
Les operadores de telefonia comencen a 
oferir, aquest estiu a La Cala, serveis mò-
bils de nova generació, el 4 i 5G  en les 
bandes de 700 i 800 MHz. A principis 
d’any, les principals companyies, que fins 
al moment havien estat fent proves, van 
començar a encendre aquesta xarxa des-
prés que el Ministeri d'Assumptes Econò-
mics i Transformació Digital n’autoritzés 
l’activació i ara, busquen arribar a més de 
1.400 municipis, entre els quals es troba 
l’Ametla de Mar, abans de 2024.
	 L'augment	 de	 la	 cobertura	 estiuen-
ca inclou també l'encesa de més de 500 
instal·lacions de 700MHz a tot Espanya, 

després de rebre tots els operadors l'auto-
rització	per	part	del	Ministeri	per	a	activar	
els equips radio (nodes).
	 Aquesta	 nova	 xarxa	 permetrà	 tenir	
connexions	mòbils	d’alta	velocitat	de	des-
càrrega		i	enviament	de	dades	i	amb	millor	
cobertura	a	més	d’un	millor	servei	en	po-
blacions	més	petites	 i	 rurals.	D’altra	ban-
da,	aquesta	nova	tecnologia	també	facilita	
nous	serveis	en	l’àrea	empresarial	i	l’admi-
nistració	pública,	així	com	en	àmbits	com	la	
mobilitat o la salut, entre altres.
	 Mariano	 Lalana,	 responsable	 de	 l’em-
presa de telecomunicacions ebrenca 
Eports, apunta que «amb el 5G, la comu-

nicació serà instantània, això permet fer un 
salt qualitatiu en l'àmbit d'aplicacions mèdi-
ques o els vehicles autònoms, entre d'altres. 
A l'Ametlla de Mar, estem al que hauria de ser 
el Corredor Mediterrani; si s'aconsegueix que 
estigui ben connectat, les poblacions del vol-
tant sortiran beneficiades».
	 Tot	 i	 això,	 aquesta	 xarxa	que	 ja	estan	
oferint	 les	principals	companyies	de	tele-
fonia,	pot	provocar	problemes	en	la	recep-
ció	de	la	senyal	TDT.	L’empresa	Llega700	
ofereix	el	servei	d’assistència	gratuït	en	cas	
d’interferències	o	altres	problemes	tècnics.	
El	seu	horari	d’atenció	al	públic	és	de	di-
lluns a dissabte de 9 h a 22 h.
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   El 5G són les sigles utilitzades per referir-se a la cinquena generació de tecnologies de telefonia mòbil.

S'amplia i es reforça el servei 5G 
a l’Ametlla de Mar

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

La mesura es pren coincidint amb la gran afluència de visitants prevista en dates estiuenques al li-
toral català.
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Èxit del Torneig de Futbol Platja Femení i 
Júnior

La platja de Pixavaques va ser de nou l’es-
cenari del Torneig de Futbol Platja Junior i 
de la novetat d’aquest any del Torneig de 
Futbol Platja Femení. Ambdós esdeveni-
ments estaven organitzats per la secció 
esportiva de la Societat i van gaudir d’un 
gran ambient esportiu, des de primera 
hora del matí fins ben entrada la matina-
da.
	 En	 el	 torneig	 femení,	 que	 comptava	
amb el suport de la Bodeguita i que es dis-
putava	per	primera	vegada,	hi	van	partici-
par	4	equips	i	40	jugadores.	L’equip	campió	
va	ser	 ‘Todo	 lo	 faigo	Janet	FC’	que	es	va	
imposar	per	2	 a	1	 al	 ‘ICG’	 i	 pel	 que	 fa	 a	
la	màxima	golejadora,	aquesta	va	ser	Anaís	
Borràs	de	‘ICG’	i	la	millor	portera	Lucia	Ál-
varez	de	‘Todo	lo	faigo	Janet	FC’.
	 Rafel	Aixart,	president	de	la	secció	es-
portiva,	 considera	 que	 s’estan	 posant	 les	
bases	perquè	 la	Cala	pugui	tenir	aviat	un	

equip	de	futbol	femení.
	 En	el	torneig	júnior	masculí,	amb	el	su-
port	d’Ajona,	hi	van	participar	un	centenar	
de	jugadors.	A	la	categoria	infantil,	l’equip	
‘els	Llenguados’	es	va	 imposar	a	 la	final	a	
‘Les	Sèpies’	per	6	gols	a	4,	quedant	com	a	
màxims	golejadors	de	la	categoria	Àlex	Du-
que	i	Marc	Vila	de	‘Les	Sèpies’	i	Oliver	dels	
‘Llenguados’	com	a	millor	porter.
	 A	 la	 categoria	 cadet	 el	 campió	va	 ser	
l’equip	‘Nit	de	fotosíntesi’	que	es	va	impo-
sar	per	3	a	1	a	‘Pena	Negra’.	El	màxim	go-
lejador	de	la	categoria	va	ser	Àlex	Estrada	
dels	‘Dropos’	i	el	millor	porter,	Biel	Ferri	de	
‘Pena	Negra’.
	 A	 la	 categoria	 aleví	 es	 va	 proclamar	
campió	 l’equip	 dels	 ‘Socis’	 per	 davant	 de	
‘Campi	qui	pugui’.	En	categoria	benjamí	el	
campió	va	ser	l’equip	dels	‘Coixos’	per	da-
vant	dels	‘Xuquis’	i	en	prebenjamí	‘Mbapee	
PSG’	per	davant	de	‘Barça	Toons’.	

E S P O R T S

La Federació Catalana de Futbol ja ha pu-
blicat el calendari de la 3a Catalana, Grup 
1r de la pròxima temporada 2022-23, en 
el qual militarà de nou el 1r equip de fut-
bol de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar. La 
competició s’iniciarà el cap de setmana 
de l’1 i 2 d’octubre.
	 Els	caleros	obriran	la	seva	participació	
'lliguera' a camp contrari, concretament al 
camp	del	Flix	el	dissabte	dia	1	d’octubre.	
El	primer	partit	dels	de	l’Ametlla	de	Mar	a	
casa	serà	a	la	setmana	següent,	el	8	d’oc-

tubre	davant	del	Santa	Bàrbara.
	 El	camp	de	la	Cala	tornarà	a	viure	inte-
ressants	partits	de	futbol.	Als	ja	habituals	
partits	atractius	davant	de	la	Rapitenca	el	
23	d’octubre,	la	Cava	el	20	de	novembre	
o	el	Gandesa	el	18	de	desembre,	entre	al-
tres,	 aquesta	 temporada	 s’haurà	 d’afegir	
l’acabat	de	descendir	 i	històric	Amposta,	
al	qual	visitarem	el	13	de	novembre.
	 A	més,	el	descens	del	Perelló	ens	rega-
larà	dos	derbis	de	proximitat,	a	casa	el	dia	
11	de	desembre	i	al	camp	del	Perelló	el	23	

d’abril.
	 L’equip	calero,	que	està	pendent	de	la	
incorporació	d’un	davanter	golejador,	tor-
narà	a	la	feina	el	dia	16	d’agost.

El 1r equip de la Cala encetarà la lliga al camp del Flix

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

2 4 juliol - DIUMENGE

2 6 juliol - DIMARTS

≈ 19.30 h – A la plaça Nova, Demostració 
de Twirling, a càrrec del Twirling Club 
l’Ametlla de Mar.

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, cinema a 
la fresca: 'Jungle Cruise'.

2 2 juliol - DIVENDRES

≈ 18.00 h – A la platja de l’Alguer, Dance 
Beach.

2 7 juliol - DIMECRES

≈ 19.00 h – A la plaça Joan Miró, contacontes: 
'Lluna descobreix les emocions'.

Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de 
les Terres de l'Ebre, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra 
Mundial al golf de Sant Jordi, fins al 31 
d'agost.

≈ Exposició de la pintora local Canducha 
Astorga, fins al 31 de juliol. 

Horari: de dilluns a diumenge, de 11 a 14 h i 
de 17.30 a 20.30 h.

L’àrbitre calero Eduard París arbitrarà a la 2a Catalana

El calero Eduard París Encinas, àrbitre ads-
crit a la delegació de les Terres de l’Ebre 
del Comitè Tècnic d’Àrbitres, arbitrarà la 

pròxima temporada 2022-2023 a la 2a 
Catalana, després d’haver superat les di-
ferents convocatòries i avaluacions d’as-
cens convocades al llarg d’aquesta passa-
da temporada.
	 El	de	l’Ametlla	de	Mar,	exjugador	de	fut-
bol	i	amb	cinc	anys	d’experiència	com	a	àr-
bitre, ha arbitrat aquestes darreres tempo-
rades	a	la	3a	Catalana.	Ara,	afronta	aquest	
repte amb molta il·lusió i responsabilitat, i 
no	es	marca	cap	límit	de	cara	a	les	pròximes	

temporades	si	li	arriba	l’oportunitat.
 «He arribat a la part més fàcil, perquè 
aquesta temporada tornes a començar de 0, 
perquè no tens un mínim de categories per 
ascendir, però a partir d'aquí comença la part 
difícil, perquè l'ascens de 2a a 1a Catalana, 
venen els àrbitres de totes les demarcacions i 
és més complicat» apunta	París.
	 De	fet,	l’àrbitre	calero	també	estarà	fa-
cultat	 per	 exercir	 d’assistent	 a	 categories	
superiors	com	la	1a	Catalana	o	la	3a	RFEF.



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

L’Ametlla de Mar segueix sent líder amb 
‘Platges Verges’ amb set distintius. El Tor-
rent del Pi, Port Olivet, Santes Creus, cala 
Llenya, l’Estany Podrit, l’Illot i la caleta del 
cap de l’Àlia han revalidat el guardó d’Eco-
logistes en Acció. La Cala és el municipi tar-
ragoní que compta amb més platges verges 
al seu litoral.
	 Ecologistes	en	Acció	de	Tarragona	i	l’Ebre	
ha	lliurat,	aquest	dilluns	al	Col·legi	de	Perio-
distes	de	Les	Terres	de	L’Ebre,	els	distintius	

de	la	XI	Edició	de	Platges	Verges	2022.	
	 El	regidor	de	Medi	Ambient,	Vicenç	Llaó,	
destaca	la	voluntat	de	preservar	aquests	in-
drets	del	litoral	verges.	«Des de la brigada es 
fa un manteniment en aquestes platges, ja que  
aquest distintiu és un atractiu també de cara 
al turisme».
	 En	total,	s’ha	atorgat	el	distintiu	‘Platges	
Verges’	 a	 16	 platges	 de	 6	municipis	 de	 la	
demarcació.	 L’objectiu	 és	 convertir	 aquest	
guardó	que	té	com	a	finalitat	la	preservació	
del patrimoni litoral de la nostra costa.
	 El	 coordinador	 d’Ecologistes	 en	 Acció,	
Eloi	Nolla,	apunta	que	«el col·lectiu ecologista 
ha aprofitat l’ocasió per demanar a la Genera-
litat l’execució real d’una llei de protecció de 
costes i que garanteixi la preservació d’aquests 
espais».

La recollida selectiva i la gestió del residu 
tèxtil han permès recuperar més de 9 to-
nes a l’Ametlla de Mar, durant el primer 
semestre d’enguany per part d’Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo, que equi-
val a 37.300 peces de roba. 	 L’entitat	
sense	ànim	de	lucre	ha	recuperat	concreta-
ment	9.216	kg	de	roba,	entre	el	gener	 i	el	
juny	d’enguany.	El	que	significa	un	increment	
del	20,8%	respecte	al	mateix	període	de	l’any	
passat.	El	90%	d’aquest	residu	tindrà	una	se-
gona	vida	gràcies	a	 la	reutilització	 i	el	reci-
clatge dels ciutadans, que ho dipositen als 
diferents	contenidors	del	municipi.
 Ara, les 37.300 peces de roba recupera-
des	es	classifiquen	a	la	planta	de	preparació	

per	a	la	reutilització	que	Humana	té	a	l’Amet-
lla	del	Vallès.	
	 La	reutilització	del	tèxtil	contribueix	a	llui-
tar	contra	el	canvi	climàtic,	per	cada	kg	de	
roba	recuperada	s’hi	evita	l’emissió	de	6,1	kg	
de	CO2,	 segons	un	estudi	de	 la	Federació	
Humana.	Per	tant,	les	més	de	9	tones	recu-
perades	a	 l’Ametlla	de	Mar	per	Humana	hi	
han	evitat	l’emissió	de	56	tones	de	CO2.
	 A	aquest	benefici	ambiental	cal	afegir-ne	
el	social:	la	creació	d’ocupació	verda.	Huma-
na genera un lloc de treball per cada 30 tones 
de	tèxtil	recollit.	A	més,	els	recursos	que	se	
n’obtenen	es	destinen	principalment	als	pro-
grames	 de	 desenvolupament	 que	Humana	
du	a	terme	als	països	del	Sud.

Els caleros reciclen més de 9 tones de roba 
utilitzada en el que portem d’any

Set platges caleres guardonades per conservar-
les verges

de C O M U N I C A T S

▪	L'Ateneu Calero recorda que aquest dissabte 
tindrà lloc el MercArt al c/Nou, de 18 a 22 h.

▪	El Servei de Recaptació Municipal recorda 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i rústica 
de l'exercici de 2022. L'horari de l'oficina de 
recaptació és de dilluns a divendres, de 9:00 
h. a 14:00 h.

▪	La regidoria de Formació i Treball informa 
que s'inicia el segon mòdul 'Operacions 
de Venda', del Curs de Certificat de 
Professionalitat d'Activitats de Venda. El 
seu inici serà el 26 de juliol. Inscripcions al 
Telecentre.

▪	El Consell Comarcal del Baix Ebre recorda 
que les persones interessades en presentar la 
sol·licitud per fer ús del transport escolar 
del curs 2022-2023 hauran de tramitar-
la, via telemàtica, abans del 31 de juliol 
de 2022 a la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. El pagament es fa al 
Servei de Recaptació Municipal.

▪	 La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia P. Olivella.

A l’Ametlla de Mar ja està activa la base 
policial de la unitat marítima dels Mossos 
d’Esquadra, juntament amb la de Palamós 
i Vilanova i la Geltrú. L’objectiu de la base 
és fer tasques de prevenció amb un patru-
llatge de dilluns a diumenge, per controlar 
tota la zona del litoral tarragoní.
	 Tot	i	que	la	unitat	està	en	marxa	des	de	
l’abril	de	2021,	no	ha	estat	fins	aquest	juny	
que	han	incorporat	una	embarcació	pròpia.	
A	l’Ametlla	de	Mar,	deu	agents	especialit-
zats	formen	part	d’aquest	equip	que	va	co-

mençar	a	operar	aquí	a	la	zona	l’any	passat,	
durant	el	mes	d’abril,	amb	una	embarcació	
provisional.
	 Ara,	 amb	 l’adquisició	 d’aquesta	 nova	
embarcació,	els	mossos	faran	principalment	
tasques	de	prevenció	i	control	amb	un	pa-
trullatge	 diari	 durant	 tot	 l’any.	 D’aquesta	
manera,	 els	 efectius	 traslladen	 totes	 les	
competències	dels	Mossos	a	 la	mar,	amb	
funcions	en	l’àmbit	de	la	seguretat	ciutada-
na i ordre públic. 
	 El	 sergent	Jordi	Boix,	 cap	de	 la	unitat	

marítima	 a	 l’Ametlla	 de	 Mar,	 explica	 les	
principals	problemàtiques	amb	les	que	es	
troben	aquí	a	 la	zona.	Segons	Boix,	«aquí 
els incidents són sobretot relacionats amb la 
pesca recreativa».
 El	desplegament	global	es	va	iniciar	ara	
fa	dos	anys	i	la	voluntat	és	seguir	ampliant	el	
servei	amb	una	quarta	seu	que	operaria	des	
de Barcelona.

Ja està operativa la unitat marítima dels Mossos 
d’Esquadra amb base a l’Ametlla de Mar

El representant territorial d'Esports visita les 
instal·lacions esportives municipals

Després de visitar les capitals de les quatre 
comarques ebrenques, el cap de la Repre-
sentació Territorial de l'Esport a les Terres 
de l'Ebre, Joan Barberà, s’ha reunit amb 
l’alcade de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni 
i el regidor d’Esports, Jordi Llaó, per visitar 
les instal·lacions esportives municipals.
	 Durant	 la	visita	als	equipaments,	 s'han	
tractat	qüestions	relacionades	amb	el	des-
envolupament	i	l’execució	de	projectes	que	
dinamitzen l'esport local, com el manteni-

ment	del	complex	esportiu	i	el	poliesportiu,	
el	nou	projecte	de	pàdel	o	 les	necessitats	
en	l'àmbit	de	la	natació.	Uns	projectes	que	
anirien	finançats	a	través	de	subvencions.		
	 Gaseni	apunta	que	«durant la reunió vam 
parlar de les bases de les subvencions en equi-
paments esportius, obra nova, rehabilitació i 
manteniment, que sortirà la convocatòria el 
2023».
	 Barberà,	 durant	 aquesta	 primera	 visita	
oficial,	 ha	 destacat	 «l’acompanyament de 
la Generalitat en el foment i la promoció de 
l’esport»	i	ha	reivindicat	«el potencial que té 
La Cala per a la realització d’activitats nàuti-
ques».
	 Amb	aquesta	trobada	s’ha	volgut	posar	
en	relleu	 l'esport	 local	 i	 fomentar	 l'accés	a	
l'activitat	física	a	més	de	promocionar-la.

La regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, com és habitual 
en període estival, està duent a terme tas-
ques de manteniment en l’Escola Sant Jor-
di i en la Llar d’Infants Xerinola. En aquests 
equipaments s’estan fent diverses actua-
cions de millora, amb la intenció principal-
ment de disposar d’un sistema energètic 
més eficaç i sostenible.
	 Des	de	fa	un	temps	es	treballa	en	una	
reforma	dels	centres	educatius	per	trans-
formar-los	en	un	espai	més	eficient	ener-
gèticament	i	enguany	s’ha	continuat	amb	el	
de	canvi	de	la	il·luminació	a	l’Escola.	Entre	
400	 i	500	florescents	han	estat	substitu-
ïts	per	llums	LED,	fet	que	ha	suposat	una	
reducció	del	cost	de	la	factura	de	la	llum	i	
una	major	duració	de	les	bombetes.	A	més,	
això	també	suposarà	una	millor	comoditat	
per	a	alumnes	i	docents,	ja	que	aquestes	no	

donen	tanta	calor	i	són	menys	agressives	a	
la	vista.
	 D’altra	banda,	 a	 la	 llar	 d’infants,	 entre	
altres,	s’estan	fent	actuacions	com	la	pin-
tura de les parets del segon pis, a més de 
la	neteja	del	centre.	Pel	que	fa	a	l’energia,	
actualment	s’està	fent	un	canvi	de	l’alumini	
per	millorar	 l’eficiència	 de	 la	 climatització	
de	l’equipament.
	 A	banda,	es	preveu	que	al	setembre,	per	
a	l’inici	del	curs	escolar,	hagin	finalitzat	les	
obres	al	carrer	Camarles	i	ja	estiguin	habili-
tades les tres entrades.

L’Ajuntament millora l’eficiència energètica dels 
centres educatius

Comencen les exposicions artístiques al 
Centre d’Interpretació de la Pesca. La pri-
mera proposta que podrem veure enguany 
a l’antiga Confraria serà la de l’artista local 
Canducha Astorga. Durant quinze dies, 
d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, la pintora 
mostrarà les seves creacions, que estan so-
bretot inspirades en temàtica de naturale-
sa, paisatges i temes marins.
	 L’artista,	 que	 pinta	 sobretot	 en	 paleta,	
mostrarà	els	seus	quadres	inspirats	en	ele-
ments	marins	i	naturals,	però	també	amb	un	
toc	intimista	mostrant	les	seves	emocions	i	
anhels.
	 Astorga,	que	té	més	de	vint	anys	d’expe-
riència	en	la	pintura,	ha	participat	en	nom-

brosos	 actes	 i	 grups	 artístics,	 en	 diferents	
municipis	ebrencs	i	s’ha	format	amb	diversos	
professors.	També	forma	part	de	col·lectius	
i	entitats	com	Les	Dones	Endavant	 i	actu-
alment,	participa	en	el	Mercart	de	l’Ateneu	
Calero.
	 Durant	algunes	tardes,	Canducha	Astor-
ga	estarà	present	al	CIP.	L’artista	explica	que	
«algunes de les obres exposades són pintures 
d'embarcacions».
	 Un	cop	finalitzi	aquesta	exposició,	al	mes	
d’agost,	durant	quinze	dies,	hi	haurà	una	al-
tra mostra. En aquest cas, de les creacions 
de	l’artista	Cristina	Quesada.

El CIP acull una 
exposició de pintura de 
Canducha Astorga

L’Ajuntament i 
l’ACA es reuneixen 
per posar al dia 
els projectes de 
depuració d’aigües

L’Ajuntament, representat per l’alcal-
de del municipi Jordi Gaseni, la tinent 
d’alcalde, Jani Brull i el regidor d’Urba-
nisme, Joan Manel Tello, es van reunir, 
el passat divendres, amb el màxim res-
ponsable de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, Samuel Reyes, per repassar l’evolu-
ció dels projectes de depuració d’aigües 
residuals del municipi i de desenvolupa-
ments urbanístics.
	 Entre	els	projectes	que	s’estan	duent	
a	terme	hi	ha	el	de	la	nova	depuradora	
de	les	urbanitzacions	nord	i	Almadrava	i	
el	projecte	de	 la	modificació	de	 l'actual	
depuradora	d'aigües	residuals,	juntament	
amb	el	projecte	de	nou	emissari	submarí.	
Es	tracta	de	tres	accions	molt	rellevants	
per	al	municipi	que	cobrirà	una	mancan-
ça	històrica.	Es	preveu	tenir	els	tres	pro-
jectes	redactats	aquest	mateix	any	2022	
i la licitació de les obres es realitzaran 
durant l'any 2023.
	 A	banda,	l’Ajuntament	treballa	en	al-
tres	projectes	entre	els	quals	hi	ha	l’am-
pliació	de	polígon	 industrial	o	el	pla	de	
millora	urbana	de	 la	zona	de	Sant	Jordi	
Bosc,	per	 tal	de	concedir	 llicències	a	 la	
zona. 
	 Per	últim,	s’ha	parlat	també	de	la	cre-
ació	 de	 nous	 estacionaments	 pròxims	
al	nucli	urbà,	una	de	les	necessitats	del	
consistori,	per	tal	d’obtenir	les	possibles	
autoritzacions	de	l’ACA.

El Grup d'Acció Local de les Terres de 
l'Ebre es va reunir, el passat dijous 14 
de juliol a la Confraria de Pescadors de 
l'Ametlla de Mar, per repassar l'activitat 
duta a terme fins ara i analitzar l'estratè-
gia a seguir, tot buscant punts de millora 
i modernització.
	 Així,	el	grup	ha	tractat	la	qüestió	dels	
recursos	que	podrien	adjudicar	en	prope-
res	 convocatòries	 i	 que	 permetrien	 con-
tinuar	treballant	per	arribar	al	teixit	asso-
ciatiu,	 privat	 i	 econòmic,	 entre	 els	 quals	
s'inclouen les administracions locals i les 
confraries.	L'objectiu	és	ajudar	a	tot	el	que	
fa	referència	al	sector	maritimopesquer.
	 Durant	l'assemblea,	l'entitat	va	fer	tam-
bé	un	balanç	de	transparència	i	del	full	de	
ruta	que	comprèn	des	del	2016,	quan	es	
va	posar	en	marxa	fins	a	l'any	que	ve,	quan	
acaba	el	primer	període.	Durant	 aquesta	
primera	etapa	del	GALP,	l’entitat	ha	finan-
çat	al	voltant	de	120	projectes	en	els	set	
municipis mariners ebrencs.

El GALP Mar de l’Ebre fa 
un balanç de l'activitat i 
mira cap al futur



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

L’Ametlla de Mar segueix sent líder amb 
‘Platges Verges’ amb set distintius. El Tor-
rent del Pi, Port Olivet, Santes Creus, cala 
Llenya, l’Estany Podrit, l’Illot i la caleta del 
cap de l’Àlia han revalidat el guardó d’Eco-
logistes en Acció. La Cala és el municipi tar-
ragoní que compta amb més platges verges 
al seu litoral.
	 Ecologistes	en	Acció	de	Tarragona	i	l’Ebre	
ha	lliurat,	aquest	dilluns	al	Col·legi	de	Perio-
distes	de	Les	Terres	de	L’Ebre,	els	distintius	

de	la	XI	Edició	de	Platges	Verges	2022.	
	 El	regidor	de	Medi	Ambient,	Vicenç	Llaó,	
destaca	la	voluntat	de	preservar	aquests	in-
drets	del	litoral	verges.	«Des de la brigada es 
fa un manteniment en aquestes platges, ja que  
aquest distintiu és un atractiu també de cara 
al turisme».
	 En	total,	s’ha	atorgat	el	distintiu	‘Platges	
Verges’	 a	 16	 platges	 de	 6	municipis	 de	 la	
demarcació.	 L’objectiu	 és	 convertir	 aquest	
guardó	que	té	com	a	finalitat	la	preservació	
del patrimoni litoral de la nostra costa.
	 El	 coordinador	 d’Ecologistes	 en	 Acció,	
Eloi	Nolla,	apunta	que	«el col·lectiu ecologista 
ha aprofitat l’ocasió per demanar a la Genera-
litat l’execució real d’una llei de protecció de 
costes i que garanteixi la preservació d’aquests 
espais».

La recollida selectiva i la gestió del residu 
tèxtil han permès recuperar més de 9 to-
nes a l’Ametlla de Mar, durant el primer 
semestre d’enguany per part d’Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo, que equi-
val a 37.300 peces de roba. 	 L’entitat	
sense	ànim	de	lucre	ha	recuperat	concreta-
ment	9.216	kg	de	roba,	entre	el	gener	 i	el	
juny	d’enguany.	El	que	significa	un	increment	
del	20,8%	respecte	al	mateix	període	de	l’any	
passat.	El	90%	d’aquest	residu	tindrà	una	se-
gona	vida	gràcies	a	 la	reutilització	 i	el	reci-
clatge dels ciutadans, que ho dipositen als 
diferents	contenidors	del	municipi.
 Ara, les 37.300 peces de roba recupera-
des	es	classifiquen	a	la	planta	de	preparació	

per	a	la	reutilització	que	Humana	té	a	l’Amet-
lla	del	Vallès.	
	 La	reutilització	del	tèxtil	contribueix	a	llui-
tar	contra	el	canvi	climàtic,	per	cada	kg	de	
roba	recuperada	s’hi	evita	l’emissió	de	6,1	kg	
de	CO2,	 segons	un	estudi	de	 la	Federació	
Humana.	Per	tant,	les	més	de	9	tones	recu-
perades	a	 l’Ametlla	de	Mar	per	Humana	hi	
han	evitat	l’emissió	de	56	tones	de	CO2.
	 A	aquest	benefici	ambiental	cal	afegir-ne	
el	social:	la	creació	d’ocupació	verda.	Huma-
na genera un lloc de treball per cada 30 tones 
de	tèxtil	recollit.	A	més,	els	recursos	que	se	
n’obtenen	es	destinen	principalment	als	pro-
grames	 de	 desenvolupament	 que	Humana	
du	a	terme	als	països	del	Sud.

Els caleros reciclen més de 9 tones de roba 
utilitzada en el que portem d’any

Set platges caleres guardonades per conservar-
les verges

de C O M U N I C A T S

▪	L'Ateneu Calero recorda que aquest dissabte 
tindrà lloc el MercArt al c/Nou, de 18 a 22 h.

▪	El Servei de Recaptació Municipal recorda 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i rústica 
de l'exercici de 2022. L'horari de l'oficina de 
recaptació és de dilluns a divendres, de 9:00 
h. a 14:00 h.

▪	La regidoria de Formació i Treball informa 
que s'inicia el segon mòdul 'Operacions 
de Venda', del Curs de Certificat de 
Professionalitat d'Activitats de Venda. El 
seu inici serà el 26 de juliol. Inscripcions al 
Telecentre.

▪	El Consell Comarcal del Baix Ebre recorda 
que les persones interessades en presentar la 
sol·licitud per fer ús del transport escolar 
del curs 2022-2023 hauran de tramitar-
la, via telemàtica, abans del 31 de juliol 
de 2022 a la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. El pagament es fa al 
Servei de Recaptació Municipal.

▪	 La farmàcia que entra en guàrdia és la 
Farmàcia P. Olivella.

A l’Ametlla de Mar ja està activa la base 
policial de la unitat marítima dels Mossos 
d’Esquadra, juntament amb la de Palamós 
i Vilanova i la Geltrú. L’objectiu de la base 
és fer tasques de prevenció amb un patru-
llatge de dilluns a diumenge, per controlar 
tota la zona del litoral tarragoní.
	 Tot	i	que	la	unitat	està	en	marxa	des	de	
l’abril	de	2021,	no	ha	estat	fins	aquest	juny	
que	han	incorporat	una	embarcació	pròpia.	
A	l’Ametlla	de	Mar,	deu	agents	especialit-
zats	formen	part	d’aquest	equip	que	va	co-

mençar	a	operar	aquí	a	la	zona	l’any	passat,	
durant	el	mes	d’abril,	amb	una	embarcació	
provisional.
	 Ara,	 amb	 l’adquisició	 d’aquesta	 nova	
embarcació,	els	mossos	faran	principalment	
tasques	de	prevenció	i	control	amb	un	pa-
trullatge	 diari	 durant	 tot	 l’any.	 D’aquesta	
manera,	 els	 efectius	 traslladen	 totes	 les	
competències	dels	Mossos	a	 la	mar,	amb	
funcions	en	l’àmbit	de	la	seguretat	ciutada-
na i ordre públic. 
	 El	 sergent	Jordi	Boix,	 cap	de	 la	unitat	

marítima	 a	 l’Ametlla	 de	 Mar,	 explica	 les	
principals	problemàtiques	amb	les	que	es	
troben	aquí	a	 la	zona.	Segons	Boix,	«aquí 
els incidents són sobretot relacionats amb la 
pesca recreativa».
 El	desplegament	global	es	va	iniciar	ara	
fa	dos	anys	i	la	voluntat	és	seguir	ampliant	el	
servei	amb	una	quarta	seu	que	operaria	des	
de Barcelona.

Ja està operativa la unitat marítima dels Mossos 
d’Esquadra amb base a l’Ametlla de Mar

El representant territorial d'Esports visita les 
instal·lacions esportives municipals

Després de visitar les capitals de les quatre 
comarques ebrenques, el cap de la Repre-
sentació Territorial de l'Esport a les Terres 
de l'Ebre, Joan Barberà, s’ha reunit amb 
l’alcade de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni 
i el regidor d’Esports, Jordi Llaó, per visitar 
les instal·lacions esportives municipals.
	 Durant	 la	visita	als	equipaments,	 s'han	
tractat	qüestions	relacionades	amb	el	des-
envolupament	i	l’execució	de	projectes	que	
dinamitzen l'esport local, com el manteni-

ment	del	complex	esportiu	i	el	poliesportiu,	
el	nou	projecte	de	pàdel	o	 les	necessitats	
en	l'àmbit	de	la	natació.	Uns	projectes	que	
anirien	finançats	a	través	de	subvencions.		
	 Gaseni	apunta	que	«durant la reunió vam 
parlar de les bases de les subvencions en equi-
paments esportius, obra nova, rehabilitació i 
manteniment, que sortirà la convocatòria el 
2023».
	 Barberà,	 durant	 aquesta	 primera	 visita	
oficial,	 ha	 destacat	 «l’acompanyament de 
la Generalitat en el foment i la promoció de 
l’esport»	i	ha	reivindicat	«el potencial que té 
La Cala per a la realització d’activitats nàuti-
ques».
	 Amb	aquesta	trobada	s’ha	volgut	posar	
en	relleu	 l'esport	 local	 i	 fomentar	 l'accés	a	
l'activitat	física	a	més	de	promocionar-la.

La regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar, com és habitual 
en període estival, està duent a terme tas-
ques de manteniment en l’Escola Sant Jor-
di i en la Llar d’Infants Xerinola. En aquests 
equipaments s’estan fent diverses actua-
cions de millora, amb la intenció principal-
ment de disposar d’un sistema energètic 
més eficaç i sostenible.
	 Des	de	fa	un	temps	es	treballa	en	una	
reforma	dels	centres	educatius	per	trans-
formar-los	en	un	espai	més	eficient	ener-
gèticament	i	enguany	s’ha	continuat	amb	el	
de	canvi	de	la	il·luminació	a	l’Escola.	Entre	
400	 i	500	florescents	han	estat	substitu-
ïts	per	llums	LED,	fet	que	ha	suposat	una	
reducció	del	cost	de	la	factura	de	la	llum	i	
una	major	duració	de	les	bombetes.	A	més,	
això	també	suposarà	una	millor	comoditat	
per	a	alumnes	i	docents,	ja	que	aquestes	no	

donen	tanta	calor	i	són	menys	agressives	a	
la	vista.
	 D’altra	banda,	 a	 la	 llar	 d’infants,	 entre	
altres,	s’estan	fent	actuacions	com	la	pin-
tura de les parets del segon pis, a més de 
la	neteja	del	centre.	Pel	que	fa	a	l’energia,	
actualment	s’està	fent	un	canvi	de	l’alumini	
per	millorar	 l’eficiència	 de	 la	 climatització	
de	l’equipament.
	 A	banda,	es	preveu	que	al	setembre,	per	
a	l’inici	del	curs	escolar,	hagin	finalitzat	les	
obres	al	carrer	Camarles	i	ja	estiguin	habili-
tades les tres entrades.

L’Ajuntament millora l’eficiència energètica dels 
centres educatius

Comencen les exposicions artístiques al 
Centre d’Interpretació de la Pesca. La pri-
mera proposta que podrem veure enguany 
a l’antiga Confraria serà la de l’artista local 
Canducha Astorga. Durant quinze dies, 
d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, la pintora 
mostrarà les seves creacions, que estan so-
bretot inspirades en temàtica de naturale-
sa, paisatges i temes marins.
	 L’artista,	 que	 pinta	 sobretot	 en	 paleta,	
mostrarà	els	seus	quadres	inspirats	en	ele-
ments	marins	i	naturals,	però	també	amb	un	
toc	intimista	mostrant	les	seves	emocions	i	
anhels.
	 Astorga,	que	té	més	de	vint	anys	d’expe-
riència	en	la	pintura,	ha	participat	en	nom-

brosos	 actes	 i	 grups	 artístics,	 en	 diferents	
municipis	ebrencs	i	s’ha	format	amb	diversos	
professors.	També	forma	part	de	col·lectius	
i	entitats	com	Les	Dones	Endavant	 i	actu-
alment,	participa	en	el	Mercart	de	l’Ateneu	
Calero.
	 Durant	algunes	tardes,	Canducha	Astor-
ga	estarà	present	al	CIP.	L’artista	explica	que	
«algunes de les obres exposades són pintures 
d'embarcacions».
	 Un	cop	finalitzi	aquesta	exposició,	al	mes	
d’agost,	durant	quinze	dies,	hi	haurà	una	al-
tra mostra. En aquest cas, de les creacions 
de	l’artista	Cristina	Quesada.

El CIP acull una 
exposició de pintura de 
Canducha Astorga

L’Ajuntament i 
l’ACA es reuneixen 
per posar al dia 
els projectes de 
depuració d’aigües

L’Ajuntament, representat per l’alcal-
de del municipi Jordi Gaseni, la tinent 
d’alcalde, Jani Brull i el regidor d’Urba-
nisme, Joan Manel Tello, es van reunir, 
el passat divendres, amb el màxim res-
ponsable de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, Samuel Reyes, per repassar l’evolu-
ció dels projectes de depuració d’aigües 
residuals del municipi i de desenvolupa-
ments urbanístics.
	 Entre	els	projectes	que	s’estan	duent	
a	terme	hi	ha	el	de	la	nova	depuradora	
de	les	urbanitzacions	nord	i	Almadrava	i	
el	projecte	de	 la	modificació	de	 l'actual	
depuradora	d'aigües	residuals,	juntament	
amb	el	projecte	de	nou	emissari	submarí.	
Es	tracta	de	tres	accions	molt	rellevants	
per	al	municipi	que	cobrirà	una	mancan-
ça	històrica.	Es	preveu	tenir	els	tres	pro-
jectes	redactats	aquest	mateix	any	2022	
i la licitació de les obres es realitzaran 
durant l'any 2023.
	 A	banda,	l’Ajuntament	treballa	en	al-
tres	projectes	entre	els	quals	hi	ha	l’am-
pliació	de	polígon	 industrial	o	el	pla	de	
millora	urbana	de	 la	zona	de	Sant	Jordi	
Bosc,	per	 tal	de	concedir	 llicències	a	 la	
zona. 
	 Per	últim,	s’ha	parlat	també	de	la	cre-
ació	 de	 nous	 estacionaments	 pròxims	
al	nucli	urbà,	una	de	les	necessitats	del	
consistori,	per	tal	d’obtenir	les	possibles	
autoritzacions	de	l’ACA.

El Grup d'Acció Local de les Terres de 
l'Ebre es va reunir, el passat dijous 14 
de juliol a la Confraria de Pescadors de 
l'Ametlla de Mar, per repassar l'activitat 
duta a terme fins ara i analitzar l'estratè-
gia a seguir, tot buscant punts de millora 
i modernització.
	 Així,	el	grup	ha	tractat	la	qüestió	dels	
recursos	que	podrien	adjudicar	en	prope-
res	 convocatòries	 i	 que	 permetrien	 con-
tinuar	treballant	per	arribar	al	teixit	asso-
ciatiu,	 privat	 i	 econòmic,	 entre	 els	 quals	
s'inclouen les administracions locals i les 
confraries.	L'objectiu	és	ajudar	a	tot	el	que	
fa	referència	al	sector	maritimopesquer.
	 Durant	l'assemblea,	l'entitat	va	fer	tam-
bé	un	balanç	de	transparència	i	del	full	de	
ruta	que	comprèn	des	del	2016,	quan	es	
va	posar	en	marxa	fins	a	l'any	que	ve,	quan	
acaba	el	primer	període.	Durant	 aquesta	
primera	etapa	del	GALP,	l’entitat	ha	finan-
çat	al	voltant	de	120	projectes	en	els	set	
municipis mariners ebrencs.

El GALP Mar de l’Ebre fa 
un balanç de l'activitat i 
mira cap al futur



Les operadores de telefonia comencen a 
oferir, aquest estiu a La Cala, serveis mò-
bils de nova generació, el 4 i 5G  en les 
bandes de 700 i 800 MHz. A principis 
d’any, les principals companyies, que fins 
al moment havien estat fent proves, van 
començar a encendre aquesta xarxa des-
prés que el Ministeri d'Assumptes Econò-
mics i Transformació Digital n’autoritzés 
l’activació i ara, busquen arribar a més de 
1.400 municipis, entre els quals es troba 
l’Ametla de Mar, abans de 2024.
	 L'augment	 de	 la	 cobertura	 estiuen-
ca inclou també l'encesa de més de 500 
instal·lacions de 700MHz a tot Espanya, 

després de rebre tots els operadors l'auto-
rització	per	part	del	Ministeri	per	a	activar	
els equips radio (nodes).
	 Aquesta	 nova	 xarxa	 permetrà	 tenir	
connexions	mòbils	d’alta	velocitat	de	des-
càrrega		i	enviament	de	dades	i	amb	millor	
cobertura	a	més	d’un	millor	servei	en	po-
blacions	més	petites	 i	 rurals.	D’altra	ban-
da,	aquesta	nova	tecnologia	també	facilita	
nous	serveis	en	l’àrea	empresarial	i	l’admi-
nistració	pública,	així	com	en	àmbits	com	la	
mobilitat o la salut, entre altres.
	 Mariano	 Lalana,	 responsable	 de	 l’em-
presa de telecomunicacions ebrenca 
Eports, apunta que «amb el 5G, la comu-

nicació serà instantània, això permet fer un 
salt qualitatiu en l'àmbit d'aplicacions mèdi-
ques o els vehicles autònoms, entre d'altres. 
A l'Ametlla de Mar, estem al que hauria de ser 
el Corredor Mediterrani; si s'aconsegueix que 
estigui ben connectat, les poblacions del vol-
tant sortiran beneficiades».
	 Tot	 i	 això,	 aquesta	 xarxa	que	 ja	estan	
oferint	 les	principals	companyies	de	tele-
fonia,	pot	provocar	problemes	en	la	recep-
ció	de	la	senyal	TDT.	L’empresa	Llega700	
ofereix	el	servei	d’assistència	gratuït	en	cas	
d’interferències	o	altres	problemes	tècnics.	
El	seu	horari	d’atenció	al	públic	és	de	di-
lluns a dissabte de 9 h a 22 h.

Butlletí Setmanal n. 396/  22 de juliol de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

   El 5G són les sigles utilitzades per referir-se a la cinquena generació de tecnologies de telefonia mòbil.

S'amplia i es reforça el servei 5G 
a l’Ametlla de Mar

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

La mesura es pren coincidint amb la gran afluència de visitants prevista en dates estiuenques al li-
toral català.
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Èxit del Torneig de Futbol Platja Femení i 
Júnior

La platja de Pixavaques va ser de nou l’es-
cenari del Torneig de Futbol Platja Junior i 
de la novetat d’aquest any del Torneig de 
Futbol Platja Femení. Ambdós esdeveni-
ments estaven organitzats per la secció 
esportiva de la Societat i van gaudir d’un 
gran ambient esportiu, des de primera 
hora del matí fins ben entrada la matina-
da.
	 En	 el	 torneig	 femení,	 que	 comptava	
amb el suport de la Bodeguita i que es dis-
putava	per	primera	vegada,	hi	van	partici-
par	4	equips	i	40	jugadores.	L’equip	campió	
va	ser	 ‘Todo	 lo	 faigo	Janet	FC’	que	es	va	
imposar	per	2	 a	1	 al	 ‘ICG’	 i	 pel	 que	 fa	 a	
la	màxima	golejadora,	aquesta	va	ser	Anaís	
Borràs	de	‘ICG’	i	la	millor	portera	Lucia	Ál-
varez	de	‘Todo	lo	faigo	Janet	FC’.
	 Rafel	Aixart,	president	de	la	secció	es-
portiva,	 considera	 que	 s’estan	 posant	 les	
bases	perquè	 la	Cala	pugui	tenir	aviat	un	

equip	de	futbol	femení.
	 En	el	torneig	júnior	masculí,	amb	el	su-
port	d’Ajona,	hi	van	participar	un	centenar	
de	jugadors.	A	la	categoria	infantil,	l’equip	
‘els	Llenguados’	es	va	 imposar	a	 la	final	a	
‘Les	Sèpies’	per	6	gols	a	4,	quedant	com	a	
màxims	golejadors	de	la	categoria	Àlex	Du-
que	i	Marc	Vila	de	‘Les	Sèpies’	i	Oliver	dels	
‘Llenguados’	com	a	millor	porter.
	 A	 la	 categoria	 cadet	 el	 campió	va	 ser	
l’equip	‘Nit	de	fotosíntesi’	que	es	va	impo-
sar	per	3	a	1	a	‘Pena	Negra’.	El	màxim	go-
lejador	de	la	categoria	va	ser	Àlex	Estrada	
dels	‘Dropos’	i	el	millor	porter,	Biel	Ferri	de	
‘Pena	Negra’.
	 A	 la	 categoria	 aleví	 es	 va	 proclamar	
campió	 l’equip	 dels	 ‘Socis’	 per	 davant	 de	
‘Campi	qui	pugui’.	En	categoria	benjamí	el	
campió	va	ser	l’equip	dels	‘Coixos’	per	da-
vant	dels	‘Xuquis’	i	en	prebenjamí	‘Mbapee	
PSG’	per	davant	de	‘Barça	Toons’.	

E S P O R T S

La Federació Catalana de Futbol ja ha pu-
blicat el calendari de la 3a Catalana, Grup 
1r de la pròxima temporada 2022-23, en 
el qual militarà de nou el 1r equip de fut-
bol de la S.C.E.R de l’Ametlla de Mar. La 
competició s’iniciarà el cap de setmana 
de l’1 i 2 d’octubre.
	 Els	caleros	obriran	la	seva	participació	
'lliguera' a camp contrari, concretament al 
camp	del	Flix	el	dissabte	dia	1	d’octubre.	
El	primer	partit	dels	de	l’Ametlla	de	Mar	a	
casa	serà	a	la	setmana	següent,	el	8	d’oc-

tubre	davant	del	Santa	Bàrbara.
	 El	camp	de	la	Cala	tornarà	a	viure	inte-
ressants	partits	de	futbol.	Als	ja	habituals	
partits	atractius	davant	de	la	Rapitenca	el	
23	d’octubre,	la	Cava	el	20	de	novembre	
o	el	Gandesa	el	18	de	desembre,	entre	al-
tres,	 aquesta	 temporada	 s’haurà	 d’afegir	
l’acabat	de	descendir	 i	històric	Amposta,	
al	qual	visitarem	el	13	de	novembre.
	 A	més,	el	descens	del	Perelló	ens	rega-
larà	dos	derbis	de	proximitat,	a	casa	el	dia	
11	de	desembre	i	al	camp	del	Perelló	el	23	

d’abril.
	 L’equip	calero,	que	està	pendent	de	la	
incorporació	d’un	davanter	golejador,	tor-
narà	a	la	feina	el	dia	16	d’agost.

El 1r equip de la Cala encetarà la lliga al camp del Flix

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

2 4 juliol - DIUMENGE

2 6 juliol - DIMARTS

≈ 19.30 h – A la plaça Nova, Demostració 
de Twirling, a càrrec del Twirling Club 
l’Ametlla de Mar.

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, cinema a 
la fresca: 'Jungle Cruise'.

2 2 juliol - DIVENDRES

≈ 18.00 h – A la platja de l’Alguer, Dance 
Beach.

2 7 juliol - DIMECRES

≈ 19.00 h – A la plaça Joan Miró, contacontes: 
'Lluna descobreix les emocions'.

Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de 
les Terres de l'Ebre, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra 
Mundial al golf de Sant Jordi, fins al 31 
d'agost.

≈ Exposició de la pintora local Canducha 
Astorga, fins al 31 de juliol. 

Horari: de dilluns a diumenge, de 11 a 14 h i 
de 17.30 a 20.30 h.

L’àrbitre calero Eduard París arbitrarà a la 2a Catalana

El calero Eduard París Encinas, àrbitre ads-
crit a la delegació de les Terres de l’Ebre 
del Comitè Tècnic d’Àrbitres, arbitrarà la 

pròxima temporada 2022-2023 a la 2a 
Catalana, després d’haver superat les di-
ferents convocatòries i avaluacions d’as-
cens convocades al llarg d’aquesta passa-
da temporada.
	 El	de	l’Ametlla	de	Mar,	exjugador	de	fut-
bol	i	amb	cinc	anys	d’experiència	com	a	àr-
bitre, ha arbitrat aquestes darreres tempo-
rades	a	la	3a	Catalana.	Ara,	afronta	aquest	
repte amb molta il·lusió i responsabilitat, i 
no	es	marca	cap	límit	de	cara	a	les	pròximes	

temporades	si	li	arriba	l’oportunitat.
 «He arribat a la part més fàcil, perquè 
aquesta temporada tornes a començar de 0, 
perquè no tens un mínim de categories per 
ascendir, però a partir d'aquí comença la part 
difícil, perquè l'ascens de 2a a 1a Catalana, 
venen els àrbitres de totes les demarcacions i 
és més complicat» apunta	París.
	 De	fet,	l’àrbitre	calero	també	estarà	fa-
cultat	 per	 exercir	 d’assistent	 a	 categories	
superiors	com	la	1a	Catalana	o	la	3a	RFEF.


