
El director general de Política Marítima i 
Pesca Sostenible, Sergi Tudela, va visitar 
divendres passat l’empresa aqüícola Acui-
delta de l’Ametlla de Mar per conèixer de 
primera mà les instal·lacions finançades 
amb ajuts provinents del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca.
	 En	 total	 el	 Departament,	 ha	 destinat	
més de 8,4 MEUR els darrers sis anys, dels 
quals 6 han estat per les dues empreses 
aqüícoles de l’Ametlla de Mar, la recent-
ment instal·lada que es dedica a la produc-
ció de llobarros i dorades, Acuidelta i la que 
es dedica a la tonyina roja, Grup Balfegó. 
Així ho explica el director Sergi Tudela, qui 
també remarca que «estem invertint forta-
ment en un pilar important de l'Economia 

Blava que és l'aqüicultura».
 La companyia Acuidelta preveu produir 
prop de 2.000 tones anuals de dorades i 
llobarros i pròximament, després de Setma-
na Santa, preveu obrir una nova nau per 
classificar	 el	 peix	 al	 polígon	 industrial	 les	
Creuetes, que comportarà un increment a 
la	plantilla.	
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, 
apunta que «l’obertura de la nova instal·lació 
és una oportunitat de treball i de futur».
	 La	 capacitat	 productiva	 de	 les	 instal·
lacions aqüícoles a la Cala, actualment amb 
7.400 tones autoritzades, converteixen 
aquest municipi en el principal punt de 
producció de peixos d’aqüicultura de Cata-
lunya.
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@lacalartv

   Fotografia feta a les piscifactories Acuidelta.

Les empreses d’aqüicultura de l’Ametlla 
de Mar reben més de 6 MEUR d’ajuts pel 
seu desenvolupament els darrers sis anys

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

Són bona part dels 8,4 MEUR que el Departament d’Acció Climà-
tica ha destinat pel desenvolupament de l’aqüicultura els darrers 
sis anys.
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Les Jornades de la 
Galera finalitzen amb 
prop de dos mil menús 
servits a La Cala

L’equip femení de pàdel del Club de 
Tennis de l’Ametlla de Mar va guanyar al 
Club Esportiu Amposta 2 a 1. Laia Mar-
tí i Àngels Martí van guanyar 6/4 i 6/2, 
Carmen Arjona i Jordina de Gràcia van 
perdre  3/6, 7/6 i 5/7 i Ariadna Gimeno 
i Elena Paun es van apuntar la victòria 
per 6/2 i 6/1. 
 L’equip A masculí que milita a la 3a 
Catalana va perdre per 2 a 1a les pistes 
del Club Pàdel Mora la Nova B. Ivan Fer-
nández i Aleix Cespedes van guanyar 0/6 
i	2/6.	Marc	Medrano	i	Miquel	Martí	van	
perdre 6/4 i 6/4 i Sergi Callau i Albert 
Bardí van perdre 6/3 i 6/3. 
 L’equip B masculí que juga a la 4a Ca-
talana va perdre per 2 a 1 amb el Club Es-
portiu	Amposta.	La	parella	Albnert	Puell	
i Sergio Coll va guanyar en tres sets 6/4, 
4/6 i 6/3. Jordi Nolla i Jonnhy Reixach 
van perdre 6/0, 0/6 i 1/6. I Jordi Bardí i 
Manuel Huamanchumo van perdre 1/6 i 
3/6.  

Segons victòria de 
l’equip femení a la 
lliga de pàdel 

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

L’esport a La Cala

Camp d'Esport:
Dissabte 
≈ 11 h Benjamí de la Cala – Arnes
≈ 12 h Infantil de la Cala -Jesús Catalonia
≈ 12 h Pre Benjamí de la Cala – Batea
Diumenge
≈ 11 h Veterans de la Cala - Canareu         
  
Poliesportiu Municipal:
Dissabte
≈18 h: Partits amistosos Hoquei Patins
Club Patí Ametlla de Mar- Club Patí Amposta
Diumenge:
≈18 h: Bàsquet La Cala - Reus Deportiu

El cadet cada cop més prop de la victòria final 

El cadet de l'AME de l'Ametlla de Mar se-
gueix ferm en el seu camí cap al campionat. 
L'Ebre Escola Esportiva es va avançar en el 
marcador, tot i que abans del descans, pri-
mer Genís Margalef i després Jahvè More-
so, posarien als caleros per davant. 
 A la segona part Moreso de nou va fer 
el gol de la tranquil·litat pels caleros. Genís 
Margalef	 encara	 tindria	 temps	 de	 fer	 dos	
gols més. Líders amb 55 punts, si guanyen 
dos	dels	tres	partits	que	els	queden,	seran	
campions de lliga. 
	 L'infantil	va	perdre	per	5	a	0	al	camp	de	

l'Ebre	Escola	Esportiva	de	Tortosa.	Seguiran	
cuers. 
 L'aleví va perdre per 0 a 5 davant de 
l'Amposta B, un resultat del tot injust pel 
que es va veure al damunt del terreny de 
joc. Seguiran a la 7a posició amb 18 punts.  
 El benjamí Llobarrets va golejar a l'Alde-
ana a domicili 1 a 9. De moment, són 4ts 
amb 13 punts.  
 El prebenjamí Seitonillos, va acabar per-
dent per 6 a 4 davant del Tortosa Ebre Roig. 
Seguirà a la 7a posició amb 3 punts després 
de	quatre	partits.	

Divendres:
≈ 17 h - 2n Mercat de segona mà al Centre 
Social Tres Cales.
Diumenge:
≈ 12 h - Dia Mundial de la Poesia, 
#domengedelAteneu a la Sala SCER.

Fins al 19 de març:
≈ Ruta Tapes Tot s'hi Val. 
Consulta a www.visitametllademar.com/

El bàsquet calero es classifica pel play-off 
d'ascens amb una nova victòria a Reus 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va fer un 
pas més cap al títol de lliga en guanyar a 
la pista dels Reus Ploms la Salle Negre per 
70 a 76. 
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	sortir	tous	
i els locals es van apuntar el primer parcial 

22 a 17, tot i que en el segon quart, els ca-
leros van aconseguir adreçar el rumb i mar-
xar al descans amb un empat a 37 punts. 
El tercer quart va ser un corró dels caleros 
que se'l van apuntar 5 a 23, tot i que en 
l'últim	parcial	van	temporitzar	amb	el	mar-
cador a favor. 
 Amb aquesta victòria, els caleros ja 
s'han	 classificat	 per	 disputar	 el	 play·off	
d'ascens. 
 Diumenge, els caleros juguen al Polies-
portiu	Municipal	Galetet	a	partir	de	les	18	
h	amb	el	Reus	Deportiu,	cuer	de	la	classifi-
cació. 

El Club Patí l'Ametlla 
de Mar torna 
d'Amposta amb dos 
podis 
En l'Open Promoció que es va disputar a 
la capital del Montsià, Maria Llaó i Noèlia 
Gallego del Club Patí l'Ametlla de Mar van 
assolir la 2a i la 3a posició en cadet N4.  
 En aleví N1, Clàudia Barrera va assolir 
la 10a posició, Enric Serrano 9è en benja-
mí N2, Aida Girol, 8a en benjamí N1 i Mia 
Llambrich 11a en prebenjamí N1. 
 Quant a l'Open Avançat que es va dis-
putar	al	Poliesportiu	Municipal	Galetet	de	
l'Ametlla de Mar, Hanna Pallarés en cadet 

N9,	es	va	classificar	la	10a.	
 Aquest dissabte dia 18 de març, el po-
liesportiu	 Galetet	 acollirà	 la	 1a	 Jornada	
Comarcal	dels	Jocs	Esportius	Escolars	de	
Catalunya. 
	 A	més,	dissabte	a	partir	de	les	18h	tin-
drà	 lloc	 al	Galetet	 una	 activitat	 d’hoquei	
patins	amb	la	participació	de	la	secció	d’ho-
quei	del	Club	Patí	l’Ametlla	de	Mar	i	el	Club	
Patí	Amposta.	

Bona nota de la natació calera al Campionat Comarcal  
La piscina del CEM la Cala va acollir aquest 
passat cap de setmana la segona fase del 
campionat comarcal de natació.  
 Els nostres nadadors i nadadores van 
classificar·se	 fins	 a	 28	 vegades	 entre	 els	

tres primers. Cal destacar els primers llocs 
dels relleus 4x25m en Benjamí i Aleví i el 
4x50 cadet.  
 Cal recordar que a diferència de tempo-
rades anteriors, només es confeccionaran 

podis	al	final	de	la	tercera	fase	en	funció	de	
la suma dels temps de les dues fases. 
 El pròxim 29 d’abril es disputarà la 3a 
fase a Tortosa, la qual valdrà per millorar 
temps i treure els podis.  

Diumenge passat van finalitzar les 
Jornades de la Galera, la cita gastro-
nòmica, que s’ha celebrat a les qua-
tre Viles Marineres de les Terres de 
l’Ebre, entre el 10 de febrer i el 12 de 
març. Concretament, els deu restau-
rants del municipi que han participat, 
han elaborat 1.964  menús.
 Les xifres són similars a l’any anteri-
or, quan es van assolir els 2.050 menús 
servits. La regidora de Turisme, Maite 
Boquera,	valora	molt	positivament	les	
jornades.
 Les següents Jornades seran les de 
la Tonyina Roja, entre el 28 d’abril i el 
14 de maig.



Dos alumnes de 1r de Batxibac i el profes-
sor i coordinador de projectes internacio-
nals, Javi Sánchez, es van traslladar dilluns 
a Madrid per participar en una trobada de 
centres amb la distinció Label France. De 
fet, l’Institut Candelera ha estat la repre-
sentació catalana dels tres únics centres 
que tenen aquesta distinció.
	 Del	13	al	15	de	març,	l’Institut	Français	
d’Espanya ha organitzat la primera trobada 
Generation	 LabelFrancEducation	 per	 als	
alumnes dels centres que pertanyen a la xar-

xa	LabelFrancEducation	a	Espanya.	En	total	
hi	ha	participat	17	centres,	1	representant	
de cada comunitat autònoma.
 Eric Muñoz i Ariadna Sánchez, alumnes 
de	 1r	 de	 Batxibac	 de	 l’Institut	 Candelera,	
han estat els dos alumnes que han pogut 
gaudir d’aquestes jornades, dedicades a l’es-
port, davant la proximitat dels Jocs Olímpics 
que se celebraran l’any vinent a París.
 El professor, Javi Sánchez, explica que  
«ha estat una experiència molt positiva i apun-
ta que van ser rebuts per l’ambaixador francès 

a Espanya,  Jean-Michel Casa».
 En tot l’estat espanyol hi ha 115 centres, 
3 dels quals catalans que tenen aquest segell 
Label France, que és concebut pel Ministeri 
Francès d’Europa i Assumptes Exteriors als 
centres bilingües francòfones d’excel·lència. 
L’Institut	Candelera,	que	va	obtenir	la	distin-
ció	oficialment	el	3	de	febrer,	és	l’únic	centre	
de les Terres de l’Ebre Label France.

D E S T A Q U E M L’Institut Candelera participa en una trobada de 
centres Label France a Madrid

de C O M U N I C A T S

El passat mes de gener es va renovar la jun-
ta de l’associació de veïns i veïnes de Tres 
Cales, Mestral XXI. Des de llavors, la nova 
junta s’ha reunit amb l’Ajuntament diverses 
vegades per fer un seguiment de la bateria 
de propostes que es van consensuar en el 
moment de la creació de l’entitat.
	 L’associació	es	va	constituir	 l’any	2019,	
amb la voluntat de traslladar les necessitats 
de la comunitat  al consistori i així millorar 
el manteniment de la urbanització. La nova 
junta està formada per Toni Massanés, que 
ocupa la presidència, el vicepresident Joan 
Josep Tejada i la tresorera Maite Segura.
 Massanés apunta que «hi ha un dèficit de 
manteniment, sobretot en transport i neteja».
 La gran extensió de la urbanització, que la 
converteix en una de les més grans d’Europa 
amb	més	de	50	quilòmetres	de	carrers,	difi-
culta el seu manteniment. Tot i això, la volun-

tat	de	l’Ajuntament	és	continuar	dotant	dels	
recursos necessaris per millorar els serveis. 
De	fet,	en	els	últims	anys,	s’han	asfaltat	una	
desena de quilòmetres de carrers, especial-
ment aquells més cèntrics o que necessita-
ven una urgent actuació.
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, des-
taca que  «hi ha una bona interlocució entre 
l’associació i el consistori i apunta que a banda 
del manteniment de carrers, una altra aposta 
important són les futures noves depuradores».
 El fet que a la urbanització hi visquin 
molts estrangers o persones de segona re-
sidència	 dificulta	 la	 comunicació	 entre	 els	
veïns i veïnes, però la formació ‘Mestral XXI’, 
que ja compta amb 200 membres, és un 
punt de trobada dels habitants per posar en 
comú les seves necessitats.

Es renova la junta de 
l’associació de veïns 
‘Mestral XXI’

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga dissabte a les 16 h al 
camp del Jesús i Maria B. Els caleros bus-
quen trobar el camí de la victòria després 
de dues derrotes consecutives. 
	 Els	caleros	són	3rs	a	la	classificació	amb	
42	punts	i	el	Jesús	i	Maria	B	està	classificat	
14è amb 12. 
 Els de l’Ametlla de Mar van perdre 1 a 0 a 
Roquetes.	Amb	aquesta	derrota,	continuen	
a la tercera posició amb 41 punts, tot i que 
l'Amposta s'escapa a cinc punts de diferèn-
cia a la segona posició i la Cava s'atansa a 1 
sol punt des de la quarta. 

El filial guanya 6 a 2 al Tivenys 
El filial de la Cala va guanyar per 6 a 2 amb 
gran autoritat al Tivenys. Els caleros su-

maven per primera vegada dues victòries 
consecutives. 
 Es va arribar al descans amb un ajustat 
2 a 1 en el marcador. L'inici de la segona 
part dels caleros va ser fulgurant i ben avi-
at es van posar 4 a 1. La resta, domini dels 
de l'Ametlla de Mar i un Tivenys que tot i la 
millor	classificació,	no	va	saber	reacciona	en	
cap moment.  
 Salifou amb tres gols va ser el golejador 
d'una tarda en la qual també van marcar Wi-
lliam Gonzalvo, Genís Consarnau i Ferran 
Pallarés. 
 Els de l'Ametlla de Mar han superat al 
filial	de	la	Cava	a	la	classificació	i	són	12ns	
amb 18 punts. El pròxim dissabte juguen al 
camp del Jesús i Maria C, just després del 1r 
equip. 

Segona derrota consecutiva de la Cala 

E S P O R T S

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, 
s’ha mostrat contrari a la modificació de 
l’article 8 de la Llei 5/2020, aprovada per 
PSC, Junts per Catalunya i Ciutadans, que 
fa referència al Fons de Transició Nuclear. 
Gaseni manifesta que es retarda el desple-
gament dels recursos del PENTA I i que 
l’Ametlla de Mar queda fora dels òrgans de 
governança.
 El passat divendres, el Parlament apro-

vava la llei d’acompanyament que, a banda 
de	mesures	fiscals,	financeres	i	administra-
tives,	 també	modifica	el	Fons	de	Transició	
Nuclear per incloure-hi els municipis de les 
Garrigues i el Segrià, que en van quedar fora 
després	que	PSC	i	Junts	fessin	una	modifi-
cació exprés de la llei que regula el fons.
	 Amb	 la	modificació,	els	beneficiaris	del	
Fons seran tots els municipis de l’àrea d’in-
fluència	de	la	zona	PENTA	I	i	tots	els	muni-
cipis de menys de 12.000 habitants de la 
zona PENTA II. El 50% dels fons anirà als de 
la primera zona, i la meitat restant als bene-
ficiaris	de	la	segona.
 Gaseni manifesta que «els pobles de la 
zona PENTA I, amb molta afectació on tenen 
un impacte més directe d’aquesta indústria, 

com l‘Ametlla de Mar, no veuran ni un euro fins 
que no hi hagi el reglament de gestió operatiu, 
és a dir, es retarda el desplegament dels recur-
sos, mentre que els de la zona PENTA II, cobra-
ran enguany uns 400.000 euros cadascun». A 
banda, afegeix que «el municipi queda fora 
dels òrgans de governança».
	 La	nova	norma	també	augmenta	fins	al	
50% el percentatge de la recaptació de l’im-
post sobre les centrals nuclears que s’ha de 
destinar	a	aquest	fons,	passant	del	20%	al	
50%, el que suposa que el fons passi d’uns 
24	milions	d’euros,	a	repartir	uns	60	milions.
	 Recordem	que	el	fons	té	per	objecte	fi-
nançar el desenvolupament socioeconòmic 
i	 la	 transició	energètica	 justa	de	 les	 zones	
afectades per les nuclears.

L'alcalde diu que 'la Llei de modificació del Fons de Transició Nuclear 
perjudica l’Ametlla de Mar i la resta dels municipis del PENTA I'

L’alcalde i portaveu d’ERC, Jordi Gaseni, 
es va presentar aquest dimecres al ves-
pre, com a candidat d’alcaldia de l’Ametlla 
de Mar, en un acte que va tenir lloc a la 
Sala de la Societat. Gaseni va ser escollit 
l’any passat per unanimitat del partit per 
presentar-se a les eleccions municipals de 
2023.
 A l’acte, Jordi Gaseni va comptar princi-
palment amb el suport de Carme Forcadell, 
presidenta del Parlament de Catalunya a la 
XI legislatura i pregonera de La Cala l’any 
2013. A més també es va comptar amb la 
presència  del delegat del govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, el president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Fau-
ra i diversos directors i alcaldes del territori.
 L’actual alcalde va remarcar la força per 
emprendre un nou mandat, coincidint «amb 
el millor moment que viu l’alcaldia per la bona 
interlocució que hi ha entre el municipi i les 

diferents institucions del país».
 Gaseni va posar en valor l’experiència 
adquirida durant aquests darrers dos man-
dats	i	va	manifestar	que	l’objectiu	és	«seguir 
lluitant per acabar amb el llegat que va deixar 
l’anterior equip de govern del qual els habi-
tants encara en pateixen les conseqüències».
 El candidat diu que «volem seguir cen-
trant l’acció de govern en el gruix d’oportu-
nitats i projectes en positiu que s’han estat 
gestant durant aquests darrers anys i que es 
veuran realitzats en la propera etapa munici-
pal». Els projectes que marcaran el proper 
mandat se centren en la millora del ben-
estar	de	 les	persones:	 la	finalització	de	 la	
nova Biblioteca Municipal, l’ampliació del 
Centre d’Atenció Primària, la millora de 
carrers de Tres Cales, la construcció de la 
rotonda d’accés al poble, els projectes de 
les depuradores de les urbanitzacions del 
nord i l’actual, entre d’altres.

Jordi Gaseni és 
presentat com a 
candidat d’ERC a 
l’alcaldia de
l’Ametlla de Mar

▪ L’Ajuntament informa que del 31 de març al 
2 d'abril es realitza la 30ª Fira Alternativa. 
Per aquest motiu quedarà prohibit aparcar als 
voltants de la plaça Nova i al C/Pau Casals des 
del C/Llibertat a la plaça Joan Miró. 

▪ Sinforma que el dilluns, 20 de març està 
previst l'inici de les obres de renovació de 
canonada i escomeses de sanejament que té 
prevista la seva durada fins al 24 de març. 
La zona afectada serà l'Av. Amistat Hispano 
Italiana, en el tram comprès, entre el C. J. 
Verdaguer i C. R. i Cajal.
 
▪ La farmàcia que entra en guàrdia és La 
Cala  a la Rambleta, Cala Joanet s/n. El tel.  
d’urgències 689 41 05 64 – 977 49 34 93.

Des d’aquest dimecres, els infants d’entre 
3 a 12 anys ja es poden apuntar al Parc 
Infantil de Setmana Santa que proposa 
l’Ajuntament, durant les vacances escolars. 
Enguany, el Parc es desenvoluparà del 3 al 
6 d’abril, pels matins de 9 a 13 h, amb el 
gimnàs de l’Institut Candelera com a punt 

de trobada.
	 Un	 ampli	 ventall	 de	 jocs,	 activitats	 de	
lleure,	lúdiques	i	formatives	és	el	que	la	regi-
doria de Joventut està preparant pels infants, 
aquesta Setmana Santa.
	 Els	pares	i	mares	que	estiguin	interessats	
a	inscriure	els	seus	fills	i	filles	ho	poden	fer	a	

les	oficines	de	la	regidoria	de	Festes,	al	segon	
pis de l’Ajuntament.  Les places són limitades.
 El preu és de 25 € i la documentació ne-
cessària per a la inscripció és el DNI o llibre 
de família del nen/a, la targeta de la seguretat 
social,	el	justificant	de	pagament	i	el	carnet	
de vacunació.

Inicien els tràmits per 
construir una central 
fotovoltaica de més 
de 71.000 panells a 
l’Ametlla de Mar

‘Dones de la Mar’ 
inicia un cicle de 
xerrades online amb 
la capitana del Port 
Calafat, Míriam Sirisi
L’Associació Catalana de Dones de la 
Mar, que treballa per potenciar la visi-
bilitat de les dones que treballen a la 
mar en qualsevol dels seus sectors, ha 
impulsat un cicle de xerrades online, 
que es farà trimestralment, amb el nom 
‘Converses amb dones de mar inspira-
dores’.
 El cicle es va iniciar dimecres a les 18 
h, amb la xerrada dedicada a Míriam Si-
risi, la capitana del Port Calafat. Sirisi va 
explicar la seva trajectòria al sector de la 
Marina Mercant i la seva feina com a ca-
pitana	d’un	port	esportiu.	
 A banda, l’associació també està pre-
parant el III Fòrum ‘La mar té nom de 
dona’ pel 15 d’abril a l’Ametlla de Mar, 
amb la presència de la consellera d’Acció 
Climàtica,	Alimentació	i	Agenda	Rural,	Te-
resa Jordà i de les sòcies de l’associació 
que protagonitzaran diferents xerrades.

L’empresa de ‘Sevilla Neosol Tecnologia 
y Energia’ ha iniciat els tràmits per cons-
truir una central fotovoltaica a l’Ametlla 
de Mar amb 71.400 panells solars de 
700 Wp de potència unitària. La capaci-
ta total prevista instal·lada arribaria als 
40 MW amb 28 inversors trifàsics de 
1.663 kVA de potència.
 La instal·lació s’anomena Parc solar 
fotovoltaic	Raspersolar	1	i	tindrà	també	
una línia aèria d’alta tensió de 7,2 quilò-
metres	per	evacuar	l’energia	fins	a	la	sub-
estació de Vandellòs, amb una tensió de 
servei de 400 KV.
 El pressupost total és de 
26.104.006,59 euros.
 Ara, els Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament d’Acció 
Climàtica	han	publicat	el	projecte	tècnic	
i s’ha obert el període de consulta i d’al-
legacions.

S’obren les inscripcions al Parc Infantil de Setmana Santa



Dos alumnes de 1r de Batxibac i el profes-
sor i coordinador de projectes internacio-
nals, Javi Sánchez, es van traslladar dilluns 
a Madrid per participar en una trobada de 
centres amb la distinció Label France. De 
fet, l’Institut Candelera ha estat la repre-
sentació catalana dels tres únics centres 
que tenen aquesta distinció.
	 Del	13	al	15	de	març,	l’Institut	Français	
d’Espanya ha organitzat la primera trobada 
Generation	 LabelFrancEducation	 per	 als	
alumnes dels centres que pertanyen a la xar-

xa	LabelFrancEducation	a	Espanya.	En	total	
hi	ha	participat	17	centres,	1	representant	
de cada comunitat autònoma.
 Eric Muñoz i Ariadna Sánchez, alumnes 
de	 1r	 de	 Batxibac	 de	 l’Institut	 Candelera,	
han estat els dos alumnes que han pogut 
gaudir d’aquestes jornades, dedicades a l’es-
port, davant la proximitat dels Jocs Olímpics 
que se celebraran l’any vinent a París.
 El professor, Javi Sánchez, explica que  
«ha estat una experiència molt positiva i apun-
ta que van ser rebuts per l’ambaixador francès 

a Espanya,  Jean-Michel Casa».
 En tot l’estat espanyol hi ha 115 centres, 
3 dels quals catalans que tenen aquest segell 
Label France, que és concebut pel Ministeri 
Francès d’Europa i Assumptes Exteriors als 
centres bilingües francòfones d’excel·lència. 
L’Institut	Candelera,	que	va	obtenir	la	distin-
ció	oficialment	el	3	de	febrer,	és	l’únic	centre	
de les Terres de l’Ebre Label France.

D E S T A Q U E M L’Institut Candelera participa en una trobada de 
centres Label France a Madrid

de C O M U N I C A T S

El passat mes de gener es va renovar la jun-
ta de l’associació de veïns i veïnes de Tres 
Cales, Mestral XXI. Des de llavors, la nova 
junta s’ha reunit amb l’Ajuntament diverses 
vegades per fer un seguiment de la bateria 
de propostes que es van consensuar en el 
moment de la creació de l’entitat.
	 L’associació	es	va	constituir	 l’any	2019,	
amb la voluntat de traslladar les necessitats 
de la comunitat  al consistori i així millorar 
el manteniment de la urbanització. La nova 
junta està formada per Toni Massanés, que 
ocupa la presidència, el vicepresident Joan 
Josep Tejada i la tresorera Maite Segura.
 Massanés apunta que «hi ha un dèficit de 
manteniment, sobretot en transport i neteja».
 La gran extensió de la urbanització, que la 
converteix en una de les més grans d’Europa 
amb	més	de	50	quilòmetres	de	carrers,	difi-
culta el seu manteniment. Tot i això, la volun-

tat	de	l’Ajuntament	és	continuar	dotant	dels	
recursos necessaris per millorar els serveis. 
De	fet,	en	els	últims	anys,	s’han	asfaltat	una	
desena de quilòmetres de carrers, especial-
ment aquells més cèntrics o que necessita-
ven una urgent actuació.
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, des-
taca que  «hi ha una bona interlocució entre 
l’associació i el consistori i apunta que a banda 
del manteniment de carrers, una altra aposta 
important són les futures noves depuradores».
 El fet que a la urbanització hi visquin 
molts estrangers o persones de segona re-
sidència	 dificulta	 la	 comunicació	 entre	 els	
veïns i veïnes, però la formació ‘Mestral XXI’, 
que ja compta amb 200 membres, és un 
punt de trobada dels habitants per posar en 
comú les seves necessitats.

Es renova la junta de 
l’associació de veïns 
‘Mestral XXI’

El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga dissabte a les 16 h al 
camp del Jesús i Maria B. Els caleros bus-
quen trobar el camí de la victòria després 
de dues derrotes consecutives. 
	 Els	caleros	són	3rs	a	la	classificació	amb	
42	punts	i	el	Jesús	i	Maria	B	està	classificat	
14è amb 12. 
 Els de l’Ametlla de Mar van perdre 1 a 0 a 
Roquetes.	Amb	aquesta	derrota,	continuen	
a la tercera posició amb 41 punts, tot i que 
l'Amposta s'escapa a cinc punts de diferèn-
cia a la segona posició i la Cava s'atansa a 1 
sol punt des de la quarta. 

El filial guanya 6 a 2 al Tivenys 
El filial de la Cala va guanyar per 6 a 2 amb 
gran autoritat al Tivenys. Els caleros su-

maven per primera vegada dues victòries 
consecutives. 
 Es va arribar al descans amb un ajustat 
2 a 1 en el marcador. L'inici de la segona 
part dels caleros va ser fulgurant i ben avi-
at es van posar 4 a 1. La resta, domini dels 
de l'Ametlla de Mar i un Tivenys que tot i la 
millor	classificació,	no	va	saber	reacciona	en	
cap moment.  
 Salifou amb tres gols va ser el golejador 
d'una tarda en la qual també van marcar Wi-
lliam Gonzalvo, Genís Consarnau i Ferran 
Pallarés. 
 Els de l'Ametlla de Mar han superat al 
filial	de	la	Cava	a	la	classificació	i	són	12ns	
amb 18 punts. El pròxim dissabte juguen al 
camp del Jesús i Maria C, just després del 1r 
equip. 

Segona derrota consecutiva de la Cala 

E S P O R T S

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, 
s’ha mostrat contrari a la modificació de 
l’article 8 de la Llei 5/2020, aprovada per 
PSC, Junts per Catalunya i Ciutadans, que 
fa referència al Fons de Transició Nuclear. 
Gaseni manifesta que es retarda el desple-
gament dels recursos del PENTA I i que 
l’Ametlla de Mar queda fora dels òrgans de 
governança.
 El passat divendres, el Parlament apro-

vava la llei d’acompanyament que, a banda 
de	mesures	fiscals,	financeres	i	administra-
tives,	 també	modifica	el	Fons	de	Transició	
Nuclear per incloure-hi els municipis de les 
Garrigues i el Segrià, que en van quedar fora 
després	que	PSC	i	Junts	fessin	una	modifi-
cació exprés de la llei que regula el fons.
	 Amb	 la	modificació,	els	beneficiaris	del	
Fons seran tots els municipis de l’àrea d’in-
fluència	de	la	zona	PENTA	I	i	tots	els	muni-
cipis de menys de 12.000 habitants de la 
zona PENTA II. El 50% dels fons anirà als de 
la primera zona, i la meitat restant als bene-
ficiaris	de	la	segona.
 Gaseni manifesta que «els pobles de la 
zona PENTA I, amb molta afectació on tenen 
un impacte més directe d’aquesta indústria, 

com l‘Ametlla de Mar, no veuran ni un euro fins 
que no hi hagi el reglament de gestió operatiu, 
és a dir, es retarda el desplegament dels recur-
sos, mentre que els de la zona PENTA II, cobra-
ran enguany uns 400.000 euros cadascun». A 
banda, afegeix que «el municipi queda fora 
dels òrgans de governança».
	 La	nova	norma	també	augmenta	fins	al	
50% el percentatge de la recaptació de l’im-
post sobre les centrals nuclears que s’ha de 
destinar	a	aquest	fons,	passant	del	20%	al	
50%, el que suposa que el fons passi d’uns 
24	milions	d’euros,	a	repartir	uns	60	milions.
	 Recordem	que	el	fons	té	per	objecte	fi-
nançar el desenvolupament socioeconòmic 
i	 la	 transició	energètica	 justa	de	 les	 zones	
afectades per les nuclears.

L'alcalde diu que 'la Llei de modificació del Fons de Transició Nuclear 
perjudica l’Ametlla de Mar i la resta dels municipis del PENTA I'

L’alcalde i portaveu d’ERC, Jordi Gaseni, 
es va presentar aquest dimecres al ves-
pre, com a candidat d’alcaldia de l’Ametlla 
de Mar, en un acte que va tenir lloc a la 
Sala de la Societat. Gaseni va ser escollit 
l’any passat per unanimitat del partit per 
presentar-se a les eleccions municipals de 
2023.
 A l’acte, Jordi Gaseni va comptar princi-
palment amb el suport de Carme Forcadell, 
presidenta del Parlament de Catalunya a la 
XI legislatura i pregonera de La Cala l’any 
2013. A més també es va comptar amb la 
presència  del delegat del govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, el president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Fau-
ra i diversos directors i alcaldes del territori.
 L’actual alcalde va remarcar la força per 
emprendre un nou mandat, coincidint «amb 
el millor moment que viu l’alcaldia per la bona 
interlocució que hi ha entre el municipi i les 

diferents institucions del país».
 Gaseni va posar en valor l’experiència 
adquirida durant aquests darrers dos man-
dats	i	va	manifestar	que	l’objectiu	és	«seguir 
lluitant per acabar amb el llegat que va deixar 
l’anterior equip de govern del qual els habi-
tants encara en pateixen les conseqüències».
 El candidat diu que «volem seguir cen-
trant l’acció de govern en el gruix d’oportu-
nitats i projectes en positiu que s’han estat 
gestant durant aquests darrers anys i que es 
veuran realitzats en la propera etapa munici-
pal». Els projectes que marcaran el proper 
mandat se centren en la millora del ben-
estar	de	 les	persones:	 la	finalització	de	 la	
nova Biblioteca Municipal, l’ampliació del 
Centre d’Atenció Primària, la millora de 
carrers de Tres Cales, la construcció de la 
rotonda d’accés al poble, els projectes de 
les depuradores de les urbanitzacions del 
nord i l’actual, entre d’altres.

Jordi Gaseni és 
presentat com a 
candidat d’ERC a 
l’alcaldia de
l’Ametlla de Mar

▪ L’Ajuntament informa que del 31 de març al 
2 d'abril es realitza la 30ª Fira Alternativa. 
Per aquest motiu quedarà prohibit aparcar als 
voltants de la plaça Nova i al C/Pau Casals des 
del C/Llibertat a la plaça Joan Miró. 

▪ Sinforma que el dilluns, 20 de març està 
previst l'inici de les obres de renovació de 
canonada i escomeses de sanejament que té 
prevista la seva durada fins al 24 de març. 
La zona afectada serà l'Av. Amistat Hispano 
Italiana, en el tram comprès, entre el C. J. 
Verdaguer i C. R. i Cajal.
 
▪ La farmàcia que entra en guàrdia és La 
Cala  a la Rambleta, Cala Joanet s/n. El tel.  
d’urgències 689 41 05 64 – 977 49 34 93.

Des d’aquest dimecres, els infants d’entre 
3 a 12 anys ja es poden apuntar al Parc 
Infantil de Setmana Santa que proposa 
l’Ajuntament, durant les vacances escolars. 
Enguany, el Parc es desenvoluparà del 3 al 
6 d’abril, pels matins de 9 a 13 h, amb el 
gimnàs de l’Institut Candelera com a punt 

de trobada.
	 Un	 ampli	 ventall	 de	 jocs,	 activitats	 de	
lleure,	lúdiques	i	formatives	és	el	que	la	regi-
doria de Joventut està preparant pels infants, 
aquesta Setmana Santa.
	 Els	pares	i	mares	que	estiguin	interessats	
a	inscriure	els	seus	fills	i	filles	ho	poden	fer	a	

les	oficines	de	la	regidoria	de	Festes,	al	segon	
pis de l’Ajuntament.  Les places són limitades.
 El preu és de 25 € i la documentació ne-
cessària per a la inscripció és el DNI o llibre 
de família del nen/a, la targeta de la seguretat 
social,	el	justificant	de	pagament	i	el	carnet	
de vacunació.

Inicien els tràmits per 
construir una central 
fotovoltaica de més 
de 71.000 panells a 
l’Ametlla de Mar

‘Dones de la Mar’ 
inicia un cicle de 
xerrades online amb 
la capitana del Port 
Calafat, Míriam Sirisi
L’Associació Catalana de Dones de la 
Mar, que treballa per potenciar la visi-
bilitat de les dones que treballen a la 
mar en qualsevol dels seus sectors, ha 
impulsat un cicle de xerrades online, 
que es farà trimestralment, amb el nom 
‘Converses amb dones de mar inspira-
dores’.
 El cicle es va iniciar dimecres a les 18 
h, amb la xerrada dedicada a Míriam Si-
risi, la capitana del Port Calafat. Sirisi va 
explicar la seva trajectòria al sector de la 
Marina Mercant i la seva feina com a ca-
pitana	d’un	port	esportiu.	
 A banda, l’associació també està pre-
parant el III Fòrum ‘La mar té nom de 
dona’ pel 15 d’abril a l’Ametlla de Mar, 
amb la presència de la consellera d’Acció 
Climàtica,	Alimentació	i	Agenda	Rural,	Te-
resa Jordà i de les sòcies de l’associació 
que protagonitzaran diferents xerrades.

L’empresa de ‘Sevilla Neosol Tecnologia 
y Energia’ ha iniciat els tràmits per cons-
truir una central fotovoltaica a l’Ametlla 
de Mar amb 71.400 panells solars de 
700 Wp de potència unitària. La capaci-
ta total prevista instal·lada arribaria als 
40 MW amb 28 inversors trifàsics de 
1.663 kVA de potència.
 La instal·lació s’anomena Parc solar 
fotovoltaic	Raspersolar	1	i	tindrà	també	
una línia aèria d’alta tensió de 7,2 quilò-
metres	per	evacuar	l’energia	fins	a	la	sub-
estació de Vandellòs, amb una tensió de 
servei de 400 KV.
 El pressupost total és de 
26.104.006,59 euros.
 Ara, els Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament d’Acció 
Climàtica	han	publicat	el	projecte	tècnic	
i s’ha obert el període de consulta i d’al-
legacions.

S’obren les inscripcions al Parc Infantil de Setmana Santa



El director general de Política Marítima i 
Pesca Sostenible, Sergi Tudela, va visitar 
divendres passat l’empresa aqüícola Acui-
delta de l’Ametlla de Mar per conèixer de 
primera mà les instal·lacions finançades 
amb ajuts provinents del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca.
	 En	 total	 el	 Departament,	 ha	 destinat	
més de 8,4 MEUR els darrers sis anys, dels 
quals 6 han estat per les dues empreses 
aqüícoles de l’Ametlla de Mar, la recent-
ment instal·lada que es dedica a la produc-
ció de llobarros i dorades, Acuidelta i la que 
es dedica a la tonyina roja, Grup Balfegó. 
Així ho explica el director Sergi Tudela, qui 
també remarca que «estem invertint forta-
ment en un pilar important de l'Economia 

Blava que és l'aqüicultura».
 La companyia Acuidelta preveu produir 
prop de 2.000 tones anuals de dorades i 
llobarros i pròximament, després de Setma-
na Santa, preveu obrir una nova nau per 
classificar	 el	 peix	 al	 polígon	 industrial	 les	
Creuetes, que comportarà un increment a 
la	plantilla.	
 L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, 
apunta que «l’obertura de la nova instal·lació 
és una oportunitat de treball i de futur».
	 La	 capacitat	 productiva	 de	 les	 instal·
lacions aqüícoles a la Cala, actualment amb 
7.400 tones autoritzades, converteixen 
aquest municipi en el principal punt de 
producció de peixos d’aqüicultura de Cata-
lunya.

Butlletí Setmanal n. 427/  17 de març de 2023
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   Fotografia feta a les piscifactories Acuidelta.

Les empreses d’aqüicultura de l’Ametlla 
de Mar reben més de 6 MEUR d’ajuts pel 
seu desenvolupament els darrers sis anys

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

Són bona part dels 8,4 MEUR que el Departament d’Acció Climà-
tica ha destinat pel desenvolupament de l’aqüicultura els darrers 
sis anys.
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Les Jornades de la 
Galera finalitzen amb 
prop de dos mil menús 
servits a La Cala

L’equip femení de pàdel del Club de 
Tennis de l’Ametlla de Mar va guanyar al 
Club Esportiu Amposta 2 a 1. Laia Mar-
tí i Àngels Martí van guanyar 6/4 i 6/2, 
Carmen Arjona i Jordina de Gràcia van 
perdre  3/6, 7/6 i 5/7 i Ariadna Gimeno 
i Elena Paun es van apuntar la victòria 
per 6/2 i 6/1. 
 L’equip A masculí que milita a la 3a 
Catalana va perdre per 2 a 1a les pistes 
del Club Pàdel Mora la Nova B. Ivan Fer-
nández i Aleix Cespedes van guanyar 0/6 
i	2/6.	Marc	Medrano	i	Miquel	Martí	van	
perdre 6/4 i 6/4 i Sergi Callau i Albert 
Bardí van perdre 6/3 i 6/3. 
 L’equip B masculí que juga a la 4a Ca-
talana va perdre per 2 a 1 amb el Club Es-
portiu	Amposta.	La	parella	Albnert	Puell	
i Sergio Coll va guanyar en tres sets 6/4, 
4/6 i 6/3. Jordi Nolla i Jonnhy Reixach 
van perdre 6/0, 0/6 i 1/6. I Jordi Bardí i 
Manuel Huamanchumo van perdre 1/6 i 
3/6.  

Segons victòria de 
l’equip femení a la 
lliga de pàdel 

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

L’esport a La Cala

Camp d'Esport:
Dissabte 
≈ 11 h Benjamí de la Cala – Arnes
≈ 12 h Infantil de la Cala -Jesús Catalonia
≈ 12 h Pre Benjamí de la Cala – Batea
Diumenge
≈ 11 h Veterans de la Cala - Canareu         
  
Poliesportiu Municipal:
Dissabte
≈18 h: Partits amistosos Hoquei Patins
Club Patí Ametlla de Mar- Club Patí Amposta
Diumenge:
≈18 h: Bàsquet La Cala - Reus Deportiu

El cadet cada cop més prop de la victòria final 

El cadet de l'AME de l'Ametlla de Mar se-
gueix ferm en el seu camí cap al campionat. 
L'Ebre Escola Esportiva es va avançar en el 
marcador, tot i que abans del descans, pri-
mer Genís Margalef i després Jahvè More-
so, posarien als caleros per davant. 
 A la segona part Moreso de nou va fer 
el gol de la tranquil·litat pels caleros. Genís 
Margalef	 encara	 tindria	 temps	 de	 fer	 dos	
gols més. Líders amb 55 punts, si guanyen 
dos	dels	tres	partits	que	els	queden,	seran	
campions de lliga. 
	 L'infantil	va	perdre	per	5	a	0	al	camp	de	

l'Ebre	Escola	Esportiva	de	Tortosa.	Seguiran	
cuers. 
 L'aleví va perdre per 0 a 5 davant de 
l'Amposta B, un resultat del tot injust pel 
que es va veure al damunt del terreny de 
joc. Seguiran a la 7a posició amb 18 punts.  
 El benjamí Llobarrets va golejar a l'Alde-
ana a domicili 1 a 9. De moment, són 4ts 
amb 13 punts.  
 El prebenjamí Seitonillos, va acabar per-
dent per 6 a 4 davant del Tortosa Ebre Roig. 
Seguirà a la 7a posició amb 3 punts després 
de	quatre	partits.	

Divendres:
≈ 17 h - 2n Mercat de segona mà al Centre 
Social Tres Cales.
Diumenge:
≈ 12 h - Dia Mundial de la Poesia, 
#domengedelAteneu a la Sala SCER.

Fins al 19 de març:
≈ Ruta Tapes Tot s'hi Val. 
Consulta a www.visitametllademar.com/

El bàsquet calero es classifica pel play-off 
d'ascens amb una nova victòria a Reus 

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va fer un 
pas més cap al títol de lliga en guanyar a 
la pista dels Reus Ploms la Salle Negre per 
70 a 76. 
	 Els	de	l'Ametlla	de	Mar	van	sortir	tous	
i els locals es van apuntar el primer parcial 

22 a 17, tot i que en el segon quart, els ca-
leros van aconseguir adreçar el rumb i mar-
xar al descans amb un empat a 37 punts. 
El tercer quart va ser un corró dels caleros 
que se'l van apuntar 5 a 23, tot i que en 
l'últim	parcial	van	temporitzar	amb	el	mar-
cador a favor. 
 Amb aquesta victòria, els caleros ja 
s'han	 classificat	 per	 disputar	 el	 play·off	
d'ascens. 
 Diumenge, els caleros juguen al Polies-
portiu	Municipal	Galetet	a	partir	de	les	18	
h	amb	el	Reus	Deportiu,	cuer	de	la	classifi-
cació. 

El Club Patí l'Ametlla 
de Mar torna 
d'Amposta amb dos 
podis 
En l'Open Promoció que es va disputar a 
la capital del Montsià, Maria Llaó i Noèlia 
Gallego del Club Patí l'Ametlla de Mar van 
assolir la 2a i la 3a posició en cadet N4.  
 En aleví N1, Clàudia Barrera va assolir 
la 10a posició, Enric Serrano 9è en benja-
mí N2, Aida Girol, 8a en benjamí N1 i Mia 
Llambrich 11a en prebenjamí N1. 
 Quant a l'Open Avançat que es va dis-
putar	al	Poliesportiu	Municipal	Galetet	de	
l'Ametlla de Mar, Hanna Pallarés en cadet 

N9,	es	va	classificar	la	10a.	
 Aquest dissabte dia 18 de març, el po-
liesportiu	 Galetet	 acollirà	 la	 1a	 Jornada	
Comarcal	dels	Jocs	Esportius	Escolars	de	
Catalunya. 
	 A	més,	dissabte	a	partir	de	les	18h	tin-
drà	 lloc	 al	Galetet	 una	 activitat	 d’hoquei	
patins	amb	la	participació	de	la	secció	d’ho-
quei	del	Club	Patí	l’Ametlla	de	Mar	i	el	Club	
Patí	Amposta.	

Bona nota de la natació calera al Campionat Comarcal  
La piscina del CEM la Cala va acollir aquest 
passat cap de setmana la segona fase del 
campionat comarcal de natació.  
 Els nostres nadadors i nadadores van 
classificar·se	 fins	 a	 28	 vegades	 entre	 els	

tres primers. Cal destacar els primers llocs 
dels relleus 4x25m en Benjamí i Aleví i el 
4x50 cadet.  
 Cal recordar que a diferència de tempo-
rades anteriors, només es confeccionaran 

podis	al	final	de	la	tercera	fase	en	funció	de	
la suma dels temps de les dues fases. 
 El pròxim 29 d’abril es disputarà la 3a 
fase a Tortosa, la qual valdrà per millorar 
temps i treure els podis.  

Diumenge passat van finalitzar les 
Jornades de la Galera, la cita gastro-
nòmica, que s’ha celebrat a les qua-
tre Viles Marineres de les Terres de 
l’Ebre, entre el 10 de febrer i el 12 de 
març. Concretament, els deu restau-
rants del municipi que han participat, 
han elaborat 1.964  menús.
 Les xifres són similars a l’any anteri-
or, quan es van assolir els 2.050 menús 
servits. La regidora de Turisme, Maite 
Boquera,	valora	molt	positivament	les	
jornades.
 Les següents Jornades seran les de 
la Tonyina Roja, entre el 28 d’abril i el 
14 de maig.


