
L’Assemblea Local de Creu Roja a l’Ametlla 
de Mar ha fet un balanç positiu de la cam-
panya de l’estiu 2022, comprés des de l’1 
de juliol al 31 d’agost. Els socorristes han 
realitzat més de la meitat d’assistències 
sanitàries que l’estiu passat, que va ser un 
dels més tranquils dels darrers anys. Mal-
auradament s’ha hagut de lamentar una 
mort per ofegament.
 Concretament, els socorristes de la 
Creu Roja del municipi han realitzat 806 
actuacions a les cinc platges del municipi. 
Intervencions motivades majoritàriament 
per picades de meduses i per ferides inci-
ses o erosives. Tot i que ha estat un estiu 
marcat per l’extrema calor, afortunadament 
només s’han registrat dues actuacions per 

patologies tèrmiques.
 L’administrativade l’Assemblea Local de 
Creu Roja, Pilar Lopez, comenta que «ha es-
tat un estiu tranquil amb diverses picades de 
meduses, però que no s’ha registrat una xifra 
significativa».
 Pel que fa a les mesures preventives, 
s’han dut a terme 1.053 avisos terrestres, 
la majoria efectuats fora de la zona de bany, 
a roques i espigons, i també s’han efectuat 
25 avisos a embarcacions. Una xifra menor 
a l’any anterior, però que des de la Creu 
Roja consideren molt important per la pre-
venció d’accidents.
 Aquest estiu, el passat 9 d’agost, va te-
nir lloc un ofegament a la costa calera, a la 
zona de l’Estany Podrit. A una caleta que, 

tot i que no tenia vigilància, es va activar 
tot el protocol d’emergència per socórrer 
l’incident. De fet, el Salvament Marítim està 
actiu les 24 hores i als 365 dies de l’any. A 
més, el servei de socorrisme també es co-
ordina amb el Servei d'Urgències Municipal 
(SUM) i el Servei d'Emergències Mèdiques 
(SEM).
 A banda, recordem que la platja del Pi-
xavaques ha disposat d’una segona cadira 
de rodes adaptada per al desplaçament so-
bre superfícies desiguals i també per a la 
flotació, que s’utilitza perquè les persones 
amb problemes de mobilitat es puguin ba-
nyar a la platja. Creu Roja ha ofert aquest 
tipus d’assistència social a una vintena de  
persones.
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    La Creu Roja ofereix el servei de vigilància i socorrisme a cinc platges del municipi.

L’extrema calor marca l’estiu a 
la costa calera

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

Segons la Creu Roja de l’Ametlla de Mar, l’estiu ha estat força tranquil, en el qual ha destacat la calor 
i algunes picades de meduses.
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Es crea una plataforma de clubs de futbol ebrencs

Una vintena de clubs de futbol de les Ter-
res de l’Ebre entre els que s’hi compta la 
S.C.E.R de l’Ametlla de Mar, han format 
després de diverses reunions la Platafor-
ma del Futbol Base Ebrenc, plataforma 
que neix a causa de la preocupació dels 
clubs “petits” de les Terres de l’Ebre a l’ho-
ra de poder completar les seves plantilles 
de futbol base, des de patufets fins a ju-
venil.
 Segons la plataforma hi ha una sèrie de 
clubs de les nostres terres que es dediquen 
a captar jugadors i jugadores per a com-
pletar les seves plantilles, però no perquè 
tinguin problemes de quantitat d’efectius, 
sinó per buscar, hipotèticament, més quali-
tat, quan sovint aquests xiquets i xiquetes, 
a la següent temporada, acaben jugant a la 

mateixa categoria que la del club de proce-
dència.
 Els joves jugadors i jugadores s’acaben 
escampant per diferents clubs del territori, 
amb la conseqüent dificultat que compor-
ta al club de referència que no pot acabar 
completant un equip. No és normal que hi 
hagi equips de futbol base on més del 50% 
dels jugadors són de fora de la població en 
qüestió.
 La plataforma destaca que també té un 
cost econòmic força elevat, el qual una por-
ció important acaba sent redirigit a finançar 
els primers equips, i no a la formació.
 La plataforma reparteix responsabilitats 
i reconeix que no tota aquesta problemàti-
ca és exclusivament culpa d’aquests “grans” 
clubs, sinó que una part rellevant també la 
tenen les famílies.
 Els clubs que formem la PFBE també re-
coneixen una part de responsabilitat i mar-
ge de millora en la formació dels jugadors 
i jugadores i s’uneixen amb la finalitat de 
poder millorar junts per tal de créixer tant 
en l’àmbit organitzatiu i educatiu.

Divendres passat, la Secció de Rítmi-
ca de l’Àrea Municipal d’Esports de l’ 
Ametlla de Mar va iniciar les seves ac-
tivitats, després de dues setmanes de 
vacances per les gimnastes. I és que 
durant el juliol i l’agost, amb el campus, 
han seguit entrenant i preparant-se 
per la nova temporada. Diumenge, es 
van posar en marxa les competicions 
federades a Girona.
 El Conjunt Junior va disputar al GE-
iEG Girona, un Trofeu de categories fe-
derades, obtenint una 6a classificació. 
 Des de la Secció comencen el curs 
amb nous reptes i il·lusions i també amb 
noves incorporacions; una vintena de 
xiquetes s'han inscrit aquest curs.
 La pròxima competició serà la 1a 
Fase de la Copa Catalana, que tindrà 
lloc el 2 d’octubre a Lleida. Un mes 
d’octubre ple de competicions que les 
esportistes estan preparant amb noves  
músiques, coreografies i molta il·lusió.

La rítmica calera 
comença les 
competicions 
federades

L’equip de 4a Catalana de la SCER de 
l’Ametlla de Mar va perdre el primer partit 
de la pretemporada, per 1 gol a 2, davant 
de l’Hospitalet. Els caleros enceten així la 
ronda de partits, amb la mirada a l’inici de 
temporada que serà d’aquí dues setma-
nes, al camp del Jesús.
 El filial de l’Ametlla de Mar va jugar a 
casa en un partit de pretemporada, amb 
una primera i segona part molt diferenci-
ada. A la primera part, el domini de pilota 
va ser pels de l’Hospitalet. Als caleros els 
costava ajuntar línies i els van superar en 
facilitat avançant-se 0 a 1 al marcador.
 Poc a poc, els caleros van anar ajustant 
línies i ja a la segona part, van marcar di-
ferències, millorant la dinàmica i assolint 

més circulació i fluïdesa. Tot i això, els de 
l’Hospitalet van aconseguir el 0 a 2. Més 
tard, Ximu va marcar el primer gol i tot i 
presentar-se dues o tres ocasions d’empat, 
el partit va acabar en un 1 a 2 al marcador.
 Els caleros iniciaran temporada a prin-
cipis d’octubre al camp del Jesús. Pel que 
fa al 1r equip aquest cap de setmana va 
descansar.
 Aquest divendres tindrà lloc un partit de 
pretemporada entre el filial de 4a Catalana 
i el 3r Catalana,  a les 20 h i al Camp d'Es-
ports.

El filial inicia la 
pretemporada

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

L’esport a La Cala

Al Camp d’Esports: 
Divendres:
≈ 20.30 h - 3a i 4a Catalana La Cala

Dissabte:
≈ 12 h - JUVENIL
La Cala - La Salle Reus

Diumenge:
≈ 11 h - CADET
La Cala - Col·legi Sant Pau



Com cada any, l’Ateneu Calero inicia la 
temporada de les seves trobades culturals 
els diumenges. Aquest pròxim diumenge 
tindrà lloc un debat obert sobre el turisme 
a la població, on intervindran diferents ex-
perts i professionals de l’àmbit turístic. La 
cita serà a les 12 h i al Centre d’Interpreta-
ció de la Pesca.
 ‘Passat, present i futur del turisme a la 
Cala’ serà el tema de la taula rodona d’aquest 
primer ‘domenge’ de l’Ateneu. Un debat que 
serà presentat per la membre de l’entitat, 
Montse Cateura i que comptarà amb la pre-

sència del gerent de l’Àrea Municipal de Tu-
risme, Damià Llaó, la directora del càmping 
Ametlla, Sònia Vega i el director comercial de 
Tuna Tour, David Puente.
 El president de l’Ateneu, Àngel Martí, ex-
plica que el turisme «serà un debat obert on el 
públic podrà fer qualsevol tipus de pregunta».
 Les cites tindran lloc dos o tres cops al 
mes als diumenges a l’hora de vermut. Els 
pròxims ‘domenges’ seran el 9 d’octubre 
dedicat a l’ensenyament i la docència, el 
16 d’octubre a les dones escriptores i ja de 
cara al novembre, se celebrarà un recital de 
poesia amb motiu del dia contra la violència 
de les dones. Martí apunta que s’ha intentat 
vincular els temes dels debats amb els diferents 
dies internacionals de la setmana.
 Diumenge passat, els de l’Ateneu ja van 
iniciar la temporada amb les sortides cultu-
rals. Una vintena de membres de l’entitat es 
van desplaçar a Corbera d’Ebre, al Poble Vell, 
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L’Ateneu Calero inicia el cicle dels ‘domenges’

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
ja desplega la fibra òptica per la canonada 
principal del minitransvasament de l’Ebre 
per monitorar l’estat de conservació de 
la infraestructura i preveure i evitar col-
lapses, com els que van tenir lloc a l’Amet-

lla de Mar (el desembre del 2021) i a l’Am-
polla (el gener del 2020).
 Es tracta d’un projecte innovador i refe-
rent a Europa –només hi ha un sistema si-
milar a Escòcia de menys dimensions-, amb 
el qual es té informació en directe de cada 
petita ruptura del formigó en més de 13.000 
trams de xarxa.
 La previsió és que el juny del 2023 la fibra 
òptica estigui col·locada en 85 quilòmetres, 
fins a Tarragona. El projecte té un cost d'uns 
7 milions d’euros.

El CAT ja pot detectar en temps real qualsevol 
incidència a la canonada entre la Cala i l'Ampolla

La companyia elèctrica 
del municipi repara 
definitivament les 
darreres avaries
Aquest dijous, ha finalitzat la reparació 
definitiva de la xarxa de subministrament 
elèctric danyada el passat 5 de setembre. 
Amb motiu d'aquesta reparació, els dife-
rents representants municipals i enginyers 
tècnics d’infraestructures es van reunir, 
aquest dilluns, amb els responsables de 
l’empresa de distribució elèctrica (e-distri-
bución, del grup Endesa), per fer un segui-
ment de la reparació i alhora també definir 
les línies d’actuació previstes pel 2023.
 En la reunió de dilluns, es van posar da-
munt la taula projectes de millora de xarxa 
plantejats per part de la companyia elèctrica 
i que es troben en tràmit. Entre els projectes 
hi ha l’execució de tres nous trams de línia 
subterrània i la reparació de tres centres de 
transformació canviant l’actual aparellatge 

convencional per noves cel·les i instal·lant 
nous ponts, tant al nucli urbà com a les ur-
banitzacions. Unes actuacions amb un pres-
supost de prop de 300.000 euros.
 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, ha demanat disculpes i ha agrait la pa-
ciència dels veïns i veïnes afectats per les 
avaries i ha apuntat que «els projectes co-
mentats a la reunió estan previstos pel 2023 
amb l'objectiu de donar un servei òptim a les 
famílies de la Cala».
 Per altra banda, també hi ha altres in-
tervencions que s’està preparant per tal 
d’anellar circuits d’alimentació elèctrica que 
permetran minimitzar l’afectació en el servei 
de subministrament elèctric en el cas de fu-
tures avaries.

La taula de negociació col·lectiva forma-
da pels membres del comitè d’empresa 
del personal laboral i els diferents repre-
sentants de la corporació municipal van 
signar el passat dijous, l’annex del Servei 
d’Urgències Municipal (SUM) al IV Con-
veni Col·lectiu del Personal Laboral de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

 Es tracta de la regulació de les condici-
ons de treball i econòmiques específiques 
pels treballadors del SUM, que degut a les 
peculiaritats organitzatives i operatives del 
cos, no estiguin reflectides al conveni. Per 
tota la resta, el personal es regeix per l’es-
mentat conveni.
 D’aquesta manera, segons apunta el 
regidor de Recursos Humans, Joan Manel 
Tello, «les condicions de tots els treballadors 
de l'Ajuntament ja tenen les condicions reno-
vades».
 Aquest annex, que tindrà la mateixa du-
ració que el conveni col·lectiu, serà aprovat 
definitivament al ple ordinari del mes de 
setembre.

L’Ajuntament acorda amb els treballadors del 
SUM les seves condicions laborals

Arriba el ‘Suquetfest’, un oktoberfest a la calera
L’Ametlla de Mar viurà la primera festa de la 
cervesa, aquest 24 de setembre. La Xaran-
ga Suquet Calero i l’Ajuntament de l’Amet-
lla de Mar han organitzat un Oktoberfest, 
mantenint l’essència de la festa alemanya, 
però amb un toc calero. Serà un esdeve-
niment que tindrà lloc durant tot el dia, al 
port de la Cala.
 Arrel dels 10 anys de la Xaranga Suquet 
Calero ha sorgit la idea de celebrar la festa de 
la cervesa sota el nom ‘Suquetfest’. El beu-
re només serà un dels protagonistes perquè 
també hi haurà ranxo elaborat per Bar Las 
Brochas, música en directe, de la mateixa 
Xaranga, djs i d’un grup musical de versions 
i també jocs pels assistents.
 Un dels membres de la Xaranga, Denís 
Sales, explica que «ni l'any passat ni l'altre no 
vam poder celebrar els 10 anys de la xaranga i 
enguany que ja es poden fer aquest tipus d'es-

deveniments, estem molt il·lusionats de po-
der-ho celebrar». 
 L’Oktoberfest és una festa popular ale-
manya que se celebra el mes d’octubre «i re-
centment s’ha estès a diferents municipis ca-
talans», tal com comenta un dels integrants 
de la Xaranga, Sadurní Vendrell, que també 
subratlla que «serà una festa a la calera».
 Tot i que l’excusa ha estat la commemo-
ració dels 10 anys de la Xaranga, segons el 
regidor de Festes, Jordi Llaó, «aquesta festa 
ha arribat per quedar-se, ja que volem seguir-la 
fent els pròxims anys».
 La jornada tindrà lloc des de les 12 h del 
migdia fins a les 12 h de la nit, al port de 
la Cala, a l’aparcament que ocupava l’antiga 
fàbrica de gel.
 En el cas que hi hagués mal temps, l'orga-
nització es reserva el dret d'ajornar l'activitat. 
Qualsevol canvi es comunicarà per l'eBando.

Èxit de les visites 
guiades per les 
Fortificacions i al 
nucli urbà

Les passejades històriques pel nucli 
urbà i les visites a les Fortificacions han 
finalitzat l’estiu amb més de 400 parti-
cipants. La regidoria de Turisme ha va-
lorat molt positivament aquestes dues 
activitats turístiques que es van reacti-
var l’estiu passat i enguany han superat 
les expectatives.
 Ambdues propostes han tingut molt 
èxit i han registrat un alt nombre de parti-
cipació. Per una banda, les Fortificacions 
han registrat 230 participants i les pas-
sejades, 181. Un total de 411 persones, 
durant l’estiu, s’han endinsat a la història 
que s’amaga als carrers del municipi i a les 
Fortificacions de la Guerra Civil, situades 
a l’Estany.
 La regidora de Turisme, Maite Boque-
ra, remarca que «la voluntat d’aquestes 
propostes és promoure el patrimoni cultu-
ral i històric del municipi».
 Tant les passejades històriques com 
les visites a les Fortificacions de la Guerra 
Civil, tenen un cost de 3 € per persona, a 
partir dels 14 anys i s’ofereixen en català 
i en castellà, dimarts i dijous.
 Durant el curs se seguiran oferint 
puntualment segons demanda i també 
en l’àmbit educatiu per incentivar la cul-
tura entre els joves. Les persones interes-
sades poden posar-se en contacte amb 
l’Oficina de Turisme.

El Centre d'interpretació també 
tanca l'estiu amb bones xifres de 
visitants
El Centre d’Interpretació de la Pesca 
(CIP) també ha registrat un alt nombre 
de visites durant l’estiu. Més de 4.000 
persones han visitat les exposicions ar-
tístiques que ha acollit el centre.
 Entre les exposicions d'aquest estiu hi 
hagut la mostra de pintura de Canducha 
Astorga i de Cristina Quereda, l'exposició 
de les fotografies guanyadores i finalistes 
del 22è Concurs de Fotografia de les Ter-
res de l’Ebre i l’exposició permanent dels 
Vaixells Enfonsats al Golf de Sant Jordi 
durant la 1a Guerra Mundial.

de C O M U N I C A T S
▪ La SCER comunica que per dissabte dia 24 
de setembre hi ha ball a la sala amenitzat 
pel Duo J.B a partir de les 22.30h

▪ La Parròquia de l'Ametlla de Mar 
comunica als pares dels xiquets i xiquetes 
que cursen 2n de primària o que tinguin 7 
anys, que s'obre el període d'inscripcions per 
a la catequesi del 1r any de preparació per a 
la 1a Comunió. I també s'obre la inscripció 
per als joves de 2n d'ESO o que tinguin 14 
anys, per a fer el 1r any de preparació per 
a la Confirmació. Hi ha de temps fins al 24 
de setembre.

▪ L'Escola de Música informa que fins al 
30 de setembre estan obertes les places 
d'inscripció per al curs 22/23 del nivell de 
presensibilització i sensibilització de 3 a 7 
anys. Tots els interessats poden adreçar-se 
a l'escola de música C/ Pau Casals núm.47 
o enviar un correu: escolademusica@
ametllamar.cat on us informarem.

▪La regidoria de Turisme comunica a les 
persones interessades en participar a la 36a 
DIADA DE L'ARROSSEJAT, que se celebrarà 
el dissabte 8 d’octubre per la tarda a la 
Confraria de Pescadors, ja poden apuntar-
se  a l’oficina de Turisme del Parc del Bon 
Repòs.

▪Serveis Socials comunica que ja estan 
publicades les bases de les subvencions per 
al pagament del lloguer o preu de cessió 
d'habitatge o habitació per a persones 
joves, es poden consultar al Ebando. Per 
més informació al telèfon 977 445 308.

▪ El Telecentre informa que ja s’han obert 
les inscripcions pels Cursos de Tardor 
2022. Podeu consultar el tríptic a l’ebando.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia és Joan 
Borges al C/ Pau Casals, 54. El tel urgències 
608 93 55 76.

per conèixer  el testimoni viu de la Guerra 
Civil a Catalunya i a les Terres de l’Ebre.
 També, com a novetat, es durà a terme 
el primer curs d’escriptura creativa durant el 
mes de novembre, 2 hores 1 dia a la set-
mana, amb l’escriptor i poeta, Albert Guiu. 
L’entitat continuarà amb el Club de Lectura i 
de cara a Nadal, també té previst fer una ex-
posició de pintura col·lectiva al Centre d’In-
terpretació de la Pesca, una petita mostra 
del que ha estat el MercArt, una proposta 
estiuenca que ha tingut una gran acollida i 
que es vol repetir l’any vinent.
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 L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, ha demanat disculpes i ha agrait la pa-
ciència dels veïns i veïnes afectats per les 
avaries i ha apuntat que «els projectes co-
mentats a la reunió estan previstos pel 2023 
amb l'objectiu de donar un servei òptim a les 
famílies de la Cala».
 Per altra banda, també hi ha altres in-
tervencions que s’està preparant per tal 
d’anellar circuits d’alimentació elèctrica que 
permetran minimitzar l’afectació en el servei 
de subministrament elèctric en el cas de fu-
tures avaries.

La taula de negociació col·lectiva forma-
da pels membres del comitè d’empresa 
del personal laboral i els diferents repre-
sentants de la corporació municipal van 
signar el passat dijous, l’annex del Servei 
d’Urgències Municipal (SUM) al IV Con-
veni Col·lectiu del Personal Laboral de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

 Es tracta de la regulació de les condici-
ons de treball i econòmiques específiques 
pels treballadors del SUM, que degut a les 
peculiaritats organitzatives i operatives del 
cos, no estiguin reflectides al conveni. Per 
tota la resta, el personal es regeix per l’es-
mentat conveni.
 D’aquesta manera, segons apunta el 
regidor de Recursos Humans, Joan Manel 
Tello, «les condicions de tots els treballadors 
de l'Ajuntament ja tenen les condicions reno-
vades».
 Aquest annex, que tindrà la mateixa du-
ració que el conveni col·lectiu, serà aprovat 
definitivament al ple ordinari del mes de 
setembre.

L’Ajuntament acorda amb els treballadors del 
SUM les seves condicions laborals

Arriba el ‘Suquetfest’, un oktoberfest a la calera
L’Ametlla de Mar viurà la primera festa de la 
cervesa, aquest 24 de setembre. La Xaran-
ga Suquet Calero i l’Ajuntament de l’Amet-
lla de Mar han organitzat un Oktoberfest, 
mantenint l’essència de la festa alemanya, 
però amb un toc calero. Serà un esdeve-
niment que tindrà lloc durant tot el dia, al 
port de la Cala.
 Arrel dels 10 anys de la Xaranga Suquet 
Calero ha sorgit la idea de celebrar la festa de 
la cervesa sota el nom ‘Suquetfest’. El beu-
re només serà un dels protagonistes perquè 
també hi haurà ranxo elaborat per Bar Las 
Brochas, música en directe, de la mateixa 
Xaranga, djs i d’un grup musical de versions 
i també jocs pels assistents.
 Un dels membres de la Xaranga, Denís 
Sales, explica que «ni l'any passat ni l'altre no 
vam poder celebrar els 10 anys de la xaranga i 
enguany que ja es poden fer aquest tipus d'es-

deveniments, estem molt il·lusionats de po-
der-ho celebrar». 
 L’Oktoberfest és una festa popular ale-
manya que se celebra el mes d’octubre «i re-
centment s’ha estès a diferents municipis ca-
talans», tal com comenta un dels integrants 
de la Xaranga, Sadurní Vendrell, que també 
subratlla que «serà una festa a la calera».
 Tot i que l’excusa ha estat la commemo-
ració dels 10 anys de la Xaranga, segons el 
regidor de Festes, Jordi Llaó, «aquesta festa 
ha arribat per quedar-se, ja que volem seguir-la 
fent els pròxims anys».
 La jornada tindrà lloc des de les 12 h del 
migdia fins a les 12 h de la nit, al port de 
la Cala, a l’aparcament que ocupava l’antiga 
fàbrica de gel.
 En el cas que hi hagués mal temps, l'orga-
nització es reserva el dret d'ajornar l'activitat. 
Qualsevol canvi es comunicarà per l'eBando.

Èxit de les visites 
guiades per les 
Fortificacions i al 
nucli urbà

Les passejades històriques pel nucli 
urbà i les visites a les Fortificacions han 
finalitzat l’estiu amb més de 400 parti-
cipants. La regidoria de Turisme ha va-
lorat molt positivament aquestes dues 
activitats turístiques que es van reacti-
var l’estiu passat i enguany han superat 
les expectatives.
 Ambdues propostes han tingut molt 
èxit i han registrat un alt nombre de parti-
cipació. Per una banda, les Fortificacions 
han registrat 230 participants i les pas-
sejades, 181. Un total de 411 persones, 
durant l’estiu, s’han endinsat a la història 
que s’amaga als carrers del municipi i a les 
Fortificacions de la Guerra Civil, situades 
a l’Estany.
 La regidora de Turisme, Maite Boque-
ra, remarca que «la voluntat d’aquestes 
propostes és promoure el patrimoni cultu-
ral i històric del municipi».
 Tant les passejades històriques com 
les visites a les Fortificacions de la Guerra 
Civil, tenen un cost de 3 € per persona, a 
partir dels 14 anys i s’ofereixen en català 
i en castellà, dimarts i dijous.
 Durant el curs se seguiran oferint 
puntualment segons demanda i també 
en l’àmbit educatiu per incentivar la cul-
tura entre els joves. Les persones interes-
sades poden posar-se en contacte amb 
l’Oficina de Turisme.

El Centre d'interpretació també 
tanca l'estiu amb bones xifres de 
visitants
El Centre d’Interpretació de la Pesca 
(CIP) també ha registrat un alt nombre 
de visites durant l’estiu. Més de 4.000 
persones han visitat les exposicions ar-
tístiques que ha acollit el centre.
 Entre les exposicions d'aquest estiu hi 
hagut la mostra de pintura de Canducha 
Astorga i de Cristina Quereda, l'exposició 
de les fotografies guanyadores i finalistes 
del 22è Concurs de Fotografia de les Ter-
res de l’Ebre i l’exposició permanent dels 
Vaixells Enfonsats al Golf de Sant Jordi 
durant la 1a Guerra Mundial.

de C O M U N I C A T S
▪ La SCER comunica que per dissabte dia 24 
de setembre hi ha ball a la sala amenitzat 
pel Duo J.B a partir de les 22.30h

▪ La Parròquia de l'Ametlla de Mar 
comunica als pares dels xiquets i xiquetes 
que cursen 2n de primària o que tinguin 7 
anys, que s'obre el període d'inscripcions per 
a la catequesi del 1r any de preparació per a 
la 1a Comunió. I també s'obre la inscripció 
per als joves de 2n d'ESO o que tinguin 14 
anys, per a fer el 1r any de preparació per 
a la Confirmació. Hi ha de temps fins al 24 
de setembre.

▪ L'Escola de Música informa que fins al 
30 de setembre estan obertes les places 
d'inscripció per al curs 22/23 del nivell de 
presensibilització i sensibilització de 3 a 7 
anys. Tots els interessats poden adreçar-se 
a l'escola de música C/ Pau Casals núm.47 
o enviar un correu: escolademusica@
ametllamar.cat on us informarem.

▪La regidoria de Turisme comunica a les 
persones interessades en participar a la 36a 
DIADA DE L'ARROSSEJAT, que se celebrarà 
el dissabte 8 d’octubre per la tarda a la 
Confraria de Pescadors, ja poden apuntar-
se  a l’oficina de Turisme del Parc del Bon 
Repòs.

▪Serveis Socials comunica que ja estan 
publicades les bases de les subvencions per 
al pagament del lloguer o preu de cessió 
d'habitatge o habitació per a persones 
joves, es poden consultar al Ebando. Per 
més informació al telèfon 977 445 308.

▪ El Telecentre informa que ja s’han obert 
les inscripcions pels Cursos de Tardor 
2022. Podeu consultar el tríptic a l’ebando.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia és Joan 
Borges al C/ Pau Casals, 54. El tel urgències 
608 93 55 76.

per conèixer  el testimoni viu de la Guerra 
Civil a Catalunya i a les Terres de l’Ebre.
 També, com a novetat, es durà a terme 
el primer curs d’escriptura creativa durant el 
mes de novembre, 2 hores 1 dia a la set-
mana, amb l’escriptor i poeta, Albert Guiu. 
L’entitat continuarà amb el Club de Lectura i 
de cara a Nadal, també té previst fer una ex-
posició de pintura col·lectiva al Centre d’In-
terpretació de la Pesca, una petita mostra 
del que ha estat el MercArt, una proposta 
estiuenca que ha tingut una gran acollida i 
que es vol repetir l’any vinent.



L’Assemblea Local de Creu Roja a l’Ametlla 
de Mar ha fet un balanç positiu de la cam-
panya de l’estiu 2022, comprés des de l’1 
de juliol al 31 d’agost. Els socorristes han 
realitzat més de la meitat d’assistències 
sanitàries que l’estiu passat, que va ser un 
dels més tranquils dels darrers anys. Mal-
auradament s’ha hagut de lamentar una 
mort per ofegament.
 Concretament, els socorristes de la 
Creu Roja del municipi han realitzat 806 
actuacions a les cinc platges del municipi. 
Intervencions motivades majoritàriament 
per picades de meduses i per ferides inci-
ses o erosives. Tot i que ha estat un estiu 
marcat per l’extrema calor, afortunadament 
només s’han registrat dues actuacions per 

patologies tèrmiques.
 L’administrativade l’Assemblea Local de 
Creu Roja, Pilar Lopez, comenta que «ha es-
tat un estiu tranquil amb diverses picades de 
meduses, però que no s’ha registrat una xifra 
significativa».
 Pel que fa a les mesures preventives, 
s’han dut a terme 1.053 avisos terrestres, 
la majoria efectuats fora de la zona de bany, 
a roques i espigons, i també s’han efectuat 
25 avisos a embarcacions. Una xifra menor 
a l’any anterior, però que des de la Creu 
Roja consideren molt important per la pre-
venció d’accidents.
 Aquest estiu, el passat 9 d’agost, va te-
nir lloc un ofegament a la costa calera, a la 
zona de l’Estany Podrit. A una caleta que, 

tot i que no tenia vigilància, es va activar 
tot el protocol d’emergència per socórrer 
l’incident. De fet, el Salvament Marítim està 
actiu les 24 hores i als 365 dies de l’any. A 
més, el servei de socorrisme també es co-
ordina amb el Servei d'Urgències Municipal 
(SUM) i el Servei d'Emergències Mèdiques 
(SEM).
 A banda, recordem que la platja del Pi-
xavaques ha disposat d’una segona cadira 
de rodes adaptada per al desplaçament so-
bre superfícies desiguals i també per a la 
flotació, que s’utilitza perquè les persones 
amb problemes de mobilitat es puguin ba-
nyar a la platja. Creu Roja ha ofert aquest 
tipus d’assistència social a una vintena de  
persones.
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    La Creu Roja ofereix el servei de vigilància i socorrisme a cinc platges del municipi.

L’extrema calor marca l’estiu a 
la costa calera

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

Segons la Creu Roja de l’Ametlla de Mar, l’estiu ha estat força tranquil, en el qual ha destacat la calor 
i algunes picades de meduses.
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Es crea una plataforma de clubs de futbol ebrencs

Una vintena de clubs de futbol de les Ter-
res de l’Ebre entre els que s’hi compta la 
S.C.E.R de l’Ametlla de Mar, han format 
després de diverses reunions la Platafor-
ma del Futbol Base Ebrenc, plataforma 
que neix a causa de la preocupació dels 
clubs “petits” de les Terres de l’Ebre a l’ho-
ra de poder completar les seves plantilles 
de futbol base, des de patufets fins a ju-
venil.
 Segons la plataforma hi ha una sèrie de 
clubs de les nostres terres que es dediquen 
a captar jugadors i jugadores per a com-
pletar les seves plantilles, però no perquè 
tinguin problemes de quantitat d’efectius, 
sinó per buscar, hipotèticament, més quali-
tat, quan sovint aquests xiquets i xiquetes, 
a la següent temporada, acaben jugant a la 

mateixa categoria que la del club de proce-
dència.
 Els joves jugadors i jugadores s’acaben 
escampant per diferents clubs del territori, 
amb la conseqüent dificultat que compor-
ta al club de referència que no pot acabar 
completant un equip. No és normal que hi 
hagi equips de futbol base on més del 50% 
dels jugadors són de fora de la població en 
qüestió.
 La plataforma destaca que també té un 
cost econòmic força elevat, el qual una por-
ció important acaba sent redirigit a finançar 
els primers equips, i no a la formació.
 La plataforma reparteix responsabilitats 
i reconeix que no tota aquesta problemàti-
ca és exclusivament culpa d’aquests “grans” 
clubs, sinó que una part rellevant també la 
tenen les famílies.
 Els clubs que formem la PFBE també re-
coneixen una part de responsabilitat i mar-
ge de millora en la formació dels jugadors 
i jugadores i s’uneixen amb la finalitat de 
poder millorar junts per tal de créixer tant 
en l’àmbit organitzatiu i educatiu.

Divendres passat, la Secció de Rítmi-
ca de l’Àrea Municipal d’Esports de l’ 
Ametlla de Mar va iniciar les seves ac-
tivitats, després de dues setmanes de 
vacances per les gimnastes. I és que 
durant el juliol i l’agost, amb el campus, 
han seguit entrenant i preparant-se 
per la nova temporada. Diumenge, es 
van posar en marxa les competicions 
federades a Girona.
 El Conjunt Junior va disputar al GE-
iEG Girona, un Trofeu de categories fe-
derades, obtenint una 6a classificació. 
 Des de la Secció comencen el curs 
amb nous reptes i il·lusions i també amb 
noves incorporacions; una vintena de 
xiquetes s'han inscrit aquest curs.
 La pròxima competició serà la 1a 
Fase de la Copa Catalana, que tindrà 
lloc el 2 d’octubre a Lleida. Un mes 
d’octubre ple de competicions que les 
esportistes estan preparant amb noves  
músiques, coreografies i molta il·lusió.

La rítmica calera 
comença les 
competicions 
federades

L’equip de 4a Catalana de la SCER de 
l’Ametlla de Mar va perdre el primer partit 
de la pretemporada, per 1 gol a 2, davant 
de l’Hospitalet. Els caleros enceten així la 
ronda de partits, amb la mirada a l’inici de 
temporada que serà d’aquí dues setma-
nes, al camp del Jesús.
 El filial de l’Ametlla de Mar va jugar a 
casa en un partit de pretemporada, amb 
una primera i segona part molt diferenci-
ada. A la primera part, el domini de pilota 
va ser pels de l’Hospitalet. Als caleros els 
costava ajuntar línies i els van superar en 
facilitat avançant-se 0 a 1 al marcador.
 Poc a poc, els caleros van anar ajustant 
línies i ja a la segona part, van marcar di-
ferències, millorant la dinàmica i assolint 

més circulació i fluïdesa. Tot i això, els de 
l’Hospitalet van aconseguir el 0 a 2. Més 
tard, Ximu va marcar el primer gol i tot i 
presentar-se dues o tres ocasions d’empat, 
el partit va acabar en un 1 a 2 al marcador.
 Els caleros iniciaran temporada a prin-
cipis d’octubre al camp del Jesús. Pel que 
fa al 1r equip aquest cap de setmana va 
descansar.
 Aquest divendres tindrà lloc un partit de 
pretemporada entre el filial de 4a Catalana 
i el 3r Catalana,  a les 20 h i al Camp d'Es-
ports.

El filial inicia la 
pretemporada

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

L’esport a La Cala

Al Camp d’Esports: 
Divendres:
≈ 20.30 h - 3a i 4a Catalana La Cala

Dissabte:
≈ 12 h - JUVENIL
La Cala - La Salle Reus

Diumenge:
≈ 11 h - CADET
La Cala - Col·legi Sant Pau


