria clara del bàsquet l’Ametlla de Mar 
davant del seu únic botxí

E S P O R T S

mes. Per participar-hi cal entrada de 5 euros 
anticipada i 7 euros a taquilla. L'anticipada es 
pot adquirir a  l'Esmeralda Regals.
 El dissabte, a les 19.30 h tindrà lloc la 
rua de disfresses i de participants del con-
curs sènior, que tindrà un recorregut d’unes 
2 hores, i anirà amenitzada per la Xaranga 
Suquet Calero i la Batucada Kalakatà. El re-
corregut sortirà des de l’Institut Candelera i 
passarà per la Rambleta, carrer Mediterrani, 
Cova Gran, Av. Part de Cala, carrer del Pont, 
Av. Amistat Hispano Italiana fins a l’Oficina 
de Turisme. D’allà baixarà l’Av. Batlle Josep 
Pi Joan fins a l’Ajuntament i d’allà es farà el 
recorregut habitual, pel carrer Sant Joan, An-
dreu Llambrich, costera de Sant Roc, carrer 
Major i fins al Poliesportiu. Un cop arribats 
al Poliesportiu, els participants desfilaran i 

exhibiran les seves disfresses.
 Ja a la nit, a les 24.30 h tindrà lloc l’en-
trega de premis del concurs sènior i seguida-
ment l’inici de la festa amb la banda “LA TRI-
BU” i el Dj Òscar Sánchez, que faran moure 
l’esquelet fins a la matinada.
 El diumenge serà el torn dels infants. A 
les 17.30 h s’iniciarà la rua habitual des de 
l’Ajuntament fins al Poliesportiu, on tindrà 
lloc el concurs de disfresses infantils (de 0 a 
13 anys) amb l’animació infantil, l’entrega de 
premis i xocolatada.
 Els concursos mantenen les categories 
dels anys anteriors i també el premi extraor-
dinari, que es va incorporar fa dos anys, i que 
va dirigit als participants que més sorpresa, 
disbauxa i sensació causin als assistents.
 Les modalitats per participar dels premis 

són individual, parella o trio, grup (de 4 fins 
a 9 components), comparsa (a partir de 10) 
i, en el cas dels adults, també carrossa. Els 
premis del concurs sènior són de 60 euros 
per la categoria individual, 100 euros per la 
parella o trio, 150 euros pel grup de 4 a 9 
components, 200 euros per la comparsa, 
350 euros el premi de la carrossa i 100 eu-
ros el premi extraordinari. A més, les carros-
ses només per participar tenen una gratifi-
cació de 100 euros. L’edat per participar al 
concurs sènior és a partir de 14 anys.
 Mentre que els participants de la cate-
goria individual del concurs infantil aspiren 
a un premi de 30 euros, la parella o trio de 
50 euros, el grup de 70 euros, la comparsa 
de 100 euros i el premi extraordinari és de 
50 euros.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha 
tret a concessió el centre social Tres 
Cales. L’anunci de la licitació es va pu-
blicar el passat dilluns  i el termini per 
presentar les ofertes s’allargarà fins al 7 
de març a les 14 h. 
 L’objectiu és que l’equipament ser-
veixi com un espai social i de lleure. El 
concessionari és obligat a programar i 
dur a terme activitats i tallers infantils, 
que serveixin d’aprenentatge, activitats 
per a joves i per a adults.
 La persona o persones emprenedo-
res que guanyin la licitació, que és per un 
termini de quatre anys, prorrogable dos 
anys més, podran oferir servei de bar i 
restaurant. El bar restaurant haurà d’ofe-
rir servei mínim sis dies a la setmana; es 
valorarà i puntuarà la major obertura del 
servei. L’obertura de les ofertes es farà 
el 9 i el 13 de març. Tota la informació 
es pot trobar al portal de contractació 
pública.

S’obre la concessió 
del centre social Tres 
Cales 

El sector pesquer de l’encerclament de la 
província de Tarragona va tornar a l’acti-
vitat diumenge a la nit després de la seva 
aturada biològica de dos mesos. La pri-
mera jornada ha estat positiva, tot i que 
amb poca sardina i amb una mida del peix 
que no és l’esperada.
 Les onze barques de la llum tarrago-
nines van sortir a la mar després d’estar 
amarrades dos mesos per complir amb 
l’aturada biològica.
 Els pescadors valoren positivament el 
primer dia de l’activitat de la campanya, ja 
que en general tota la flota ha capturat fins 

a 20 tones de seitó aproximadament, però 
troben a faltar més sardina, ja que només 
n’han pescat unes 3 tones.
 A més, les captures són d’un peix entre 
mitjà i jove; una mida que queda lluny del 
peix gros. El patró major de la Confraria de 
l’Ametlla de Mar, patró també d’una barca 
d’encerclament, Miquel Brull, afegeix que  
«és una mida, malauradament, habitual en els 
últims anys».
 Els pescadors esperen que la campanya 
d’enguany sigui millor que la de l’any pas-
sat, ja que va ser molt irregular i hi havia 
dies que arribaven a port sense captures.
 Enguany justament la flota de la de-
marcació serà l'única de la costa catalana 
que farà 15 dies més de veda, de l’1 al 15 
d’abril. Els pescadors creuen que és neces-
sària aturar per recuperar el recurs i ma-
nifesten que la compensació econòmica 
d’aquestes aturades s’hauria d’ajustar més 
a la rendibilitat del sector.

Les barques de la llum tornen a la mar després de 
dos mesos de veda

▪ ERC informa que l'acte de presentació 
del candidat d'Esquerra Republicana de 
L'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, serà dimecres 
1 de març a les⏰20 h i a la sala de la SCER. 
Intervindran el conseller Manel Balcells , el 
candidat Jordi Gaseni i la presidenta de la 
secció local Jani Brull.

▪ El Club de Pensionistes de la Casa del 
Mar comunica als socis que poden passar 
per l'oficina a fer el pagament de la quota de 
l'any 2023,  dins el següent horari: Els dilluns 
i divendres de 17 a 19 h i el dimecres d'11 a 
13 h del matí. També comunica als socis que  
s’organitza per al dia 19 de març un viatge a 
la Festa del Xató a Vilafranca del Penedés, 
inclou esmorzar i dinar, el preu per persona és 
de 52€, a banda s’estan preparant dos viatges 
més. Per més informació  i per apuntar-se, 
podeu passar per l'oficina.

▪La farmàcia que entra en guàrdia és la J. 
Ruiz al Centre Comercial de Tres Cales, tel. 
d'urgències és el 646 56 62 61, dissabte al 
matí estarà de reforç la Farmàcia La Cala, 
ubicada a la Rambleta, Cala Joanet.

El programa ‘La Sobretaula’, coproduït pel 
Canal Taronja de televisió i La Xarxa de te-
levisions locals de Catalunya, es viurà en 
preestrena aquest divendres a les 20 h a la 
sala de la Societat, amb entrada gratuïta per 
a tots aquells que hi vulguin assistir, i amb 
la presència del presentador Pep Picas i la 
periodista Mari Pau Huguet. 
 El programa televisiu fa parada a l’Ametlla 
de Mar amb la periodista Mari Pau Huguet, 
la Laura Fa i l’alcalde del municipi, Jordi Ga-
seni, que juntament amb el presentador del 
programa, el cantautor Pep Picas, fan ‘La So-

bretaula’ al restaurant Mestral.
 Es tracta d’un programa, que a través de 
la mirada de tres personatges coneguts com 
periodistes, músics, escriptors, artistes o al-
tres professionals destacats, cada setmana, 
dona a conèixer un poble de Catalunya. La 
intenció és promoure la cuina de proximitat, 
els productors locals, i descobrir racons amb 
interès gastronòmic, cultural i històric.
 El programa s’emetrà a Canal Taronja TV  
i a totes les tv’s de La Xarxa de televisions 
locals. Es podrà veure també posteriorment 
a la carta, al Youtube de ‘La Sobretaula’.

 ‘La Sobretaula’ arriba a l’Ametlla de Mar

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

Segueix de la pàgina anterior

Continua a la pàgina següent



Aquest cap de setmana, l’Ametlla de Mar 
celebra el Carnestoltes amb la Pijamada 
i les rues i els concursos senior i infantil. 
La novetat d'enguany és que la rua del 
dissabte serà més llarga que mai. Les per-
sones interessades en participar als con-
cursos es poden inscriure fins a aquest 
divendres 24 de febrer.
 Arriba la festa on tot s'hi val al munici-
pi. Durant aquesta setmana, ja s'han pogut 
veure els més menuts amb disfresses anant 
cap als centres educatius. I és que tant els 
alumnes de la Llar d'Infants Xerinola com 
els de l'Escola Sant Jordi han hagut de com-
plir les ordres del Rei Carnestoltes, cada dia 
de la setmana; anant amb pijama, amb un 
pentinat original, de hawaians i hawaianes, 
de mags i bruixots  o amb qualsevol disfres-
sa. Aquest divendres serà quan arribarà el 
Rei Carnestoltes al centre escolar i llegirà el 
seu pregó. Un pregó que duen a terme els 
alumnes de 6è de Primària, dins del projec-
te educatiu que desenvolupen aquests dies 

treballant el llenguatge poètic, els rodolins, 
les ordres i els versos del pregó. 
 Des de la Covid-19, el Consell Escolar 
de l’Escola Sant Jordi va decidir no dur a 
terme la tradicional rua escolar. Una decisió 
que es manté, perquè es considera que ja 
es realitzen les diferents rues, organitzades 
per la regidoria de Festes, i per tant es farà 
un final de festa a nivell intern.
 Pel que fa a la Llar d’Infants Xerino-
la ja van començar a celebrar la festivitat, 
fa dies, amb diferents propostes, racons i 
activitats pels infants, per tal que els més 
menuts puguin assimilar la celebració. En-
guany tampoc faran rua pels carrers del 
municipi i finalitzaran la festivitat amb una 
xocolatada solidària pels infants i famílies, 
per recaptar diners pel càncer infantil. De 
fet, el centre deixarà una guardiola a l’en-
trada, aquests dies, per qui ho vulgui pugui 
fer la seva aportació.
 Altres centres i entitats com l’Institut 
Candelera, l'Escola Municipal de Música,  

el cem la Cala, els diferents clubs i seccions 
esportives o la residència l'Onada, han fet 
activitats relacionades amb aquesta festivi-
tat.

Pijamada, rues i concursos durant el 
cap de setmana
La regidoria de Festes ha preparat un cap 
de setmana de disbauxa per celebrar el car-
nestoltes. La festa s’iniciarà aquest diven-
dres a les 24 h, amb ‘La Pijamada’, una festa 
a càrrec dels Quintos i Quintes de 2003, 
que anirà amenitzada amb sessió dels dj’s 
Mael Wulschleger i Sergi Cid, i on els assis-
tents hauran de lluir els seus millors pija-
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    A l'Escola Sant Jordi, els alumnes van anar amb pijama, dilluns.

Arriba el Carnestoltes a 
l'Ametlla de Mar, enguany amb 
la rua més llarga que mai

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

Als centres d'educació infantil i primària han estat celebrant la festivitat al llarg de la setmana i 
aquest divendres faran la festa final a nivell intern. 
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El passat cap de setmana, la Secció 
de Gimnàstica Rítmica de l’Ametlla de 
Mar va disputar la 1a fase de la Copa 
Catalana CCEE de gimnàstica rítmica 
amb la representació de 8 gimnastes 
caleres, 2 de les quals s’estrenaven en 
la competició federada.
 Dissabte, va ser el torn de les gim-
nastes dels nivells 2 i 3. Va destacar la 
6a posició de la Carla Monforte en la 
categoria Aleví de nivell 2. Leyre Far-
nós en categoria aleví de nivell 3, que 
va obtenir la 13a posició i en infantil de 
nivell 2 a la Berta Martí, que també es 
va estrenar obtenint la 10a posició.
 Diumenge, va ser per les gimnastes 
del nivell 4 de la Copa Catalana, Irene 
Gusils en categoria junior, la 37a posi-
ció. I en categoria sènior, l’Anna Vilabrú 
va obtenir la 8a posició, Mariona Mora, 
la 18a posició, Mariona Vila, 30a i Cloe 
Gonzalvo, 33a. La 2a fase de la Copa 
Catalana serà el 25 i 26 de març.

La rítmica calera 
s’estrena en 
competició federada

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:
≈09.30 h- Aleví – Aldeana
≈09.30 h- Benjamí -Jesus i Maria
≈10.45 h- Cadet – Arnes
≈12.30 h- Juvenil - Arnes 
≈15.30 h 1r equip, 3a Catalana - Corbera
≈17.30  h 4a Catalana - Jesus i Maria

finalitat de la trobada, té l'objectiu de donar 
un vessant educatiu i social i no competiti-
va, i un reforç de promoció esportiva.
 Un total de 15 equips inscrits de 7 es-
coles de bàsquet van poder gaudir de la 
matinal esportiva. Els caleros van presen-
tar 2 equips en categoria benjamí i aleví i 
entre quatre i cinc partits van poder dis-
putar els jugadors caleros.

Divendres
≈ 20 h - Preestrena 'La Sobretaula' a la sala 
SCER.
≈ 24 h - Pijamada al Poliesportiu Municipal 
Galetet.

Dissabte
≈ 19.30 h - Rua i concurs sènior.
≈ 00.30 h - Entrega de premis i Festa al 
Poliesportiu.

Diumenge
≈ 12 h - Domenge de l'Ateneu amb lectura 
de textos llengua materna al Centre 
d'Interpretació de la Pesca.
≈ 17.30 h - Rua i concurs infantil.

Fins al 12 de març
≈ Jornades Gastronòmiques de la Galera. 
Consulta els menús a 
www.visitametllademar.com/

Noves derrotes pels equips de pàdel caleros

Continua la lliga de pàdel dels equips ca-
leros i en la passada jornada, l’equip mas-
culí B de Pàdel del Club de Tennis l’Amet-
lla de Mar va caure derrotat, a casa, contra 
el Pàdel Club Tortosa. Els jugadors caleros 
no van tenir opcions en cap dels tres par-
tits de poder sumar algun punt. Per la seva 
banda, l’equip femení, que es va desplaçar 
a les pistes del Pàdel Colors, va finalitzar 
la jornada amb tres clares derrotes.
 Cap dels dos equips federats de pàdel 
de l’Ametlla de Mar, que disputaven el pas-
sat cap de setmana, va aconseguir la victò-
ria. L’equip masculí A va descansar.

 En 4a categoria Masculina absoluta, 
els resultats van ser els següents: Joaquim 
Peña – Manuel Wamanchumo: 0/6 i 0/6, 
Enric Vila – Sergio Coll: 2/6 i 1/6, Jordi No-
lla – Jordi Bardí: 2/6 i 2/6.
 I en 3a Categoria Absolut Femení: Elena 
Paun – Montse Bayarri: 6/1 i 6/2, Eva de 
l’Amo – Laia Martí: 6/4 i 6/1, Jordina De 
Gràcia – Ariadna Gimeno: 6/0 i 6/2. 
 De cara el pròxim cap de setmana, 
l’equip masculí A jugarà diumenge a les 11 
h, contra el Serramar A, al cem la Cala. Un 
partit important, ja que el Serramar A està 
en 2a posició de la classificació i els caleros 
en 3a i podria ser una oportunitat per as-
cendir a la classificació. 
 Per la seva banda, a la pròxima jornada, 
l’equip femení descansa i el masculí B juga-
rà contra el Serramar a Alcanar dissabte a 
les 12 h.

Gran resposta de la natació calera al Campionat 
Comarcal del Baix Ebre
La Piscina Win de Tortosa va acollir aquest 
passat cap de setmana la primera fase del 
campionat comarcal de natació dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, en la qual 
participaren els nadadors de l’Àrea Muni-
cipal d’Esports de L’Ametlla de Mar, amb 
els estils crol i esquena. 
 Fou una jornada amb grans resultats 
pels nadadors i nadadores de l’entitat cale-
ra, ja que els nostres van classificar-se fins 
a 27 vegades entre els tres primers en dife-
rents categories i estils. 
 Cal recordar que ha diferència de tem-
porades anteriors, només es confecciona-
ran podis al final de la tercera fase. La classi-

ficació final es farà en funció de la categoria 
i donant prioritat al fet d'haver competit en 
el màxim d'estils possibles, tenint en comp-
te la suma dels temps de les proves en lliu-
res, esquena, braça i papallona.
 Cal destacar els relleus 4x25m crol, tant 
en categoria Benjamí com en Aleví, posici-
onant-se en primera posició del Rànquing, 
amb molt d’avantatge respecte als seus ri-
vals. 
 Fins a la 2a fase, que tindrà lloc l’11 de 
març a la piscina del CEM la Cala, els nos-
tres nadadors i nadadores, treballaran els 
estils de braça i papallona, que seran els que 
tocarà disputar a la nostra localitat. 

Continua a la pàgina següent
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El taekwondo en examen
El passat dissabte a les instal·lacions del 
CEM la Cala es va realitzar un dels exà-
mens anuals de canvi de categoria en la 
modalitat de taekwondo.
 L'examen va anar a càrrec del sènior 
màster Alberto González amb la formació 

de VIII DAN i l'únic representant calero en 
aquesta cita, Esteban Le Page va aconse-
guir el canvi de cinturó.
 Els taekwondistes caleros continuen 
preparant-se per als propers exàmens i 
continuar pujant el nivell.


