
El Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana ha obert el concurs de li-
citació de la redacció del projecte de tra-
çat i construcció del tercer carril al tram 
ebrenc de l’AP-7. Aquesta ampliació es 
farà entre la connexió de l’autovia A-7 a 
l’Hospitalet de l’Infant i l’accés a Ampos-
ta. Mentre avança aquest tràmit, el Servei 
Català de Trànsit i el Ministeri de Trans-
ports estan treballant per concretar una 
sèrie de mesures per reduir la sinistralitat 
i les congestions d’aquest tram. Unes me-
sures que es volen aplicar abans de l'estiu.
 Com es publica aquest dimarts en el 
BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), l’adjudica·
ció del contracte del tercer carril el farà la 
direcció general de Carreteres, tindrà un 
valor estimat de 3.954.941,20 euros i un 
termini d’execució de 36 mesos (tres anys). 
El termini per presentar les propostes i 
ofertes és d’un mes i acaba el 27 de març.
 El delegat del Govern de la Generali·
tat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, 
ha celebrat que «s'avanci» en el projecte 

del tercer carril de l'AP-7, «imprescindible 
per garantir una mobilitat segura i eficient» 
al territori , però lamenta que no inclogui 
el tram sud de l'autopista a la comarca del 
Montsià. «Esperem que al final, per resoldre 
de manera més efectiva la mobilitat de l'AP-
7, el tercer carril arribi fins al País Valencià».
 Aquest 2022, la sinistralitat amb víc·
times mortals es va reduir un 14% a les 
Terres de l’Ebre l’any passat, però els ac·
cidents amb ferits van augmentar un 33%. 
Segons Salvadó, encara que la sinistralitat 
actualment no és alarmant, «les incidències 
són elevadíssimes» i acaben provocant col·
lapses a l'autopista, l'única via ràpida que té 
ara mateix el territori.
 Mentrestant el Servei Català de Trànsit 
i el Ministeri de Transports aplicaran una 
sèrie de mesures limitant i controlant la 
velocitat per reduir la sinistralitat i les con·
gestions. Les mesures, que s’estan estudi·
ant, passen per la reducció de velocitat a 
100 km/h al tram de l’AP-7 entre Calafat 
(l’Ametlla de Mar) i l’Ampolla-Camarles. El 

Ministeri de Transport proposa un siste·
ma de velocitat variable en aquest tram, 
mentre que el SCT ha demanat al sector 
del transport pensant que hi circulin només 
per la dreta. La intenció és també instal·lar 
un radar de tram per garantir que no se su·
peren els 120 km/h.
 Per la seva banda, l’alcalde de l’Ametlla 
de Mar, Jordi Gaseni, demana que «l’ample 
de l’ocupació del tercer carril no pot afectar 
altres vies com l’actual carretera auxiliar de 
l’AP-7 que són vials que comuniquen amb 
zones habitades, també que el límit nord ha 
de servir per realitzar la connexió de l’autovia 
A-7 amb el projecte actual de tercer carril de 
l’AP-7 i que el pas per zones habitades s’in-
clogui una protecció contra el soroll». I afe·
geix que «l’Ametlla de Mar necessita un nou 
pas que connecti el que l’AP-7 divideix, cal 
unir la zona de la mar amb l’interior».
 La circulació a l’AP-7, després de l’alli·
berament del peatge, ha augmentat un 
40%,  el que significa 10.000 vehicles més 
que circulen per aquesta via.
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    AP-7.

El tram ebrenc de l'AP-7 tindrà un 
tercer carril des de l'Hospitalet de 
l'Infant fins a Amposta

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

El Ministeri de Transports licita la redacció del projecte per fer el tercer carril per un valor de prop 
de 4 MEUR i una duració de tres anys.
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La tenista calera Daniela Álvarez es va 
convertir diumenge 26 de febrer en la 
primera jugadora del Club de Tennis 
l’Ametlla de Mar que disputa una final 
del Circuit Promeses Terres de l’Ebre. 
En la primera prova que es va disputar a 
les pistes del C.T.P Serramar d’Alcanar, 
la jugadora calera va perdre la final, en 
categoria benjamí, contra la jugadora 
Laura Capilla, del C.T Lleida, per 4/0 i 
4/1.
 Dissabte 25 de febrer es va celebrar 
la 3a jornada de la Lliga Supertennis Ter·
res de l’Ebre a les pistes del CEM la Cala. 
A part de l’equip local, que va participar 
amb l’Abril Gonzalvo, l’Edgar Aliau, Marc 
Pijuan i Arnau Estrada, hi van participar 
el Tennis Racket de Deltebre i l’U.J Ullde·
cona. En la jornada hi van participar una 
vintena de joves jugadors.

Daniela Álvarez, 
subcampiona del 
Circuit Promeses de 
Tenis

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:
≈11 h INFANTIL Cala – Ascó
≈11 h PREBENJAMÍ Cala – Mora la Nova

Diumenge:
≈11:30 h VETERANS Cala - Roquetes       

1a victòria de l'infantil 
en una jornada positiva 
pel futbol base calero

El Juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla de 
Mar va deixar escapar dos punts contra 
tot pronòstic del camp de la Cala, després 
d'empatar 1-1 davant de l'Arnes. Denís 
Margalef va fer l'únic gol calero. Ara són 
4ts amb 27 punts.
 Quant al Cadet, va aconseguir una tre·
ballada victòria per 3 a 1 davant de l'Arnes. 
Als caleros, que van obrir la llauna ben aviat 
amb un gol de Jahvè Moreso, els va costar 
matar el partit. Tot i que Genís Margalef va 
fer el segon a la represa, un gol visitant va 
portar el neguit fins que al 74, Unai Costa 
va fer el 3 a 1 definitiu. Tres punts que valen 
per continuar al capdavant de la classifica·

ció amb 49 punts.
 L'Infantil va obtenir la primera victòria 
de la temporada. Els de l'Ametlla de Mar es 
van avançar en el marcador al primer minut 
de partit amb un gol de Genís Nolla. Tot i 
que l'Alcanar va empatar al final del partit, 
els caleros van fer un segon gol de penal, 
convertit per Genís Nolla abans del xiulet de 
l'àrbitre. Segueixen a l'última posició amb 7 
punts. 
 Per últim i en futbol escolar, el Benjamí 
Llobarrets va perdre per 0 a 4 davant del 
Jesús i Maria blanc. 

Divendres:
≈ 17 h - Enterrament de la sardina 
biodegradable al Port de Marina Sant Jordi.
Diumenge:
≈ 12 h - Tertúlia de l’Ateneu Calero al CIP, 
sobre Feminismes, amb la participació de Lilit 
Bardí, Noemí Llambrich i Mar Lleixà.

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

Derrotes del Pàdel en el doble enfrontament amb 
el Serramar
L'equip A del Club Tennis l’Ametlla de Mar 
va perdre per 2 a 1 en el tanteig global, 
però va sumar un punt que els permet 
mantenir-se en zona de play-off. La pa-
rella Antonio Callau i Ivan Fernández va 
guanyar per un doble 6/2. Marc Medrano 
i Albert Bardí van perdre 6/7, 6/3 i 3/6. I 
Aleix Cespedes i Sergi Callau van perdre 
6/2, 3/6 i 3/6. Els de l'Ametlla de Mar són 
3rs amb 5 punts i es mantenen en zona de 
Play-off. Diumenge descansen.
 Pel que fa al B, va perdre per 3 a 0 a les 

pistes del Serramar B. La parella Joaquim 
Peña i Ivan Ferreiro va perdre 6/1 i 6/2. Ma·
nuel Huamanchumo i Enric Vila va perdre 
6/2 i 6/4. I Albert Puell i Joan Reixach van 
perdre 6/2 i 6/0.
 Els de l'Ametlla de Mar segueixen cuers 
amb un sol punt a la classificació. Diumenge 
a les 10.15 h juguen a les pistes del Terres 
de l'Ebre C de la Ràpita.
 Pel que fa a l'equip femení, aquesta set·
mana va descansar i diumenge a les 12 h 
juguen a les pistes del Serramar B d'Alcanar.

Representació calera als partits de les seleccions 
de veterans
Jugadors de l'Agrupació de Veterans de 
l'Ametlla de Mar, van participar el passat 
dissabte dia 25 de febrer als partits de 
les seleccions de veterans del Baix Ebre i 
Montsià que es va disputar a l’Aldea.
 L'equip de futbol de l'Agrupació de Ve·
terans de l'Ametlla de Mar va aportar cinc 
jugadors, Miguel i Pato a la selecció del baix 
Ebre que va disputar el partit de futbol 7 
per a majors de quaranta-cinc anys i Brice, 
Doudou i Julián a la selecció del Baix Ebre 

que va disputar el partit de futbol 11.
A més, l'entrenador Joan Pere Llambrich 
també va formar part del cos tècnic del 
combinat comarcal.
 El resultat del partit de futbol 11 entre 
la selecció del Baix Ebre i la del Montsià, va 
ser d'empat a 1, mentre que el resultat del 
partit de futbol 7 va ser d'empat a 3.
 Els veterans de la Cala juguen aquest 
diumenge a les 11.30 h a casa davant del 
roquetenc.

El Mora d’Ebre posarà a prova el lideratge del bàsquet calero al Galetet
El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar rebrà 
com a líder al Club Bàsquet Mora d’Ebre, 
un equip sempre complicat al qual els ca-
leros van guanyar a domicili a la primera 
volta. Així i tot, la seva classificació és 
enganyosa, ja que, tot i estar 7è amb 19 

punts, és l’equip que menys partits ha dis-
putat fins al moment, amb dos i tres par-
tits menys que la majoria. 
 Quant als de l’Ametlla de Mar són líders 
amb 23 punts i amb un partit menys dispu·
tat. 

 Cal recordar que els caleros al seu últim 
partit van guanyar el Pare Manyanet Reus 
B per 84 a 70, mentre que el passat cap de 
setmana van tenir jornada de descans.
 El partit, que es disputarà al Galetet està 
previst diumenge a les 18.15 h. 



Aquest mes de febrer, l’Escola Sant Jordi 
ha començat el Club de Dibuix. Es tracta 
d’una nova activitat que es duu a terme 
als dimarts a l’hora del pati, emmarcada al 
Projecte de Convivència del centre, que té 
l’objectiu d’ensenyar les nocions bàsiques 
del dibuix, desenvolupar la creativitat dels 
alumnes i passar una estona divertida.
 La iniciativa, impulsada per la Comissió 
de Convivència i Emocional de l’Escola Sant 
Jordi, va sorgir arran de l’Arbre dels Desitjos, 
una altra activitat on la comunitat escolar 
va proposar iniciatives per desenvolupar al 

llarg del curs. Els alumnes van coincidir en 
la necessitat de crear un club o grup amb 
interessos similars i així es va formar aquest 
club.
 La directora de l’Escola, Fàtima Garcia, 
apunta que «cada mes tractem temàtiques 
de dibuix diferents, com ara els paisatges, di-
buixos Disney, de manga i anime, també tenim 
una proposta de canviar el logo de l'Escola. El 
Club està tenint molt bona acollida».
 El Club, que és dinamitzat pels alumnes 
de 6è de primària, es duu a terme cada di·
marts en grups de cursos diferents, perquè 

tots els alumnes hi tinguin cabuda.
 El Projecte de convivència és un instru·
ment plantejat pel Departament d’Educació 
on es reflecteixen les accions que el centre 
docent desenvolupa per capacitar els alum·
nes i la resta de la comunitat educativa per 
a la convivència i la gestió positiva dels con·
flictes.

D E S T A Q U E M L’Escola Sant Jordi impulsa un Club de Dibuix

de C O M U N I C A T S

Ramon Margalef Benàiges ha publicat un 
nou llibre titulat ‘Lluny de la Terra Baixa’. Es 
tracta d’una novel·la negra, on l’autor narra 
la seva suposada mort. A través d’aquest 
succés fictici, Margalef es despulla davant 
del lector explicant la seva vida i la seva 
dispersa situació familiar amb la intenció 
de desmitificar-la.
 Tot comença amb un suposat enverina·
ment. Un enverinament que provoca la mort 
de Ramon Margalef i que es converteix en el 
tret de sortida d’aquesta novel·la autobiogrà·

fica i de lectura àgil, on l’autor explica la seva 
situació familiar ‘dispersa’, amb tres exdones 
i cinc fills. 
 A més, a la novel·la també profunditza 
amb un succés polític que va viure quan es·
tudiava a Tarragona, l’any 1976 després de la 
mort de Franco.
 La història ocorre un dia com avui a 
l’Ametlla de Mar. Per això, es poden identifi·
car llocs reals del municipi i també personat·
ges de la mateixa vida de Margalef com el seu 
fill Fidel, que serà qui investigarà la causa de 

l’enverinament. 
 Margalef explica que «amb aquesta novel-
la ha volgut desmitificar la seva situació fami-
liar i alhora buscava l’afinitat dels fills en el 
moment de la mort del pare».
 El llibre es pot trobar a les diferents llibre·
ries locals i també a la plataforma de l’Ama·
zon.

‘Lluny de la Terra Baixa’ és la nova novel·la de 
Ramon Margalef Benàiges

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l’Ametlla de Mar s’ha situat a la segona 
posició de la classificació de 3a Catalana, 
després de les últimes victòries. 
 Els de l'Ametlla de Mar van guanyar al 
camp del Santa Bàrbara per un global de 
2 a 4, després d'haver jugat els 61 minuts 
que restaven del partit ajornat el dia 11 de 
febrer per una apagada de llum. El Santa 
Bàrbara va escurçar diferències en el minut 
46 de partit, tot i que Ivan Vidal va marcar 
pels caleros en el 53 i Xavi Callau va establir 
l'1 a 4 minuts més tard. Els planers encara 
tindrien temps de deixar el resultat final en 
2 a 4 després del llançament d'un penal molt 
protestat.
 Diumenge abans van guanyar per 7 a 0 
al Corbera d'Ebre en un partit de tràmit. Tres 

gols de Jordi Llaó, un d'ells olímpic, dos més 
d'Emma Meza i el d'Ivan Vidal i Marc Brull, 
van deixar el marcador en un 7 a 0.
 Ara els caleros ja pensen en el pròxim 
compromís, un complicat desplaçament dis·
sabte a la tarda al camp de la Rapitenca B, 
5è classificat.
 Per la seva part, el filial de la Cala va per·
dre 1 a 4 amb el Gandesa B. Els caleros van 
fer una gran segona part essent molt superi·
ors als visitants. Fins i tot es van avançar en 
el marcador amb un gol de Salifou i haurien 
pogut ampliar encara més el marcador si no 
hagués estat per les errades de l'àrbitre as·
senyalant dos injustos fores de joc que dei·
xaven als caleros sols davant del porter.
 El Gandesa va aconseguir empatar als 33 
minuts i posar·se al davant abans del des·
cans. A la segona part, van ser incapaços de 
donar la volta al marcador tot i tenir ocasions 
i el Gandesa encara va ampliar les distàncies 
fins a l'1 a 4. Els de l'Ametlla de Mar, que se·
gueixen 13ns a la classificació amb 12 punts, 
visiten diumenge a les 16.30 h el camp de 
l’Olímpic Mora d’Ebre.

Les victòries davant del Corbera i el Santa 
Bàrbara situen la Cala a la 2a posició

E S P O R T S

El Carnestoltes s’ha celebrat a l’Ametlla de 
Mar, un any més, amb èxit de participació. 
Els concursos, organitzats per la regidoria 
de Festes, han comptat amb una vintena de 
grups participants, el que es tradueix amb 
més de 300 disfresses que van desfilar dis-
sabte i diumenge pels carrers del municipi 
a les rues sènior i infantil.
 El gran premi de la nit, el de carrossa, se’l 
van emportar els personatges de la pel·lícula 
‘Shrek, valorat amb 350 euros i una grati·
ficació de 100 euros per la confessió de la 
carrossa. Els personatges de la comparsa ‘La 
Cala Of Thrones’ es van emportar 200 euros. 
I ‘El Valle De Las Mariposas’, el premi de grup 
amb 150 euros.
 També assenyalar els premis per la pare·
lla de ‘Unicorn Fantasy’, amb 100 euros i la 
categoria individual, amb 60 euros de premi, 
per ‘La Muñeca Nina’. El premi extraordinari, 
valorat en 100 euros, pels que més sensa·

ció i disbauxa van causar al públic, va ser per 
‘A Bordo Del Titanic’.
 La nit al pavelló poliesportiu va seguir 
amb l’entrega de premis dinamitzada per 
l’speaker ‘Brigitte l’Amour’ i seguidament, la 
música, amb La Tribu i el dj Òscar Sánchez, 
per a tots els públics.
 El regidor de Festes, Jordi Llaó, en fa una 
molt bona valoració i apunta que «ha estat un 
carnestoltes amb molta participació i amb un 
alt nivell de confecció de disfresses».
 Diumenge la cita va ser per als més pe·
tits, amb la rua i concurs infantil. ‘Los Man·
guis’ van endur-se el premi de comparsa, 
valorat en 100 euros. ‘Al Agua Patos’ el de 
grup amb 70 euros, ‘Pop Corn’ el de parella o 
trio amb 50 euros, i ‘Lo Iaio Genís’ l’individual 
amb 30 euros. ‘Unicorn Fantasy’ es va endur 
els 50 euros del premi extraordinari. La fes·
ta va seguir amb una xocolatada per tots els 
assistents.

La Cala viu un Carnestoltes amb un alt nivell de 
participació i disfresses

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha 
contractat onze treballadors a través del 
programa Treball i Formació, finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
el Servicio Público de Empleo Estatal. A 
l’àrea de Serveis Socials de l’Ametlla de 
Mar s’ha incorporat una jove de 21 anys 
i d’Ucraïna.
 Les contractacions s’han dut a terme 
a través de la línia Dones, Ucraïna i Trans, 
amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral 
i millorar l’ocupabilitat de les persones. Pel 
que fa a les àrees que ocupen les persones 
contractades són la consergeria del Consell 
Comarcal, del Viver d’Empreses i d’EbreTer·
ra i els serveis administratius de l’àrea de 

Serveis Socials, amb dedicació als municipis 
de l’Ametlla de Mar, Deltebre, Ampolla, Ca·
marles l’Aldea i Roquetes. 
 Cinta Panisello, treballadora social de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, explica 
que «la jove està contractada per un període 
d'un any a jornada sencera i duu a terme tas-
ques administratives per donar suport a l'àrea» 
i afegeix que «la voluntat és donar una sortida 
laboral a les persones, en aquest cas, refugia-
des d'Ucraïna. En total s'han incorporat 5 ucra-
ïnesos a diferents municipis».
 D’altra banda, el passat mes de novem·
bre el Consell Comarcal va contractar 10 
joves d’entre 17 i 25 anys, tutelats o extu·
telats per l’administració de la Generalitat, 
durant un període de dotze mesos en el 
marc de la línia Joves del programa Treball i 
Formació. Aquests joves formen part de la 
brigada del Consell i realitzen tasques de 
conservació i millora del Camí Natural Via 
Verda de la Val de Zafan i de la Via Verda 
del Carrilet de la Cava i d’altres espais de 
l’edifici comarcal.

S’incorpora una treballadora a l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ametlla de Mar, a través de la línia 
Dones, Ucraïna i Trans

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha 
iniciat els treballs d’adequació de la 
Torre de l’Aigua, situada a l’extrem nord 
del municipi, al costat de la via del tren 
tocant amb el Barranc de Pixavaques. 
Es tracta d’un dipòsit d’aigua en desús 
que davant la seva ubicació privilegia-
da, l’Ajuntament ha vist necessària una 
posada a punt per dignificar l’estructu-
ra.
 La setmana passada, la brigada mu·
nicipal va iniciar els treballs de reparació 
de la Torre de l’Aigua. De moment, s’han 
reparat alguns forats, s’ha netejat la su·
perfície i en els pròxims dies, es pintarà 
de blanc per posar-la al dia. També es 
posarà una balla per tal que la gent no 
pugui accedir-hi i es mantingui net.
 El regidor d’Obres i Serveis, Vicenç 
Llaó, avança que «també es vol fer una 
pintada d’algun pintor local».
 La Torre de l’Aigua és un dels edificis 
més antics del poble, que data de la se·
gona meitat del segle XX.

L’Ajuntament 
dignifica la Torre de 
l’Aigua

▪ El Servei de Recaptació Municipal informa 
que s'han posat al cobrament els rebuts de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
i les quotes del mercat exterior municipal del 
primer semestre, corresponents a l'exercici 
de 2023. L'horari de l'oficina de recaptació és 
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

▪ S'informa a totes aquelles persones que 
hagin fet efectiu el pagament de l'impost de 
circulació del 2023 que poden passar per 
l'aparcament Llibertat a renovar o a obtenir la 
targeta d'accés (pagament de 10€).

▪ La Lliga Contra el Càncer de les comarques 
de Tarragona i l´Ebre fa pública la recaptació 
entre botigues i empreses de La Cala. L'import 
ha estat de 3.645 euros. 

▪El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que  s’organitza al dia 
19 de març un viatge a la Festa del Xató a 
Vilafranca del Penedés. També es recorda 
als socis que s’està cobrant la quota de l'any 
2023.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la  
Roser Olivella al C/Andreu Llambrich n. 22. 
Tel. urgències 637 73 39 85.

La caiguda d'un 
cable de la catenària 
provoca una avaria a 
l'estació ferroviària

Un tren de la línia R16 que havia sortit 
a les 7.34 hores des de Tortosa i tenia 
previst arribar a les 10.25 hores a l’Esta-
ció de França de Barcelona es va aturar 
a l’Hospitalet. Segons Adif, la caiguda 
del cable de la catenària va colpejar el 
darrer vagó del comboi i va trencar els 
vidres de les finestres. 
 A partir d’aleshores, es va habilitar un 
tren especial des de Tarragona per cobrir 
l’horari i les parades del comboi afectat. 
A més, Renfe va habilitar un servei alter·
natiu per carretera entre l’Ametlla de Mar 
i l’Hospitalet. 
 Els usuaris afectats es van mostrar in·
dignats per les hores d’espera i la desin·
formació per part de Renfe. «Un desastre 
de la Renfe», ha denunciat un usuari, qui 
assegura que ha perdut hores de classe i 
que tot plegat ha estat «un desordre».



Aquest mes de febrer, l’Escola Sant Jordi 
ha començat el Club de Dibuix. Es tracta 
d’una nova activitat que es duu a terme 
als dimarts a l’hora del pati, emmarcada al 
Projecte de Convivència del centre, que té 
l’objectiu d’ensenyar les nocions bàsiques 
del dibuix, desenvolupar la creativitat dels 
alumnes i passar una estona divertida.
 La iniciativa, impulsada per la Comissió 
de Convivència i Emocional de l’Escola Sant 
Jordi, va sorgir arran de l’Arbre dels Desitjos, 
una altra activitat on la comunitat escolar 
va proposar iniciatives per desenvolupar al 

llarg del curs. Els alumnes van coincidir en 
la necessitat de crear un club o grup amb 
interessos similars i així es va formar aquest 
club.
 La directora de l’Escola, Fàtima Garcia, 
apunta que «cada mes tractem temàtiques 
de dibuix diferents, com ara els paisatges, di-
buixos Disney, de manga i anime, també tenim 
una proposta de canviar el logo de l'Escola. El 
Club està tenint molt bona acollida».
 El Club, que és dinamitzat pels alumnes 
de 6è de primària, es duu a terme cada di·
marts en grups de cursos diferents, perquè 

tots els alumnes hi tinguin cabuda.
 El Projecte de convivència és un instru·
ment plantejat pel Departament d’Educació 
on es reflecteixen les accions que el centre 
docent desenvolupa per capacitar els alum·
nes i la resta de la comunitat educativa per 
a la convivència i la gestió positiva dels con·
flictes.

D E S T A Q U E M L’Escola Sant Jordi impulsa un Club de Dibuix

de C O M U N I C A T S

Ramon Margalef Benàiges ha publicat un 
nou llibre titulat ‘Lluny de la Terra Baixa’. Es 
tracta d’una novel·la negra, on l’autor narra 
la seva suposada mort. A través d’aquest 
succés fictici, Margalef es despulla davant 
del lector explicant la seva vida i la seva 
dispersa situació familiar amb la intenció 
de desmitificar-la.
 Tot comença amb un suposat enverina·
ment. Un enverinament que provoca la mort 
de Ramon Margalef i que es converteix en el 
tret de sortida d’aquesta novel·la autobiogrà·

fica i de lectura àgil, on l’autor explica la seva 
situació familiar ‘dispersa’, amb tres exdones 
i cinc fills. 
 A més, a la novel·la també profunditza 
amb un succés polític que va viure quan es·
tudiava a Tarragona, l’any 1976 després de la 
mort de Franco.
 La història ocorre un dia com avui a 
l’Ametlla de Mar. Per això, es poden identifi·
car llocs reals del municipi i també personat·
ges de la mateixa vida de Margalef com el seu 
fill Fidel, que serà qui investigarà la causa de 

l’enverinament. 
 Margalef explica que «amb aquesta novel-
la ha volgut desmitificar la seva situació fami-
liar i alhora buscava l’afinitat dels fills en el 
moment de la mort del pare».
 El llibre es pot trobar a les diferents llibre·
ries locals i també a la plataforma de l’Ama·
zon.

‘Lluny de la Terra Baixa’ és la nova novel·la de 
Ramon Margalef Benàiges

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l’Ametlla de Mar s’ha situat a la segona 
posició de la classificació de 3a Catalana, 
després de les últimes victòries. 
 Els de l'Ametlla de Mar van guanyar al 
camp del Santa Bàrbara per un global de 
2 a 4, després d'haver jugat els 61 minuts 
que restaven del partit ajornat el dia 11 de 
febrer per una apagada de llum. El Santa 
Bàrbara va escurçar diferències en el minut 
46 de partit, tot i que Ivan Vidal va marcar 
pels caleros en el 53 i Xavi Callau va establir 
l'1 a 4 minuts més tard. Els planers encara 
tindrien temps de deixar el resultat final en 
2 a 4 després del llançament d'un penal molt 
protestat.
 Diumenge abans van guanyar per 7 a 0 
al Corbera d'Ebre en un partit de tràmit. Tres 

gols de Jordi Llaó, un d'ells olímpic, dos més 
d'Emma Meza i el d'Ivan Vidal i Marc Brull, 
van deixar el marcador en un 7 a 0.
 Ara els caleros ja pensen en el pròxim 
compromís, un complicat desplaçament dis·
sabte a la tarda al camp de la Rapitenca B, 
5è classificat.
 Per la seva part, el filial de la Cala va per·
dre 1 a 4 amb el Gandesa B. Els caleros van 
fer una gran segona part essent molt superi·
ors als visitants. Fins i tot es van avançar en 
el marcador amb un gol de Salifou i haurien 
pogut ampliar encara més el marcador si no 
hagués estat per les errades de l'àrbitre as·
senyalant dos injustos fores de joc que dei·
xaven als caleros sols davant del porter.
 El Gandesa va aconseguir empatar als 33 
minuts i posar·se al davant abans del des·
cans. A la segona part, van ser incapaços de 
donar la volta al marcador tot i tenir ocasions 
i el Gandesa encara va ampliar les distàncies 
fins a l'1 a 4. Els de l'Ametlla de Mar, que se·
gueixen 13ns a la classificació amb 12 punts, 
visiten diumenge a les 16.30 h el camp de 
l’Olímpic Mora d’Ebre.

Les victòries davant del Corbera i el Santa 
Bàrbara situen la Cala a la 2a posició

E S P O R T S

El Carnestoltes s’ha celebrat a l’Ametlla de 
Mar, un any més, amb èxit de participació. 
Els concursos, organitzats per la regidoria 
de Festes, han comptat amb una vintena de 
grups participants, el que es tradueix amb 
més de 300 disfresses que van desfilar dis-
sabte i diumenge pels carrers del municipi 
a les rues sènior i infantil.
 El gran premi de la nit, el de carrossa, se’l 
van emportar els personatges de la pel·lícula 
‘Shrek, valorat amb 350 euros i una grati·
ficació de 100 euros per la confessió de la 
carrossa. Els personatges de la comparsa ‘La 
Cala Of Thrones’ es van emportar 200 euros. 
I ‘El Valle De Las Mariposas’, el premi de grup 
amb 150 euros.
 També assenyalar els premis per la pare·
lla de ‘Unicorn Fantasy’, amb 100 euros i la 
categoria individual, amb 60 euros de premi, 
per ‘La Muñeca Nina’. El premi extraordinari, 
valorat en 100 euros, pels que més sensa·

ció i disbauxa van causar al públic, va ser per 
‘A Bordo Del Titanic’.
 La nit al pavelló poliesportiu va seguir 
amb l’entrega de premis dinamitzada per 
l’speaker ‘Brigitte l’Amour’ i seguidament, la 
música, amb La Tribu i el dj Òscar Sánchez, 
per a tots els públics.
 El regidor de Festes, Jordi Llaó, en fa una 
molt bona valoració i apunta que «ha estat un 
carnestoltes amb molta participació i amb un 
alt nivell de confecció de disfresses».
 Diumenge la cita va ser per als més pe·
tits, amb la rua i concurs infantil. ‘Los Man·
guis’ van endur-se el premi de comparsa, 
valorat en 100 euros. ‘Al Agua Patos’ el de 
grup amb 70 euros, ‘Pop Corn’ el de parella o 
trio amb 50 euros, i ‘Lo Iaio Genís’ l’individual 
amb 30 euros. ‘Unicorn Fantasy’ es va endur 
els 50 euros del premi extraordinari. La fes·
ta va seguir amb una xocolatada per tots els 
assistents.

La Cala viu un Carnestoltes amb un alt nivell de 
participació i disfresses

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha 
contractat onze treballadors a través del 
programa Treball i Formació, finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
el Servicio Público de Empleo Estatal. A 
l’àrea de Serveis Socials de l’Ametlla de 
Mar s’ha incorporat una jove de 21 anys 
i d’Ucraïna.
 Les contractacions s’han dut a terme 
a través de la línia Dones, Ucraïna i Trans, 
amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral 
i millorar l’ocupabilitat de les persones. Pel 
que fa a les àrees que ocupen les persones 
contractades són la consergeria del Consell 
Comarcal, del Viver d’Empreses i d’EbreTer·
ra i els serveis administratius de l’àrea de 

Serveis Socials, amb dedicació als municipis 
de l’Ametlla de Mar, Deltebre, Ampolla, Ca·
marles l’Aldea i Roquetes. 
 Cinta Panisello, treballadora social de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, explica 
que «la jove està contractada per un període 
d'un any a jornada sencera i duu a terme tas-
ques administratives per donar suport a l'àrea» 
i afegeix que «la voluntat és donar una sortida 
laboral a les persones, en aquest cas, refugia-
des d'Ucraïna. En total s'han incorporat 5 ucra-
ïnesos a diferents municipis».
 D’altra banda, el passat mes de novem·
bre el Consell Comarcal va contractar 10 
joves d’entre 17 i 25 anys, tutelats o extu·
telats per l’administració de la Generalitat, 
durant un període de dotze mesos en el 
marc de la línia Joves del programa Treball i 
Formació. Aquests joves formen part de la 
brigada del Consell i realitzen tasques de 
conservació i millora del Camí Natural Via 
Verda de la Val de Zafan i de la Via Verda 
del Carrilet de la Cava i d’altres espais de 
l’edifici comarcal.

S’incorpora una treballadora a l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ametlla de Mar, a través de la línia 
Dones, Ucraïna i Trans

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha 
iniciat els treballs d’adequació de la 
Torre de l’Aigua, situada a l’extrem nord 
del municipi, al costat de la via del tren 
tocant amb el Barranc de Pixavaques. 
Es tracta d’un dipòsit d’aigua en desús 
que davant la seva ubicació privilegia-
da, l’Ajuntament ha vist necessària una 
posada a punt per dignificar l’estructu-
ra.
 La setmana passada, la brigada mu·
nicipal va iniciar els treballs de reparació 
de la Torre de l’Aigua. De moment, s’han 
reparat alguns forats, s’ha netejat la su·
perfície i en els pròxims dies, es pintarà 
de blanc per posar-la al dia. També es 
posarà una balla per tal que la gent no 
pugui accedir-hi i es mantingui net.
 El regidor d’Obres i Serveis, Vicenç 
Llaó, avança que «també es vol fer una 
pintada d’algun pintor local».
 La Torre de l’Aigua és un dels edificis 
més antics del poble, que data de la se·
gona meitat del segle XX.

L’Ajuntament 
dignifica la Torre de 
l’Aigua

▪ El Servei de Recaptació Municipal informa 
que s'han posat al cobrament els rebuts de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
i les quotes del mercat exterior municipal del 
primer semestre, corresponents a l'exercici 
de 2023. L'horari de l'oficina de recaptació és 
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

▪ S'informa a totes aquelles persones que 
hagin fet efectiu el pagament de l'impost de 
circulació del 2023 que poden passar per 
l'aparcament Llibertat a renovar o a obtenir la 
targeta d'accés (pagament de 10€).

▪ La Lliga Contra el Càncer de les comarques 
de Tarragona i l´Ebre fa pública la recaptació 
entre botigues i empreses de La Cala. L'import 
ha estat de 3.645 euros. 

▪El Club de Pensionistes de la Casa del Mar 
comunica als socis que  s’organitza al dia 
19 de març un viatge a la Festa del Xató a 
Vilafranca del Penedés. També es recorda 
als socis que s’està cobrant la quota de l'any 
2023.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la  
Roser Olivella al C/Andreu Llambrich n. 22. 
Tel. urgències 637 73 39 85.

La caiguda d'un 
cable de la catenària 
provoca una avaria a 
l'estació ferroviària

Un tren de la línia R16 que havia sortit 
a les 7.34 hores des de Tortosa i tenia 
previst arribar a les 10.25 hores a l’Esta-
ció de França de Barcelona es va aturar 
a l’Hospitalet. Segons Adif, la caiguda 
del cable de la catenària va colpejar el 
darrer vagó del comboi i va trencar els 
vidres de les finestres. 
 A partir d’aleshores, es va habilitar un 
tren especial des de Tarragona per cobrir 
l’horari i les parades del comboi afectat. 
A més, Renfe va habilitar un servei alter·
natiu per carretera entre l’Ametlla de Mar 
i l’Hospitalet. 
 Els usuaris afectats es van mostrar in·
dignats per les hores d’espera i la desin·
formació per part de Renfe. «Un desastre 
de la Renfe», ha denunciat un usuari, qui 
assegura que ha perdut hores de classe i 
que tot plegat ha estat «un desordre».



El Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana ha obert el concurs de li-
citació de la redacció del projecte de tra-
çat i construcció del tercer carril al tram 
ebrenc de l’AP-7. Aquesta ampliació es 
farà entre la connexió de l’autovia A-7 a 
l’Hospitalet de l’Infant i l’accés a Ampos-
ta. Mentre avança aquest tràmit, el Servei 
Català de Trànsit i el Ministeri de Trans-
ports estan treballant per concretar una 
sèrie de mesures per reduir la sinistralitat 
i les congestions d’aquest tram. Unes me-
sures que es volen aplicar abans de l'estiu.
 Com es publica aquest dimarts en el 
BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), l’adjudica·
ció del contracte del tercer carril el farà la 
direcció general de Carreteres, tindrà un 
valor estimat de 3.954.941,20 euros i un 
termini d’execució de 36 mesos (tres anys). 
El termini per presentar les propostes i 
ofertes és d’un mes i acaba el 27 de març.
 El delegat del Govern de la Generali·
tat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, 
ha celebrat que «s'avanci» en el projecte 

del tercer carril de l'AP-7, «imprescindible 
per garantir una mobilitat segura i eficient» 
al territori , però lamenta que no inclogui 
el tram sud de l'autopista a la comarca del 
Montsià. «Esperem que al final, per resoldre 
de manera més efectiva la mobilitat de l'AP-
7, el tercer carril arribi fins al País Valencià».
 Aquest 2022, la sinistralitat amb víc·
times mortals es va reduir un 14% a les 
Terres de l’Ebre l’any passat, però els ac·
cidents amb ferits van augmentar un 33%. 
Segons Salvadó, encara que la sinistralitat 
actualment no és alarmant, «les incidències 
són elevadíssimes» i acaben provocant col·
lapses a l'autopista, l'única via ràpida que té 
ara mateix el territori.
 Mentrestant el Servei Català de Trànsit 
i el Ministeri de Transports aplicaran una 
sèrie de mesures limitant i controlant la 
velocitat per reduir la sinistralitat i les con·
gestions. Les mesures, que s’estan estudi·
ant, passen per la reducció de velocitat a 
100 km/h al tram de l’AP-7 entre Calafat 
(l’Ametlla de Mar) i l’Ampolla-Camarles. El 

Ministeri de Transport proposa un siste·
ma de velocitat variable en aquest tram, 
mentre que el SCT ha demanat al sector 
del transport pensant que hi circulin només 
per la dreta. La intenció és també instal·lar 
un radar de tram per garantir que no se su·
peren els 120 km/h.
 Per la seva banda, l’alcalde de l’Ametlla 
de Mar, Jordi Gaseni, demana que «l’ample 
de l’ocupació del tercer carril no pot afectar 
altres vies com l’actual carretera auxiliar de 
l’AP-7 que són vials que comuniquen amb 
zones habitades, també que el límit nord ha 
de servir per realitzar la connexió de l’autovia 
A-7 amb el projecte actual de tercer carril de 
l’AP-7 i que el pas per zones habitades s’in-
clogui una protecció contra el soroll». I afe·
geix que «l’Ametlla de Mar necessita un nou 
pas que connecti el que l’AP-7 divideix, cal 
unir la zona de la mar amb l’interior».
 La circulació a l’AP-7, després de l’alli·
berament del peatge, ha augmentat un 
40%,  el que significa 10.000 vehicles més 
que circulen per aquesta via.

Butlletí Setmanal n. 425/  3 de març de 2023
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    AP-7.

El tram ebrenc de l'AP-7 tindrà un 
tercer carril des de l'Hospitalet de 
l'Infant fins a Amposta

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

El Ministeri de Transports licita la redacció del projecte per fer el tercer carril per un valor de prop 
de 4 MEUR i una duració de tres anys.
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La tenista calera Daniela Álvarez es va 
convertir diumenge 26 de febrer en la 
primera jugadora del Club de Tennis 
l’Ametlla de Mar que disputa una final 
del Circuit Promeses Terres de l’Ebre. 
En la primera prova que es va disputar a 
les pistes del C.T.P Serramar d’Alcanar, 
la jugadora calera va perdre la final, en 
categoria benjamí, contra la jugadora 
Laura Capilla, del C.T Lleida, per 4/0 i 
4/1.
 Dissabte 25 de febrer es va celebrar 
la 3a jornada de la Lliga Supertennis Ter·
res de l’Ebre a les pistes del CEM la Cala. 
A part de l’equip local, que va participar 
amb l’Abril Gonzalvo, l’Edgar Aliau, Marc 
Pijuan i Arnau Estrada, hi van participar 
el Tennis Racket de Deltebre i l’U.J Ullde·
cona. En la jornada hi van participar una 
vintena de joves jugadors.

Daniela Álvarez, 
subcampiona del 
Circuit Promeses de 
Tenis

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:
≈11 h INFANTIL Cala – Ascó
≈11 h PREBENJAMÍ Cala – Mora la Nova

Diumenge:
≈11:30 h VETERANS Cala - Roquetes       

1a victòria de l'infantil 
en una jornada positiva 
pel futbol base calero

El Juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla de 
Mar va deixar escapar dos punts contra 
tot pronòstic del camp de la Cala, després 
d'empatar 1-1 davant de l'Arnes. Denís 
Margalef va fer l'únic gol calero. Ara són 
4ts amb 27 punts.
 Quant al Cadet, va aconseguir una tre·
ballada victòria per 3 a 1 davant de l'Arnes. 
Als caleros, que van obrir la llauna ben aviat 
amb un gol de Jahvè Moreso, els va costar 
matar el partit. Tot i que Genís Margalef va 
fer el segon a la represa, un gol visitant va 
portar el neguit fins que al 74, Unai Costa 
va fer el 3 a 1 definitiu. Tres punts que valen 
per continuar al capdavant de la classifica·

ció amb 49 punts.
 L'Infantil va obtenir la primera victòria 
de la temporada. Els de l'Ametlla de Mar es 
van avançar en el marcador al primer minut 
de partit amb un gol de Genís Nolla. Tot i 
que l'Alcanar va empatar al final del partit, 
els caleros van fer un segon gol de penal, 
convertit per Genís Nolla abans del xiulet de 
l'àrbitre. Segueixen a l'última posició amb 7 
punts. 
 Per últim i en futbol escolar, el Benjamí 
Llobarrets va perdre per 0 a 4 davant del 
Jesús i Maria blanc. 

Divendres:
≈ 17 h - Enterrament de la sardina 
biodegradable al Port de Marina Sant Jordi.
Diumenge:
≈ 12 h - Tertúlia de l’Ateneu Calero al CIP, 
sobre Feminismes, amb la participació de Lilit 
Bardí, Noemí Llambrich i Mar Lleixà.

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

Derrotes del Pàdel en el doble enfrontament amb 
el Serramar
L'equip A del Club Tennis l’Ametlla de Mar 
va perdre per 2 a 1 en el tanteig global, 
però va sumar un punt que els permet 
mantenir-se en zona de play-off. La pa-
rella Antonio Callau i Ivan Fernández va 
guanyar per un doble 6/2. Marc Medrano 
i Albert Bardí van perdre 6/7, 6/3 i 3/6. I 
Aleix Cespedes i Sergi Callau van perdre 
6/2, 3/6 i 3/6. Els de l'Ametlla de Mar són 
3rs amb 5 punts i es mantenen en zona de 
Play-off. Diumenge descansen.
 Pel que fa al B, va perdre per 3 a 0 a les 

pistes del Serramar B. La parella Joaquim 
Peña i Ivan Ferreiro va perdre 6/1 i 6/2. Ma·
nuel Huamanchumo i Enric Vila va perdre 
6/2 i 6/4. I Albert Puell i Joan Reixach van 
perdre 6/2 i 6/0.
 Els de l'Ametlla de Mar segueixen cuers 
amb un sol punt a la classificació. Diumenge 
a les 10.15 h juguen a les pistes del Terres 
de l'Ebre C de la Ràpita.
 Pel que fa a l'equip femení, aquesta set·
mana va descansar i diumenge a les 12 h 
juguen a les pistes del Serramar B d'Alcanar.

Representació calera als partits de les seleccions 
de veterans
Jugadors de l'Agrupació de Veterans de 
l'Ametlla de Mar, van participar el passat 
dissabte dia 25 de febrer als partits de 
les seleccions de veterans del Baix Ebre i 
Montsià que es va disputar a l’Aldea.
 L'equip de futbol de l'Agrupació de Ve·
terans de l'Ametlla de Mar va aportar cinc 
jugadors, Miguel i Pato a la selecció del baix 
Ebre que va disputar el partit de futbol 7 
per a majors de quaranta-cinc anys i Brice, 
Doudou i Julián a la selecció del Baix Ebre 

que va disputar el partit de futbol 11.
A més, l'entrenador Joan Pere Llambrich 
també va formar part del cos tècnic del 
combinat comarcal.
 El resultat del partit de futbol 11 entre 
la selecció del Baix Ebre i la del Montsià, va 
ser d'empat a 1, mentre que el resultat del 
partit de futbol 7 va ser d'empat a 3.
 Els veterans de la Cala juguen aquest 
diumenge a les 11.30 h a casa davant del 
roquetenc.

El Mora d’Ebre posarà a prova el lideratge del bàsquet calero al Galetet
El Club Bàsquet l’Ametlla de Mar rebrà 
com a líder al Club Bàsquet Mora d’Ebre, 
un equip sempre complicat al qual els ca-
leros van guanyar a domicili a la primera 
volta. Així i tot, la seva classificació és 
enganyosa, ja que, tot i estar 7è amb 19 

punts, és l’equip que menys partits ha dis-
putat fins al moment, amb dos i tres par-
tits menys que la majoria. 
 Quant als de l’Ametlla de Mar són líders 
amb 23 punts i amb un partit menys dispu·
tat. 

 Cal recordar que els caleros al seu últim 
partit van guanyar el Pare Manyanet Reus 
B per 84 a 70, mentre que el passat cap de 
setmana van tenir jornada de descans.
 El partit, que es disputarà al Galetet està 
previst diumenge a les 18.15 h. 


