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  Serà el 36è any que se celebra la Diada de l'Arrossejat.

Arriben les 11es Jornades 
Gastronòmiques del Peix de 
Llotja i l’Arrossejat

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

Enguany, es recupera la Diada de l'Arrossejat, després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la Covid. 
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L’equip de pàdel del Club de Tennis de 
l’Ametlla de Mar es va assegurar l’as-
cens el passat cap de setmana, després 
d’imposar-se en dues jornades seguides, 
disputades dissabte i diumenge al Club 
Esportiu Amposta i el Club Tenis Monte-
rols C.
 Els caleros, van jugar dissabte davant 
del Club Esportiu Amposta, a qui van gua-
nyar per 2 punts a 1. Jaume Pijoan i Albert 
Bardí van guanyar 6-3 i 6-4. Ivan Ferreiro i 
Antonio Callau van guanyar 6-1 i 6-4 i Ivan 

Fernández i Joaquim Peña van perdre 5-7 i 
3-6.
 Diumenge van jugar amb el Club Te-
nis Monterols C a qui van guanyar per 3 
punts a 0. Marc Medrano i Antonio Callau 
van guanyar 6-0 i 6-0, Aitor Lallana i Jordi 
Boyer van guanyar 6-1 i 6-2, i Albert Puell 
i Enric Vila van guanyar 6-1 i 6-1.
 Amb aquestes dues victòries i cinc 
punts sumats, els de l’Ametlla de Mar se 
situen 3 s amb 15 partits jugats sobre 16 i 
amb 30 punts a la seva casella, puntuació 
ja fora de l’abast del 5è classificat i, per 
tant, s’asseguren una de les quatre places 
d’ascens a la 3a categoria de Tarragona.
 La pròxima setmana és de descans i 
la següent, ja serà l’última en la qual s’en-
frontaran al Cambrils Apialia, ja sense cap 
transcendència.

El pàdel assoleix l’ascens matemàtic de categoria

L'equip B del Club Petanca Tres Cales guanya al Creixell

Els Veterans de La 
Cala debuten a la 
lliga al camp del 
Canareu
L’equip de futbol dels Veterans de 
l’Ametlla de Mar, debutarà aquest dis-
sabte a la Lliga de Veterans de les Terres 
de l’Ebre i ho farà concretament davant 
dels Veterans del Canareu a Alcanar.
 Els caleros havien de començar la 
setmana passada, que és quan va co-
mençar la competició, però uns canvis 
d’última hora en el calendari, van portar 
als veterans del Tortosa, amb qui havien 
de jugar, a demanar l’ajornament del par-
tit.
 Aquesta setmana es juga la 2a jor-
nada i els caleros es desplaçaran a Al-
canar amb moltes novetats, ja que s’han 
incorporat fins a vuit jugadors a l’equip, 
que equilibraran les baixes per lesió de 
la temporada passada o altres que han 
deixat el futbol temporalment. Si parlem 
de les novetats, es tracta de Xavi Mar-
galef “Jabó”, Luca Giordano, Avram Kos-
tadinov, Berni Piñol, Dudu Bop, Alberto 
rojas, Jaume Casafont i Junior Rosado.
 El partit davant del Canareu està pre-
vist a les 19 h de la tarda.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala
Dissabte:
≈9.30 h - ALEVÍ
La Cala - Terres de l'Ebre
≈9.45 h - BENJAMÍ
La Cala - Perelló 
≈10.45 h - CADET
La Cala - Ascó 
≈12.30 h - INFANTIL
La Cala - Jesús i Maria
≈ 15 h - JUVENIL
La Cala - Ebre Escola
≈ 17 h - 1r EQUIP
La Cala - Santa Bàrbara
≈19 h - 4a CATALANA
La Cala - La Cava

E S P O R T S

L'equip B del Club de Petanca Tres Cales, 
que milita a la 2 divisió de Tarragona, va 
guanyar el segon partit de la temporada, 
davant del Creixell Club Petanca.
 Els caleros van sumar set partides a favor 

per dos dels visitants i s'apunten tres punts 
més a la classificació, que els fan pujar fins a 
la 4a posició amb 6 punts.
 Pel que fa a l'equip A, que milita a la 2a 
divisió, va ajornar el partit a petició del rival, 

el Mas del Plata de Cabra del Camp, afectat 
per contagis de Covid. El partit es disputarà 
el 23 d'octubre. A falta de disputar aquest 
partit, els caleros són 5ns amb 3 punts a la 
classificació.

Restaurants de l’Ametlla de Mar oferiran, 
des d’aquest divendres i fins al 16 d’octu-
bre, menús gastronòmics utilitzant pro-
ductes pesquers de proximitat en les on-
zenes Jornades Gastronòmiques del Peix 
de Llotja i l’Arrossejat de l’Ametlla de Mar. 
El tret de sortida serà aquest dissabte a 
la tarda amb la Diada de l’Arrossejat, que 
torna després de dos anys sense poder-se 
celebrar a causa de la Covid.
 Serà la 36a edició d’aquesta festa gastro-
nòmica per excel·lència de l’Ametlla de Mar 
que aplega desenes de cuiners davant de 

la Confraria de Pescadors per elaborar els 
seus millors arrossejats. A banda del tradicio-
nal concurs, també s’ofereixen degustacions 
perquè els assistents puguin tastar aquest 
plat típic mariner.
 La tarda serà amenitzada per la Xaranga 
Suquet Calero i comptarà amb un concert de 
final de festa del grup de versions locals, The 
Baldats.
 La regidora de Tursime, Maite Boquera, 
celebra que s’hagi pogut recuperar aquesta 
jornada popular i apunta que  «és una festa 
molt important al municipi que posa en valor 

la gastronomia i la vida marinera de la Cala i 
el plat típic calero, l'Arrossejat».
 Pel que fa a les Jornades Gastronòmi-
ques, concretament 9 restaurants del mu-
nicipi elaboraran propostes culinàries, valo-
rades d’entre 25 i 40 euros per menú, amb 
el peix i marisc de la Cala i l’arrossejat com 
a base dels seus plats. Ceviche de peix de la 
llotja, lluç amb salsa de cava i safrà o arrosse-
jat amb gambeta blanca i rap són alguns dels 
plats que configuraran els menús.
 Es poden consultar els menús a www.visi-
tametllademar.com i a l’eBando.

Tres patinadores del Club Patí l’Ametlla 
de Mar es van classificar abans de l’estiu 
per participar a les finals de la Copa Cata-
lunya en els seus respectius nivells. Unes 
finals que s’estan disputant aquests dies.
 La patinadora calera Àngels Llaó La-
bòria es va classificar a la 2a posició a la 
categoria benjamí Nivell 5 a la final de la 

Copa Catalunya que es va disputar a Roda 
de Barà el passat dia 2 d’octubre. Aquest 
resultat s’afegeix a la 4a posició assolida 
per Iris Aliau a la final de Nivell 4 que es va 
disputar a Mollerussa el 17 de setembre.
 El patinatge calero encara tindrà una 
altra oportunitat de fer un bon resultat, ja 
que Hannah Pallarès participarà a la final 
infantil de Nivell 8 de la mateixa competi-
ció.
 La final infantil de la Copa Catalunya 
pels nivells 8, 9 i 10 tindrà lloc aquest dis-
sabte a casa nostra, concretament al Poli-
esportiu Municipal Galetet.

Àngels Llaó, subcampiona de la Copa Catalunya 
de patinatge

El Conjunt júnior Nivell 4 de la secció de 
gimnàstica rítmica de l’AME de l’Ametlla 
de Mar es va classificar a la 5a posició a 
la 1a fase de la Copa Catalana Conjunts 
Tardor, que es va disputar a Lleida.
 Aquesta 5a posició entre 14 conjunts 
participants en la modalitat de 10 maces, 
complau de manera important a la coordi-
nadora de la secció, Tere Llambrich.
 El conjunt calero va ser reforçat en 
aquesta competició per dos gimnastes del 

CG L’Ampolla, Nàdia Climent i Alexandra 
Sánchez, a causa de algunes baixes en les 
integrants caleres habituals, Irene Gusils, 
Maria Ferreiro, Cloe Gonzalvo, Anna Vila-
brú i Mariona Vila, absent aquesta última 
per motius d’estudis.
 Dissabte dia 8 d’octubre la secció par-
ticiparà en un trofeu a Reus i el dia 23 d’oc-
tubre es desplaçaran a Manresa a disputar 
la 2a Fase de la Copa Catalana Conjunts 
Tardor.

5a posició del Conjunt Junior de l’AME a la Copa 
Catalana de Rítmica



D E S T A Q U E M

Continua a la pàgina següent

de C O M U N I C A T S

▪La sala de la SCER informa que aquest 
dissabte a partir de les 19 h tindrà lloc Ball en 
Línia, seguidament Bachata i més tard, a les 
22:30 h, concert de Duo Jamaika. Activitats 
gratuïtes pels socis.

▪L'Ateneu Calero informa que aquest diumenge, 
a les 12 h i al CIP, tindrà lloc una xerrada sobre 
educació, "Nou curs, vells conflictes?". 

▪ L'Ajuntament informa que ja estan obertes 
les inscripcions per poder presentar pubilla 
i/o hereu per les festes de la Candelera 
2023, les Entitats i Associacions interessades 
a presentar candidats i candidates podeu 
passar per l'oficina de Festes a la segona 
planta de l'Ajuntament.
 
▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia J.Ruiz. Dissabte estarà de refoç, 
P.Olivella.

Aquesta setmana, el cem La Cala ha incor-
porat noves activitats dirigides: el TRX i el 
Balance. Són dues activitats esportives que 
ja s’han dut a terme a les instal·lacions, però 
amb l’inici de la nova temporada, s’han in-
corporat a l’horari de les classes dirigides. 
De fet, la setmana vinent s’incorporaran 
tres noves activitats més.
 El cem La Cala engega la temporada amb 
una programació completa i un ampli ventall 
d’activitats esportives pels abonats. Com a 
novetat hi ha el TRX, que es farà els dime-
cres de 18.15 a 19 h i el Balance que torna 
els dijous de 18.30 a 19.15 h. A més durant 
la setmana se segueix oferint altres classes 
dirigides, com Aquagym, Pilates, Step, Ciclo, 

Cardio Dance o Pump.
 Una àmplia oferta d’esport que permet 
satisfer a tots els abonats a les instal·lacions 
esportives. La coordinadora del cem La Cala, 
Thais Lorca, explica que «volem oferir el mà-
xim d’activitats possibles perquè la gent s’ani-
mi a practicar esport i fer una vida saludable».
 Les novetats no s’acaben aquí, perquè la 
setmana vinent s’afegiran tres activitats no-
ves, tornarà la classe de Ioga als dijous i a 
més, a la sala Fitness, els dimarts a 19.30 i 
dijous a les 18.30 h s’oferirà una classe d’in-
iciació a la sala per a joves de 13 a 17 anys.

El cem La Cala estrena 
noves activitats 
dirigides

Comença la restauració de la barca Pitecto que 
passarà a formar part del patrimoni municipal Ja fa un mes que l’Escola Municipal de Mú-

sica de l’Ametlla de Mar ha començat el 
curs escolar oferint una àmplia oferta de 
formació musical consolidada i introdu-
int-ne també de nova. 
 Aquest curs, el centre musical continu-
arà duent a terme la programació habitual i 
consolidarà propostes i activitats introduïdes 
l’any passat que van funcionar positivament, 
com són la passejada musical, els assajos al 
carrer o l’espectacle de final de curs. Du-
rant l’any, els músics faran l’habitual concert 
de Santa Cecília, un concert a la residència 
l’Onada, un concert de mestres a la Llar d’In-
fants i audicions.
 La cap d’Estudis, Anna Vizcarro, celebra 

l’alt nombre d’alumnes inscrits i recorda que  
«les inscripcions pels de 3 a 6 anys encara es-
tan obertes».
 A banda de l'àmplia oferta de llenguat-
ge i instruments, enguany, s’introdueixen 
nous cursos com un Conjunt d’Instruments 
per adults, un curs de muntatge musical ‘el 
Combo Rock’ o classes de cant de la Coral 
Verge Candelera.  Les persones interessades 
encara són a temps d’inscriure’s. 

L’EMMA inicia el curs amb novetats i amb més 
d’un centenar d’alumnesUn conveni amb 

l'Associació Nuclear 
Ascó Vandellós II 
permetrà millorar 
l'eficiència energètica 
a la Llar d'Infants

La Junta de Govern de l'Ametlla de Mar 
ha signat un conveni de col·laboració 
amb l'Associació Nuclear Ascó Vandellós 
II, amb l'objectiu de continuar treballant 
amb l'eficiència energètica a la Llar d'In-
fants Xerinola. 
 Es tracta d'un dels projectes amb els 
quals l'Associació col·labora per contri-
buir a la preservació del medi ambient, al 
desenvolupament socioeconòmic o el fo-
ment de l'activitat cultural dels municipis 
de l'entorn immediat de la central, com és 
l'Ametlla de Mar. 
 Als últims anys, ja s'han fet remodela-
cions de les portes i finestres de diverses 
aules de la Llar d'Infants Xerinola, sub-
vencionades per l'Associació. Ara, amb 
aquest conveni, es donarà continuïtat a 
aquestes accions. 
 Concretament, s'instal·larà doble vi-
dre a les portes i finestres d'alumini, per 
millorar la climatització, adaptar-se també 
a la nova normativa i alhora millorar la se-
guretat dels infants. 

El 1r equip de futbol de la SCER de l'Ametlla 
de Mar jugarà dissabte a partir de les 17h 
a casa davant del Santa Bàrbara, debutant 
davant de la seva afició a la lliga.
 Els caleros venen d’encetar la competició 
oficial perdent al camp del Flix per 2 gols a 
0 en un partit que van pagar molt cares les 
errades en defensava i tenen la necessitat 
d’estrenar la seva casella de victòries. 
 Per la seva part, el Santa Bàrbara va per-
dre el primer partit 0 a 1 a casa i davant del 
Gandesa, un dels favorits de la categoria, 
encaixant el gol als últims minuts.
 A Flix, els de l'Ametlla de Mar van en-
caixar el primer gol al minut 31, tot i que 
van estar a dins del partit fins al final del 1r 
temps. Un penal al minut 47 va posar el 2 

a 0 en el marcador. Així i tot, els caleros ho 
van continuar intentant, encara que sense 
resultat.

El filial juga davant de la Cava B
El filial també jugarà a casa davant del filial de 
la Cava, un equip que la temporada passada 
va aconseguir emportar-se un empat d’aquí.
El filial de la Cala va perdre la setmana pas-
sada per 2 a 1 al camp del Jesús Catalonia B. 
 Els jesusencs van avançar-se en el mar-
cador molt aviat i al minut 7 el resultat ja era 
d'1 a 0. A la segona part, Khalifi establia l'em-
pat. Un penal al minut 77 decantaria el partit 
i la victòria a favor del filial del Catalonia. 
 El partit del filial es jugarà a les 19 h, des-
prés del partit del 1r equip.

El Santa Bàrbara és el rival de la Cala en el debut 
davant de la seva afició a la lliga

La Cooperativa de l’Ametlla de Mar estima una 
campanya de l’oliva similar a l’anterior

Cinc alumnes de l’Institut Candelera del 
Batxibac han realitzat una estada en pràcti-
ques a l’Àrea Municipal de Turisme, durant 
l’estiu. La setmana passada, els alumnes 
van recollir els diplomes que acrediten i re-
coneixen aquestes pràctiques.
 Es tracta d’una col·laboració anual entre 

l’Àrea Municipal de Turisme i l’Institut Can-
delera que permet als alumnes de 1r i 2n de 
Batxibac posar en pràctica els seus coneixe-
ments, especialment en llengua francesa, a 
l’Oficina de Turisme del municipi.
 Són 35 hores de pràctiques repartides 
entre juliol i agost. Enguany, Julia Guilleret, 
Erik Muñoz, Roberto Fabricio, Ariadna Sán-
chez i Abril Valiente han estat els alumnes 
que han gaudit d’aquesta estada.
 El coordinador de Projectes Internacio-
nals, Javi Sánchez, explica  que «és un conveni 
entre l'Institut i l'Ajuntament i és molt benefici-
ós pels alumnes i per l'oficina turística».

Alumnes de Batxibac recullen els diplomes de 
les pràctiques a l’Àrea Municipal de Turisme

La barca Pitecto és una barca d’arts menors 
calera que havia de ser desguassada, a cau-
sa del final de la seva activitat pesquera. 
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha arri-
bat a un acord amb la propietat, la família 
Vendrell-Balfegó, per tal de restaurar-la i 
poder-la utilitzar per fins culturals i turís-
tics. 
 A la barca Pitecto se li donarà una sego-
na vida, convertint-se en patrimoni munici-
pal. La intenció és amarrar-la al moll, davant 
del Centre d’Interpretació de la Pesca, per 

posar en valor la vida marinera del municipi 
i mostrar als habitants de la població i als vi-
sitants aquest tipus d'embarcació pesquera.
 Durant els propers mesos es realitzaran 
els treballs de restauració i conservació de 
la barca, «mentrestant es treballa el finan-
çament d’una part del projecte amb el Grup 
d’Acció Local Mar de l’Ebre, ens de cogestió de 
recursos econòmics, participat per l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar i també la Confraria 
de Pescadors Sant Pere», explica l'alcalde del 
municipi, Jordi Gaseni, que alhora remarca 
que «la voluntat és que s'utilitzi en diferents 
propostes culturals, turístiques i també do-
cents, per ensenyar-ho als més joves». 
 En aquests moments l’embarcació es 
troba al varador i la previsió de l’Ajuntament 
és tenir-la enllestida i poder-la exposar a fi-
nals d’any.

A finals d’octubre s’iniciarà la campanya de 
l’oliva i des de la Cooperativa Agrària de La 
Cala s’estima que sigui una campanya min-
sa, similar a l’anterior que es van recaptar 
uns 300.000 quilos d’olives aproximada-
ment. Per la seva banda, la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya estima 
que la producció d’oli d’oliva caigui més d’un 
50% aquesta campanya.
 Els pagesos caleros són optimistes a la 
temporada i estimen que es mantingui si 
més no la producció minsa de l’any anterior. 
La campanya 2020-2021 va ser excel·lent en 
comparació a la de 2021-2022, quan la pro-
ducció va ser del 50 % menys. Enguany es 
preveu que la campanya sigui similar a la de 
l’any passat i es mantingui als 300.000 quilos 

d’olives.
 Unes perspectives no gaire bones, però 
que segons apunta el president de la Coope-
rativa de la Cala, Antonio Espuny, «es preveu 
que el pagès pugui collir olives per fer produc-
ció pròpia d’oli».
 Les principals causes de la forta caiguda 
en la producció d’oli d’oliva a Catalunya són 
les onades de calor que s’han succeït des del 
mes de maig, la sequera acumulada des de fa 
dos anys i les gelades del més d’abril. Espuny 
també subratlla que «la mosca és el gran perill 
de la campanya al territori».
 Per demarcacions, a Tarragona la produc-
ció passarà de les 27.800 tones de la cam-
panya passada a poc més d’11.000, segons 
les previsions de la FCAC. D’altra banda, a 

Europa s’estima una caiguda del 35% de la 
producció, fet que suposa una reducció de la 
disponibilitat d’oli al mercat internacional de 
gairebé 800.000 tones.
 Les cooperatives alerten que aquesta da-
vallada global de la producció i la disminució 
de les disponibilitats tindran efectes sobre el 
preu de l’oli d’oliva, que ja ha pujat durant l’úl-
tima, des del mes de març. La guerra a Ucra-
ïna ha disparat aquest any el preu de l’oli de 
gira-sol -del qual Ucraïna tenia gairebé la mei-
tat de la producció mundial- i ha provocat que 
la resta d’olis vegetals també incrementessin 
el preu. 

E S P O R T S

El Bàsquet s'estrena 
amb victòria a la lliga 
davant de la Sénia

El Club de Bàsquet l’Ametlla de Mar va 
guanyar diumenge el primer partit de lli-
ga després de superar a l’Estockplus la 
Sénia amb certa comoditat.
 Els caleros es van imposar en tres dels 
quatre quarts del partit, sobretot en el ter-
cer amb un parcial de 23 a 16, tot i que en 
l’últim van ser superats pels visitants.
 Al final del partit, còmoda victòria 
per 64 a 51, 13 punts de diferència que 
donaven els dos primers punts a la clas-
sificació als de l’Ametlla de Mar, que van 
apuntar-se 7 llançaments de tres punts i 
un 50% d’encert en els llançaments de tirs 
lliures.
 El màxim encistellador del partit amb 
32 punts va ser Pol Aguado. L’equip ha 
incorporat a la plantilla a l’Oriol Arbós, Se-
bastià Castañeda i l’Uri Marquez.
 El pròxim partit dels de l’Ametlla de 
Mar serà dissabte a les 16.00 h a la pista 
del Manyanet Reus B.
 L’entitat ha posat en marxa una activi-
tat extraescolar per a nens d’entre 5 i 12 
anys que es realitza els dimarts i els dijous 
de 16.15 h a 17.15 h al Poliesportiu Mu-
nicipal Galetet, per introduir a la gent jove 
al món del bàsquet. Els interessats poden 
informar-se a @cblacala.
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▪La sala de la SCER informa que aquest 
dissabte a partir de les 19 h tindrà lloc Ball en 
Línia, seguidament Bachata i més tard, a les 
22:30 h, concert de Duo Jamaika. Activitats 
gratuïtes pels socis.

▪L'Ateneu Calero informa que aquest diumenge, 
a les 12 h i al CIP, tindrà lloc una xerrada sobre 
educació, "Nou curs, vells conflictes?". 

▪ L'Ajuntament informa que ja estan obertes 
les inscripcions per poder presentar pubilla 
i/o hereu per les festes de la Candelera 
2023, les Entitats i Associacions interessades 
a presentar candidats i candidates podeu 
passar per l'oficina de Festes a la segona 
planta de l'Ajuntament.
 
▪ La farmàcia de guàrdia a l’Ametlla de Mar és 
la Farmàcia J.Ruiz. Dissabte estarà de refoç, 
P.Olivella.

Aquesta setmana, el cem La Cala ha incor-
porat noves activitats dirigides: el TRX i el 
Balance. Són dues activitats esportives que 
ja s’han dut a terme a les instal·lacions, però 
amb l’inici de la nova temporada, s’han in-
corporat a l’horari de les classes dirigides. 
De fet, la setmana vinent s’incorporaran 
tres noves activitats més.
 El cem La Cala engega la temporada amb 
una programació completa i un ampli ventall 
d’activitats esportives pels abonats. Com a 
novetat hi ha el TRX, que es farà els dime-
cres de 18.15 a 19 h i el Balance que torna 
els dijous de 18.30 a 19.15 h. A més durant 
la setmana se segueix oferint altres classes 
dirigides, com Aquagym, Pilates, Step, Ciclo, 

Cardio Dance o Pump.
 Una àmplia oferta d’esport que permet 
satisfer a tots els abonats a les instal·lacions 
esportives. La coordinadora del cem La Cala, 
Thais Lorca, explica que «volem oferir el mà-
xim d’activitats possibles perquè la gent s’ani-
mi a practicar esport i fer una vida saludable».
 Les novetats no s’acaben aquí, perquè la 
setmana vinent s’afegiran tres activitats no-
ves, tornarà la classe de Ioga als dijous i a 
més, a la sala Fitness, els dimarts a 19.30 i 
dijous a les 18.30 h s’oferirà una classe d’in-
iciació a la sala per a joves de 13 a 17 anys.

El cem La Cala estrena 
noves activitats 
dirigides

Comença la restauració de la barca Pitecto que 
passarà a formar part del patrimoni municipal Ja fa un mes que l’Escola Municipal de Mú-

sica de l’Ametlla de Mar ha començat el 
curs escolar oferint una àmplia oferta de 
formació musical consolidada i introdu-
int-ne també de nova. 
 Aquest curs, el centre musical continu-
arà duent a terme la programació habitual i 
consolidarà propostes i activitats introduïdes 
l’any passat que van funcionar positivament, 
com són la passejada musical, els assajos al 
carrer o l’espectacle de final de curs. Du-
rant l’any, els músics faran l’habitual concert 
de Santa Cecília, un concert a la residència 
l’Onada, un concert de mestres a la Llar d’In-
fants i audicions.
 La cap d’Estudis, Anna Vizcarro, celebra 

l’alt nombre d’alumnes inscrits i recorda que  
«les inscripcions pels de 3 a 6 anys encara es-
tan obertes».
 A banda de l'àmplia oferta de llenguat-
ge i instruments, enguany, s’introdueixen 
nous cursos com un Conjunt d’Instruments 
per adults, un curs de muntatge musical ‘el 
Combo Rock’ o classes de cant de la Coral 
Verge Candelera.  Les persones interessades 
encara són a temps d’inscriure’s. 

L’EMMA inicia el curs amb novetats i amb més 
d’un centenar d’alumnesUn conveni amb 

l'Associació Nuclear 
Ascó Vandellós II 
permetrà millorar 
l'eficiència energètica 
a la Llar d'Infants

La Junta de Govern de l'Ametlla de Mar 
ha signat un conveni de col·laboració 
amb l'Associació Nuclear Ascó Vandellós 
II, amb l'objectiu de continuar treballant 
amb l'eficiència energètica a la Llar d'In-
fants Xerinola. 
 Es tracta d'un dels projectes amb els 
quals l'Associació col·labora per contri-
buir a la preservació del medi ambient, al 
desenvolupament socioeconòmic o el fo-
ment de l'activitat cultural dels municipis 
de l'entorn immediat de la central, com és 
l'Ametlla de Mar. 
 Als últims anys, ja s'han fet remodela-
cions de les portes i finestres de diverses 
aules de la Llar d'Infants Xerinola, sub-
vencionades per l'Associació. Ara, amb 
aquest conveni, es donarà continuïtat a 
aquestes accions. 
 Concretament, s'instal·larà doble vi-
dre a les portes i finestres d'alumini, per 
millorar la climatització, adaptar-se també 
a la nova normativa i alhora millorar la se-
guretat dels infants. 

El 1r equip de futbol de la SCER de l'Ametlla 
de Mar jugarà dissabte a partir de les 17h 
a casa davant del Santa Bàrbara, debutant 
davant de la seva afició a la lliga.
 Els caleros venen d’encetar la competició 
oficial perdent al camp del Flix per 2 gols a 
0 en un partit que van pagar molt cares les 
errades en defensava i tenen la necessitat 
d’estrenar la seva casella de victòries. 
 Per la seva part, el Santa Bàrbara va per-
dre el primer partit 0 a 1 a casa i davant del 
Gandesa, un dels favorits de la categoria, 
encaixant el gol als últims minuts.
 A Flix, els de l'Ametlla de Mar van en-
caixar el primer gol al minut 31, tot i que 
van estar a dins del partit fins al final del 1r 
temps. Un penal al minut 47 va posar el 2 

a 0 en el marcador. Així i tot, els caleros ho 
van continuar intentant, encara que sense 
resultat.

El filial juga davant de la Cava B
El filial també jugarà a casa davant del filial de 
la Cava, un equip que la temporada passada 
va aconseguir emportar-se un empat d’aquí.
El filial de la Cala va perdre la setmana pas-
sada per 2 a 1 al camp del Jesús Catalonia B. 
 Els jesusencs van avançar-se en el mar-
cador molt aviat i al minut 7 el resultat ja era 
d'1 a 0. A la segona part, Khalifi establia l'em-
pat. Un penal al minut 77 decantaria el partit 
i la victòria a favor del filial del Catalonia. 
 El partit del filial es jugarà a les 19 h, des-
prés del partit del 1r equip.

El Santa Bàrbara és el rival de la Cala en el debut 
davant de la seva afició a la lliga

La Cooperativa de l’Ametlla de Mar estima una 
campanya de l’oliva similar a l’anterior

Cinc alumnes de l’Institut Candelera del 
Batxibac han realitzat una estada en pràcti-
ques a l’Àrea Municipal de Turisme, durant 
l’estiu. La setmana passada, els alumnes 
van recollir els diplomes que acrediten i re-
coneixen aquestes pràctiques.
 Es tracta d’una col·laboració anual entre 

l’Àrea Municipal de Turisme i l’Institut Can-
delera que permet als alumnes de 1r i 2n de 
Batxibac posar en pràctica els seus coneixe-
ments, especialment en llengua francesa, a 
l’Oficina de Turisme del municipi.
 Són 35 hores de pràctiques repartides 
entre juliol i agost. Enguany, Julia Guilleret, 
Erik Muñoz, Roberto Fabricio, Ariadna Sán-
chez i Abril Valiente han estat els alumnes 
que han gaudit d’aquesta estada.
 El coordinador de Projectes Internacio-
nals, Javi Sánchez, explica  que «és un conveni 
entre l'Institut i l'Ajuntament i és molt benefici-
ós pels alumnes i per l'oficina turística».

Alumnes de Batxibac recullen els diplomes de 
les pràctiques a l’Àrea Municipal de Turisme

La barca Pitecto és una barca d’arts menors 
calera que havia de ser desguassada, a cau-
sa del final de la seva activitat pesquera. 
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha arri-
bat a un acord amb la propietat, la família 
Vendrell-Balfegó, per tal de restaurar-la i 
poder-la utilitzar per fins culturals i turís-
tics. 
 A la barca Pitecto se li donarà una sego-
na vida, convertint-se en patrimoni munici-
pal. La intenció és amarrar-la al moll, davant 
del Centre d’Interpretació de la Pesca, per 

posar en valor la vida marinera del municipi 
i mostrar als habitants de la població i als vi-
sitants aquest tipus d'embarcació pesquera.
 Durant els propers mesos es realitzaran 
els treballs de restauració i conservació de 
la barca, «mentrestant es treballa el finan-
çament d’una part del projecte amb el Grup 
d’Acció Local Mar de l’Ebre, ens de cogestió de 
recursos econòmics, participat per l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar i també la Confraria 
de Pescadors Sant Pere», explica l'alcalde del 
municipi, Jordi Gaseni, que alhora remarca 
que «la voluntat és que s'utilitzi en diferents 
propostes culturals, turístiques i també do-
cents, per ensenyar-ho als més joves». 
 En aquests moments l’embarcació es 
troba al varador i la previsió de l’Ajuntament 
és tenir-la enllestida i poder-la exposar a fi-
nals d’any.

A finals d’octubre s’iniciarà la campanya de 
l’oliva i des de la Cooperativa Agrària de La 
Cala s’estima que sigui una campanya min-
sa, similar a l’anterior que es van recaptar 
uns 300.000 quilos d’olives aproximada-
ment. Per la seva banda, la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya estima 
que la producció d’oli d’oliva caigui més d’un 
50% aquesta campanya.
 Els pagesos caleros són optimistes a la 
temporada i estimen que es mantingui si 
més no la producció minsa de l’any anterior. 
La campanya 2020-2021 va ser excel·lent en 
comparació a la de 2021-2022, quan la pro-
ducció va ser del 50 % menys. Enguany es 
preveu que la campanya sigui similar a la de 
l’any passat i es mantingui als 300.000 quilos 

d’olives.
 Unes perspectives no gaire bones, però 
que segons apunta el president de la Coope-
rativa de la Cala, Antonio Espuny, «es preveu 
que el pagès pugui collir olives per fer produc-
ció pròpia d’oli».
 Les principals causes de la forta caiguda 
en la producció d’oli d’oliva a Catalunya són 
les onades de calor que s’han succeït des del 
mes de maig, la sequera acumulada des de fa 
dos anys i les gelades del més d’abril. Espuny 
també subratlla que «la mosca és el gran perill 
de la campanya al territori».
 Per demarcacions, a Tarragona la produc-
ció passarà de les 27.800 tones de la cam-
panya passada a poc més d’11.000, segons 
les previsions de la FCAC. D’altra banda, a 

Europa s’estima una caiguda del 35% de la 
producció, fet que suposa una reducció de la 
disponibilitat d’oli al mercat internacional de 
gairebé 800.000 tones.
 Les cooperatives alerten que aquesta da-
vallada global de la producció i la disminució 
de les disponibilitats tindran efectes sobre el 
preu de l’oli d’oliva, que ja ha pujat durant l’úl-
tima, des del mes de març. La guerra a Ucra-
ïna ha disparat aquest any el preu de l’oli de 
gira-sol -del qual Ucraïna tenia gairebé la mei-
tat de la producció mundial- i ha provocat que 
la resta d’olis vegetals també incrementessin 
el preu. 

E S P O R T S

El Bàsquet s'estrena 
amb victòria a la lliga 
davant de la Sénia

El Club de Bàsquet l’Ametlla de Mar va 
guanyar diumenge el primer partit de lli-
ga després de superar a l’Estockplus la 
Sénia amb certa comoditat.
 Els caleros es van imposar en tres dels 
quatre quarts del partit, sobretot en el ter-
cer amb un parcial de 23 a 16, tot i que en 
l’últim van ser superats pels visitants.
 Al final del partit, còmoda victòria 
per 64 a 51, 13 punts de diferència que 
donaven els dos primers punts a la clas-
sificació als de l’Ametlla de Mar, que van 
apuntar-se 7 llançaments de tres punts i 
un 50% d’encert en els llançaments de tirs 
lliures.
 El màxim encistellador del partit amb 
32 punts va ser Pol Aguado. L’equip ha 
incorporat a la plantilla a l’Oriol Arbós, Se-
bastià Castañeda i l’Uri Marquez.
 El pròxim partit dels de l’Ametlla de 
Mar serà dissabte a les 16.00 h a la pista 
del Manyanet Reus B.
 L’entitat ha posat en marxa una activi-
tat extraescolar per a nens d’entre 5 i 12 
anys que es realitza els dimarts i els dijous 
de 16.15 h a 17.15 h al Poliesportiu Mu-
nicipal Galetet, per introduir a la gent jove 
al món del bàsquet. Els interessats poden 
informar-se a @cblacala.
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  Serà el 36è any que se celebra la Diada de l'Arrossejat.

Arriben les 11es Jornades 
Gastronòmiques del Peix de 
Llotja i l’Arrossejat

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

Enguany, es recupera la Diada de l'Arrossejat, després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la Covid. 
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L’equip de pàdel del Club de Tennis de 
l’Ametlla de Mar es va assegurar l’as-
cens el passat cap de setmana, després 
d’imposar-se en dues jornades seguides, 
disputades dissabte i diumenge al Club 
Esportiu Amposta i el Club Tenis Monte-
rols C.
 Els caleros, van jugar dissabte davant 
del Club Esportiu Amposta, a qui van gua-
nyar per 2 punts a 1. Jaume Pijoan i Albert 
Bardí van guanyar 6-3 i 6-4. Ivan Ferreiro i 
Antonio Callau van guanyar 6-1 i 6-4 i Ivan 

Fernández i Joaquim Peña van perdre 5-7 i 
3-6.
 Diumenge van jugar amb el Club Te-
nis Monterols C a qui van guanyar per 3 
punts a 0. Marc Medrano i Antonio Callau 
van guanyar 6-0 i 6-0, Aitor Lallana i Jordi 
Boyer van guanyar 6-1 i 6-2, i Albert Puell 
i Enric Vila van guanyar 6-1 i 6-1.
 Amb aquestes dues victòries i cinc 
punts sumats, els de l’Ametlla de Mar se 
situen 3 s amb 15 partits jugats sobre 16 i 
amb 30 punts a la seva casella, puntuació 
ja fora de l’abast del 5è classificat i, per 
tant, s’asseguren una de les quatre places 
d’ascens a la 3a categoria de Tarragona.
 La pròxima setmana és de descans i 
la següent, ja serà l’última en la qual s’en-
frontaran al Cambrils Apialia, ja sense cap 
transcendència.

El pàdel assoleix l’ascens matemàtic de categoria

L'equip B del Club Petanca Tres Cales guanya al Creixell

Els Veterans de La 
Cala debuten a la 
lliga al camp del 
Canareu
L’equip de futbol dels Veterans de 
l’Ametlla de Mar, debutarà aquest dis-
sabte a la Lliga de Veterans de les Terres 
de l’Ebre i ho farà concretament davant 
dels Veterans del Canareu a Alcanar.
 Els caleros havien de començar la 
setmana passada, que és quan va co-
mençar la competició, però uns canvis 
d’última hora en el calendari, van portar 
als veterans del Tortosa, amb qui havien 
de jugar, a demanar l’ajornament del par-
tit.
 Aquesta setmana es juga la 2a jor-
nada i els caleros es desplaçaran a Al-
canar amb moltes novetats, ja que s’han 
incorporat fins a vuit jugadors a l’equip, 
que equilibraran les baixes per lesió de 
la temporada passada o altres que han 
deixat el futbol temporalment. Si parlem 
de les novetats, es tracta de Xavi Mar-
galef “Jabó”, Luca Giordano, Avram Kos-
tadinov, Berni Piñol, Dudu Bop, Alberto 
rojas, Jaume Casafont i Junior Rosado.
 El partit davant del Canareu està pre-
vist a les 19 h de la tarda.

A G E N D A
cap de setmana

L’esport a La Cala
Dissabte:
≈9.30 h - ALEVÍ
La Cala - Terres de l'Ebre
≈9.45 h - BENJAMÍ
La Cala - Perelló 
≈10.45 h - CADET
La Cala - Ascó 
≈12.30 h - INFANTIL
La Cala - Jesús i Maria
≈ 15 h - JUVENIL
La Cala - Ebre Escola
≈ 17 h - 1r EQUIP
La Cala - Santa Bàrbara
≈19 h - 4a CATALANA
La Cala - La Cava

E S P O R T S

L'equip B del Club de Petanca Tres Cales, 
que milita a la 2 divisió de Tarragona, va 
guanyar el segon partit de la temporada, 
davant del Creixell Club Petanca.
 Els caleros van sumar set partides a favor 

per dos dels visitants i s'apunten tres punts 
més a la classificació, que els fan pujar fins a 
la 4a posició amb 6 punts.
 Pel que fa a l'equip A, que milita a la 2a 
divisió, va ajornar el partit a petició del rival, 

el Mas del Plata de Cabra del Camp, afectat 
per contagis de Covid. El partit es disputarà 
el 23 d'octubre. A falta de disputar aquest 
partit, els caleros són 5ns amb 3 punts a la 
classificació.

Restaurants de l’Ametlla de Mar oferiran, 
des d’aquest divendres i fins al 16 d’octu-
bre, menús gastronòmics utilitzant pro-
ductes pesquers de proximitat en les on-
zenes Jornades Gastronòmiques del Peix 
de Llotja i l’Arrossejat de l’Ametlla de Mar. 
El tret de sortida serà aquest dissabte a 
la tarda amb la Diada de l’Arrossejat, que 
torna després de dos anys sense poder-se 
celebrar a causa de la Covid.
 Serà la 36a edició d’aquesta festa gastro-
nòmica per excel·lència de l’Ametlla de Mar 
que aplega desenes de cuiners davant de 

la Confraria de Pescadors per elaborar els 
seus millors arrossejats. A banda del tradicio-
nal concurs, també s’ofereixen degustacions 
perquè els assistents puguin tastar aquest 
plat típic mariner.
 La tarda serà amenitzada per la Xaranga 
Suquet Calero i comptarà amb un concert de 
final de festa del grup de versions locals, The 
Baldats.
 La regidora de Tursime, Maite Boquera, 
celebra que s’hagi pogut recuperar aquesta 
jornada popular i apunta que  «és una festa 
molt important al municipi que posa en valor 

la gastronomia i la vida marinera de la Cala i 
el plat típic calero, l'Arrossejat».
 Pel que fa a les Jornades Gastronòmi-
ques, concretament 9 restaurants del mu-
nicipi elaboraran propostes culinàries, valo-
rades d’entre 25 i 40 euros per menú, amb 
el peix i marisc de la Cala i l’arrossejat com 
a base dels seus plats. Ceviche de peix de la 
llotja, lluç amb salsa de cava i safrà o arrosse-
jat amb gambeta blanca i rap són alguns dels 
plats que configuraran els menús.
 Es poden consultar els menús a www.visi-
tametllademar.com i a l’eBando.

Tres patinadores del Club Patí l’Ametlla 
de Mar es van classificar abans de l’estiu 
per participar a les finals de la Copa Cata-
lunya en els seus respectius nivells. Unes 
finals que s’estan disputant aquests dies.
 La patinadora calera Àngels Llaó La-
bòria es va classificar a la 2a posició a la 
categoria benjamí Nivell 5 a la final de la 

Copa Catalunya que es va disputar a Roda 
de Barà el passat dia 2 d’octubre. Aquest 
resultat s’afegeix a la 4a posició assolida 
per Iris Aliau a la final de Nivell 4 que es va 
disputar a Mollerussa el 17 de setembre.
 El patinatge calero encara tindrà una 
altra oportunitat de fer un bon resultat, ja 
que Hannah Pallarès participarà a la final 
infantil de Nivell 8 de la mateixa competi-
ció.
 La final infantil de la Copa Catalunya 
pels nivells 8, 9 i 10 tindrà lloc aquest dis-
sabte a casa nostra, concretament al Poli-
esportiu Municipal Galetet.

Àngels Llaó, subcampiona de la Copa Catalunya 
de patinatge

El Conjunt júnior Nivell 4 de la secció de 
gimnàstica rítmica de l’AME de l’Ametlla 
de Mar es va classificar a la 5a posició a 
la 1a fase de la Copa Catalana Conjunts 
Tardor, que es va disputar a Lleida.
 Aquesta 5a posició entre 14 conjunts 
participants en la modalitat de 10 maces, 
complau de manera important a la coordi-
nadora de la secció, Tere Llambrich.
 El conjunt calero va ser reforçat en 
aquesta competició per dos gimnastes del 

CG L’Ampolla, Nàdia Climent i Alexandra 
Sánchez, a causa de algunes baixes en les 
integrants caleres habituals, Irene Gusils, 
Maria Ferreiro, Cloe Gonzalvo, Anna Vila-
brú i Mariona Vila, absent aquesta última 
per motius d’estudis.
 Dissabte dia 8 d’octubre la secció par-
ticiparà en un trofeu a Reus i el dia 23 d’oc-
tubre es desplaçaran a Manresa a disputar 
la 2a Fase de la Copa Catalana Conjunts 
Tardor.

5a posició del Conjunt Junior de l’AME a la Copa 
Catalana de Rítmica


