
Arriba una de les festes més tradicionals 
del nostre calendari: La Castanyada. Una 
festivitat que segueix ben viva als centres 
d’educació infantil i primària de l’Amet-
lla de Mar i que enguany se celebra amb 
les mesures anticovid més relaxades que 
l’any passat. A més, com que Tots Sants 
cau en dilluns, es podrà gaudir d’un cap 
de setmana llarg.
 A l’Escola Sant Jordi, durant tota la set-
mana, els alumnes han estat duent a terme 
diverses activitats i tallers relacionats amb 
la festivitat: decoració de finestres, sorti-
da a la natura, manualitats amb elements 
naturals. També han rebut la visita de la 
castanyera i aquest divendres, tindrà lloc la 
ballada de danses per cicles, que enguany 
podrà comptar amb la visita de les famílies.
 A la Llar d’Infants, els més menuts 
també fa dies que celebren la festivitat; 
els mestres els han explicat el conte de la 
Castanyera i també han realitzat diversos 
tallers amb castanyes i panellets. De fet, el 
dijous van fer panellets i aquest divendres 
ja se’ls podran menjar, vestits tots de cas-
tanyeres.

 Enguany, ni el Centre Ocupacional Fun-
dació Mercè Pla ni els alumnes de l’Institut 
Candelera instal·laran parades de venta de 
castanyes al municipi, amb l’esperança que 
l’any vinent ja ho puguin fer.
 Per altra banda, els forns i les pastisseri-
es locals ja ho tenen tot a punt per vendre 
els típics dolços. Enguany com la festivitat 
cau en pont i la Covid-19 està més contro-
lada, s’espera superar les vendes de l’any 
passat. A banda dels panellets més tradi-
cionals com el de pinyons; les pastisseries 
cada any intenten innovar i introduir-ne de 
nous, com els salats, els de gust de mojito 
o els ‘fitness’, que no porten sucre. 
 Com marca la tradició, el primer de no-
vembre també serà moment de recordar els 
estimats que ja no hi són i portar-los flors al 
cementiri. Les floristeries locals preveuen 
superar les vendes de l’any passat. El Ce-
menteri Municipal obrirà les portes de 8 a 
20 h, excepte el dilluns que tancarà a les 
18 h. A més, la Parròquia ha programat les 
habituals misses que se celebren cada any 
el dia de Tots Sants, la missa a l’Església a 
les 10 h i al Cementeri a les 16.30 h.
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   Els xiquets i les xiquetes de la Llar d'Infants Xerinola fent panellets.

Arriba la Castanyada, la festa 
de tardor més esperada

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

Enguany, se celebra la festivitat amb les mesures anticovid més relaxades que l'any passat, però 
amb recomanacions al Cementiri Municipal.
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El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte 
a casa a les 18 h davant de l’Amposta 
B. És molt aviat per parlar d’urgències, 
però l’equip necessita una victòria per a 
recuperar sensacions positives després 
del partit a Tortosa amb el que ningú va 
quedar content, i evitar caure en dinàmi-
ques negatives, i l’Amposta B pot ser el 
rival adequat. Ampostins i caleros estan a 
la 12a i 13 posició de la classificació, em-

patats amb 3 punts.
 La Cala va perdre dissabte a la tarda 
per 4 gols a 1 al camp del Tortosa B. Els de 
l'Ametlla de Mar enllaçaven la tercera der-
rota consecutiva. Després de la 4a jornada 
del campionat de lliga, els de l'Ametlla de 
Mar només sumen els tres punts del primer 
partit davant del Jesús i Maria. Balanç molt 
discret per un equip que aspira a estar a la 
zona alta de la classificació.
 Els tortosins es van avançar aviat en el 
marcador, tot i que Jordi Llaó, que havia 
sortit en substitució de Froi per lesió, va es-
tablir l'empat poc després, en transformar 
una falta directa. Els tortosins van tornar a 
marcar abans del descans. A la segona part, 
dos gols més del Tortosa i cap reacció per 
part dels caleros, que fins i tot van desapro-
fitar un penal.

Derrota contundent i inesperada del 1r equip al 
camp del Tortosa 

El filial de La Cala a la 4a Catalana juga dis-
sabte novament a casa davant de La Cava 
B en dinàmica positiva després de gua-
nyar dissabte per 2 a 0 a La Galera. El filial 
segueix la seva progressió, mantenint el 
pols als primers classificats i trobant-se 
7 s a només tres punts dels líders, mentre 
que els caveros són cuers a la classificació.
 Davant de La Galera, als caleros, els va 
costar obrir la llauna i fins a la meitat de la 

segona part, amb el primer gol de l'Enric 
Busquets, no es va poder posar per davant 
en el marcador. La classificació del rival feia 
preveure un partit més tranquil pels cale-
ros, que fins al minut 81 no van aconseguir 
el gol de la tranquil·litat amb el doblet de 
Busquets.

La Cava B rival d’un 
filial de La Cala en 
dinàmica positiva

El Juvenil defensarà 
la 1a posició a la 
Ràpita en una 
jornada plena de 
partits a casa

L'equip de futbol juvenil de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga al camp de la Ra-
pitenca B aquest dissabte a les 16.45 h 
de la tarda, amb l'objectiu de mantenir 
la ratxa de victòries consecutives des 
de l'inici del campionat. Els caleros es 
van imposar dissabte passat per 0 gols 
a 8 al camp del Santa Bàrbara i seguei-
xen líders en solitari amb 9 punts. Men-
tre els rapitencs han jugat dos partits i 
els han guanyat els dos i són 3s amb 6 
punts.
 El cadet de l'AME juga dissabte a 
les 10 del matí davant de l'Ebre Esco-
la B, que és cuer de la classificació amb 
0 punts, mentre que els caleros són 6 s 
amb 3 punts. El passat dissabte el cadet 
va perdre per 3 a 2 al camp del Tortosa 
B.
 L'Infantil juga aquest divendres a les 
20 h de la tarda a casa davant de l'Alca-
nar, cuer amb 0 punts. Els de l'Ametlla de 
Mar són 8 s amb 3 punts. 
 L'Aleví A, a la 1a divisió, juga dissab-
te a les 11.45 h del matí, a casa davant 
de l'Aldeana, 2n classificat amb 6 punts. 
Dissabte van perdre per 7 a 3 al camp de 
l'Ebre Escola.
 L'Aleví B, a la 3a divisió, juga a Camar-
les davant del Futbol Formatiu a les 10 h 
del matí. Dissabte va empatar a 4 gols al 
camp del Jesús Catalònia B.
 El benjamí Llobarrets, va guanyar dis-
sabte per 3 a 6 al camp del Jesús Cata-
lònia i dissabte a les 10 h del matí juga a 
casa davant del Roquetenc. El prebenja-
mí Seitonillos descansarà.

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va acon-
seguir diumenge a la tarda la seva segona 
victòria en l'actual campionat de lliga. Els 
caleros, en un partit molt igualat, es van 
imposar per 70 a 59 al Rocabruna sots-25 
de les  Borges del Camp.
 Als caleros els va costar molt marxar 
per davant en el marcador i els dos primers 
quarts van ser d'alternances, i no fou fins al 
tercer quart, que els de l'Ametlla de Mar van 
poder posar distància per acabar guanyant 
d'11 punts de diferència.
 Pol Aguado amb 22 punts va ser els mà-

xims encistelladors de l'equip calero.
 Ara els caleros, amb dos partits menys 
disputats que la resta, , són 7 s a la classifi-
cació amb 5 punts. Dissabte és jornada de 
descans.

Victòria del Bàsquet l'Ametlla davant del Rocabruna

Canvi d’hora!
La nit de dissabte a diumenge,
a les 3 h seran les 2 h.

Torneig social del Club de Petanca Tres Cales

Aprofitant la jornada de descans al Cam-
pionat de Lliga de Petanca, EL Club de 
Petanca Tres Cales de l’Ametlla de Mar va 
organitzar un torneig social de petanca 
destinat als socis, amb la participació de 
60 persones.
 L’equip guanyador del torneig va ser el 

format per Ignasi Puig, Richard Granget i 
Oscar Muñoz. En segons posició va quedar 
l’equip de Doly Buzi, Elisabet Massé i Serge 
Gavi i en tercera posició l’equip de Virgilio 
Giménez, José Delgado i Antonio Cañadó.
 El cap de setmana torna la competi-
ció oficial, l’equip A del Club de Petanca 

Tres Cales juga a les pistes del Vila-seca B 
i l’equip B juga a les pistes de Tres Cales 
amb el Cunit C.
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▪ La regidoria de Festes recorda a totes les 
entitats i associacions que vulguin presentar 
pubilla i/o hereu per a la Candelera del 2022, 
que aquest divendres 29 d'octubre finalitza 
el període d'inscripció. 
També s'informa a tots els i les joves 
nascuts i nascudes l’any 2002, que vulguin 
formar part dels quintos/es a la Festa Major 
de la Candelera 2022, que ja estan obertes 
les inscripcions a l’oficina de Festes, a la 
segona planta de l’Ajuntament.
 
▪ ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar 
és la Farmàcia J. Borges.

La poeta rapitenca Carme Cruelles serà 
l'encarregada de parlar de 'Com l'hora 
blava', l'última obra del poeta calero Joan 
Callau en els Tastets de Calacultura, l'acte 
escollit per l'entitat cultural de l'Ametlla de 
Mar per obrir el curs.
 L'acte, que encetarà les activitats de l'en-
titat aquesta temporada, tindrà lloc dissabte 
a les 18 h de la tarda al Centre d'Interpre-
tació de la Pesca (CIP) i s'ha organitzat en 
un format diferent dels habituals vermuts de 
CalaCultura. 

 Celine Borràs, presidenta de CalaCultu-
ra, explica que «anem començant a veure una 
mínima normalitat i és important començar 
el curs i començar a organitzar activitats per 
donar-hi cabuda a la cultura. A CalaCultura 
som més de vermuts, però també hem de di-
versificar l'oferta i cobrir nous horaris, i que mi-
llor que començar amb algú de casa» i afegeix 
que  «ens fa molta il·lusió començar parlant de 
l'obra d'algú de casa com Joan Callau».
 L'acte serà conduït per Carme Cruelles i 
hi haurà tastets de l'obra presentada a ma-
nera de recital, a càrrec de diversos mem-
bres del col·lectiu.
 A banda, CalaCultura està preparant di-
versos actes de cara al nou curs, relacionats 
amb la literatura, la ciència, la solidaritat o la 
cooperació.

Primer tastet de CalaCultura amb Joan Callau i 
'Com l’hora blava'

Reaccions diverses davant el nou decret 
d’energies renovables al territori

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar veu, en 
general, amb bons ulls el nou decret de 
renovables de la Generalitat, perquè ara 
s’haurà de tenir més en compte els munici-
pis i els propietaris. Mentre que associaci-
ons com la Cova de la Masa retreuen la falta 
de consens i els interrogants que no resol.
 El govern de Catalunya va aprovar, 
aquest dimarts, el nou decret per regular els 
projectes d'energies renovables, que pretén 
minimitzar l'impacte social dels projectes 
oferint un paper més actiu de la ciutadania 
en tot el procés.
 D'acord amb el decret que vol impulsar 
el Govern, els promotors quan presentin un 
projecte per a la construcció d'un parc solar o 
eòlic, hauran d'acreditar que compten amb el 
suport inicial dels propietaris -d'almenys- el 
50% dels terrenys on s'ubicarà la instal·lació. 
 A més, també hauran d'obrir la seva ofer-
ta a la participació pública. Donant a conèixer 
el projecte en mitjans de comunicació de la 
zona i organitzant reunions informatives amb 
veïns, cooperatives i ajuntaments, que tin-
dran la porta oberta per participar d'almenys 
un 20% del projecte a través de la propietat 
o del seu finançament.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, reacciona amb prudència al decret, vol 

llegir-ne la lletra petita, però està, en gene-
ral, satisfet «perquè ara s'haurà de tenir més en 
compte els municipis i els propietaris». També 
recorda que «en el cas de l’Ametlla de Mar, 
vam  modificar el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal suspenent llicències, perquè no es 
pugui construir el parc eòlic Ametlló».
 Més enllà de la modificació del decret de 
renovables, el govern de la Generalitat treba-
lla per fer les primeres passes per a la creació 
d’una energètica pública. Durant el primer 
semestre del 2022 s’haurà d’aprovar la llei 
de transició energètica, una llei que Gaseni 
també veu molt interessant.
 
L'Associació Cova de Masa critica la 
falta de consens i concreció del decret
Els integrants de la plataforma ‘Trenquem 
l’Ametlló’ han format una associació ano-
menada ‘Cova de la Masa’ per continuar 
lluitant contra la implantació dels macro-
projectes d’energia renovable i adreçar-se 
a les administracions i a la justícia. 
 L’Associació ha retret la falta de consens 
i de concreció de la modificació del decret 
16/9 d’energies renovables. Una de les prin-
cipals crítiques és que la modificació no s’ha 
consensuat amb les entitats, tal com havia 
dit el govern de Catalunya. A més, posen en 
dubte que serveixi realment per protegir els 
espais naturals i fomentar les comunitats 
energètiques locals. Un exemple és que per a 
un parc de 10 aerogeneradors, la promotora 
només necessitaria el vistiplau de cinc propi-
etaris de més d’un centenar de veïns que se’n 
veuran afectats.

El període per protegir-se de la grip ja ha co-
mençat a tots els centres d’atenció primària, 
entre ells el de l’Ametlla de Mar. Com cada  
any, estan cridades a vacunar-se totes les 
persones més grans de 60 anys, les dones 
embarassades, els malalts de gravetat i tot el 
personal sanitari. Els majors de 70 anys po-
den rebre la vacuna de la grip i la de la Covid 
a la vegada.
 El Departament de Salut inicia, aquest di-
lluns, la campanya de vacunació de la grip a 
Catalunya. Enguany, com a novetat, la campa-
nya coincideix amb l’administració de la terce-
ra dosi del vaccí contra la Covid als majors de 
70 anys. Aquestes persones, si ho volen, se’ls 
posaran les dues vacunes, la de la grip i la de 
la Covid al mateix moment.
 La vacuna de la grip s’adreça, especial-
ment, a les persones que tenen un alt risc de 
complicacions si pateixen la malaltia i també a 

les persones o grups que poden transmetre el 
virus a persones en situació d’alt risc, com ara 
els professionals de la salut. Els majors de 60 
anys, els malalts crònics i les embarassades 
són els més vulnerables.
 L'adjunta de direcció de l’ABS Ametlla de 
Mar-Perelló, Ester Cano, explica que «el CAP 
anirà avisant les persones cridades a vacu-
nar-se, però sinó també poden trucar al centre 
o per Internet per demanar hora».
 L’any passat, a conseqüència de les res-
triccions imposades per la pandèmia de la 
Covid-19 i portant la mascareta a l’interior i 
exterior, els casos de grip van ser irrisoris. Per 
aquest motiu, s’espera que aquest 2021, la 
campanya de la grip sigui més forta i intensa.

Comença la campanya 
de vacunació de la grip

El dimecres passat, la regidoria de Comerç 
va organitzar una reunió amb el teixit co-
mercial i el Consell de Turisme del municipi, 
amb l’objectiu de fer una valoració de les 
campanyes realitzades durant l’any i acor-
dar noves línies de treball de cara a l’any 
vinent. Va ser el primer contacte presencial 
després de la pandèmia, tot i que s’han anat 
fent diverses reunions telemàtiques.
 Una vintena de propietaris de diferents 
establiments del municipi es van reunir, di-

mecres passat a la planta baixa de l’Ajunta-
ment, per valorar l’any i acordar noves pro-
postes de cara el 2022.
 A la reunió es van tractar temes com la 
participació dels comerços a la Fira Alternati-
va, la realització de concursos a Instagram de 
l’Ametllademarshopping, l’estudi sobre l’As-
sociació de Comerciants i el formulari que 
recollirà els comerços participants al Mercat 
de Nadal. De fet, pròximament es farà una 
reunió més concreta d’aquest mercat.
 Seguidament de la reunió de comerç, al 
mateix dimecres es va dur a terme una re-
unió del Consell de Turisme, per valorar la 
temporada i definir les diferents propostes 
de l’any vinent.
 La regidora de Comerç, Maite Boquera, 
ha remarcat l'èxit de les reunions.

El comerç local es reuneix presencialment amb la 
mirada posada al Mercat de Nadal i al 2022

Els agents 
incorporats a l’ABP de 
Tortosa també donen 
servei a La Cala

45 agents del cos de Mossos d’Esqua-
dra s’han incorporat ja a la Regió Policial 
de les Terres de l’Ebre, 14 dels quals do-
naran servei al Baix Ebre reforçant les 
diferents comissaries de districte com 
la de l’Ametlla de Mar. Els agents han 
de superar un any de pràctiques que 
els servirà per copsar la realitat de tot 
el territori.
 Els nous agents es van graduar el dia 
2 d’octubre d’enguany i s’han distribuït a 
les diferents regions policials, on ja han 
començat a donar servei reforçant les 
unitats de seguretat ciutadana i hauran 
de superar l’any de pràctiques.
 Durant aquest any, els efectius ob-
tindran una visió global de la comarca, 
movent-se pels diferents municipis de 
tota la regió, com l’Ametlla de Mar. Un 
cop superat el període de pràctiques, els 
agents podran escollir la comissaria de 
districte a través d’un concurs.
 El director dels serveis territorials 
d’Interior a les Terres Ebre, Miquel Alon-
so, explica que «el compromís del departa-
ment és cobrir la falta de personal a través 
de les promocions i destaca que cal tenir 
en compte les tasques dels agents de la seu 
marítima de l’Ametlla de Mar que també 
donen servei terrestre».
 Amb un 17% de nous agents, les Ter-
res de l’Ebre és la segona regió policial 
amb un major increment, només supera-
da per la regió del Pirineu Occidental.

Aquesta setmana, la brigada munici-
pal ha començat la instal·lació de nous 
aparcaments de bicicleta en diversos 
punts de la via pública del municipi. Una 
iniciativa que dona resposta a les ne-
cessitats dels usuaris d’aquest vehicle.
 Es tracta dels primers aparcaments 
públics per a bicicletes, segurs i gratuïts 
del municipi. Concretament, s’instal·laran 
un total de tres mòduls distribuïts a la 
zona comercial de Les Tres Cales, a l’Av. 
Ametlla de Mar de Calafat i a la zona dels 
centres educatius a l’Av. U d’octubre.
L’aparcament de Les Tres Cales té capa-
citat per a quinze bicicletes, la de Calafat 
per cinc i la de l’Av. U d’Octubre, per vint. 
D’aquesta manera, es posen a la dispo-
sició dels usuaris un total de 40 places 
d’aparcaments segurs per a bicicletes al 
municipi.
 El regidor d’Obres i Serveis, Vicenç 
Llaó, comenta que «aquest nou projecte 
pretén afavorir l’ús de la bicicleta al muni-
cipi».
 Els nous aparcaments estaran opera-
tius la setmana vinent.

S’instal·len 
aparcaments de 
bicicletes a tres punts 
del terme municipal

S’obre un espai de 
participació ciutadana 
sobre l’avanç del PDU
La Generalitat ha obert un període de 
consulta ciutadana que vol recollir les 
propostes i suggeriments dels ciutadans 
afectats amb relació a la revisió dels sòls 
no sostenibles de l’avanç del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU). 
 L’Ametlla de Mar és el municipi 
ebrenc més afectat amb més de 200 hec-
tàrees de 8 sectors diferents, les quals es 
revisaran i s’estudiarà si cal modificar els 
paràmetres urbanístics o directament si 
s’hi prohibeix edificar. 
 A través d'un espai per a propostes 
per Internet, els ciutadans poden fer pro-
postes i suggeriments fins al pròxim 28 
de febrer. L'enllaç està publicat al portal 
web de la Cala RTV.

L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va perdre dissabte 
per 0 gols a 1 davant dels Veterans del Vi-
naròs. Els caleros no van aprofitar cap de 
les ocasions que van tenir a la primera part 
i ho van acabar pagant car.
 El de dissabte era el primer partit que ju-
gaven els veterans caleros després de la in-
activitat per la pandèmia. Una pretempora-
da atípica sense cap partit de preparació, ha 

estat insuficient perquè l'equip, amb molts 
canvis aquest any, s'hagi acabat d'adaptar.
 Aquesta és la conclusió, després de veu-
re el partit de dissabte en el qual el Vina-
ròs amb molt poc, es va emportar els tres 
punts. Els de l'Ametlla de Mar van disposar 
de clares ocasions a la primera part, que no 
van convertir. Aquest cap de setmana és de 
descans a la lliga de veterans.

Derrota per 0 a 1 dels 
veterans de La Cala 
davant del Vinaròs

E S P O R T S
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entitats i associacions que vulguin presentar 
pubilla i/o hereu per a la Candelera del 2022, 
que aquest divendres 29 d'octubre finalitza 
el període d'inscripció. 
També s'informa a tots els i les joves 
nascuts i nascudes l’any 2002, que vulguin 
formar part dels quintos/es a la Festa Major 
de la Candelera 2022, que ja estan obertes 
les inscripcions a l’oficina de Festes, a la 
segona planta de l’Ajuntament.
 
▪ ▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar 
és la Farmàcia J. Borges.

La poeta rapitenca Carme Cruelles serà 
l'encarregada de parlar de 'Com l'hora 
blava', l'última obra del poeta calero Joan 
Callau en els Tastets de Calacultura, l'acte 
escollit per l'entitat cultural de l'Ametlla de 
Mar per obrir el curs.
 L'acte, que encetarà les activitats de l'en-
titat aquesta temporada, tindrà lloc dissabte 
a les 18 h de la tarda al Centre d'Interpre-
tació de la Pesca (CIP) i s'ha organitzat en 
un format diferent dels habituals vermuts de 
CalaCultura. 

 Celine Borràs, presidenta de CalaCultu-
ra, explica que «anem començant a veure una 
mínima normalitat i és important començar 
el curs i començar a organitzar activitats per 
donar-hi cabuda a la cultura. A CalaCultura 
som més de vermuts, però també hem de di-
versificar l'oferta i cobrir nous horaris, i que mi-
llor que començar amb algú de casa» i afegeix 
que  «ens fa molta il·lusió començar parlant de 
l'obra d'algú de casa com Joan Callau».
 L'acte serà conduït per Carme Cruelles i 
hi haurà tastets de l'obra presentada a ma-
nera de recital, a càrrec de diversos mem-
bres del col·lectiu.
 A banda, CalaCultura està preparant di-
versos actes de cara al nou curs, relacionats 
amb la literatura, la ciència, la solidaritat o la 
cooperació.

Primer tastet de CalaCultura amb Joan Callau i 
'Com l’hora blava'

Reaccions diverses davant el nou decret 
d’energies renovables al territori

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar veu, en 
general, amb bons ulls el nou decret de 
renovables de la Generalitat, perquè ara 
s’haurà de tenir més en compte els munici-
pis i els propietaris. Mentre que associaci-
ons com la Cova de la Masa retreuen la falta 
de consens i els interrogants que no resol.
 El govern de Catalunya va aprovar, 
aquest dimarts, el nou decret per regular els 
projectes d'energies renovables, que pretén 
minimitzar l'impacte social dels projectes 
oferint un paper més actiu de la ciutadania 
en tot el procés.
 D'acord amb el decret que vol impulsar 
el Govern, els promotors quan presentin un 
projecte per a la construcció d'un parc solar o 
eòlic, hauran d'acreditar que compten amb el 
suport inicial dels propietaris -d'almenys- el 
50% dels terrenys on s'ubicarà la instal·lació. 
 A més, també hauran d'obrir la seva ofer-
ta a la participació pública. Donant a conèixer 
el projecte en mitjans de comunicació de la 
zona i organitzant reunions informatives amb 
veïns, cooperatives i ajuntaments, que tin-
dran la porta oberta per participar d'almenys 
un 20% del projecte a través de la propietat 
o del seu finançament.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, reacciona amb prudència al decret, vol 

llegir-ne la lletra petita, però està, en gene-
ral, satisfet «perquè ara s'haurà de tenir més en 
compte els municipis i els propietaris». També 
recorda que «en el cas de l’Ametlla de Mar, 
vam  modificar el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal suspenent llicències, perquè no es 
pugui construir el parc eòlic Ametlló».
 Més enllà de la modificació del decret de 
renovables, el govern de la Generalitat treba-
lla per fer les primeres passes per a la creació 
d’una energètica pública. Durant el primer 
semestre del 2022 s’haurà d’aprovar la llei 
de transició energètica, una llei que Gaseni 
també veu molt interessant.
 
L'Associació Cova de Masa critica la 
falta de consens i concreció del decret
Els integrants de la plataforma ‘Trenquem 
l’Ametlló’ han format una associació ano-
menada ‘Cova de la Masa’ per continuar 
lluitant contra la implantació dels macro-
projectes d’energia renovable i adreçar-se 
a les administracions i a la justícia. 
 L’Associació ha retret la falta de consens 
i de concreció de la modificació del decret 
16/9 d’energies renovables. Una de les prin-
cipals crítiques és que la modificació no s’ha 
consensuat amb les entitats, tal com havia 
dit el govern de Catalunya. A més, posen en 
dubte que serveixi realment per protegir els 
espais naturals i fomentar les comunitats 
energètiques locals. Un exemple és que per a 
un parc de 10 aerogeneradors, la promotora 
només necessitaria el vistiplau de cinc propi-
etaris de més d’un centenar de veïns que se’n 
veuran afectats.

El període per protegir-se de la grip ja ha co-
mençat a tots els centres d’atenció primària, 
entre ells el de l’Ametlla de Mar. Com cada  
any, estan cridades a vacunar-se totes les 
persones més grans de 60 anys, les dones 
embarassades, els malalts de gravetat i tot el 
personal sanitari. Els majors de 70 anys po-
den rebre la vacuna de la grip i la de la Covid 
a la vegada.
 El Departament de Salut inicia, aquest di-
lluns, la campanya de vacunació de la grip a 
Catalunya. Enguany, com a novetat, la campa-
nya coincideix amb l’administració de la terce-
ra dosi del vaccí contra la Covid als majors de 
70 anys. Aquestes persones, si ho volen, se’ls 
posaran les dues vacunes, la de la grip i la de 
la Covid al mateix moment.
 La vacuna de la grip s’adreça, especial-
ment, a les persones que tenen un alt risc de 
complicacions si pateixen la malaltia i també a 

les persones o grups que poden transmetre el 
virus a persones en situació d’alt risc, com ara 
els professionals de la salut. Els majors de 60 
anys, els malalts crònics i les embarassades 
són els més vulnerables.
 L'adjunta de direcció de l’ABS Ametlla de 
Mar-Perelló, Ester Cano, explica que «el CAP 
anirà avisant les persones cridades a vacu-
nar-se, però sinó també poden trucar al centre 
o per Internet per demanar hora».
 L’any passat, a conseqüència de les res-
triccions imposades per la pandèmia de la 
Covid-19 i portant la mascareta a l’interior i 
exterior, els casos de grip van ser irrisoris. Per 
aquest motiu, s’espera que aquest 2021, la 
campanya de la grip sigui més forta i intensa.

Comença la campanya 
de vacunació de la grip

El dimecres passat, la regidoria de Comerç 
va organitzar una reunió amb el teixit co-
mercial i el Consell de Turisme del municipi, 
amb l’objectiu de fer una valoració de les 
campanyes realitzades durant l’any i acor-
dar noves línies de treball de cara a l’any 
vinent. Va ser el primer contacte presencial 
després de la pandèmia, tot i que s’han anat 
fent diverses reunions telemàtiques.
 Una vintena de propietaris de diferents 
establiments del municipi es van reunir, di-

mecres passat a la planta baixa de l’Ajunta-
ment, per valorar l’any i acordar noves pro-
postes de cara el 2022.
 A la reunió es van tractar temes com la 
participació dels comerços a la Fira Alternati-
va, la realització de concursos a Instagram de 
l’Ametllademarshopping, l’estudi sobre l’As-
sociació de Comerciants i el formulari que 
recollirà els comerços participants al Mercat 
de Nadal. De fet, pròximament es farà una 
reunió més concreta d’aquest mercat.
 Seguidament de la reunió de comerç, al 
mateix dimecres es va dur a terme una re-
unió del Consell de Turisme, per valorar la 
temporada i definir les diferents propostes 
de l’any vinent.
 La regidora de Comerç, Maite Boquera, 
ha remarcat l'èxit de les reunions.

El comerç local es reuneix presencialment amb la 
mirada posada al Mercat de Nadal i al 2022

Els agents 
incorporats a l’ABP de 
Tortosa també donen 
servei a La Cala

45 agents del cos de Mossos d’Esqua-
dra s’han incorporat ja a la Regió Policial 
de les Terres de l’Ebre, 14 dels quals do-
naran servei al Baix Ebre reforçant les 
diferents comissaries de districte com 
la de l’Ametlla de Mar. Els agents han 
de superar un any de pràctiques que 
els servirà per copsar la realitat de tot 
el territori.
 Els nous agents es van graduar el dia 
2 d’octubre d’enguany i s’han distribuït a 
les diferents regions policials, on ja han 
començat a donar servei reforçant les 
unitats de seguretat ciutadana i hauran 
de superar l’any de pràctiques.
 Durant aquest any, els efectius ob-
tindran una visió global de la comarca, 
movent-se pels diferents municipis de 
tota la regió, com l’Ametlla de Mar. Un 
cop superat el període de pràctiques, els 
agents podran escollir la comissaria de 
districte a través d’un concurs.
 El director dels serveis territorials 
d’Interior a les Terres Ebre, Miquel Alon-
so, explica que «el compromís del departa-
ment és cobrir la falta de personal a través 
de les promocions i destaca que cal tenir 
en compte les tasques dels agents de la seu 
marítima de l’Ametlla de Mar que també 
donen servei terrestre».
 Amb un 17% de nous agents, les Ter-
res de l’Ebre és la segona regió policial 
amb un major increment, només supera-
da per la regió del Pirineu Occidental.

Aquesta setmana, la brigada munici-
pal ha començat la instal·lació de nous 
aparcaments de bicicleta en diversos 
punts de la via pública del municipi. Una 
iniciativa que dona resposta a les ne-
cessitats dels usuaris d’aquest vehicle.
 Es tracta dels primers aparcaments 
públics per a bicicletes, segurs i gratuïts 
del municipi. Concretament, s’instal·laran 
un total de tres mòduls distribuïts a la 
zona comercial de Les Tres Cales, a l’Av. 
Ametlla de Mar de Calafat i a la zona dels 
centres educatius a l’Av. U d’octubre.
L’aparcament de Les Tres Cales té capa-
citat per a quinze bicicletes, la de Calafat 
per cinc i la de l’Av. U d’Octubre, per vint. 
D’aquesta manera, es posen a la dispo-
sició dels usuaris un total de 40 places 
d’aparcaments segurs per a bicicletes al 
municipi.
 El regidor d’Obres i Serveis, Vicenç 
Llaó, comenta que «aquest nou projecte 
pretén afavorir l’ús de la bicicleta al muni-
cipi».
 Els nous aparcaments estaran opera-
tius la setmana vinent.

S’instal·len 
aparcaments de 
bicicletes a tres punts 
del terme municipal

S’obre un espai de 
participació ciutadana 
sobre l’avanç del PDU
La Generalitat ha obert un període de 
consulta ciutadana que vol recollir les 
propostes i suggeriments dels ciutadans 
afectats amb relació a la revisió dels sòls 
no sostenibles de l’avanç del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU). 
 L’Ametlla de Mar és el municipi 
ebrenc més afectat amb més de 200 hec-
tàrees de 8 sectors diferents, les quals es 
revisaran i s’estudiarà si cal modificar els 
paràmetres urbanístics o directament si 
s’hi prohibeix edificar. 
 A través d'un espai per a propostes 
per Internet, els ciutadans poden fer pro-
postes i suggeriments fins al pròxim 28 
de febrer. L'enllaç està publicat al portal 
web de la Cala RTV.

L'equip de futbol de l'Agrupació de Vete-
rans de l'Ametlla de Mar va perdre dissabte 
per 0 gols a 1 davant dels Veterans del Vi-
naròs. Els caleros no van aprofitar cap de 
les ocasions que van tenir a la primera part 
i ho van acabar pagant car.
 El de dissabte era el primer partit que ju-
gaven els veterans caleros després de la in-
activitat per la pandèmia. Una pretempora-
da atípica sense cap partit de preparació, ha 

estat insuficient perquè l'equip, amb molts 
canvis aquest any, s'hagi acabat d'adaptar.
 Aquesta és la conclusió, després de veu-
re el partit de dissabte en el qual el Vina-
ròs amb molt poc, es va emportar els tres 
punts. Els de l'Ametlla de Mar van disposar 
de clares ocasions a la primera part, que no 
van convertir. Aquest cap de setmana és de 
descans a la lliga de veterans.

Derrota per 0 a 1 dels 
veterans de La Cala 
davant del Vinaròs

E S P O R T S



Arriba una de les festes més tradicionals 
del nostre calendari: La Castanyada. Una 
festivitat que segueix ben viva als centres 
d’educació infantil i primària de l’Amet-
lla de Mar i que enguany se celebra amb 
les mesures anticovid més relaxades que 
l’any passat. A més, com que Tots Sants 
cau en dilluns, es podrà gaudir d’un cap 
de setmana llarg.
 A l’Escola Sant Jordi, durant tota la set-
mana, els alumnes han estat duent a terme 
diverses activitats i tallers relacionats amb 
la festivitat: decoració de finestres, sorti-
da a la natura, manualitats amb elements 
naturals. També han rebut la visita de la 
castanyera i aquest divendres, tindrà lloc la 
ballada de danses per cicles, que enguany 
podrà comptar amb la visita de les famílies.
 A la Llar d’Infants, els més menuts 
també fa dies que celebren la festivitat; 
els mestres els han explicat el conte de la 
Castanyera i també han realitzat diversos 
tallers amb castanyes i panellets. De fet, el 
dijous van fer panellets i aquest divendres 
ja se’ls podran menjar, vestits tots de cas-
tanyeres.

 Enguany, ni el Centre Ocupacional Fun-
dació Mercè Pla ni els alumnes de l’Institut 
Candelera instal·laran parades de venta de 
castanyes al municipi, amb l’esperança que 
l’any vinent ja ho puguin fer.
 Per altra banda, els forns i les pastisseri-
es locals ja ho tenen tot a punt per vendre 
els típics dolços. Enguany com la festivitat 
cau en pont i la Covid-19 està més contro-
lada, s’espera superar les vendes de l’any 
passat. A banda dels panellets més tradi-
cionals com el de pinyons; les pastisseries 
cada any intenten innovar i introduir-ne de 
nous, com els salats, els de gust de mojito 
o els ‘fitness’, que no porten sucre. 
 Com marca la tradició, el primer de no-
vembre també serà moment de recordar els 
estimats que ja no hi són i portar-los flors al 
cementiri. Les floristeries locals preveuen 
superar les vendes de l’any passat. El Ce-
menteri Municipal obrirà les portes de 8 a 
20 h, excepte el dilluns que tancarà a les 
18 h. A més, la Parròquia ha programat les 
habituals misses que se celebren cada any 
el dia de Tots Sants, la missa a l’Església a 
les 10 h i al Cementeri a les 16.30 h.
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   Els xiquets i les xiquetes de la Llar d'Infants Xerinola fent panellets.

Arriba la Castanyada, la festa 
de tardor més esperada

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

Enguany, se celebra la festivitat amb les mesures anticovid més relaxades que l'any passat, però 
amb recomanacions al Cementiri Municipal.
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El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte 
a casa a les 18 h davant de l’Amposta 
B. És molt aviat per parlar d’urgències, 
però l’equip necessita una victòria per a 
recuperar sensacions positives després 
del partit a Tortosa amb el que ningú va 
quedar content, i evitar caure en dinàmi-
ques negatives, i l’Amposta B pot ser el 
rival adequat. Ampostins i caleros estan a 
la 12a i 13 posició de la classificació, em-

patats amb 3 punts.
 La Cala va perdre dissabte a la tarda 
per 4 gols a 1 al camp del Tortosa B. Els de 
l'Ametlla de Mar enllaçaven la tercera der-
rota consecutiva. Després de la 4a jornada 
del campionat de lliga, els de l'Ametlla de 
Mar només sumen els tres punts del primer 
partit davant del Jesús i Maria. Balanç molt 
discret per un equip que aspira a estar a la 
zona alta de la classificació.
 Els tortosins es van avançar aviat en el 
marcador, tot i que Jordi Llaó, que havia 
sortit en substitució de Froi per lesió, va es-
tablir l'empat poc després, en transformar 
una falta directa. Els tortosins van tornar a 
marcar abans del descans. A la segona part, 
dos gols més del Tortosa i cap reacció per 
part dels caleros, que fins i tot van desapro-
fitar un penal.

Derrota contundent i inesperada del 1r equip al 
camp del Tortosa 

El filial de La Cala a la 4a Catalana juga dis-
sabte novament a casa davant de La Cava 
B en dinàmica positiva després de gua-
nyar dissabte per 2 a 0 a La Galera. El filial 
segueix la seva progressió, mantenint el 
pols als primers classificats i trobant-se 
7 s a només tres punts dels líders, mentre 
que els caveros són cuers a la classificació.
 Davant de La Galera, als caleros, els va 
costar obrir la llauna i fins a la meitat de la 

segona part, amb el primer gol de l'Enric 
Busquets, no es va poder posar per davant 
en el marcador. La classificació del rival feia 
preveure un partit més tranquil pels cale-
ros, que fins al minut 81 no van aconseguir 
el gol de la tranquil·litat amb el doblet de 
Busquets.

La Cava B rival d’un 
filial de La Cala en 
dinàmica positiva

El Juvenil defensarà 
la 1a posició a la 
Ràpita en una 
jornada plena de 
partits a casa

L'equip de futbol juvenil de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga al camp de la Ra-
pitenca B aquest dissabte a les 16.45 h 
de la tarda, amb l'objectiu de mantenir 
la ratxa de victòries consecutives des 
de l'inici del campionat. Els caleros es 
van imposar dissabte passat per 0 gols 
a 8 al camp del Santa Bàrbara i seguei-
xen líders en solitari amb 9 punts. Men-
tre els rapitencs han jugat dos partits i 
els han guanyat els dos i són 3s amb 6 
punts.
 El cadet de l'AME juga dissabte a 
les 10 del matí davant de l'Ebre Esco-
la B, que és cuer de la classificació amb 
0 punts, mentre que els caleros són 6 s 
amb 3 punts. El passat dissabte el cadet 
va perdre per 3 a 2 al camp del Tortosa 
B.
 L'Infantil juga aquest divendres a les 
20 h de la tarda a casa davant de l'Alca-
nar, cuer amb 0 punts. Els de l'Ametlla de 
Mar són 8 s amb 3 punts. 
 L'Aleví A, a la 1a divisió, juga dissab-
te a les 11.45 h del matí, a casa davant 
de l'Aldeana, 2n classificat amb 6 punts. 
Dissabte van perdre per 7 a 3 al camp de 
l'Ebre Escola.
 L'Aleví B, a la 3a divisió, juga a Camar-
les davant del Futbol Formatiu a les 10 h 
del matí. Dissabte va empatar a 4 gols al 
camp del Jesús Catalònia B.
 El benjamí Llobarrets, va guanyar dis-
sabte per 3 a 6 al camp del Jesús Cata-
lònia i dissabte a les 10 h del matí juga a 
casa davant del Roquetenc. El prebenja-
mí Seitonillos descansarà.

El Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va acon-
seguir diumenge a la tarda la seva segona 
victòria en l'actual campionat de lliga. Els 
caleros, en un partit molt igualat, es van 
imposar per 70 a 59 al Rocabruna sots-25 
de les  Borges del Camp.
 Als caleros els va costar molt marxar 
per davant en el marcador i els dos primers 
quarts van ser d'alternances, i no fou fins al 
tercer quart, que els de l'Ametlla de Mar van 
poder posar distància per acabar guanyant 
d'11 punts de diferència.
 Pol Aguado amb 22 punts va ser els mà-

xims encistelladors de l'equip calero.
 Ara els caleros, amb dos partits menys 
disputats que la resta, , són 7 s a la classifi-
cació amb 5 punts. Dissabte és jornada de 
descans.

Victòria del Bàsquet l'Ametlla davant del Rocabruna

Canvi d’hora!
La nit de dissabte a diumenge,
a les 3 h seran les 2 h.

Torneig social del Club de Petanca Tres Cales

Aprofitant la jornada de descans al Cam-
pionat de Lliga de Petanca, EL Club de 
Petanca Tres Cales de l’Ametlla de Mar va 
organitzar un torneig social de petanca 
destinat als socis, amb la participació de 
60 persones.
 L’equip guanyador del torneig va ser el 

format per Ignasi Puig, Richard Granget i 
Oscar Muñoz. En segons posició va quedar 
l’equip de Doly Buzi, Elisabet Massé i Serge 
Gavi i en tercera posició l’equip de Virgilio 
Giménez, José Delgado i Antonio Cañadó.
 El cap de setmana torna la competi-
ció oficial, l’equip A del Club de Petanca 

Tres Cales juga a les pistes del Vila-seca B 
i l’equip B juga a les pistes de Tres Cales 
amb el Cunit C.


