
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a tra-
vés de l’Àrea Municipal de Turisme, ha 
presentat un Pla de Sostenibilitat Turís-
tica, a la convocatòria extraordinària del 
Programa 2023 de la ‘Secretaria de Esta-
do de Turismo’, finançat al 100 % per la 
Unió Europea (Next Generation). El Pla  
recull diferents projectes inspirats majo-
ritàriament en l’estudi del Pla Estratègic, 
elaborat el 2021.
 L’Ametlla de Mar ha estat treballant 
amb un pla per adherir-se a uns ajuts euro-
peus destinats a municipis de sol i platja i 
valorat en 2,6 milions d’euros. 
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, apunta que «l'atorgament d'aquests 
ajuts suposaria una injecció econòmica molt 
important per promoure noves activitats tu-
rístiques que es podrien desenvolupar dins de 
tres anualitats».
 El pla té la voluntat de promoure un 
model de desenvolupament turístic soste-
nible, competitiu i intel·ligent que permeti 
consolidar l’excel·lència de l'Ametlla de Mar 
com a destinació vacacional de sol i platja 
no massificada, amb una costa verge na-

tural i diversificar l'oferta cap a un turisme 
regeneratiu vinculat al mar, la pesca, la gas-
tronomia i el patrimoni mariner.
 Les actuacions projectades en aquest 
pla estan integrades en 4 eixos diferents.  
 En l’àmbit de la transició verda i soste-
nible hi ha contemplades actuacions, com 
d’adequació del pàrquing d’accés al munici-
pi per acollida de visitants i autocaravanes 
amb itineraris d’ombra i l’adquisició d’un 
vaixell de gestió i neteja del litoral.
 Un altre eix se centra en la millora de 
l’eficiència energètica i hi ha proposades 
actuacions, com la millora de les vies per fer 
itineraris ciclables i l’adquisició d’un vehicle 
turístic elèctric de connexió entre el nucli, 
les cales i les urbanitzacions.
 En l’àmbit de la transició digital es con-
templa la creació de material digital en pro-
jectes vinculats a la mar, al patrimoni i a la 
costa. I per últim, en l’eix de la competiti-
vitat es volen impulsar productes turístics 
relacionats amb el GR-92 i crear un parc 
subaquàtic per fomentar immersions.
 La regidora de Turisme, Maite Boque-
ra, remarca que «els projectes són fruit de 

l’estudi que es va fer conjuntament amb els 
diferents agents socioeconòmics del poble».
 El Pla es va presentar el passat 6 de 
març i pròximament, cap a la primavera, 
sortirà la resolució dels ajuts. 
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    Cala Calafató.

Es presenta el Pla Sostenibilitat 
Turística de l’Ametlla de Mar en 
una convocatòria d’ajuts europeus

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

En el cas que es concedeixi l’ajut finançat al 100 %, serà una injecció econòmica molt important al 
municipi per promoure un model de desenvolupament turístic sostenible competitiu i intel·ligent.
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La secció de Gimnàstica Rítmica de 
l'AME de l'Ametlla de Mar va aconse-
guir pujar 5 vegades al podi en el trans-
curs de la 2a jornada de la Lliga Inter 
Comarcal de les Terres de l'Ebre cele-
brada el passat 4 de març a la Sénia. 
 Leyre Farnós va quedar 2a en aleví 
nivell B i Mar Reverté es va classificar a 
la 3a posició. En benjamí nivell B, Carla 
Monforte va pujar al 3r lloc del podi, Inés 
Calleja 7a, Aina Brull 8a i Rocio Repeto 
9a. A prebenjamí nivell B, Aina Llambrich 
va quedar 3a i el conjunt prebenjamí 
nivell B es va classificar 3r. Berta Martí 
i Clàudia Solé 4a i 5a posició a infantil 
nivell B. Irene Escoda va quedar 5a a in-
fantil nivell A i Marta Alcantara la 17 en 
aleví nivell A. 

5 podis de la rítmica 
a l'intercomarcal de 
la Sénia

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

L’esport a La Cala

Dissabte 
Camp d'Esports
≈9 h ALEVÍ La Cala – Amposta
≈10.30 h CADET La Cala – Ebre Escola
≈16 h 4a CATALANA La Cala B -Tivenys
Poliesportiu Municipal:
≈ 9 h Open TGN Avançat de Patinatge.
Piscina cem La Cala:
≈10 h 2a fase Campionat Comarcal de Natació

Diumenge:
Poliesportiu Municipal:
≈ 09.45 Open TGN Avançat de Patinatge.

La victòria del Cadet 
a Camarles salva la 
jornada del futbol base

El juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla de Mar 
va perdre 4 a 2 a Camarles davant del 
Futbol Formatiu Terres de l'Ebre. Els de 
l'Ametlla de Mar ocupen la 4a posició a la 
classificació amb 27 punts. 
 Per la seva part, el cadet va golejar 0 a 
9 al Camarles a domicili. Els de l'Ametlla de 
Mar ja guanyaven 0 a 3 als 5 minuts de joc. 
Dissabte juguen a casa a les 10.30 h davant 
de l’Ebre Escola. 
 Quant a l'infantil, va perdre per 0 a 1 
davant de l’Ascó. Segueixen a la cua però 
millorant sensacions. Dissabte a les 12.30 
h juguen a Tortosa davant de l’Ebre Escola.  

 L'Aleví, Tot i avançar-se en el marcador, 
va acabar perdent per 6 a 4. Són 7ns amb 
18 punts. Dissabte a les 9 h juguen a casa 
amb l’Amposta. 
 En futbol escolar, el benjamí Llobarrets 
va perdre 6 a 3 davant de l’Arnes B. Els ca-
leros es mantenen 4ts amb 10 punts. Dis-
sabte a les 10 h juguen al camp de l’Aldea. 
El prebenjamí Seitonillos va perdre 1 a 5 da-
vant el Mora la Nova blau. Els de l'Ametlla 
de Mar segueixen 6ns amb 3 punts. Diu-
menge a les 10.30 h juguen al Tortosa. 

Dissabte:
≈ 11 h - Neteja de platges de la mà de 
Graëllsia, a la platja Santes Creus.
≈ 22.30 h - Ball amb Duo A Tempo, a la Sala 
SCER.
Fins al 12 de març:
≈ Jornades Gastronòmiques de la Galera.
Fins al 19 de març:
≈ Ruta Tapes Tot s'hi Val. 
Consulta a www.visitametllademar.com/

El Bàsquet l'Ametlla de Mar s'imposa al Mora 
d'Ebre 94 a 70 
El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va fer 
diumenge un pas més en el seu objectiu 
de quedar primer de la 1a fase de la lliga, 
després de derrotar amb claredat al Club 
Bàsquet Mora d'Ebre per 94 a 70. 
 Els de l'Ametlla de Mar, van arriba a un 
màxim avantatge de 32 punts, tot i que en 
l'últim quart es van dedicar a controlar les 
diferències que al final van ser de 24 punts. 
 Els caleros van fonamentar el triomf en 
part a l'encert des de la línia de tres punts, 

convertint fins a 11 llançaments. Els cale-
ros van fer un partit molt fluid en atac, ja 
que a més dels 26 punts de Pol Aguado 
com a màxim anotador, cal destacar els 21 
punts de Domènec Duran i els 20 punts de 
Guillem Mayor. 
 Els de l'Ametlla de Mar són líders amb 
25 punts empatats amb l'Alcover, però amb 
un partit menys disputat. 
 Aquest diumenge ells caleros recupera-
ran el partit ajornat al Reus Ploms. 

Primera victòria de 
l’equip femení a la 
lliga de pàdel 
El passat cap de setmana es va produir la 
primera victòria de l’equip federat de pà-
del femení del Club de Tennis de l’Ametlla 
de Mar, que es va imposar a les pistes del 
Serramar B d’Alcanar per un contundent 
0 a 3. 
 Àngels Martí i Elena Paun van guanyar 
2/6 i 0/6, Mònica Llambich i Ariadna Gi-
meno van guanyar 3/6 i 2/6 i Laia Martí i 
Montse Bayarri es van apuntar la victòria 
per 0/6 i 1/6 
 Les caleres ocupen la 7a posició de la 

classificació amb 3 punts.  
 L’equip B que juga a la 4a Catalana va 
perdre per 2 a 1 a la Ràpita davant del Club 
Terres de l’Ebre C. La parella Manuel Hu-
amanchumo i Jordi Bardí es van imposar 
3/6 i 1/6. Robert Ferreiro i Sergio Coll van 
perdre 6/1 i 6/0 i Joaquim Peña i Enric Vila 
van perdre en tres sets 6/7, 6/3 i 6/3. 
 L’equip B  segueix cuer a la classificació 
amb 2 punts.  

Els veterans de la Cala planten cara al Roquetenc 
L'Agrupació de Veterans de l'Ametlla de 
Mar va empatar diumenge a 1 gol davant 
del Roquetenc, un dels equips favorits de 
l'actual Lliga de Veterans de les Terres de 
l'Ebre. En aquesta ocasió, els veterans cale-

ros van ser capaços de dominar i ser superi-
ors en algunes fases del partit. Julian va ser 
l’autor del gol de l’empat a la segona part, 
després que els roquetencs s’avancessin al 
primer temps 

 En una temporada molt discreta i afec-
tats per moltes lesions, els de l'Ametlla de 
Mar estan a la 7a posició de la classificació 
amb 11 punts i el pròxim partit visiten el 
camp de l'Amposta, un altre dels favorits. 



Fins al 20 de març, les famílies ja poden fer 
la preinscripció dels seus fills/es pel curs 
vinent, en educació infantil i primària a 
l’Escola Sant Jordi i en educació secundà-
ria a l'Institut Candelera. Cal que facin el 
tràmit, els alumnes que han de començar 
educació infantil o bé els nous alumnes; la 
resta d’alumnat no, ja que la matrícula es fa 
de manera automàtica.
 La preinscripció es pot fer de dues mane-
res, per sol·licitud electrònica o amb suport 
informàtic, les dues es fan en línia, telemà-

ticament. Per fer la sol·licitud electrònica cal 
tenir identificació ‘ideCat mòbil’ o ‘clave’ i 
per la sol·licitud amb suport informàtic, cal 
tenir la documentació necessària escanejada 
a l’ordinador.
 Un dels requisits per fer el tràmit és 
fer constar el número d’identificació de 
l’alumne/a que proporcionarà l’escola on 
està matriculat. La directora de l’Escola Sant 
Jordi, Fàtima Garcia, destaca que «és molt 
important fer la preinscripció dins al termini».
 Per més informació, les famílies es poden 

dirigir a l’escola presencialment o bé consul-
tar els passos i requisits de preinscripció al 
web del centre.
 Pel que fa a la preinscripció de Batxi-
llerat serà del 20 al 26 d’abril i la de cicles 
formatius de grau mitjà, del 12 al 18 d’abril 
del 2023 per als alumnes amb continuïtat 
d’escolarització i del 9 al 15 de maig per a la 
restat d’alumnat.

D E S T A Q U E M S’obre el període de preinscripció pel curs 2023-
2024 a l'Escola Sant Jordi i a l'Institut Candelera

de C O M U N I C A T S

La SCER de l’Ametlla de Mar encetarà, 
aquest dissabte 11 de març a la nit, el pro-
grama de sessions de ball a la Sala. El duet 
‘A Tempo’ serà l’encarregat d’amenitzar mu-
sicalment aquesta primera sessió.
 La Societat ja té preparada tota la progra-
mació d’aquest any, oferint una mitjana de 
dues sessions de ball mensuals, exceptuant 
els mesos de juliol i agost i adaptant les ses-
sions a la programació de les diferents activi-
tats que organitza l’entitat.
 Durant la darrera temporada, hi van par-
ticipar una mitjana de 70 o 80 persones per 
sessió, arribant a un centenar de persones en 

algunes ocasions.
 L’entrada pels socis és de 6 € i de 8 € pels 
no socis. L’entrada inclou una tira pel sorteig 
d’un pernil i una degustació de pastes i cava.
 A banda de les sessions de ball, un altre 
dels projectes amb els quals està treballant 
l’entitat és l’organització d’alguna sessió mu-
sical o festa per als joves d’edat preadoles-

Comencen les sessions de ball a la Sala SCER amb 
el duet ‘A Tempo’

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
16.30 h al camp del Roquetenc. Els caleros, 
que venen de perdre amb el filial de la Ra-
pitenca, volen mantenir-se en la lluita per 
la segona posició. 
 El camp del Roquetenc és sempre un 
camp molt complicat pels caleros, donat que 
al ser de gespa natural i no estar en molt 
bones condicions, els costa adaptar-se. Els 
de l'Ametlla de Mar viatgen amb les baixes 
entre d'altres de Moha i ErikDevadip.  
 Els caleros són 3rs amb 41 punts i els 
roquetencs 7ns amb 27. 
 L'Ametlla de Mar va perdre dissabte per 
2 a 0 al camp del filial de la Rapitenca, po-
sant fi a una ratxa de cinc victòries conse-

cutives i deixan escapar la segona posició. 
Tot i que van disposar d'ocasions i pals per 
poder marcar, els caleros van estar negats 
de cara a porta. Van merèixer més i fins i tot 
van demanar dos clars penals. 
 Per la seva part, el filial de la Cala juga a 
casa aquest dissabte a les 16 h davant del 
Tivenys. Els de l'Ametlla de Mar arriben amb 
la moral alta després de superar a domicili 
al Mora d'Ebre. Els caleros tenen una nova 
oportunitat de donar una alegria a l'afició, en 
aquesta ocasió davant d'un rival de la zona 
mitjana.  
 El filial és 13è amb 15 punts i el Tivenys 
és 8è amb 31. 
 El filial va aconseguir diumenge la tan 
anhelada victòria al camp de l'històric Olím-
pic Mora d'Ebre. Els de l'Ametlla de Mar van 
començar perdent des de ben aviat, ja que 
al minut 7 encaixaven el primer i únic gol, tot 
i que Genís Consarnau contrarestava amb 
l'empat al minut 17. Temps de començar la 
segona part, Àlex Núñez va establir l'1 a 2 
resultat que ja no es mouria. 

El 1r equip de la Cala juga a Roquetes i el filial rep 
al Tivenys a casa 

E S P O R T S

La consellera d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat, Natàlia Mas, va visitar aquest 
dilluns l’Ametlla de Mar, aprofitant la pre-
sentació del projecte de pressupostos de 
la Generalitat al teixit institucional, econò-
mic i social de les Terres de l’Ebre, celebra-
da a Amposta.
 La visita de la consellera va consistir en la 
signatura del llibre d’honor i posteriorment, 
en una reunió amb l’alcalde Jordi Gaseni, per 
comentar els projectes impulsats a la pobla-
ció i alhora traslladar de primera mà, els nous 
comptes de Catalunya que beneficiaran els 
ciutadans del territori.
 Mas explica que «les inversions al territori 
augmenten un 36 % respecte a l’any passat» i 
destaca inversions com l’ampliació de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la Cinta, millores a 
l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i el nou 
projecte d'hospital a les Terres de l'Ebre. 

 

Per la seva banda, Gaseni apunta que «la vi-
sita de la consellera permet donar a conèixer 
els projectes amb els quals està treballant el 
municipi, com l’ampliació del Centre d’Atenció 
Primària, la millora en eficiència energètica a 
l’Institut o les noves depuradores».
 Després de la visita a l’Ametlla de Mar, la 
consellera es va traslladar a Tortosa, a la seu 
de Kronospan per conèixer l’empresa líder 
a nivell mundial en la fabricació de panells 
de fusta per al sector de la construcció i del 
moble. 

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, 
visita l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar se suma a la celebració 
del Dia Internacional de la Dona. L’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar de la mà del col·
lectiu feminista de la població, La Deska-
rada, va organitzar un acte a la plaça Nova, 
a partir de les 10 h i fins a les 13 h. A més, 
la Cala Ràdio també va preparar un debat 
amb dones de la mar pel programa ‘Arran 
de Mar’.
 L’acte institucional va consistir amb la 
lectura del manifest i posteriorment, la Des-
karada va instal·lar una paradeta amb merc-
handising del col·lectiu.
 La regidora  de Benestar Social, Família 
i Igualtat, Mayte Puell, remarca que «el 8M 
és una jornada de reivindicació conjunta de 

dones i també d’homes».
 Per la seva banda, l’Ateneu Calero ja va 
commemorar el 8M, el passat diumenge, al 
Centre d’Interpretació de la Pesca, on es va 
dur a terme una taula rodona sobre femi-
nismes, amb la participació de la Lilit Bardí, 
dona trans activista local LGTBI+, l’activista 
del grup la Deskarada, Noemí Llambrich i la 
directora dels SSTT del Dept. d’Igualtat i Fe-
minismes a les Terres de l’Ebre, Mar Lleixà.
 Mentre que La Cala Ràdio aquest dime-
cres també va emetre el manifest llegit per 
Puell i Llambrich. I a la tarda, al programa 'Ar-
ran de Mar' va tenir lloc un debat en directe 
amb dones de la mar, on van intervenir Anna 
Altadill, la responsable de l’àrea no reglada 
de l’Escola NauticoPesquera, Isabel Betoret, 
secretària Confraria Pescadors Ametlla, Eli 
Bonfill, Copropietària de l’empresa de divul-
gació i serveis marins Plàncton i també di-
namitzadora de l’associació Dones de la Mar 
i Míriam Sirisi, Capitana del Port de Calafat. 
Es pot tornar escoltar a www.lacalartv.cat.

L’Ametlla de Mar commemora el Dia de la Dona

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una 
modificació del pla d’ajust pressupos-
tari per adherir·se a un crèdit valorat en 
1,5 milions d’euros i poder fer front a 
les obligacions pendents de pagaments 
a proveïdors, com són principalment 
l’adquisició definitiva dels terrenys del 
parc del Bon Repòs. Un crèdit a llarg 
termini fins a l’any 2035, al 3% i amb 
4 anys de carència, no es començarà a 
pagar fins d’aquí a 4 anys. 
 A banda del crèdit, la modificació su-
posarà reformes que caldrà aprovar, com 
la pujada de l’IBI, la taxa d’escombraries 
o altres impostos. Els punts han estat 
aprovats amb els vots positius d’ERC i els 
negatius de Junts per l’Ametlla, mentre 
que Entesa per la Cala i Ciutadans no han 
pogut assistir a la sessió.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi 
Gaseni, explica que «ens sobta que l’opo-
sició es pregunti perquè no s’han apujat 
els impostos durant els darrers mandats». 
Gaseni apunta que «han estat anys de 
crisi i s’han aprovat altres plans d’ajustos 
i no s'han apujat impostos». I afegeix que 
«va ser als anys quan governava l’oposició 
quan es va aprovar un pla de pagament a 
proveïdors d’11 milions d’euros, que els ca-
leros i les caleres encara avui paguem».
 Per la seva banda, la portaveu i regi-
dora de Junts per l’Ametlla, Eva del Amo, 
comenta que «recolzem que es demani un 
crèdit per poder pagar als proveïdors, però 
per això caldrà apujar impostos de cop i 
creiem que s’hauria pogut fer més progres-
sivament durant els 8 anys de govern».

El Ple aprova una 
modificació del pla 
d’ajust per disposar 
de finançament

▪ Salut informa que, amb motiu del Dia 
Mundial de l’Activitat Física, que tindrà lloc el 
6 d’abril, amb l’objectiu de promoure l'activitat 
física i reduir el sedentarisme com a eina de 
salut i benestar, s'ha elaborat una enquesta 
dirigida a la població que estarà disponible 
telemàticament fins al 26 de març (en 
català i en castellà). Es pot accedir a l'enllaç, 
a l'eBando.

▪ L'AME organitza un taller per Setmana 
Santa de gimnàstica rítmica, els dies 3,4,5 i 
6 d’abril de 9h a 13h al Poliesportiu Galetet. A 
partir dels 3 anys.
    
▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la de 
Joan Borges al C/ Pau Casals, 54. El  telèfon d' 
urgències és 608 93 55 76.

Dol per la mort de tres jugadors de la base 
del CF Camarles. Aquest diumenge a la tar-
da va tenir lloc un accident de trànsit a la 
TV·3022 al Perelló, que va acabar amb la 
vida de tres menors de Camarles, mentre 
que una quarta persona va resultar ferida 
crítica, segons va informar el Servei Català 
del Trànsit.
 Els quatre adolescents, integrants de 

l’equip juvenil del Camarles CF, anaven di-
recció Pinell de Brai, per veure un partit de 
futbol del filial de Camarles CF contra el Pi-
nell CF, un partit que va quedar suspès cap 
a la mitja part, quan els equips es van assa-
bentar de la notícia.
 Els missatges de condol a les xarxes so-
cials entre els clubs i associacions esportives 
s’han repetit des que es va conèixer la notí-

cia. La Federació Catalana de Futbol i tam-
bé altres entitats de tot el territori, com el 
SCER Futbol La Cala o l’Ateneu Calero, han 
mostrat el seu condol, a través de les xarxes 
socials, per la mort dels joves.
 Amb aquestes ja són més d'una vintena 
de persones que han perdut la vida en ac-
cident de trànsit a les carreteres catalanes 
aquest 2023.

Conmoció arreu del territori per la mort de tres adolescents de Camarles

Policies participen a 
una cursa solidària 
pels xiquets que 
pateixen l’alteració 
cromosòmica 15 Q
Policies caleros i agents d'altres cossos 
participen aquest divendres, en el rep-
te solidari #repte15Q, corrent pel GR·
92. Es tracta d'una cursa sense pausa 
formada per equips de relleus de dife-
rents cossos policials que vol recorre 
7.000 km per tot el territori nacional, el 
que suposaria batre un rècord Guinness.
 El traçat que passa pel territori són 
73 km seguint pel GR-92 des del Riu 
Sènia i Cases d'Alcanar fins l'Ametlla de 
Mar. A cada etapa hi ha un corredor ofi-
cial que portarà el testimoni de la prova, 
uns ninotets que simbolitzen els nens i 
les nenes afectats pel 15Q.
 Està previst que, a l'Ametlla de Mar, 
el corredor estigui a mig matí. 
 Hi participaran mossos, policies lo-
cals i guàrdies civils.



Fins al 20 de març, les famílies ja poden fer 
la preinscripció dels seus fills/es pel curs 
vinent, en educació infantil i primària a 
l’Escola Sant Jordi i en educació secundà-
ria a l'Institut Candelera. Cal que facin el 
tràmit, els alumnes que han de començar 
educació infantil o bé els nous alumnes; la 
resta d’alumnat no, ja que la matrícula es fa 
de manera automàtica.
 La preinscripció es pot fer de dues mane-
res, per sol·licitud electrònica o amb suport 
informàtic, les dues es fan en línia, telemà-

ticament. Per fer la sol·licitud electrònica cal 
tenir identificació ‘ideCat mòbil’ o ‘clave’ i 
per la sol·licitud amb suport informàtic, cal 
tenir la documentació necessària escanejada 
a l’ordinador.
 Un dels requisits per fer el tràmit és 
fer constar el número d’identificació de 
l’alumne/a que proporcionarà l’escola on 
està matriculat. La directora de l’Escola Sant 
Jordi, Fàtima Garcia, destaca que «és molt 
important fer la preinscripció dins al termini».
 Per més informació, les famílies es poden 

dirigir a l’escola presencialment o bé consul-
tar els passos i requisits de preinscripció al 
web del centre.
 Pel que fa a la preinscripció de Batxi-
llerat serà del 20 al 26 d’abril i la de cicles 
formatius de grau mitjà, del 12 al 18 d’abril 
del 2023 per als alumnes amb continuïtat 
d’escolarització i del 9 al 15 de maig per a la 
restat d’alumnat.

D E S T A Q U E M S’obre el període de preinscripció pel curs 2023-
2024 a l'Escola Sant Jordi i a l'Institut Candelera

de C O M U N I C A T S

La SCER de l’Ametlla de Mar encetarà, 
aquest dissabte 11 de març a la nit, el pro-
grama de sessions de ball a la Sala. El duet 
‘A Tempo’ serà l’encarregat d’amenitzar mu-
sicalment aquesta primera sessió.
 La Societat ja té preparada tota la progra-
mació d’aquest any, oferint una mitjana de 
dues sessions de ball mensuals, exceptuant 
els mesos de juliol i agost i adaptant les ses-
sions a la programació de les diferents activi-
tats que organitza l’entitat.
 Durant la darrera temporada, hi van par-
ticipar una mitjana de 70 o 80 persones per 
sessió, arribant a un centenar de persones en 

algunes ocasions.
 L’entrada pels socis és de 6 € i de 8 € pels 
no socis. L’entrada inclou una tira pel sorteig 
d’un pernil i una degustació de pastes i cava.
 A banda de les sessions de ball, un altre 
dels projectes amb els quals està treballant 
l’entitat és l’organització d’alguna sessió mu-
sical o festa per als joves d’edat preadoles-

Comencen les sessions de ball a la Sala SCER amb 
el duet ‘A Tempo’

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
16.30 h al camp del Roquetenc. Els caleros, 
que venen de perdre amb el filial de la Ra-
pitenca, volen mantenir-se en la lluita per 
la segona posició. 
 El camp del Roquetenc és sempre un 
camp molt complicat pels caleros, donat que 
al ser de gespa natural i no estar en molt 
bones condicions, els costa adaptar-se. Els 
de l'Ametlla de Mar viatgen amb les baixes 
entre d'altres de Moha i ErikDevadip.  
 Els caleros són 3rs amb 41 punts i els 
roquetencs 7ns amb 27. 
 L'Ametlla de Mar va perdre dissabte per 
2 a 0 al camp del filial de la Rapitenca, po-
sant fi a una ratxa de cinc victòries conse-

cutives i deixan escapar la segona posició. 
Tot i que van disposar d'ocasions i pals per 
poder marcar, els caleros van estar negats 
de cara a porta. Van merèixer més i fins i tot 
van demanar dos clars penals. 
 Per la seva part, el filial de la Cala juga a 
casa aquest dissabte a les 16 h davant del 
Tivenys. Els de l'Ametlla de Mar arriben amb 
la moral alta després de superar a domicili 
al Mora d'Ebre. Els caleros tenen una nova 
oportunitat de donar una alegria a l'afició, en 
aquesta ocasió davant d'un rival de la zona 
mitjana.  
 El filial és 13è amb 15 punts i el Tivenys 
és 8è amb 31. 
 El filial va aconseguir diumenge la tan 
anhelada victòria al camp de l'històric Olím-
pic Mora d'Ebre. Els de l'Ametlla de Mar van 
començar perdent des de ben aviat, ja que 
al minut 7 encaixaven el primer i únic gol, tot 
i que Genís Consarnau contrarestava amb 
l'empat al minut 17. Temps de començar la 
segona part, Àlex Núñez va establir l'1 a 2 
resultat que ja no es mouria. 

El 1r equip de la Cala juga a Roquetes i el filial rep 
al Tivenys a casa 

E S P O R T S

La consellera d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat, Natàlia Mas, va visitar aquest 
dilluns l’Ametlla de Mar, aprofitant la pre-
sentació del projecte de pressupostos de 
la Generalitat al teixit institucional, econò-
mic i social de les Terres de l’Ebre, celebra-
da a Amposta.
 La visita de la consellera va consistir en la 
signatura del llibre d’honor i posteriorment, 
en una reunió amb l’alcalde Jordi Gaseni, per 
comentar els projectes impulsats a la pobla-
ció i alhora traslladar de primera mà, els nous 
comptes de Catalunya que beneficiaran els 
ciutadans del territori.
 Mas explica que «les inversions al territori 
augmenten un 36 % respecte a l’any passat» i 
destaca inversions com l’ampliació de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la Cinta, millores a 
l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i el nou 
projecte d'hospital a les Terres de l'Ebre. 

 

Per la seva banda, Gaseni apunta que «la vi-
sita de la consellera permet donar a conèixer 
els projectes amb els quals està treballant el 
municipi, com l’ampliació del Centre d’Atenció 
Primària, la millora en eficiència energètica a 
l’Institut o les noves depuradores».
 Després de la visita a l’Ametlla de Mar, la 
consellera es va traslladar a Tortosa, a la seu 
de Kronospan per conèixer l’empresa líder 
a nivell mundial en la fabricació de panells 
de fusta per al sector de la construcció i del 
moble. 

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, 
visita l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar se suma a la celebració 
del Dia Internacional de la Dona. L’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar de la mà del col·
lectiu feminista de la població, La Deska-
rada, va organitzar un acte a la plaça Nova, 
a partir de les 10 h i fins a les 13 h. A més, 
la Cala Ràdio també va preparar un debat 
amb dones de la mar pel programa ‘Arran 
de Mar’.
 L’acte institucional va consistir amb la 
lectura del manifest i posteriorment, la Des-
karada va instal·lar una paradeta amb merc-
handising del col·lectiu.
 La regidora  de Benestar Social, Família 
i Igualtat, Mayte Puell, remarca que «el 8M 
és una jornada de reivindicació conjunta de 

dones i també d’homes».
 Per la seva banda, l’Ateneu Calero ja va 
commemorar el 8M, el passat diumenge, al 
Centre d’Interpretació de la Pesca, on es va 
dur a terme una taula rodona sobre femi-
nismes, amb la participació de la Lilit Bardí, 
dona trans activista local LGTBI+, l’activista 
del grup la Deskarada, Noemí Llambrich i la 
directora dels SSTT del Dept. d’Igualtat i Fe-
minismes a les Terres de l’Ebre, Mar Lleixà.
 Mentre que La Cala Ràdio aquest dime-
cres també va emetre el manifest llegit per 
Puell i Llambrich. I a la tarda, al programa 'Ar-
ran de Mar' va tenir lloc un debat en directe 
amb dones de la mar, on van intervenir Anna 
Altadill, la responsable de l’àrea no reglada 
de l’Escola NauticoPesquera, Isabel Betoret, 
secretària Confraria Pescadors Ametlla, Eli 
Bonfill, Copropietària de l’empresa de divul-
gació i serveis marins Plàncton i també di-
namitzadora de l’associació Dones de la Mar 
i Míriam Sirisi, Capitana del Port de Calafat. 
Es pot tornar escoltar a www.lacalartv.cat.

L’Ametlla de Mar commemora el Dia de la Dona

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una 
modificació del pla d’ajust pressupos-
tari per adherir·se a un crèdit valorat en 
1,5 milions d’euros i poder fer front a 
les obligacions pendents de pagaments 
a proveïdors, com són principalment 
l’adquisició definitiva dels terrenys del 
parc del Bon Repòs. Un crèdit a llarg 
termini fins a l’any 2035, al 3% i amb 
4 anys de carència, no es començarà a 
pagar fins d’aquí a 4 anys. 
 A banda del crèdit, la modificació su-
posarà reformes que caldrà aprovar, com 
la pujada de l’IBI, la taxa d’escombraries 
o altres impostos. Els punts han estat 
aprovats amb els vots positius d’ERC i els 
negatius de Junts per l’Ametlla, mentre 
que Entesa per la Cala i Ciutadans no han 
pogut assistir a la sessió.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi 
Gaseni, explica que «ens sobta que l’opo-
sició es pregunti perquè no s’han apujat 
els impostos durant els darrers mandats». 
Gaseni apunta que «han estat anys de 
crisi i s’han aprovat altres plans d’ajustos 
i no s'han apujat impostos». I afegeix que 
«va ser als anys quan governava l’oposició 
quan es va aprovar un pla de pagament a 
proveïdors d’11 milions d’euros, que els ca-
leros i les caleres encara avui paguem».
 Per la seva banda, la portaveu i regi-
dora de Junts per l’Ametlla, Eva del Amo, 
comenta que «recolzem que es demani un 
crèdit per poder pagar als proveïdors, però 
per això caldrà apujar impostos de cop i 
creiem que s’hauria pogut fer més progres-
sivament durant els 8 anys de govern».

El Ple aprova una 
modificació del pla 
d’ajust per disposar 
de finançament

▪ Salut informa que, amb motiu del Dia 
Mundial de l’Activitat Física, que tindrà lloc el 
6 d’abril, amb l’objectiu de promoure l'activitat 
física i reduir el sedentarisme com a eina de 
salut i benestar, s'ha elaborat una enquesta 
dirigida a la població que estarà disponible 
telemàticament fins al 26 de març (en 
català i en castellà). Es pot accedir a l'enllaç, 
a l'eBando.

▪ L'AME organitza un taller per Setmana 
Santa de gimnàstica rítmica, els dies 3,4,5 i 
6 d’abril de 9h a 13h al Poliesportiu Galetet. A 
partir dels 3 anys.
    
▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la de 
Joan Borges al C/ Pau Casals, 54. El  telèfon d' 
urgències és 608 93 55 76.

Dol per la mort de tres jugadors de la base 
del CF Camarles. Aquest diumenge a la tar-
da va tenir lloc un accident de trànsit a la 
TV·3022 al Perelló, que va acabar amb la 
vida de tres menors de Camarles, mentre 
que una quarta persona va resultar ferida 
crítica, segons va informar el Servei Català 
del Trànsit.
 Els quatre adolescents, integrants de 

l’equip juvenil del Camarles CF, anaven di-
recció Pinell de Brai, per veure un partit de 
futbol del filial de Camarles CF contra el Pi-
nell CF, un partit que va quedar suspès cap 
a la mitja part, quan els equips es van assa-
bentar de la notícia.
 Els missatges de condol a les xarxes so-
cials entre els clubs i associacions esportives 
s’han repetit des que es va conèixer la notí-

cia. La Federació Catalana de Futbol i tam-
bé altres entitats de tot el territori, com el 
SCER Futbol La Cala o l’Ateneu Calero, han 
mostrat el seu condol, a través de les xarxes 
socials, per la mort dels joves.
 Amb aquestes ja són més d'una vintena 
de persones que han perdut la vida en ac-
cident de trànsit a les carreteres catalanes 
aquest 2023.

Conmoció arreu del territori per la mort de tres adolescents de Camarles

Policies participen a 
una cursa solidària 
pels xiquets que 
pateixen l’alteració 
cromosòmica 15 Q
Policies caleros i agents d'altres cossos 
participen aquest divendres, en el rep-
te solidari #repte15Q, corrent pel GR·
92. Es tracta d'una cursa sense pausa 
formada per equips de relleus de dife-
rents cossos policials que vol recorre 
7.000 km per tot el territori nacional, el 
que suposaria batre un rècord Guinness.
 El traçat que passa pel territori són 
73 km seguint pel GR-92 des del Riu 
Sènia i Cases d'Alcanar fins l'Ametlla de 
Mar. A cada etapa hi ha un corredor ofi-
cial que portarà el testimoni de la prova, 
uns ninotets que simbolitzen els nens i 
les nenes afectats pel 15Q.
 Està previst que, a l'Ametlla de Mar, 
el corredor estigui a mig matí. 
 Hi participaran mossos, policies lo-
cals i guàrdies civils.



L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a tra-
vés de l’Àrea Municipal de Turisme, ha 
presentat un Pla de Sostenibilitat Turís-
tica, a la convocatòria extraordinària del 
Programa 2023 de la ‘Secretaria de Esta-
do de Turismo’, finançat al 100 % per la 
Unió Europea (Next Generation). El Pla  
recull diferents projectes inspirats majo-
ritàriament en l’estudi del Pla Estratègic, 
elaborat el 2021.
 L’Ametlla de Mar ha estat treballant 
amb un pla per adherir-se a uns ajuts euro-
peus destinats a municipis de sol i platja i 
valorat en 2,6 milions d’euros. 
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, apunta que «l'atorgament d'aquests 
ajuts suposaria una injecció econòmica molt 
important per promoure noves activitats tu-
rístiques que es podrien desenvolupar dins de 
tres anualitats».
 El pla té la voluntat de promoure un 
model de desenvolupament turístic soste-
nible, competitiu i intel·ligent que permeti 
consolidar l’excel·lència de l'Ametlla de Mar 
com a destinació vacacional de sol i platja 
no massificada, amb una costa verge na-

tural i diversificar l'oferta cap a un turisme 
regeneratiu vinculat al mar, la pesca, la gas-
tronomia i el patrimoni mariner.
 Les actuacions projectades en aquest 
pla estan integrades en 4 eixos diferents.  
 En l’àmbit de la transició verda i soste-
nible hi ha contemplades actuacions, com 
d’adequació del pàrquing d’accés al munici-
pi per acollida de visitants i autocaravanes 
amb itineraris d’ombra i l’adquisició d’un 
vaixell de gestió i neteja del litoral.
 Un altre eix se centra en la millora de 
l’eficiència energètica i hi ha proposades 
actuacions, com la millora de les vies per fer 
itineraris ciclables i l’adquisició d’un vehicle 
turístic elèctric de connexió entre el nucli, 
les cales i les urbanitzacions.
 En l’àmbit de la transició digital es con-
templa la creació de material digital en pro-
jectes vinculats a la mar, al patrimoni i a la 
costa. I per últim, en l’eix de la competiti-
vitat es volen impulsar productes turístics 
relacionats amb el GR-92 i crear un parc 
subaquàtic per fomentar immersions.
 La regidora de Turisme, Maite Boque-
ra, remarca que «els projectes són fruit de 

l’estudi que es va fer conjuntament amb els 
diferents agents socioeconòmics del poble».
 El Pla es va presentar el passat 6 de 
març i pròximament, cap a la primavera, 
sortirà la resolució dels ajuts. 

Butlletí Setmanal n. 426/  10 de març de 2023
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    Cala Calafató.

Es presenta el Pla Sostenibilitat 
Turística de l’Ametlla de Mar en 
una convocatòria d’ajuts europeus

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

En el cas que es concedeixi l’ajut finançat al 100 %, serà una injecció econòmica molt important al 
municipi per promoure un model de desenvolupament turístic sostenible competitiu i intel·ligent.
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La secció de Gimnàstica Rítmica de 
l'AME de l'Ametlla de Mar va aconse-
guir pujar 5 vegades al podi en el trans-
curs de la 2a jornada de la Lliga Inter 
Comarcal de les Terres de l'Ebre cele-
brada el passat 4 de març a la Sénia. 
 Leyre Farnós va quedar 2a en aleví 
nivell B i Mar Reverté es va classificar a 
la 3a posició. En benjamí nivell B, Carla 
Monforte va pujar al 3r lloc del podi, Inés 
Calleja 7a, Aina Brull 8a i Rocio Repeto 
9a. A prebenjamí nivell B, Aina Llambrich 
va quedar 3a i el conjunt prebenjamí 
nivell B es va classificar 3r. Berta Martí 
i Clàudia Solé 4a i 5a posició a infantil 
nivell B. Irene Escoda va quedar 5a a in-
fantil nivell A i Marta Alcantara la 17 en 
aleví nivell A. 

5 podis de la rítmica 
a l'intercomarcal de 
la Sénia

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

L’esport a La Cala

Dissabte 
Camp d'Esports
≈9 h ALEVÍ La Cala – Amposta
≈10.30 h CADET La Cala – Ebre Escola
≈16 h 4a CATALANA La Cala B -Tivenys
Poliesportiu Municipal:
≈ 9 h Open TGN Avançat de Patinatge.
Piscina cem La Cala:
≈10 h 2a fase Campionat Comarcal de Natació

Diumenge:
Poliesportiu Municipal:
≈ 09.45 Open TGN Avançat de Patinatge.

La victòria del Cadet 
a Camarles salva la 
jornada del futbol base

El juvenil de la S.C.E.R de l'Ametlla de Mar 
va perdre 4 a 2 a Camarles davant del 
Futbol Formatiu Terres de l'Ebre. Els de 
l'Ametlla de Mar ocupen la 4a posició a la 
classificació amb 27 punts. 
 Per la seva part, el cadet va golejar 0 a 
9 al Camarles a domicili. Els de l'Ametlla de 
Mar ja guanyaven 0 a 3 als 5 minuts de joc. 
Dissabte juguen a casa a les 10.30 h davant 
de l’Ebre Escola. 
 Quant a l'infantil, va perdre per 0 a 1 
davant de l’Ascó. Segueixen a la cua però 
millorant sensacions. Dissabte a les 12.30 
h juguen a Tortosa davant de l’Ebre Escola.  

 L'Aleví, Tot i avançar-se en el marcador, 
va acabar perdent per 6 a 4. Són 7ns amb 
18 punts. Dissabte a les 9 h juguen a casa 
amb l’Amposta. 
 En futbol escolar, el benjamí Llobarrets 
va perdre 6 a 3 davant de l’Arnes B. Els ca-
leros es mantenen 4ts amb 10 punts. Dis-
sabte a les 10 h juguen al camp de l’Aldea. 
El prebenjamí Seitonillos va perdre 1 a 5 da-
vant el Mora la Nova blau. Els de l'Ametlla 
de Mar segueixen 6ns amb 3 punts. Diu-
menge a les 10.30 h juguen al Tortosa. 

Dissabte:
≈ 11 h - Neteja de platges de la mà de 
Graëllsia, a la platja Santes Creus.
≈ 22.30 h - Ball amb Duo A Tempo, a la Sala 
SCER.
Fins al 12 de març:
≈ Jornades Gastronòmiques de la Galera.
Fins al 19 de març:
≈ Ruta Tapes Tot s'hi Val. 
Consulta a www.visitametllademar.com/

El Bàsquet l'Ametlla de Mar s'imposa al Mora 
d'Ebre 94 a 70 
El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va fer 
diumenge un pas més en el seu objectiu 
de quedar primer de la 1a fase de la lliga, 
després de derrotar amb claredat al Club 
Bàsquet Mora d'Ebre per 94 a 70. 
 Els de l'Ametlla de Mar, van arriba a un 
màxim avantatge de 32 punts, tot i que en 
l'últim quart es van dedicar a controlar les 
diferències que al final van ser de 24 punts. 
 Els caleros van fonamentar el triomf en 
part a l'encert des de la línia de tres punts, 

convertint fins a 11 llançaments. Els cale-
ros van fer un partit molt fluid en atac, ja 
que a més dels 26 punts de Pol Aguado 
com a màxim anotador, cal destacar els 21 
punts de Domènec Duran i els 20 punts de 
Guillem Mayor. 
 Els de l'Ametlla de Mar són líders amb 
25 punts empatats amb l'Alcover, però amb 
un partit menys disputat. 
 Aquest diumenge ells caleros recupera-
ran el partit ajornat al Reus Ploms. 

Primera victòria de 
l’equip femení a la 
lliga de pàdel 
El passat cap de setmana es va produir la 
primera victòria de l’equip federat de pà-
del femení del Club de Tennis de l’Ametlla 
de Mar, que es va imposar a les pistes del 
Serramar B d’Alcanar per un contundent 
0 a 3. 
 Àngels Martí i Elena Paun van guanyar 
2/6 i 0/6, Mònica Llambich i Ariadna Gi-
meno van guanyar 3/6 i 2/6 i Laia Martí i 
Montse Bayarri es van apuntar la victòria 
per 0/6 i 1/6 
 Les caleres ocupen la 7a posició de la 

classificació amb 3 punts.  
 L’equip B que juga a la 4a Catalana va 
perdre per 2 a 1 a la Ràpita davant del Club 
Terres de l’Ebre C. La parella Manuel Hu-
amanchumo i Jordi Bardí es van imposar 
3/6 i 1/6. Robert Ferreiro i Sergio Coll van 
perdre 6/1 i 6/0 i Joaquim Peña i Enric Vila 
van perdre en tres sets 6/7, 6/3 i 6/3. 
 L’equip B  segueix cuer a la classificació 
amb 2 punts.  

Els veterans de la Cala planten cara al Roquetenc 
L'Agrupació de Veterans de l'Ametlla de 
Mar va empatar diumenge a 1 gol davant 
del Roquetenc, un dels equips favorits de 
l'actual Lliga de Veterans de les Terres de 
l'Ebre. En aquesta ocasió, els veterans cale-

ros van ser capaços de dominar i ser superi-
ors en algunes fases del partit. Julian va ser 
l’autor del gol de l’empat a la segona part, 
després que els roquetencs s’avancessin al 
primer temps 

 En una temporada molt discreta i afec-
tats per moltes lesions, els de l'Ametlla de 
Mar estan a la 7a posició de la classificació 
amb 11 punts i el pròxim partit visiten el 
camp de l'Amposta, un altre dels favorits. 


