
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar dispo·
sarà del solar annex al Centre d’Atenció 
Primària, amb motiu de la futura ampli·
ació del CAP que està contemplada en 
aquest espai. D’aquesta manera, avança 
favorablement aquest projecte que per·
metrà millorar i dotar de més recursos i 
serveis sanitaris als ciutadans.
 El passat divendres, l’Ajuntament va 
signar un acord de compravenda amb els 
propietaris de la parcel·la del carrer Lliber-
tat número 70, que actualment s’utilitza 
per la brigada, per tal d’adquirir-la per un 
valor de 400.000 euros. Amb la seva ad-
quisició, l’Ajuntament podrà cedir l’espai a 
Salut i fer efectiva l’ampliació del CAP.

 En aquest espai es comptarà amb prop 
de 300 m2 per planta, amb una planta baixa 
i dos pisos, que ampliarà així el centre sani-
tari a 819 m2 més.
 Amb aquesta ampliació, el centre té 
l’objectiu d’adequar els recursos físics a les 
necessitats assistencials de la població de 
l’Àrea Bàsica de Salut, és a dir, oferir un mi-
llor servei d’atenció al client, tant a recepció 
com a consulta i solucionar així els proble-
mes històrics de manca d’espai que afecten 
principalment en aquestes dues zones.
 Un altre dels objectius és potenciar la 
integració de l’atenció en salut mental a 
l’atenció primària de salut i afavorir la trans-
formació de l’atenció primària adaptant els 

espais a les noves necessitats i als nous rols 
professionals.
 La intenció també és centralitzar els 
serveis sanitaris del municipi al mateix es-
pai, incloent-hi així el servei de rehabilitació 
que actualment està situat fora del centre, 
a la Part de Cala. 
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, comenta que «es fa absolutament ne-
cessària l'adquisició d'aquesta parcel·la per 
poder cedir-la posteriorment a la Generalitat  
per tal de tirar endavant l'ampliació del CAP».
 Després del període de licitació del pro-
jecte i de l’obra, la redacció del projecte i al-
tres tràmits administratius, es preveu iniciar 
les obres d’ampliació el febrer 2023.
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   El solar annex al CAP.

Avança favorablement el 
projecte d’ampliació del CAP 
de l’Ametlla de Mar

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

L’Ajuntament ha acordat la compra de la parcel·la annexa al CAP, on està prevista l’ampliació del 
centre de salut.
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El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
17.30 h a casa davant del Benissanet amb 
l'objectiu d'allargar la dinàmica dels dar·
rers tres partits de lliga amb dues victòries 
i un empat. 
 Els de l'Ametlla de Mar venen de gua-
nyar per 0 gols a 4 a l'Alcanar. Als caleros els 
va costar obrir la llauna fins que va arribar el 
primer gol de LuísGarcía al minut 63. A par-
tir d'aquí, la baixada física dels canareus va 
facilitar la victòria calera. Amador Voces al 
69 i els juvenils Joan Salas i Roger Pitarque 
en el 89 va establir el 4 a 0 definitiu. 
 Ara els caleros són 7 s amb 43 punts i el 
Benissanet és 13è amb 21 punts. 
 Per altra banda, el filial de la Cala juga 
dissabte a les 18.00 h al camp del Camarles 

B, un equip millor classificat, que posarà a 
prova la ratxa d'11 punts sumats dels últims 
15 punts en joc, ja que els camarlencs estan 
6 s amb 51 punts. 
 La setmana passada va guanyar per 4 
a 2 a l'Ebre Escola B. Alejandro Beza va fer 
dos gols a la 1a part, tot i que els torto-
sins van escurçar diferències. A la segona 
part, dos gols més del juvenil Sergi Soriano 
i de Xavier Khalifi van donar tranquil·litat a 
l'equip, tot i que en l'últim instant, l'Ebre Es-
cola va fer el 4 a 2. 
 Els de l'Ametlla de Mar són 10 s a la clas-
sificació, però ara, després d'aquesta ratxa, 
empatats amb 44 punts amb el 9è classifi-
cat el Jesús Catalonia B. 

El 1r equip i el filial 
busquen allargar la 
ratxa contra Benissanet 
i Camarles B 

El pàdel calero passa 
ronda a la Copa 
Catalunya 

L'equip de pàdel federat del Club de Ten·
nis l'Ametlla de Mar va guanyar per 3 a 0 
al Tot Pàdel Reus la fase prèvia de la Copa 
Catalunya de Pàdel, que es va disputar 
diumenge a les pistes del CEM la Cala. 
 Ivan Fernández i Jaume Pijoan, es van 
imposar 6-3 i 6-2, Albert Bardí i Jordi Boyer 
va guanyar 7-6 i 6-0 i Marc Medrano i An-
tonio Callau, 6-7, 6-3 i 6-2. 
 Els caleros ara s'han classificat per a la 
fase final, que es disputarà a Barcelona del 
3 al 5 de juny i en la que es trobarà als mi-
llors equips de Catalunya. 
 Els caleros reprendran la lliga aquest 
cap de setmana pròxim, en la qual, són els 
líders. Els de l'Ametlla de Mar jugaran diu-
menge a partir de les 11 del matí davant 
del Bahia Mar a la Ràpita, 3r classificat a dos 
punts dels caleros. 

El futbol base afronta una de les últimes 
jornades 

En l'àmbit federat, només l'aleví B de 3a 
divisió està competint, concretament a la 
Copa Terres de l'Ebre. Els caleros juguen 
dissabte a casa a les 10.30 h amb l'Ebre 
Escola Esportiva C. 
 En competició escolar, es disputarà l'úl-
tima jornada de la 2a fase del campionat 

de lliga. El benjamí Llobarrets jugarà a les 
17.15 h d'avui divendres al Perelló. La set-
mana passada el benjamí Llobarrets va per-
dre 4 a 5 a casa amb el Flix. Els caleros són 
7 s amb 9 i els perellonencs, cuers amb 3. El 
prebenjamí Seitonillos també juga aquest 
divendres al Perelló, però a les 18.30 h. La 
setmana passada el prebenjamí Seitonillos 
va imposar-se per 4 gols a 0 al Tortosa Ebre 
Negre Els caleros són 4 s amb 12 punts i els 
perellonencs cuers amb 1 punt. 
 L'infantil amb la lliga finalitzada, juga un 
amistós dissabte a les 17.00 h a Sant Jaume 
dels Domenys davant del Base Marc Bar-
tra. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈10.30 h - ALEVÍ B
La Cala - Ebre Escola
≈17.30 h - 1R EQUIP
La Cala - Benissanet

Diumenge:
≈Tot el dia- FINAL INTERCOMARCAL JEEC 
DE PATINATGE

E S P O R T S

La Secció de Natació de l’AME de l'Amet·
lla de Mar va aconseguir 32 podis a la Fi·
nal Interterritorial de Natació que es va 
disputar el passat 8 de maig a Amposta, 
essent l'entitat que més vegades va pujar 
al podi. 
 En total, hi van participar 22 nadadors 
i nadadores de l'AME de l'Ametlla de Mar, 
que van participar en 36 proves, aconse-

guint 29 podis individuals i 3 podis més 
en relleus. Un magnífic resultat, tal com 
destaca Griselda Gaseni, coordinadora de 
la secció de natació de l'AME de l'Ametlla 
de Mar. 
 Els primers de cada comarca es classi-
ficaran per a la Final Nacional que es dis-
putarà a Tortosa, els pròxims dies 11 i 12 
de juny. 

La natació calera 
assoleix 32 podis a la 
Final Interterritorial de 
les Terres de l'Ebre 

4 podis de la Rítmica 
Calera a l’Intercomarcal 
de la Ràpita 
La Rítmica de l’AME de l’Ametlla de Mar 
va assolir 4 podis en la Final Intercomar·
cal celebrada a la Ràpita. 
 Amb una quinzena de participants, van 
aconseguir 4 podis, dos individuals, un en 
conjunts i un altre en duets/trios i quar-
tets, a més d’altres resultats que es van 
quedar a molt poc de pujar-hi. 
 Per la seva part, Eila Gimeno va obtenir 
la 4a posició, en el Campionat de Catalu-
nya a Torredembarra en categoria infantil 
nivell 2 en cèrcol, i Leire Farnós 14a en ca-
tegoria aleví nivell 3 de pilota.  
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Aquest dilluns s’ha iniciat el període de 
preinscripció i matriculació a la Llar d’In·
fants Municipal Xerinola pel curs 2022-23, 
el qual s’allargarà fins al dia 16 de juny. Un 
període conjunt que té l’objectiu d’estalvi·
ar tràmits a les famílies. La sol·licitud es pot 
aconseguir al mateix centre, a l’Ajuntament 
o a gencat.cat/preinscripcions.
 Aquelles famílies que desitgin fer alguna 
de les tramitacions de manera presencial, ho 
poden fer, sempre que hagin demanat cita 
prèvia, tot i que els documents es poden bai-
xar de gencat.cat/inscripcions o passar-les a 
buscar per l’Ajuntament o el mateix centre. 
Un cop emplenada la documentació, s’ha 

d’entregar a la Llar d’Infants.
 Els telèfons per demanar cita prèvia són 
el 977 49 37 10 i el 627 06 27 64. L’horari 
per entregar la documentació és de les 9 del 
matí a les 16 h de la tarda.
 El curs vinent, la Llar oferta 60 places 
pels de P2, 39 places pels de P1 i 8 places 
pels de P0.

Aquest diumenge, les caleres i caleros 
s’aplegaran als entorns del Mas Platé per 
celebrar la Diada de la Bicicleta. Enguany, 
aquesta festivitat, que tradicionalment 
se celebrava l'1 de maig, arriba ajornada 
a causa de la coincidència amb diversos 
esdeveniments. Durant aquesta setmana, 
s'han dut a terme els preparatius, entre els 
quals hi ha una novetat pel que fa a l’apar·
cament de vehicles. 
 Enguany es comptarà amb un altre espai 
per estacionar els cotxes. Es tracta d’un ter-
reny situat abans d’arribar al Mas Platé, a la 
carretera antiga N-340, a la banda de baix a 
la dreta. 
 La festivitat mantindrà el programa d’ac-
tivitats habitual. A les 9 h del matí, s’iniciarà 
la jornada amb la sortida popular amb bici-
cleta des de l’Ajuntament fins al Mas Platé. 
Seguidament, a les 9.45 h, tindrà lloc la mar-
xa cicloturista amb la Cala Bikers, per majors 
de 14 anys.

 

Més tard, a partir de les 10 h hi haurà boti-
farrada popular i durant tot el matí es faran 
diverses activitats amb bicicleta. Enguany, 
també es comptarà amb el concurs d’allioli, 
que tindrà lloc a la 13 h. I a les 15.30 h, hi 
haurà jocs populars.
 El regidor d’Esports, Festes i Joventut, 
Jordi Llaó, subratlla que «els interessats a par-
ticipar en les activitats amb bicicleta s’hauran 
d’inscriure», per 5 €, amb assegurança, cami-
seta i botifarra inclosa, fins al 13 de maig a 
les 22 h de la nit, al cem La Cala.
 A més, recordem que és obligat l’ús del 
casc a aquestes activitats.

Arriba la Diada de la Bicicleta al Mas Platé

Aquest dissabte 14 de maig s'inicia un cicle 
de ponències sobre el maneig ecològic de 
l'olivera, a l'Ecotros de l'Ametlla de Mar. El 
cicle, que tindrà lloc el 14, 15 de maig i 4 i 5 
de juny, és dividit en 4 mòduls de diferents 
temàtiques sobre com tractar aquesta es·
pècie per aconseguir un menor impacte 
ambiental.
 Seran dos caps de setmana durant els 
quals es formarà a aquelles persones que 
vulguin conèixer el maneig ecològic de l’oli-
vera per conèixer els seus tractaments sense 
l'ús de productes químics.
 El cicle, que serà impartit per Àlvar Zamo-
ra, tècnic en agricultura i jardineria orgànica, 

es podrà seguir matí i tarda en aquesta finca 
ecològica del municipi, a preus populars, a 
preus populars, gràcies també al suport de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 
 A més, hi ha l'opció de quedar-se a dinar i 
a dormir i als assistents se'ls oferirà una visita 
gratuïta a l'EcoTour, un nou projecte turístic 
que vol mostrar el barranc de Santes Creus a 
través d'un camí amb 12 parades temàtiques 
sobre l'entorn. De fet, aquesta ruta turística 
es posarà en marxa el pròxim 4 de juny per a 
tothom.

El maneig ecològic de 
l'olivera protagonitza un 
cicle de ponències

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha instal·
lat plaques solars fotovoltaiques a la co·
berta de la nau de la brigada que donaran 
electricitat a diverses dependències muni·
cipals. Un projecte que és finançat majo·
ritàriament per una subvenció concedida 
recentment per la Generalitat.
 Amb l’objectiu de reduir el consum elèc-
tric provinent de la xarxa, així com millorar 
l’eficiència energètica de l’edifici i potenciar 
l’ús d’energies renovables, l’Ajuntament ha 
posat en marxa aquesta instal·lació fotovol-
taica que s’ha situat a la teulada de la nau 

municipal de la brigada, al polígon industrial 
Les Creuetes.
 La instal·lació fotovoltaica generarà elec-
tricitat a tres dependències municipals, si-
tuades a la nau: la brigada, la Policia Local i 
el Servei d’Urgències Municipal. L’alcalde de 
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, apunta que 
«s’instal·laran més plaques a altres sostres mu-
nicipals, perquè és cap on va el futur i a l'Amet-
lla de Mar no ens ho volem perdre».
 El pressupost d’aquest projecte és de 
23.522 euros i és subvencionat un 85% 
aproximadament per la Generalitat.

 Una instal·lació fotovoltaica que tindrà 
una potència nominal de 20 kWp i que es 
connectarà en règim d’autoconsum  con-
nectat a la xarxa amb compensació. En un 
any, s’arribarà a un estalvi de 3.500 euros, 
i en 20 anys, es doblarà la despesa de la 
instal·lació amb un estalvi de 43.800 euros. 
Per tant, tindrà una amortització simple de 
6 anys i mig.

S’instal·len les primeres plaques fotovoltaiques 
per autoconsum municipal 

Comença la preinscripció i matriculació a la Llar 
d’Infants Municipal Xerinola

de C O M U N I C A T S

▪ La SCER informa que aquest dissabte 14 de 
maig tindrà lloc ball a la sala a les 22.30 h, amb 
el Duo Amor. 

▪ Dones Endavant informa que el diumenge 15 
de maig es durà a terme una sortida a Girona 
'Temps de Flors', a les 7.30 h, se sortirà de 
l'Oficina de Turisme.

▪ Noemí Llambrich com a representant de 
l'associació Acnefi a l'Ametlla de Mar, organitza 
un assaig solidari amb motiu del dia de la 
Neurofibromatosis, el pròxim dimecres 18 de 
maig, de les 16 a 20 h, a la plaça Nova. 

▪ L'associació 'Libèl·lules dels estels' durà a 
terme un acte de presentació de la formació 
que ajuda a les famílies que han patit una pèrdua 
gestacional, perinatal o neonatal a les Terres de 
l'Ebre. Serà el pròxim divendres 20 de maig a les 
18.30 h de la tarda a sala d'actes de l'Ajuntament.

▪ Serveis Socials comunica que a la web del 
Consell Comarcal del Baix Ebre ja han publicat la 
convocatòria per solicitar els ajuts individuals 
de menjador per al curs 2022/23. El termini és 
del 10 al 31 de maig. 

▪ L'Agència Tributària de Catalunya informa 
que ja està disponible el padró provisional de 
vehicles que tributen per l'impost sobre les 
emissions de CO2 que es pot consultar a la seu 
electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia Aytés.

Aquest dimecres, els representants sindi·
cals dels funcionaris de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, els sindicats i la represen·
tació de la corporació municipal han signat 
el nou conveni col·lectiu del personal fun·
cionari del consistori, format pel cos de la 
Policia Local i per la plantilla dels Serveis 
Generals de l’administració pública. El pas·
sat juliol de 2020, es va signar el del perso·
nal laboral i ara, faltava arribar a un pacte 
pel conveni dels funcionaris.
 Després d’un llarg període de negoci-

acions, on han destacat accions sindicals i 
controvèrsies, s’ha arribat a un acord per es-
tablir definitivament les condicions laborals 
dels funcionaris. Dilluns, es va dur a terme 
una assemblea amb tots els funcionaris on es 
va votar i va guanyar per majoria aquest nou 
conveni i dimecres, es va signar en la Mesa 
General de Negociació del Personal Funcio-
nari de l’Ajuntament.
 L’alcalde Jordi Gaseni, celebra l’acord 
i remarca que «iguala els drets del personal 
laboral i del funcionari i millora les seves con-
dicions».
 Per la seva banda, el secretari d’acció sin-
dical de la Federació de Serveis a la Ciuta-
dania de CCOO de Tarragona, Ismael Marti, 
apunta que «és un punt de partida per conti-
nuar millorant les condicions laborals».
 Per tal d’aprovar-se definitivament, haurà 
de passar pel ple d’aquest mes de maig.

Se signa el conveni col·lectiu dels funcionaris de 
l’Ajuntament

Diumenge de cultura 
i teatre amb l'Ateneu 
Calero i la Mostra de 
Teatre
Aquest diumenge, 15 de maig, tindrà 
lloc una nova cita cultura de l'Ateneu 
Calero al matí i a la tarda, els amants del 
teatre podran gaudir d'una altra repre·
sentació dins de la Mostra de Teatre, or·
ganitzada pel grup escènic de la SCER  i 
que ja arriba a la seva recta final. 
 Per una banda, l'Ateneu Calero dedi-
carà el domenge de l'Ateneu a tres poe-
tes del territori: Carme López, Fe Ferré i 
Judith Queralt. La calera Àngels Puente 
serà encarregada de conversar amb elles. 
La cita serà a les 12 h del matí de diumen-
ge, al Centre d'Interpretació de la Pesca 
(CIP).
 I a les 19 h de la tarda, la sala de la 
Societat acollirà una altra obra teatral. 
Aquest cop del grup de teatre Alcavot de 
Sabadell serà el que pujarà a l'escenari 
amb l'obra 'La imaginació'. Una obra fan-
tàstica i còmica que tracta d'uns pallassos 
que van en un poble i expliquen una his-
tòria.
 La representació teatral tindrà un 
cost de 7 euros pels no socis i 5 euros 
pels socis.

S’obre el període de 
licitació de les pistes de 
pàdel cobertes

L’Ametlla de Mar obté 
cinc Banderes Blaves 

L’Ametlla de Mar onejarà, aquest estiu, 
cinc Banderes Blaves. Un any més, han 
estat guardonades amb aquest distintiu 
les platges de l’Alguer, Sant Jordi d’Alfa·
ma, Cala Forn i Cala Calafató i també el 
Club Nàutic. En canvi, no s’ha revalidat 
la de Pixavaques. Tot i això, manté la pri·
mera posició a la província de Tarragona 
i la segona, a tot Catalunya, compartint 
les posicions amb altres municipis cata·
lans. I és el municipis de les Terres de 
l’Ebre amb més banderes blaves.
 Enguany, la platja Pixavaques ha per-
dut aquest distintiu, perquè la mostra de 
l’aigua ha estat qualificada de bona i no 
d’excel·lent, que és un dels requisits de 
Bandera Blava. Una qualificació que ve 
motivada per fenòmens mediambientals, 
com les pluges, els temporals i la morfo-
logia de la mateixa platja que afavoreix la 
presència d’alguns bacteris.
 En aquest sentit, el regidor de Medi 
Ambient, Vicent Llaó, valora positiva-
ment aquests guardons i apunta que la 
qualitat de l’aigua a la platja de Pixava-
ques segueix sent bona i que es mantin-
dran tots els serveis per poder-la recupe-
rar l’any que ve.
 Pel que fa a senders blaus, el GR-92 
ha tornat a renovar aquest distintiu. I el 
Centre d’Interpretació de la Pesca també 
forma part dels centres blaus.
 Aquest guardó, reconegut a escala in-
ternacional, és el resultat de les mesures 
de gestió a les zones de bany.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha iniciat 
el procediment per licitar la construcció de 
les tres pistes de pàdel cobertes, al com·
plex esportiu municipal. Està previst que 
una vegada s’hagi adjudicat el projecte, 
les obres de construcció s’allarguin quatre 
mesos.
 Des d’aquest dimarts ja es poden presen-
tar ofertes per la construcció de les tres pis-
tes de pàdel cobertes al portal de contracta-
ció pública de la Generalitat de Catalunya.
 La seva instal·lació anirà a dalt de les 
pistes de tenis, per tal d’afavorir la pràctica 
del pàdel, sense dependre de la situació me-
teorològica i poder jugar els dies de pluja i 

vent. A més, «aquesta ubicació també dotarà 
de recer a les pistes de tenis», tal com apunta 
l’alcalde Jordi Gaseni.
 El projecte, valorat en un total de 
284.000 euros, és subvencionat un 50 % 
per Enresa, a través d’uns ajuts del Ministeri 
per la Transició Ecològica i el Repte Demo-
gràfic. El termini per presentar ofertes fina-
litzarà el 30 de maig. 
 Tots els detalls de l’anunci de licitació es 
poden consultar al mateix portal de contra-
ctació.
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Aquest dilluns s’ha iniciat el període de 
preinscripció i matriculació a la Llar d’In·
fants Municipal Xerinola pel curs 2022-23, 
el qual s’allargarà fins al dia 16 de juny. Un 
període conjunt que té l’objectiu d’estalvi·
ar tràmits a les famílies. La sol·licitud es pot 
aconseguir al mateix centre, a l’Ajuntament 
o a gencat.cat/preinscripcions.
 Aquelles famílies que desitgin fer alguna 
de les tramitacions de manera presencial, ho 
poden fer, sempre que hagin demanat cita 
prèvia, tot i que els documents es poden bai-
xar de gencat.cat/inscripcions o passar-les a 
buscar per l’Ajuntament o el mateix centre. 
Un cop emplenada la documentació, s’ha 

d’entregar a la Llar d’Infants.
 Els telèfons per demanar cita prèvia són 
el 977 49 37 10 i el 627 06 27 64. L’horari 
per entregar la documentació és de les 9 del 
matí a les 16 h de la tarda.
 El curs vinent, la Llar oferta 60 places 
pels de P2, 39 places pels de P1 i 8 places 
pels de P0.

Aquest diumenge, les caleres i caleros 
s’aplegaran als entorns del Mas Platé per 
celebrar la Diada de la Bicicleta. Enguany, 
aquesta festivitat, que tradicionalment 
se celebrava l'1 de maig, arriba ajornada 
a causa de la coincidència amb diversos 
esdeveniments. Durant aquesta setmana, 
s'han dut a terme els preparatius, entre els 
quals hi ha una novetat pel que fa a l’apar·
cament de vehicles. 
 Enguany es comptarà amb un altre espai 
per estacionar els cotxes. Es tracta d’un ter-
reny situat abans d’arribar al Mas Platé, a la 
carretera antiga N-340, a la banda de baix a 
la dreta. 
 La festivitat mantindrà el programa d’ac-
tivitats habitual. A les 9 h del matí, s’iniciarà 
la jornada amb la sortida popular amb bici-
cleta des de l’Ajuntament fins al Mas Platé. 
Seguidament, a les 9.45 h, tindrà lloc la mar-
xa cicloturista amb la Cala Bikers, per majors 
de 14 anys.

 

Més tard, a partir de les 10 h hi haurà boti-
farrada popular i durant tot el matí es faran 
diverses activitats amb bicicleta. Enguany, 
també es comptarà amb el concurs d’allioli, 
que tindrà lloc a la 13 h. I a les 15.30 h, hi 
haurà jocs populars.
 El regidor d’Esports, Festes i Joventut, 
Jordi Llaó, subratlla que «els interessats a par-
ticipar en les activitats amb bicicleta s’hauran 
d’inscriure», per 5 €, amb assegurança, cami-
seta i botifarra inclosa, fins al 13 de maig a 
les 22 h de la nit, al cem La Cala.
 A més, recordem que és obligat l’ús del 
casc a aquestes activitats.

Arriba la Diada de la Bicicleta al Mas Platé

Aquest dissabte 14 de maig s'inicia un cicle 
de ponències sobre el maneig ecològic de 
l'olivera, a l'Ecotros de l'Ametlla de Mar. El 
cicle, que tindrà lloc el 14, 15 de maig i 4 i 5 
de juny, és dividit en 4 mòduls de diferents 
temàtiques sobre com tractar aquesta es·
pècie per aconseguir un menor impacte 
ambiental.
 Seran dos caps de setmana durant els 
quals es formarà a aquelles persones que 
vulguin conèixer el maneig ecològic de l’oli-
vera per conèixer els seus tractaments sense 
l'ús de productes químics.
 El cicle, que serà impartit per Àlvar Zamo-
ra, tècnic en agricultura i jardineria orgànica, 

es podrà seguir matí i tarda en aquesta finca 
ecològica del municipi, a preus populars, a 
preus populars, gràcies també al suport de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 
 A més, hi ha l'opció de quedar-se a dinar i 
a dormir i als assistents se'ls oferirà una visita 
gratuïta a l'EcoTour, un nou projecte turístic 
que vol mostrar el barranc de Santes Creus a 
través d'un camí amb 12 parades temàtiques 
sobre l'entorn. De fet, aquesta ruta turística 
es posarà en marxa el pròxim 4 de juny per a 
tothom.

El maneig ecològic de 
l'olivera protagonitza un 
cicle de ponències

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha instal·
lat plaques solars fotovoltaiques a la co·
berta de la nau de la brigada que donaran 
electricitat a diverses dependències muni·
cipals. Un projecte que és finançat majo·
ritàriament per una subvenció concedida 
recentment per la Generalitat.
 Amb l’objectiu de reduir el consum elèc-
tric provinent de la xarxa, així com millorar 
l’eficiència energètica de l’edifici i potenciar 
l’ús d’energies renovables, l’Ajuntament ha 
posat en marxa aquesta instal·lació fotovol-
taica que s’ha situat a la teulada de la nau 

municipal de la brigada, al polígon industrial 
Les Creuetes.
 La instal·lació fotovoltaica generarà elec-
tricitat a tres dependències municipals, si-
tuades a la nau: la brigada, la Policia Local i 
el Servei d’Urgències Municipal. L’alcalde de 
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, apunta que 
«s’instal·laran més plaques a altres sostres mu-
nicipals, perquè és cap on va el futur i a l'Amet-
lla de Mar no ens ho volem perdre».
 El pressupost d’aquest projecte és de 
23.522 euros i és subvencionat un 85% 
aproximadament per la Generalitat.

 Una instal·lació fotovoltaica que tindrà 
una potència nominal de 20 kWp i que es 
connectarà en règim d’autoconsum  con-
nectat a la xarxa amb compensació. En un 
any, s’arribarà a un estalvi de 3.500 euros, 
i en 20 anys, es doblarà la despesa de la 
instal·lació amb un estalvi de 43.800 euros. 
Per tant, tindrà una amortització simple de 
6 anys i mig.

S’instal·len les primeres plaques fotovoltaiques 
per autoconsum municipal 

Comença la preinscripció i matriculació a la Llar 
d’Infants Municipal Xerinola

de C O M U N I C A T S

▪ La SCER informa que aquest dissabte 14 de 
maig tindrà lloc ball a la sala a les 22.30 h, amb 
el Duo Amor. 

▪ Dones Endavant informa que el diumenge 15 
de maig es durà a terme una sortida a Girona 
'Temps de Flors', a les 7.30 h, se sortirà de 
l'Oficina de Turisme.

▪ Noemí Llambrich com a representant de 
l'associació Acnefi a l'Ametlla de Mar, organitza 
un assaig solidari amb motiu del dia de la 
Neurofibromatosis, el pròxim dimecres 18 de 
maig, de les 16 a 20 h, a la plaça Nova. 

▪ L'associació 'Libèl·lules dels estels' durà a 
terme un acte de presentació de la formació 
que ajuda a les famílies que han patit una pèrdua 
gestacional, perinatal o neonatal a les Terres de 
l'Ebre. Serà el pròxim divendres 20 de maig a les 
18.30 h de la tarda a sala d'actes de l'Ajuntament.

▪ Serveis Socials comunica que a la web del 
Consell Comarcal del Baix Ebre ja han publicat la 
convocatòria per solicitar els ajuts individuals 
de menjador per al curs 2022/23. El termini és 
del 10 al 31 de maig. 

▪ L'Agència Tributària de Catalunya informa 
que ja està disponible el padró provisional de 
vehicles que tributen per l'impost sobre les 
emissions de CO2 que es pot consultar a la seu 
electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

▪ La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia Aytés.

Aquest dimecres, els representants sindi·
cals dels funcionaris de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, els sindicats i la represen·
tació de la corporació municipal han signat 
el nou conveni col·lectiu del personal fun·
cionari del consistori, format pel cos de la 
Policia Local i per la plantilla dels Serveis 
Generals de l’administració pública. El pas·
sat juliol de 2020, es va signar el del perso·
nal laboral i ara, faltava arribar a un pacte 
pel conveni dels funcionaris.
 Després d’un llarg període de negoci-

acions, on han destacat accions sindicals i 
controvèrsies, s’ha arribat a un acord per es-
tablir definitivament les condicions laborals 
dels funcionaris. Dilluns, es va dur a terme 
una assemblea amb tots els funcionaris on es 
va votar i va guanyar per majoria aquest nou 
conveni i dimecres, es va signar en la Mesa 
General de Negociació del Personal Funcio-
nari de l’Ajuntament.
 L’alcalde Jordi Gaseni, celebra l’acord 
i remarca que «iguala els drets del personal 
laboral i del funcionari i millora les seves con-
dicions».
 Per la seva banda, el secretari d’acció sin-
dical de la Federació de Serveis a la Ciuta-
dania de CCOO de Tarragona, Ismael Marti, 
apunta que «és un punt de partida per conti-
nuar millorant les condicions laborals».
 Per tal d’aprovar-se definitivament, haurà 
de passar pel ple d’aquest mes de maig.

Se signa el conveni col·lectiu dels funcionaris de 
l’Ajuntament

Diumenge de cultura 
i teatre amb l'Ateneu 
Calero i la Mostra de 
Teatre
Aquest diumenge, 15 de maig, tindrà 
lloc una nova cita cultura de l'Ateneu 
Calero al matí i a la tarda, els amants del 
teatre podran gaudir d'una altra repre·
sentació dins de la Mostra de Teatre, or·
ganitzada pel grup escènic de la SCER  i 
que ja arriba a la seva recta final. 
 Per una banda, l'Ateneu Calero dedi-
carà el domenge de l'Ateneu a tres poe-
tes del territori: Carme López, Fe Ferré i 
Judith Queralt. La calera Àngels Puente 
serà encarregada de conversar amb elles. 
La cita serà a les 12 h del matí de diumen-
ge, al Centre d'Interpretació de la Pesca 
(CIP).
 I a les 19 h de la tarda, la sala de la 
Societat acollirà una altra obra teatral. 
Aquest cop del grup de teatre Alcavot de 
Sabadell serà el que pujarà a l'escenari 
amb l'obra 'La imaginació'. Una obra fan-
tàstica i còmica que tracta d'uns pallassos 
que van en un poble i expliquen una his-
tòria.
 La representació teatral tindrà un 
cost de 7 euros pels no socis i 5 euros 
pels socis.

S’obre el període de 
licitació de les pistes de 
pàdel cobertes

L’Ametlla de Mar obté 
cinc Banderes Blaves 

L’Ametlla de Mar onejarà, aquest estiu, 
cinc Banderes Blaves. Un any més, han 
estat guardonades amb aquest distintiu 
les platges de l’Alguer, Sant Jordi d’Alfa·
ma, Cala Forn i Cala Calafató i també el 
Club Nàutic. En canvi, no s’ha revalidat 
la de Pixavaques. Tot i això, manté la pri·
mera posició a la província de Tarragona 
i la segona, a tot Catalunya, compartint 
les posicions amb altres municipis cata·
lans. I és el municipis de les Terres de 
l’Ebre amb més banderes blaves.
 Enguany, la platja Pixavaques ha per-
dut aquest distintiu, perquè la mostra de 
l’aigua ha estat qualificada de bona i no 
d’excel·lent, que és un dels requisits de 
Bandera Blava. Una qualificació que ve 
motivada per fenòmens mediambientals, 
com les pluges, els temporals i la morfo-
logia de la mateixa platja que afavoreix la 
presència d’alguns bacteris.
 En aquest sentit, el regidor de Medi 
Ambient, Vicent Llaó, valora positiva-
ment aquests guardons i apunta que la 
qualitat de l’aigua a la platja de Pixava-
ques segueix sent bona i que es mantin-
dran tots els serveis per poder-la recupe-
rar l’any que ve.
 Pel que fa a senders blaus, el GR-92 
ha tornat a renovar aquest distintiu. I el 
Centre d’Interpretació de la Pesca també 
forma part dels centres blaus.
 Aquest guardó, reconegut a escala in-
ternacional, és el resultat de les mesures 
de gestió a les zones de bany.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha iniciat 
el procediment per licitar la construcció de 
les tres pistes de pàdel cobertes, al com·
plex esportiu municipal. Està previst que 
una vegada s’hagi adjudicat el projecte, 
les obres de construcció s’allarguin quatre 
mesos.
 Des d’aquest dimarts ja es poden presen-
tar ofertes per la construcció de les tres pis-
tes de pàdel cobertes al portal de contracta-
ció pública de la Generalitat de Catalunya.
 La seva instal·lació anirà a dalt de les 
pistes de tenis, per tal d’afavorir la pràctica 
del pàdel, sense dependre de la situació me-
teorològica i poder jugar els dies de pluja i 

vent. A més, «aquesta ubicació també dotarà 
de recer a les pistes de tenis», tal com apunta 
l’alcalde Jordi Gaseni.
 El projecte, valorat en un total de 
284.000 euros, és subvencionat un 50 % 
per Enresa, a través d’uns ajuts del Ministeri 
per la Transició Ecològica i el Repte Demo-
gràfic. El termini per presentar ofertes fina-
litzarà el 30 de maig. 
 Tots els detalls de l’anunci de licitació es 
poden consultar al mateix portal de contra-
ctació.



L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar dispo·
sarà del solar annex al Centre d’Atenció 
Primària, amb motiu de la futura ampli·
ació del CAP que està contemplada en 
aquest espai. D’aquesta manera, avança 
favorablement aquest projecte que per·
metrà millorar i dotar de més recursos i 
serveis sanitaris als ciutadans.
 El passat divendres, l’Ajuntament va 
signar un acord de compravenda amb els 
propietaris de la parcel·la del carrer Lliber-
tat número 70, que actualment s’utilitza 
per la brigada, per tal d’adquirir-la per un 
valor de 400.000 euros. Amb la seva ad-
quisició, l’Ajuntament podrà cedir l’espai a 
Salut i fer efectiva l’ampliació del CAP.

 En aquest espai es comptarà amb prop 
de 300 m2 per planta, amb una planta baixa 
i dos pisos, que ampliarà així el centre sani-
tari a 819 m2 més.
 Amb aquesta ampliació, el centre té 
l’objectiu d’adequar els recursos físics a les 
necessitats assistencials de la població de 
l’Àrea Bàsica de Salut, és a dir, oferir un mi-
llor servei d’atenció al client, tant a recepció 
com a consulta i solucionar així els proble-
mes històrics de manca d’espai que afecten 
principalment en aquestes dues zones.
 Un altre dels objectius és potenciar la 
integració de l’atenció en salut mental a 
l’atenció primària de salut i afavorir la trans-
formació de l’atenció primària adaptant els 

espais a les noves necessitats i als nous rols 
professionals.
 La intenció també és centralitzar els 
serveis sanitaris del municipi al mateix es-
pai, incloent-hi així el servei de rehabilitació 
que actualment està situat fora del centre, 
a la Part de Cala. 
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, comenta que «es fa absolutament ne-
cessària l'adquisició d'aquesta parcel·la per 
poder cedir-la posteriorment a la Generalitat  
per tal de tirar endavant l'ampliació del CAP».
 Després del període de licitació del pro-
jecte i de l’obra, la redacció del projecte i al-
tres tràmits administratius, es preveu iniciar 
les obres d’ampliació el febrer 2023.
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   El solar annex al CAP.

Avança favorablement el 
projecte d’ampliació del CAP 
de l’Ametlla de Mar

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

L’Ajuntament ha acordat la compra de la parcel·la annexa al CAP, on està prevista l’ampliació del 
centre de salut.
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El 1r equip de futbol de la S.C.E.R de 
l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 
17.30 h a casa davant del Benissanet amb 
l'objectiu d'allargar la dinàmica dels dar·
rers tres partits de lliga amb dues victòries 
i un empat. 
 Els de l'Ametlla de Mar venen de gua-
nyar per 0 gols a 4 a l'Alcanar. Als caleros els 
va costar obrir la llauna fins que va arribar el 
primer gol de LuísGarcía al minut 63. A par-
tir d'aquí, la baixada física dels canareus va 
facilitar la victòria calera. Amador Voces al 
69 i els juvenils Joan Salas i Roger Pitarque 
en el 89 va establir el 4 a 0 definitiu. 
 Ara els caleros són 7 s amb 43 punts i el 
Benissanet és 13è amb 21 punts. 
 Per altra banda, el filial de la Cala juga 
dissabte a les 18.00 h al camp del Camarles 

B, un equip millor classificat, que posarà a 
prova la ratxa d'11 punts sumats dels últims 
15 punts en joc, ja que els camarlencs estan 
6 s amb 51 punts. 
 La setmana passada va guanyar per 4 
a 2 a l'Ebre Escola B. Alejandro Beza va fer 
dos gols a la 1a part, tot i que els torto-
sins van escurçar diferències. A la segona 
part, dos gols més del juvenil Sergi Soriano 
i de Xavier Khalifi van donar tranquil·litat a 
l'equip, tot i que en l'últim instant, l'Ebre Es-
cola va fer el 4 a 2. 
 Els de l'Ametlla de Mar són 10 s a la clas-
sificació, però ara, després d'aquesta ratxa, 
empatats amb 44 punts amb el 9è classifi-
cat el Jesús Catalonia B. 

El 1r equip i el filial 
busquen allargar la 
ratxa contra Benissanet 
i Camarles B 

El pàdel calero passa 
ronda a la Copa 
Catalunya 

L'equip de pàdel federat del Club de Ten·
nis l'Ametlla de Mar va guanyar per 3 a 0 
al Tot Pàdel Reus la fase prèvia de la Copa 
Catalunya de Pàdel, que es va disputar 
diumenge a les pistes del CEM la Cala. 
 Ivan Fernández i Jaume Pijoan, es van 
imposar 6-3 i 6-2, Albert Bardí i Jordi Boyer 
va guanyar 7-6 i 6-0 i Marc Medrano i An-
tonio Callau, 6-7, 6-3 i 6-2. 
 Els caleros ara s'han classificat per a la 
fase final, que es disputarà a Barcelona del 
3 al 5 de juny i en la que es trobarà als mi-
llors equips de Catalunya. 
 Els caleros reprendran la lliga aquest 
cap de setmana pròxim, en la qual, són els 
líders. Els de l'Ametlla de Mar jugaran diu-
menge a partir de les 11 del matí davant 
del Bahia Mar a la Ràpita, 3r classificat a dos 
punts dels caleros. 

El futbol base afronta una de les últimes 
jornades 

En l'àmbit federat, només l'aleví B de 3a 
divisió està competint, concretament a la 
Copa Terres de l'Ebre. Els caleros juguen 
dissabte a casa a les 10.30 h amb l'Ebre 
Escola Esportiva C. 
 En competició escolar, es disputarà l'úl-
tima jornada de la 2a fase del campionat 

de lliga. El benjamí Llobarrets jugarà a les 
17.15 h d'avui divendres al Perelló. La set-
mana passada el benjamí Llobarrets va per-
dre 4 a 5 a casa amb el Flix. Els caleros són 
7 s amb 9 i els perellonencs, cuers amb 3. El 
prebenjamí Seitonillos també juga aquest 
divendres al Perelló, però a les 18.30 h. La 
setmana passada el prebenjamí Seitonillos 
va imposar-se per 4 gols a 0 al Tortosa Ebre 
Negre Els caleros són 4 s amb 12 punts i els 
perellonencs cuers amb 1 punt. 
 L'infantil amb la lliga finalitzada, juga un 
amistós dissabte a les 17.00 h a Sant Jaume 
dels Domenys davant del Base Marc Bar-
tra. 

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala

Dissabte:
≈10.30 h - ALEVÍ B
La Cala - Ebre Escola
≈17.30 h - 1R EQUIP
La Cala - Benissanet

Diumenge:
≈Tot el dia- FINAL INTERCOMARCAL JEEC 
DE PATINATGE

E S P O R T S

La Secció de Natació de l’AME de l'Amet·
lla de Mar va aconseguir 32 podis a la Fi·
nal Interterritorial de Natació que es va 
disputar el passat 8 de maig a Amposta, 
essent l'entitat que més vegades va pujar 
al podi. 
 En total, hi van participar 22 nadadors 
i nadadores de l'AME de l'Ametlla de Mar, 
que van participar en 36 proves, aconse-

guint 29 podis individuals i 3 podis més 
en relleus. Un magnífic resultat, tal com 
destaca Griselda Gaseni, coordinadora de 
la secció de natació de l'AME de l'Ametlla 
de Mar. 
 Els primers de cada comarca es classi-
ficaran per a la Final Nacional que es dis-
putarà a Tortosa, els pròxims dies 11 i 12 
de juny. 

La natació calera 
assoleix 32 podis a la 
Final Interterritorial de 
les Terres de l'Ebre 

4 podis de la Rítmica 
Calera a l’Intercomarcal 
de la Ràpita 
La Rítmica de l’AME de l’Ametlla de Mar 
va assolir 4 podis en la Final Intercomar·
cal celebrada a la Ràpita. 
 Amb una quinzena de participants, van 
aconseguir 4 podis, dos individuals, un en 
conjunts i un altre en duets/trios i quar-
tets, a més d’altres resultats que es van 
quedar a molt poc de pujar-hi. 
 Per la seva part, Eila Gimeno va obtenir 
la 4a posició, en el Campionat de Catalu-
nya a Torredembarra en categoria infantil 
nivell 2 en cèrcol, i Leire Farnós 14a en ca-
tegoria aleví nivell 3 de pilota.  


