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CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106
Ermita del Remei..................................977 730 472

HORARI
AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16.30 a 19 h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

Matí: dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h.
Divendres i dissabte: de 9.30 a 13:30 h

CEMENTERI MUNICIPAL

Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
de 8:30 a 13 h i de 14:30 a 18 h.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES
Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 16:30 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17:30 a 20:30h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

Del 13 al 19 de juny
De l’11 al 17 de juliol
Dies de reforç: 25 de juny

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

Del 6 al 12 i del 20 al 26 de juny
Del 4 al 10 de juliol
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/trafalgat, 44
Les Cases – Tel. 977737110

Del 27 de juny al 3 de juliol
Dies de reforç: 11 de juny i 9 de juliol
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/Felip Pedrell, 1

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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Editorial
Els infants i jóvens i la covid-19
Els nostres xiquets i jóvens sempre recordaran els mesos
de confinament i el període posterior de tornada progressiva
a la nova normalitat. La veritat és que en dos anys i alguns
mesos passen moltes coses, especialment per als menuts i
menudes de casa, però les vivències que van tenir arran de
l’aparició de la covid-19 seran difícils d’oblidar.
Hem viscut uns anys excepcionals. La pandèmia de coronavirus ens va tancar a casa i ens va aïllar de moltes persones
estimades. Alguns infants i jóvens van tenir l’oportunitat de
viure amb la seua família nuclear setmanes de molta intensitat. D’una banda, perquè van poder gaudir del dia sense
presses; de l’altra, per la duresa d’una pandèmia que s’havia
reproduït ràpidament i que no sabíem com avançaria.
Amb tot, la força i l’optimisme dels infants i jóvens en els moments més complicats han estat sempre un motiu d’alegria
i orgull, i un motor per a tirar avant malgrat les adversitats.
Esperem que cap altra circumstància no ens obligue a quedar-nos a casa. I si passa, segur que estem més preparats i
preparades per a afrontar-ho.
Avui, que tot ha tornat gairebé a la normalitat i que els jóvens
i infants del municipi ja han recuperat les seues rutines i activitats, l’Ajuntament els ha organitzat una festa d’agraïment.
Són els superherois i les superheroïnes, protagonistes de
la història de lluita conjunta que hem protagonitzat davant
la covid-19, gràcies al seu esforç i comportament exemplar
durant els dies de confinament i els posteriors.
I aquest dia ja ha arribat! La festa tindrà lloc el 25 de juny a
Alcanar i el 26 de juny a les Cases. Tots els jóvens i infants
del municipi hi estan convidats. Una festa que esperem que
també siga per a recordar i que ens servisca per a posar punt
final a la història de la covid-19.

Vols rebre el butlletí Viure Alcanar
al teu domicili? Escriu-nos a
comunicacions@alcanar.cat
i t’expliquem com fer-ho.
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18 MUNICIPALS OPINEN
20 VIDA LOCAL

El semàfor

Vols denunciar una actitud incívica o posar en valor una bona
conducta ciutadana? Envia’ns la fotografia amb el teu nom al telèfon 696438188 o al correu electrònic comunicacions@alcanar.cat
Gràcies!

?

El talent de l’artista canareu Ivan Forcadell té com més va més
projecció. El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa una sèrie
de ceràmiques que formen part de “La coentor”, la seua primera
gran col·lecció individual, en col·laboració amb el Mèdol Centre
d’Arts Contemporànies de Tarragona i l’Ajuntament d’Alcanar. La
mostra es pot visitar fins a l’11 de setembre a les Golfes de Casa
Canals i té un capítol complementari al Museu d’Art Modern.

Resulta sorprenent l’esforç que fan alguns veïns i veïnes a l’hora
de traslladar objectes voluminosos fins a les illes de contenidors,
actuant de forma incívica, en lloc de fer una simple telefonada a
l’Ajuntament. El servei de recollida gratuïta de mobles i trastos
vells de l’Ajuntament d’Alcanar es fa tots els dimecres. Cal trucar
al telèfon 977 73 22 53 com a mínim un dia abans.

D’on ve este malnom?
Barró
Els malnoms també donen informació lèxica d’allò més interessant. Paraules que s’han esborrat fins i tot dels
diccionaris més populars. Este malnom pretén recuperar una paraula ben nostra.
Antoni Fibla Sancho era un pagès més d’aquell Alcanar ensopit de fa cent cinquanta anys. Rutinàriament, la
seua vida discorria entre la hisenda –que si una finca al puig Gros, que si un tros a les Comares, que si una
llenca als Biots–, la casa i la taverna. Esta contalla devia passar a la famosa taverna del Xulo, a l’actual plaça
del Doctor Fleming.
Jugant a cartes. Al guinyot, posem per cas. I Toniet Fibla, baix d’aquelles moreres obagues i devora una font de
la qual rajava aigua fresca, va tindre bé un esglai, bé una alegria. En qualsevol cas, va pegar un bot que va rompre el barró de la cadira i va caure bocaterrosa. Se’n sentí de totes maneres: “Ai, Toniet, Toniet, este barró...!”.
I així fou com a Toniet, mig escuixolat per l’estrepitosa caiguda, li quedà un malnom, si voleu, maldestre, però
salvaguarda d’una paraula molt nostra: barró.
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25 anys d’història
Alcanar Ràdio va ser inaugurada pel

Fins a l’aparició d’Alcanar Ràdio, les

paper, igual que les publicistes Provi

president de la Generalitat, Jordi Pujol,

notícies locals s’havien transmès per

Reverter i Laura Carapuig.

el 17 de maig de 1997, en plenes Festes

mitjà de la premsa escrita, bàsicament

de Maig, coincidint amb la seua segona

a través del Butlletí Informatiu Alcanar,

El

visita oficial a Alcanar. No obstant això,

que justament aquell any en complia

les emissions es van iniciar una setmana

vint. El buit comunicatiu de l’època

abans, amb una programació especial
dedicada a la primera emissora local
que hi va haver al poble, el 1959.
La nostra emissora de ràdio va nàixer
per voluntat política i amb una clara
vocació de servei públic. El govern

anterior es va trencar amb aquesta
nova eina de promoció i de servei al
poble, ja que, més enllà de la funció
comunicativa, va desplegar una funció
social que abraçava totes les franges
d’edat, les entitats, el comerç local, etc.

municipal, presidit pel llavors alcalde

Alcanar Ràdio, la teua ràdio

Xavier Ulldemolins, amb Cisco Cid com

Des del primer moment, Noemí Polls

a regidor de Mitjans de Comunicació,
va considerar prioritària la creació
d’una emissora de ràdio pròpia per
a mantenir informada la població de
forma directa i participativa. Amb el
suport de la periodista Noemí Polls,
que llavors coordinava i redactava

va

assumir

la

direcció

Domènec

d’Alcanar

Ramal.

Jordi

Cervera,

Miquel

Miguel

Sancho,

Josep

Forcadell, Jordi Subirats, Àlex Espuny
i Eugeni Simó van ser alguns dels
objectors que van sumar-se a aquest
projecte. També ho van fer molts
d’adolescents, com un jove Joan
Roig Castell, Anton Gil, Lluís Sala
Vilar, David Aubalat i Enric Reverter,
entre tants d’altres que, atrets per
la novetat d’aquell mitjà, hi van voler

Ràdio i, molt poc després, s’hi va
incorporar

regidor

Reverter,

Tots

dos van començar a fer la primera
graella de programació, amb la qual
es van implicar diversos objectors
de consciència i un bon nombre de

participar. D’entre tots ells, mereix
una menció especial Miguel González,
col·laborador habitual d’Alcanar Ràdio.
Va començar el 1997, al costat d’altres
companys d’estudi que feien una
radionovel·la en directe amb l’objectiu
d’acostar la ràdio als alumnes de
l’Institut. Després vindrien “Temps de

persones voluntàries que, amb molta

joc” i tants altres programes.

encarregar el projecte tècnic i el disseny

il·lusió, van donar el tret de sortida a

Per

de l’emissora. L’any 1996, la Direcció

aquell projecte comunicatiu senzill,

s’emetien programes participatius en

General

va

però molt professional. El regidor Paco

directe, gràcies als col·laboradors que

concedir la freqüència 107.5 de l’FM a

Ruiz Mairena, que, a més, era tècnic de

van voler tenir l’experiència de fer ràdio:

l’Ajuntament d’Alcanar.

ràdio i televisió, també hi va tenir el seu

Àlex Espuny encenia l’audiència amb

el Butlletí Municipal Alcanar, es va
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de

Telecomunicacions

aquella

època,

a

les

tardes

Reportatge

programes com “Doctor Frenadol” o “Per
Nadal no toques el Dial”; Jordi Subirats
feia el programa “Tots els peixos són
blaus”, sobre música alternativa, que
s’emetia el dissabte a la tarda; David
Aubalat, Jordi Delgado, Enric Reverter,
Mario Reverté i Josep Nos també

programació per a tots els gustos i
edats. Molts d’ells han estat conduïts
per

Cristina

Esteban

com

“Bitllet

d’anada”, on es va donar veu a canareus
i canareves que estudiaven o treballaven
en algun altre país; “En clau de fa”, per
on van passar els professors de l’Escola

tenien el seu programa “Fot-li canya”,

Municipal de Música d’Alcanar.

igual que Joan Roig i Anton Gil amb el

Ja entrat el segle XX, per Alcanar

programa “Vitamina A”. Al capdavant
del programa “Tot per tu” estaven
Miquel Ejarque, Andreu Fabregat, Pere
Fibla Biosca i Abel Martínez. Emili
Muñoz, Salva Reverter i Josep Bort
feien el programa d’esports; Tere Lange
conduïa la tertúlia “Ni la teua, ni la meua”;
Gerard Ramon, “L’hora clàssica”; Ira
Vonnegut

realitzava

“Músiques

del

món”; Vicent Fernández i Emili Valls
estaven al capdavant de “Megarangers
del superespai”; Maite Valls feia un
programa d’entrevistes, i Rosa Samper,
els seus habituals programes de cuina.
També van tenir el seu espai radiofònic
Santi Reina, Joaquim Buj i Remei Alfara,
o Ramon Martí, que, a través del seu
espai de recomanacions literàries, ha
acompanyat l’audiència des dels inicis
d’Alcanar Ràdio.
L’any

1999

es

va

incorporar

als

Esteban, al capdavant del magazín
matinal, que va substituir Josep Roig,
moment en què Domènec Ramal va
assumir-ne la direcció.
Després dels primers anys i amb una
mica més d’experiència, la graella de
l’emissora local es va anar ampliant
més

Ràdio

han

passat

col·laboradors,

col·laboradores i programes com “Tenim
Galvana” amb Jan Esteller, Martí Aritz
Mas Arregui, Miriam Reverter i Andreu
Querol; “Fisioteràpia” amb Flora Sancho,

Inauguració d’Alcanar Ràdio amb
Jordi Pujol, Noemí Polls i Xavier
Ulldemolins

“Tovallola, sandàlies i meló de moro”,
“Carretera i manta” i “El Quiosc” amb
Montse Sans; “El secret de la piràmide”,
programa de nutrició amb Tomàs Ferrer;
“A la sombra d’un taronger” i la segona
part de “Records en blanc i negre”
amb Helena Fibla i Jordi Sancho Parra
respectivament, dos programes que
ens han apropat la història local. N’hi ha
d’altres que han estat en antena durant
molts anys com “Un Tastet de llibres”
amb el llibreter Ramon Martí i “Bon
profit” amb la cuinera Rosa Samper o un

Domènec Ramal als seus inicis
a Alcanar Ràdio

altre de cuina “Famolencs”, amb Carla
Esteller; més recentment també s’han

micròfons d’Alcanar Ràdio Cristina

amb

“

“

Alcanar Ràdio sempre
serà la nostra ràdio,
la que parla de natros i com natros.

continguts

culturals

i

d’entreteniment fins al dia d’avui, que
podem dir que gaudim d’una àmplia

incorporat programes com “Deures del
cap de setmana” amb Cristian Carratalà,
“Històries variades” i “De mica en mica
s’omple la vida de poesia” amb l’Anna
M. Ulldemolins i “Hi havia una vegada”
amb Eva Oms, en són alguns dels més
destacats.
Un altre dels programes mítics és
“Millorem Alcanar”, que continua en
antena després de set temporades. Joan
Roig va engegar el programa en la seua

David Aubalat i Enric Reverter a
“Fotem-li canya”

etapa com a regidor de Participació

5

escolta-la !

Des de 1997 amb tu
Lourdes Adell, Rosa Castell, Joan
Carles Obiol, Santi Reina i Tere
Lange a “Ni la teua ni la meua”

Ciutadana. Avui continua donant veu als

municipal,

veïns i veïnes, que, a través dels micròfons

de l’equipament del maquinari i el

de l’emissora, poden expressar queixes,
formular preguntes i fer suggeriments a
l’equip de govern. Posteriorment, el batle
els dona resposta.
Al llarg d’aquests primers 25 anys
d’història d’Alcanar Ràdio també hi
han passat diversos treballadors. A
Noemí Polls, Domènec Ramal i Cristina
Esteban, cal sumar-hi Josep Roig, Tere
Lange, Helena Fibla, Míriam Gavaldà,
Carla Esteller i Gemma Gilabert.

Provi Reverter, la primera publicista

A més, durant aquest quart de segle
l’estudi d’Alcanar Ràdio s’ha anat
adaptant als nous temps. La reforma
més important, en aquest últim mandat

ha

estat

la

renovació

programari informàtics, l’adequació del
nou espai de l’emissora, la renovació
del logotip i la creació del web
alcanarradio.cat, que permet d’escoltar
la ràdio en directe i a la carta.
El passat mes de maig, Alcanar
Ràdio va encetar un espai que estarà
uns mesos en antena, en el qual es
repassa la trajectòria de l’emissora
municipal i es recuperen programes
emesos durant tots aquests anys, amb
entrevistes a diversos col·laboradors i
treballadors d’ara i d’abans. Tots ells

coincideixen a dir que “Alcanar Ràdio

.

sempre serà la nostra ràdio, la que
parla de natros i com natros”

Montse Sans i el fotògraf de moda
José Manuel Ferrater a “Tovallola,
sandàlies i meló de moro”,

Cristina Esteban i Míriam Gavaldà a
l’estudi acabat d’estrenar

Alcanar Ràdio en època de pandèmia

Jordi Sancho Parra amb el seu iaio
6 Parra a “Records en blanc i negre”
José

Material promocional dels 25 anys
d’Alcanar Ràdio

Joan Roig a Millorem Alcanar

Domènec Ramal

“

Cristina Esteban
(al capdavant de la programació
d’AR des del 1999):

“

A Alcanar Ràdio vaig aprendre a fer ràdio, a
fer autocontrols, a llaurar-me un estil que
crec que encara m’acompanya. Vaig aprendre a respectar l’oient i a fer de la meua
passió el meu ofici.

Miguel Gonzàlez
(col·laborador d’AR des del 1997):

“

(directora d’AR, 2019-2021):

Joan Roig
(col·laborador d’AR des del 1997):

Sempre recordaré l’època del confinament a
Alcanar Ràdio. Mentre la majoria de gent no podia
anar a treballar, Cristina i jo vam tenir més feina
que mai, amb infinitat de nous programes, molt
variats i participatius, amb els quals intentàvem
fer més lleugera la situació.

“

Guardo molts bons records de la meua etapa
d’adolescent a Alcanar Ràdio. M’agrada seguir
vinculat a la nostra emissora municipal, escoltant
la gent i parlant-hi, em permet connectar amb les
seues necessitats i mirar de donar-hi resposta.

“

Míriam Gavaldà

Al principi només teníem una taula de so i
utilitzàvem minidisc, discs de vinil i revox.
Ara, a través del web alcanarradio.cat tenim
l’oportunitat d’escoltar la programació
emesa a la carta i en format pòdcast.

“

(director d’AR, 1998-2019):

“

Aquests anys al capdavant d’Alcanar Ràdio
han passat molt ràpid. Ha estat una experiència
molt enriquidora que m’ha permès conèixer
molta gent de tots els àmbits, d’aquí i
de fora del municipi.

“

“

“

(AR, 1998-1999):

En aquella època pràcticament no hi havia material
tècnic, però teníem un equip humà molt gran.

“

Josep Roig

“

(directora d’AR, 1997-1998):

“

Sempre recordaré que vam inaugurar l’emissora amb
l’emissió en directe d’una entrevista amb el llavors
president de la Generalitat, Jordi Pujol. Vaig haver de
suportar molta pressió, perquè era una persona amb
molta autoritat i la seua imatge imposava molt.

“

Noemí Polls

Reportatge
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S’ampliarà la biblioteca municipal amb la construcció
d’una nova sala polivalent
La Biblioteca Trinitari Fabregat és un

El gran volum d’activitats i serveis que la

jecte s’ha resolt seguint les directrius de

equipament públic de referència al mu-

biblioteca ofereix a la ciutadania ha fet
que l’actual sala d’actes no puga acollir

la clau 12 del Pla d’ordenació urbanís-

nicipi. Després de l’ampliació del 2009,
compta amb tres plantes diàfanes que

totes les propostes ni el nombre de per-

acullen les sales de lectura, les sales

sones que es desitjaria, per aquest mo-

d’estudi, una sala de formació i una altra

tiu s’ha vist necessari construir una nova

d’actes, dos terrasses i un jardí. En els
pròxims mesos tindrà una nova sala polivalent de gran amplada, capaç d’acollir
exposicions i altres projectes culturals.
En l’actualitat, la biblioteca disposa d’un
fons de 53.231 volums i té 7.325 persones sòcies. A més, compta una programació estable de referència: xarrades,
exposicions, espectacles, concerts de
format menut, etc. “A part de promocionar el coneixement a través de la
lectura, també fomentem la cultura en
les diferents vessants. Amb la nova

sala polivalent. L’obra s’ha adjudicat a
l’empresa Sercodelta, SL, per un import
de 276.000 euros (IVA exclòs), que serà
finançat al cent per cent pel Departament de Cultura de la Generalitat.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor
de Cultura, destaca:

“Tindrem una

sala d’exposicions gran i moderna,

així com un espai de promoció de la

“La part que es construirà és una sala
polivalent dotada amb tot el material
necessari, just a la dreta mirant l’edifici actual des de la façana. L’obra, a
més, contempla la instal·lació d’una
escala metàl·lica d’evacuació que
donarà accés al pati del Verger de la
Mestra Gual”, explica Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme.

la biblioteca, també podrem ampliar

haja cap barrera arquitectònica. “Amb

reves. Gràcies a l’horari tan ampli de

des per un ascensor per a que no hi

els serveis sense haver d’augmentar

aquesta actuació finalitzem les dife-

drem aproximar a persones que no

L’ampliació es construirà a la part que
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d’ordenació antiga i tradicional.

Les dos plantes es troben comunica-

recursos ni personal”.

Subirats, directora de la biblioteca.

d’Alcanar, que fa referència a una zona

cultura per a tots els canareus i cana-

sala podrem ampliar l’oferta i ens pofreqüenten la biblioteca”, explica Pietat

tica municipal (POUM) de l’Ajuntament

rents fases de remodelació de la biblioteca perquè l’edifici quedarà to-

.

ocupa l’edifici del carrer Carolines, a la

talment reformat i adaptat”, conclou

segona planta. Urbanísticament, el pro-

la regidora
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La UPC presenta un estudi per a pal·liar els problemes d’inundabilitat al municipi

L’Ajuntament d’Alcanar va convocar una

Tres solucions per a fer un municipi

assemblea ciutadana el 9 de juny al Ca-

més resilient

sal de la Gent Gran de les Cases, oberta a

El document ha de servir de base per a una

tothom, per a presentar els resultats d’un
estudi fet per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) que proposa solucions
als problemes d’inundabilitat per a fer el
municipi més resilient.
Arran dels aiguats del passat mes de setembre, l’Ajuntament d’Alcanar es va posar en contacte amb la UPC. A la darreria
d’abril, Alcanar va rebre un grup d’estudiants de l’assignatura de Resiliència i Territori del quart curs de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, amb l’objectiu d’estudiar
els factors que afavoreixen una inundació
i extraure conclusions que puguen donar
resposta a les dificultats urbanístiques generades pel canvi climàtic i l’augment de
les precipitacions.

estratègia de resiliència a curt termini en
paral·lel als canvis de model urbanístic davant dels impactes del canvi climàtic que
es puguen produir a mitjà o llarg termini.
D’una banda, un dels objectius seria intentar contenir les avingudes a la part alta
i mitjana de la conca dels barrancs abans
que arriben a la trama urbana. Com que
no es pot modificar el curs natural de l’aigua, es pren l’opció de laminar l’avinguda
amb els camps abandonats o de cítrics,
una actuació que podria reduir el volum
d’aigua a la meitat.
“Hem treballat amb cabals de l’Agència Catalana de l’Aigua. Als aiguats
del setembre, l’aigua arribava desbordada abans de la carretera, de forma

Prèviament s’havien fet reunions entre l’alcal-

que caldria rebaixar-la en un 50% amb

dia, la Regidoria d’Urbanisme, la Regidoria

contenció, just després de la carrete-

de Governació i Medi Ambient i el respon-

ra”, apunta Sauquet.

sable de l’assignatura, l’arquitecte i bomber

La segona opció comporta treballar en

Roger Sauquet, per a delimitar l’objecte d’estudi, que finalment es va centrar en la zona
del camí i el barranc del Llop, el barranc de
Sant Jaume i el fondo de Jan. Tres mesos
després, es van desplaçar a Alcanar per a
presentar els resultats de l’estudi.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, es mostra

l’espai públic, habilitant espais verds, setis
i carrers per a “aconduir i frenar l’aigua”.
La solució seria utilitzar parcs infantils i zones d’esbarjo per a que, puntualment, funcionessen com a zones inundables temporalment. “És el que a Holanda s’anomena
‘the room for the river’, és a dir, deixar

content i agraït per la iniciativa acadèmica,

espai per a l’aigua”, comenta l’arquitecte.

ja que permetrà de reduir “la sensació de

En tercer lloc, caldria, complementària-

vulnerabilitat del territori i buscar solucions per a reforçar-ne la resiliència”.
Sauquet va explicar que l’estudi s’ha ba-

ment, adaptar les seccions dels carrers
més pròxims als barrancs i a la mar per a
que ajudessen a conduir l’aigua cap a la

sat en tres grans estratègies per a mitigar

mar de manera “molt ràpida”.

l’afectació dels possibles aiguats: “conte-

Roig ha destacat que els resultats del

nir les barrancades a la part superior laminant l’aigua amb l’ajut dels camps de
cítrics, crear parcs urbans inundables
i habilitar carreres perquè funcionen
ocasionalment com a rius que desemboquen ràpidament a la mar”.

treball de la UPC es convertiran en el solament de les estratègies que en el futur
podran estudiar altres experts per a trobar solucions concretes. “No vol dir que

i organismes com l’Agència Catalana
de l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre també voldran fer estudis.
D’altra banda, la Generalitat ha engegat
el nou pla director que també tindrà repercussions en l’àmbit urbanístic dels
municipis de Catalunya. Es tracta de reunir-ho tot i amb aquests estudis mirar
quines fonts de finançament tenim per

.

siguen solucions definitives. Han de

a fer les modificacions corresponents”,

passar per mans de diferents experts,

conclou l’alcalde

9

Les platges ja estan
enllestides amb vista a l’inici
de la temporada d’estiu
Ja fa unes setmanes que s’ha engegat el dispositiu per a posar a punt
les platges del terme municipal d’Alcanar amb vista a la temporada
d’estiu, que ha començat el 15 de juny.
Com cada any per aquestes dates, les tasques habituals han consistit
en la neteja i l’aplanament de les platges. Enguany, però, aquesta tasca resulta més costosa, a causa dels danys provocats pel temporal de
l’1 de setembre, que va fer diversos esvorancs a les platges, com ara
a la del Marjal. Una altra de les platges més perjudicades pels aiguats
va ser la Martinenca, on la força de l’aigua va trencar passarel·les i
torres de vigilància, que tot just s’havien comprat noves i s’havien
estrenat l’any passat.
Per a fer totes aquestes tasques d’aplanar i repartir la terra al llarg de la
costa, l’Ajuntament d’Alcanar ha comptat amb l’ajuda d’una empresa
externa especialista en moviment de terres. Posteriorment també s’ha
anat reposaran el mobiliari urbà de les platges i de les zones amb servei de socorrisme (passarel·les, papereres de diferent tipus, senyals
horitzontals, casetes i cadires dels vigilants, etc.) que va desaparèixer
amb els aiguats del setembre. A més, enguany també s’hi ha instal·lat
estructures per a crear rogles d’ombra per a persones de mobilitat reduïda o d’edat avançada. L’única actuació que s’allargarà uns dies més
és la reposició de les pistes esportives de la platges, que van resultat
greument afectades pels aiguats, i que requereixen una actuació més
complexa.
“Els treballs de moviment de pedres i còdols han comportat un
esforç econòmic molt gran que de moment ha d’assumir l’Ajuntament. Si normalment el lloguer de maquinària per a aquest

arranjament de les platges suposa una inversió de 6.000 euros,
enguany aquesta xifra s’elevarà fins a 16.000 euros”, explica la
regidora d’Ordenació del Patrimoni, Ivette Fibla. El consistori ha demanat ajuda al Departament de Costes de l’Estat espanyol per a fer
front a aquesta despesa.
El servei de Costes ja va actuar a la primavera per a reforçar espais
malmesos pels temporals a Sòl de Riu, com cada any. En aquest sen-

tit, el regidor de Medi Ambient, Jordi Bort, considera que “caldria fer
una actuació més estructural, com construir un espigó o un dic.

Cada any s’hi aboquen tones de pedres i s’hi esmercen hores de
màquina, però de forma provisional”. També demana que actuen a
Alcanar Platja, on no s’han portat a terme millores: “És menys acces-

.

sible, però també hi ha usuaris i usuàries; per tant, necessitem
que hi actuen ja”
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Alcanar reforça el servei de neteja viària
amb la incorporació de quatre persones
L’Ajuntament d’Alcanar, mitjançant el pro-

en millorem l’ocupabilitat perquè puguen

el servei de neteja manual s’intensificarà a

grama Treball i Formació, que desenvo-

afrontar una recerca de feina amb més

les zones amb més afluència de persones.

lupa el Consell Comarcal del Montsià, ha

èxit quan finalitzen els seus contractes

En aquest sentit, la regidora destaca: “Una

incorporat tres treballadors i una treballa-

de treball amb l’Ajuntament”. A més, tots

persona treballarà a dedicació completa

dora al servei de neteja viària del municipi.

els treballadors i treballadores que formen

al nucli de les Cases, i les altres tres, a

Aquestes quatre persones del municipi,

part del programa rebran una formació so-

zones concretes d’Alcanar: el nucli antic,

que s’han incorporat el dia 1 de juny, re-

bre prevenció de riscos laborals.

l’eix comercial i la zona escolar i de parcs

forçaran la neteja manual dels carrers del

Per la seua banda, la regidora responsable

infantils”. D’aquesta manera, es pretén ga-

nucli urbà d’Alcanar durant dotze mesos.

de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis,

rantir que la neteja siga diària, de dilluns a
divendres, i es reforça la tasca de la màqui-

“Amb aquest programa reforcem la ne-

Ivette Fibla, comenta que “hi ha llocs on la

teja dels carrers del municipi, una de les

màquina agranadora no pot accedir per a

na agranadora.

prioritats del pla de govern que impulsem

dur a terme les tasques, i és clau comptar

El programa Treball i Formació està subven-

des de diferents línies”, explica l’alcalde, “i

amb operaris de neteja per a poder agra-

cionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

a la vegada afavorim la inserció laboral

nar i buidar les papereres manualment”.

(SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu

de persones d’Alcanar, les empoderem i

A més dels emplaçaments de difícil accés,

i el Ministeri de Treball i Economia Social

.

Sortejos de menús dobles per a les
X Jornades Gastronòmiques del Llagostí

Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar ha

Ha estat el carnisser Miquel Àngel Barre-

dobles. En aquest cas, en el seu espai de

impulsat les Jornades Gastronòmiques del

ra, a través d’Alcanar Ràdio, l’encarregat
d’anunciar les quatre guanyadores.

participació, les oients concursaven per a

Llagostí, que s’han fet fins al 19 de juny. En
el marc d’aquestes jornades, l’Ajuntament

L’Àrea de Desenvolupament local, mitjan-

ha promogut el sorteig de deu menús dobles per a repartir alegria entre la ciutadania a través de diverses propostes.
D’una banda, gràcies a la campanya “Vine

çant l’app alcabàs!, ha optat per impulsar
una campanya en què es promocionava el
comerç local. Així, s’han sortejat tres menús dobles, també a través de l’emissora

obtenir un número que entrava en el sorteig. Durant dos setmanes, s’han repartit
dos menús dobles entre les dones que
han picat per telèfon per a participar en
directe al programa matinal.

local, entre les persones que han comprat

A l’últim, Alcanar Turisme, per mitjà de les

en algun dels establiments adherits a la

xarxes socials, també ha regalat un menú

tejat. Només calia dipositar una papereta

plataforma alcabàs!, utilitzant l’aplicació.

doble. En el sorteig hi podien participar

amb el nom després de fer una compra.

Alcanar Ràdio també ha repartit menús

totes les persones usuàries d’Instagram

al mercat”, la clientela del mercat podia optar a un dels quatre menús que s’han sor-
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L’Ajuntament finalitza la campanya de la mobilitat sostenible i
segura 2022 amb una acció a l’Escola Marjal

L’última setmana de maig, l’Ajuntament

hàbits i costums saludables”, des-

Tal com s’havia fet a Alcanar, durant

d’Alcanar va impulsar, conjuntament

taca el regidor de Governació, Jordi

amb la Policia Local i l’Escola Marjal,

Bort.

la setmana els agents van marcar un

de les Cases, accions per a promoure

Josep Sancho Balada, mestre d’edu-

sentava l’alumnat davant l’entrada de

gaudeix d’aquesta setmana de la mo-

sostenible. I el darrer dia van lliurar una

ativa de l’Ajuntament per a pacificar

alumne com a recompensa pel seu es-

de fums, sorolls i perills. Un autèntic

lliurar un total de 800 ampolles, amb la

la Setmana de la Mobilitat Sostenible

segell cada dia en els fulls que els pre-

cació física, explica: “L’Escola Marjal

l’escola, després de fer el recorregut

bilitat sostenible partint d’una inici-

ampolla d’aigua reutilitzable a cada

l’entorn escolar. Hem estat lliures

forç. Entre els dos nuclis urbans es van

l’escola es va desplaçar amb mitjans

luxe per a infants i famílies. Gràcies”.

qual cosa també es volen evitar els en-

de transport sostenibles: la bicicleta,

“El fet de tenir el carrer de davant

vasos d’un sol ús.

i Segura. Aquesta mateixa campanya
s’havia celebrat a Alcanar, amb la col·
laboració de l’Escola Joan Baptista Serra, durant el mes d’abril.
De dilluns a divendres, l’alumnat de

el patinet, caminant, etc. A més, els xiquets i xiquetes, a diferents passos de
vianants pròxims a la zona escolar, podien trobar el lema “Para, mira, passa”
pintat per la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis.
“Volíem reduir el volum del trànsit, sobretot a la volta dels centres
educatius, així com fomentar la

mobilitat segura, la reducció de la
contaminació i la generació d’uns
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l’escola lliure d’estacionament de vehicles és important per a garantir la

seguretat viària al nostre alumnat”, hi
afegeix la directora, Sònia Reverter.
A més, la Policia Local s’hi va implicar
per a mantenir la seguretat dels xiquets
i xiquetes durant aquests cinc dies. En
aquest sentit, es van definir uns recorreguts segurs que s’han compartit amb

L’any vinent està previst tornar a impul-

sar la campanya. “Cal procurar que
aquestes accions tinguen continuïtat
per a implantar definitivament estils

de vida saludables. Des de l’Ajuntament d’Alcanar continuarem treballant transversalment i amb la complicitat dels centres educatius per a

garantir un municipi segur i sosteni-

.

l’alumnat i es va reforçar la senyalització

ble”, conclou Maribel Ramon, regidora

de colors.

d’Educació

Actualitat municipal
El menjador de l’Escola Joan Baptista Serra, premiat pels seus
productes sostenibles i de proximitat

El menjador de l’Escola Joan Baptista Serra,
d’Alcanar, gestionat per l’empresa canareva
Lisan, ha estat guardonat amb el certificat
“Bo, sa i d’aquí” pel seu compromís amb els
productes de proximitat (de quilòmetre 0) i
sostenibles en els menús que preparen per
als xiquets i xiquetes del municipi.
Després d’analitzar la proposta de plats tradicionals catalans i els proveïdors de l’empresa, el jurat del projecte “Mengem bo, fem
música, fem escola” pot afirmar que la gran
majoria de productes provenen del territori,
com ara el peix, que prové de llotges pesqueres. D’aquesta manera, també es contribueix a la sostenibilitat. “Des de l’Ajuntament d’Alcanar es vol donar l’enhorabona

per la gestió del servei de menjador de
l’Escola Joan Baptista Serra i per la bona

acollida d’aquest projecte”, comenta la regidora de Participació Ciutadana, Meritxell
Ulldemolins.
Per aquest motiu, el projecte “Mengem bo,
fem música, fem escola” va proposar la visita,
el 30 de maig, d’un artista català a l’hora del
menjador, fent honor al lema del centre educatiu: “Una escola gran, una gran escola”.
Miki Núñez, cantant i presentador del programa musical juvenil de TV3 “Eufòria”, va
visitar l’escola per a cantar algunes de les seues cançons d’èxit, com “Me vale” o “Escriurem”, davant d’un públic molt lliurat, i també
va respondre les preguntes que li va formular
l’alumnat.
Maribel Ramon, regidora d’Educació, també
celebra la bona notícia i fa avinent que “la

promoció d’hàbits saludables entre els in-

fants, com una alimentació saludable, és
un repte col·lectiu que tenim com a soci-

.

etat; per tant, donem el màxim suport a la
bona tasca de l’escola i de Lisan”

Fotos: Àlex Espuny
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Liquidació Festes del Remei 2021

ORQUESTRES I ESPECTACLES
ORQUESTA JUNIORS		
ORQUESTRA HIMALAYA +
CONCERT INFANTIL “SUPERHEROIS”

TOTAL
IVA INCLÒS
6.050,00 €
14.943,50 €

ACTUACIÓ LORQUIANAS		

461,50 €

					

21.455,00 €

							

SEGURETAT

TOTAL DESPESES

		 40.319,03 €

TOTAL
IVA INCLÒS

CONTROL D’ACCÉS ALS ACTES DEL
CENTRE CÍVIC 8, 9 I 11		

435,60 €

PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE
LA BICICLETADA			

260,01 €

AMBULÀNCIA DE LA BICICLETADA

315,00 €

					

1.010,61 €

ALTRES

TOTAL
IVA INCLÒS
EDICIÓ I IMPRESSIÓ DEL
LLIBRE DE FESTES		

2.766,73 €

BANDES DE LES PUBILLES		

1.655,28 €

FOTOS DE LES PUBILLES		

867,57 €

ASSAJOS DEL BALL DE LES PUBILLES

381,15 €

PRESENTACIÓ PUBILLES
(IL·LUMINACIÓ I SONORITZACIÓ)

2.650,00 €

DECORACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
DE LES PUBILLES			

857,89 €

BICICLETES DEL SORTEIG DE
LA BICICLETADA POPULAR

395,98 €

SONORITZACIÓ DEL CIRC		

484,00 €

OBSEQUI A LA PREGONERA		

84,70 €

ACTIVITAT INFANTIL CRAZY
JUMP RACE I PAINTBALL		

7.044,62 €

ACTIVITAT INFANTIL RACONS
DE MANUALITATS			

665,50 €

17.853,42 €
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Resultat de les votacions del Ple extraordinari
del 9 de juny de 2022
La sessió plenària extraordinària del Ple

reconeixement de compatibilitats de

10. Moció del PSC per a demanar al

municipal del 9 de juny va començar a

la tècnica de turisme (P. R. Q.), per a

les 10.00 h i va finalitzar a les 12.22 h.

exercir una segona activitat en el sector

Departament de Salut la redacció del

No hi van ser presents Jordi Bort (ERC)
i Èrica Bel (CUP), que van excusar la
seua absència. La sessió plenària va
consistir en el debat i aprovació dels
següents punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ante-

rior, del 31 de març de 2022. S’aprova
per unanimitat.

2. Dació de compte dels decrets d’Al-

caldia (del 2022-0365 al 2022-0592). No
es vota.

3. Dació de compte de l’aprovació de
la liquidació del pressupost de l’exercici
del 2021. No es vota.

privat. S’aprova per unanimitat.

6. Proposta de la Regidoria de Recursos Humans d’aprovació, si escau, del
interventora (M. I. V. G.), per a exercir

vern espanyol el finançament del reforç

una segona activitat en el sector públic.
S’aprova per unanimitat.

7. Moció d’ERC de suport a les mesures
contra l’exclusió financera. S’aprova
per unanimitat.

8. Moció del PSC per a instar el Govern
de la Generalitat a crear una unitat de
trastorns de conducta alimentària (TCA)

a les Terres de l’Ebre. S’aprova per

de fixació de les festes locals de l’any

9. Moció d’ERC per a l’adhesió al Projec-

sos Humans d’aprovació, si escau, del

S’aprova per unanimitat.
11. Moció d’ERC per a demanar al Go-

unanimitat.

5. Proposta de la Regidoria de Recur-

de referència de les Terres de l’Ebre.

reconeixement de compatibilitats de la

4. Proposta de la Regidoria de Festes
2023. S’aprova per unanimitat.

projecte constructiu del nou hospital

te Stolpersteine de reconeixement a les
persones deportades als camps d’extermini nazis. S’aprova per unanimitat.

Covid Escolar. S’aprova amb el vot
favorable dels 7 regidors i regidores
del grup d’ERC i l’abstenció dels regidors de la CUP, Junts i Desperta’t. Hi
vota en contra el grup PSC-CP.
12. Moció conjunta d’ERC i Junts de
suport als jutges de pau. S’aprova per
majoria absoluta amb el vot favorable
dels 7 regidors i regidores del grup
d’ERC, de la CUP, de Junts i de Des-

.

perta’t. La regidora del grup PSC-CP
s’hi absté

17

Tots i totes ja sou sabedors de la lluita que portem des del nostre partit
amb la construcció del nou hospital a les Terres de l’Ebre i, durant
molt de temps, només ens hem trobat amb pals a les rodes perquè
el Govern de la Generalitat no volia admetre la necessitat que tenim
d’aquest, ni invertir res per a que aquest projecte sigui una realitat,
només ens rentaven la cara amb una remodelació de l’actual Hospital
Verge de la Cinta, pareix que la cosa està canviant, i ho celebrem.
El Parlament de Catalunya va acordar, aquest passat mes de març,
tal com us explicava al butlletí d’abril, impulsar la construcció del nou
hospital a Tortosa en una nova ubicació que s’ajusti a les exigències
actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que
doni resposta a les necessitats de la Regió Sanitària de les Terres
de l’Ebre i que posi fi als greus problemes d’espais i accessibilitat
derivats de l’actual emplaçament de l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta i que sigui gestionat per l’ICS.
En aquest mateix sentit, el parlament va aprovar que el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya presenti amb la major celeritat
possible el projecte del nou hospital, una necessitat urgent per al territori
i sobretot per a la nostra gent i que no es pot ajornar durant més temps,
ja que és una estratègia per al desenvolupament econòmic i social.
Així mateix, per fi, el conseller de Salut, Argimon, ha manifestat que
cal un nou hospital en un lloc diferent, perquè l’actual té limitacions
de creixement futur, i té 46 anys i parts on no val la pena invertir a
fons. Tanmateix, ha anunciat que es farà una inversió de 30 milions
d’euros en l’actual, i ha contemplat que a partir de 2025, quan es
preveu que s’hagi acabat i estigui operativa la remodelació, és quan
començarà la tramitació del projecte.
Davant de tot això i donat que un equipament d’aquestes
característiques comporta tota una tramitació que es pot allargar en
el temps si no s’actua amb celeritat i dedicació, i a més a més queda
constatat que no se solucionaran substancialment els problemes de
l’actual en la remodelació prevista, la nostra lluita continua i per a
aquest ple del mes de juny hem portat una moció per a que es faci
efectiu de manera immediata i sense més dilacions, amb la màxima
brevetat possible, la redacció del projecte constructiu del nou
hospital de les Terres de l’Ebre.

Alcanar, saben quina classe de poble volem? Estem segurs del futur que
volem? Ens hem parat a pensar com serà Alcanar d’aquí 10 o 15 anys?

Només cal que ens fixem en algun poble del voltant, pobles que

inverteixen en treball, en turisme, en diversificar l’economia per a

poder donar sortida a tanta i tanta demanda de llocs de treball. I això
els fa créixer econòmicament, i directa o indirectament dona riquesa

al municipi, no només en impostos sinó en creació de nous comerços,
habitatges, noves empreses, renovació d’altres empreses adaptables
a les noves necessitats i a les noves oportunitats.

En algun altre butlletí ja comentaven com al Polígon Industrial
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Catalunya Sud s’instal•laven empreses molt fortes, generant més
de 1000 llocs de treball: Florette, Kosporan, etc., empreses que han
tornat l’alegria a tota la gent que els envolta i que els donarà una
vida més segura econòmicament, que vol dir assegurar el present i
el futur d’ells i dels seus fills. Però per això els nostres governs han
de ser valents i apostar per aquesta diversificació econòmica que
sempre demanem, i que molts trobem a faltar.
Estem d’acord que Alcanar ha estat sempre un poble pagès,
l’agricultura ha estat el pilar que ha sostingut a centenars de famílies, a
milers de persones, però els temps van canviant, els resultats estan a
l’abast de tothom, preus irrisoris, resultats insultants per a l’agricultor
que s’ha deixat la suor a la terra. Una cosa injusta i al mateix temps
desesperant per a molts, les despeses més grans i els ingressos cada
cop més baixos. Estem perdent poder adquisitiu i cada vegada menys
gent treballa la terra, hem de donar gràcies a eixos treballadors locals,
i als nouvinguts per la labor que estan fent, en vers a les empreses del
nostre poble, contribuint a la continuació d’aquest llegat. No hem de
perdre l’agricultura, però hem d’anar donant pas a la indústria i sobretot
al turisme, aprofitem al màxim la costa i els recursos que tenim.
Hem de traçar un camí cap al futur i diversificar l’economia local
per a donar sortida i suport als nous cervells que pugen en força,
que no marxin fora a buscar el que nosaltres no podem oferir i
que s’arrelin aquí, qui marxa fora difícilment torna. De seguir així,
Alcanar està sentenciat a ser un poble dormitori. Perdem habitants,
i de retruc, perdem economia.
Tenim el més important, uns centres d’ensenyament preparats per
al que calgui, recentment s’ha fet un mòdul d’Imatge i So, Djs i un
altre d’agricultura. Pensem en la nostra restauració, pensem en
el turisme que ens espera a la porta del terme, en la indústria, la
construcció. Són models econòmics que a tot arreu funcionen, per
què aquí no poden funcionar? En les mans d’estos joves està el
futur que desitgem per al nostre poble, canareus/canareves, este
és el futur, no el deixem perdre.

En el ple del mes de juny el nostre grup municipal ha entrat una moció
en defensa dels jutges de Pau. Així com ara fa poc també vam presentar
una moció reclamant l’arranjament i el manteniment dels lligallos del
nostre terme municipal, seguin amb la tendència d’incidir en aquells
temes que ens afecten de forma directa a tots els habitants del municipi.
Davant l’aprovació de la llei Orgànica Estatal d’Eficiència Organitzativa
del Servei Públic de Justícia que busca suprimir la funció dels jutges
de Pau, ens mostrem totalment en contra i posem en valor la figura i la
tasca que realitza aquesta figura, també al nostre poble.
A part de significar un buidatge de competències reconegudes en
l’article 108 de l’Estatut d’Autonomia, suprimir aquesta figura, creada
en el s. XIX, allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà
la conflictivitat als jutjats.
Hem d’evitar que els jutges de Pau desapareguin per aquesta nova
llei impulsada pel Ministeri de Justícia, ja que es tracta d’un servei
fortament arrelat al nostre territori com així ho demostra que 898
dels 947 municipis catalans disposen de Jutge de Pau, on les seves
principals actuacions es basen en la mediació i resolució pacifica dels
conflictes. Però també són competents en àmbits del registre civil,

Els grups municipals opinen
temes penals o civils. Són mediadors, que ajuden a la convivència
dels pobles i ciutats. D’altra banda, contribueixen a descongestionar
la justícia, a donar solucions a problemes diaris evitant que s’enquistin.

que el darrer reglament d’ús del català a l’ajuntament data de l’any

Amb la nova llei, la figura del jutge de Pau serà substituïda per l’oficina
municipal de justícia, el titular de la qual serà un funcionari de carrera,
no necessàriament vinculat al municipi. Aquest fet en pobles petits i
no tant petis com el nostre, comportarà una feina extra per a altres
treballadors públics com el secretari o el tècnic municipal.

duent a terme en matèria lingüística per part del govern local d’ERC.

2000, i al nostre entendre és més que obvi que cal actualitzar-lo als
temps actuals. A més, fer palès tots els incompliments que s’estan
Malauradament, altres mocions o propostes més rupturistes i amb
més pes i transcendència política han estat obviades, i fins i tot
menystingudes per un equip de govern amb majoria absoluta sí, però

És per això que el nostre grup municipal contribuirà per a fer la força
necessària per a mantenir la figura del jutge de Pau i les seves funcions.

amb manca de forces i d’idees, i amb un desgast més que notori.

Per un altre costat, volem aprofitar aquestes línies per a mostrar
la nostra queixa sobre l’estat de les platges, on tot i que no s’ha
iniciat la temporada d’estiu (principis de juny), a causa de les altes
temperatures, les platges han estat ja altament freqüentades i no
s’ha tingut la previsió d’avançar la dotació de serveis bàsics com
ara papereres o contenidors per dipositar la brossa i així evitar-nos
fotografies desagradables que l’únic que fan és perjudicar a la imatge
del municipi i de les nostres platges.

polítiques al nostre municipi! La CUP som l’alternativa necessària!

Així també, volem ficar de manifest la brutícia acumulada a molts de
carrers i racons del poble, com també la falta de neteja i manteniment
de vorals de camins al nostre terme municipal. Sempre anem a peu
canviat.

Faena de formigueta
El treball a l’oposició és feixuc i moltes vegades queda invisibilitzat
i més si es tracta d’un govern en majoria absoluta que fa i desfà
a la seua voluntat. No obstant això, des del primer dia, des de la
CUP hem intentar transformar el nostre municipi i, sempre que hem
pogut, hem traslladat propostes al ple municipal.
D’aquesta manera volem posar en valor la faena que se realitza
tant des del grup municipal de la CUP Alcanar – les Cases, com de
l’assemblea local i per això, volem destacar 5 fets:
1.- L’aprovació de la moció per a la creació del servei d’atenció veïnal sobre
les factures d’electricitat i gas pretén ajudar al veïnat més desafavorit per
tal de posar fil a l’agulla a les mancances en subministraments. També
però, ser útil a la pagesia i xicotetes empreses del municipi per mitigar
els efectes de la crisi climàtica i energètica.
2.- La qualitat de l’aigua al nostre municipi sota la lupa. Des del març
ja és possible poder consultar al web de l’ajuntament les dades
completes i l’historial d’analítiques dels diferents punts de captació
d’aigua potable locals. Fins ara, se mostrava de forma incompleta.
3.- La convocatòria del Consell Escolar Municipal ha estat una
proposta en forma de moció del GM de la CUP, on la resta de
grups municipals s’hi van adherir. El passat dilluns 30 de maig se
va constituir, des de la CUP vetllarem perquè sigue un òrgan ple de
contingut, útil i resolutiu en clau local.
4.- El reconeixement del dol gestacional i perinatal serà una realitat
al nostre municipi a proposta de la CUP. Grups de treball i la
futura creació d’un espai per expressar el reconeixement s’estan
materialitzant.
5.- Moció per la renovació del reglament d’ús del català. Observem

La CUP volem seguir sent l’altaveu de les reivindicacions socials i

Un repte fet realitat: la Regidoria de Benestar animal
Ja fa gairebé un any de l’aprovació definitiva de la creació de la
Regidoria de Benestar animal, pionera al Montsià, que va nàixer
amb l’objectiu de treballar amb una visió àmplia per a posar en
marxa més polítiques vinculades a garantir el benestar dels gossos
i gats del municipi. Tot i que encara ens queda feina a fer, podem
fer un balanç positiu.
Hem traspassat el llindar de les campanyes de salut pública i hem
pogut treballar el nostre objectiu principal: desenvolupar, de forma
conjunta amb la Protectora aGOSaGATS, diferents campanyes de
conscienciació i pedagogia sobre la tinença responsable de mascotes
com la importància de l’esterilització dels animals de companyia, els
deures dels propietaris, la sensibilització sobre l’abandonament, la
condemna dels maltractaments, la promoció de l’adopció, etc.
A més de les campanyes, hem implantat els refugis de gats per
dignificar les colònies dels felins ferals i ara estem treballant en la
creació d’un parc caní que prompte veurà la llum. Ja tenim les dos
primeres fases consolidades, la realització del projecte i la compra
del material de tancament del perímetre. De seguida començarà
la tercera, l’arranjament i l’adequació de la zona i posteriorment
l’última fase, que suposarà les obres de consolidació del tancament.
Tot i que algun grup municipal no veia necessari crear aquesta
regidoria, des d’ERC Alcanar vam promoure el gran repte que
suposa, d’una banda, la conscienciació pel respecte als nostres
animals de companyia i als gats ferals del municipi i, d’altra banda, la
canalització de recursos a la Regidoria per a destinar a la protecció
animal. Tanmateix, ara podem fer més àgils les accions de suport
a l’associació aGOSaGATs, encarregada d’impulsar totes les
iniciatives de benestar animal des del voluntariat. Una tasca que
s’ha de posar sempre en valor i que és fonamental per dignificar la
vida dels gats i gossos del municipi.
La Regidoria de Benestar Animal dota de l’espai, els recursos i el
protagonisme que necessiten i es mereixen els animals, impulsant
polítiques de sensibilització i accions concretes per a garantir el
seu benestar. Encara ens queda molt camí per fer, estem només
al principi, però apostem, de manera ferma, pel ple reconeixement
de les nostres mascotes com a part de la família. Per tant, cal
respectar-les i cuidar-les entre tots i totes.
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“Podem arribar a reduir fins a un 50% la factura energètica
optimitzant la contractació, consumint menys i instal·lant
plaques fotovoltaiques de consum propi”
El preu de l’electricitat i del gas s’ha con-

Les factures de la gran majoria de les

Són les hores del període 1 (punta), que

vertit en un problema per a la competi-

empreses comercialitzadores energèti-

són de dilluns a divendres de 10 a 14 h

tivitat de les empreses i el benestar de

ques no són prou clares per a la majo-

i de 18 a 22 h. En aquestes hores hem

moltes famílies. Davant d’aquesta dificultat creixent, el ple municipal va aprovar
per unanimitat d’impulsar un procés informatiu sobre com fer front a la despesa
de consum energètic. Aquest mes, José
Enrique Vázquez ha fet tres xarrades en
clau pedagògica al municipi sobre com
les famílies poden optimitzar el consum i
estalviar en les factures.

ria dels clients. Hi ha un cúmul de conceptes, molts dels quals innecessaris,
i, en canvi, no hi ha d’una forma clara
i detallada quin és el nostre consum i
quant paguem per ell. Hauríem de poder identificar, amb facilitat, quina potència tenim contractada, si és la correcta o hem de modificar-la, quin és el
nostre consum per cada franja horària,

de consumir el menys possible. En canvi, les hores del període 3 (vall), de 24 a
8 h de dilluns a divendres i totes les hores dels caps de setmana i dels festius,
hem de consumir el màxim possible. A
la resta d’hores, les del període 2 (pla),
podem dir que el preu de l’energia és
acceptable. Ho podem consultar també al portal de l’ICAEN.

el cost de cadascun i, finalment, quin
és el nostre consum total i el cost energètic total, per a poder-ho comparar i
compartir amb altres persones.
Pots compartir algunes claus per a
tenir en compte si volem “entendre”
la nostra factura de la llum o el gas?
Un primer pas és molt senzill: contractar
una comercialitzadora energètica d’electricitat i gas les factures de la qual siguin
clares, entenedores i transparents. En
Vázquez és el president del Grup Gestors Energètics de Catalunya i té una
llarga trajectòria professional en l’àmbit de l’energia i del medi ambient. Cal
destacar també la seua vessant més
divulgativa com a conferenciant i col·

aquest grup, per citar-ne algunes de
proximitat, trobem Som Energia, Factor
Energia, Hola Luz o Electra Caldense, ja

consum, podem arribar a aconseguir

que tenen factures clares i entenedores.

estalvis de més del 25%.

I davant de qualsevol dubte, tenen un

Què és millor, mercat regulat o lliure?

servei d’atenció al client. També podem

Per què?

consultar la web de l’Institut Català de

No és millor l’un que l’altre. El mercat

laborador de programes de televisió i

l’Energia (ICAEN), on trobarem molta

ràdio. Raonem amb ell sobre com con-

informació útil. Finalment, també ens

sumir i pagar menys.

podem dirigir al servei d’assessorament

Quins problemes ens podem trobar a

energètic del Consell Comarcal.

l’hora d’interpretar les factures de les

Com hem de fer front a les hores pun-

grans empreses comercialitzadores?

ta del preu de la llum o l’energia?
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Amb petits hàbits que iniciem al nostre

regulat o la tarifa PVPC havia estat una
gran tarifa per als molt petits consumidors. Ara ja no ho és.
La millor opció és comparar els preus
de la tarifa regulada o PVPC i les ofertes de diferents comercialitzadores.

Vida local
Una informació clara de la PVPC la podem trobar també a l’ICAEN.
Com podem ser consumidors responsables? Dona’ns-en alguns
exemples.
En primer lloc, consumint i contractant energia 100% renovable, certificada
per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), de proximitat, i si és possible per autoconsum fotovoltaic, eòlic, sempre renovable,
i reduint el consum energètic tot el que puguem. Menys aires condicionats
i més ventiladors.
Com podem ajustar els serveis a les nostres necessitats?
Aplicant el sentit comú. Si a l’exterior la temperatura és de 30º, el confort a l’interior són 24–25º. Un grau de temperatura de climatització és un 8% de consum.
Apagant llums i aparells innecessaris, adquirint electrodomèstics eficients…
Podem decantar-nos per comercialitzadores més transparents i ètiques?
Aquelles amb les quals compartim la filosofia, que siguin socialment responsables, que comercialitzin energia 100% renovable, que siguin de la màxima
proximitat i que, sobretot, mantinguin amb nosaltres una relació cordial i afable,
com a clients que som. I no oblidem que hem d’entendre les seves factures.
I davant de qualsevol dubte, podem contactar amb un assessor energètic
independent, que no depengui de cap comercialitzadora. Els podeu trobar
al Grup Gestors Energètics.
De quina manera l’autoconsum fotovoltaic ens pot beneficiar?
Ens pot beneficiar molt. Tindrem l’energia més econòmica possible, la generada en la gran majoria de casos a la nostra pròpia coberta, de la màxima
proximitat i totalment renovable. Ajudarem la nostra economia i farem front a
la necessitat urgent de canviar la nostra manera de generar l’energia elèctrica
i de consumir-la, davant la gravíssima emergència climàtica que estem patint.
Les plaques fotovoltaiques en blocs de pisos també són viables?
Sí, també són viables. Es pot fer de tres maneres: la primera consisteix a
posar una petita placa fotovoltaica de 2 kW al terrat de l’edifici per als consums comunitaris (els llums de l’escala, de l’ascensor, de la piscina, etc.).
Això permet reduir el consum de la comunitat gairebé un 40%. La segona
opció és que cada veí s’instal·li les seues plaques, a part de la comunitària.
Això implica que la coberta s’hagi de repartir entre els veïns. Normalment, el
que es necessita per a la instal·lació de la placa fotovoltaica de cada un dels
veïns són 20 m². L’última, la més complexa però interessant des del punt de
vista del cooperativisme, consisteix a fer una comunitat energètica entre els
veïns, muntar una placa fotovoltaica i repartir-la de manera igualitària.
I per acabar, podem tancar l’entrevista amb alguna frase positiva. Com
deia el Capità Enciam, “els petits canvis són poderosos”?
Si qualsevol consumidor segueix aquests tres consells pot reduir la seua factura energètica fins a un 50%: optimitzar la contractació energètica, reduir

.

el consum i, a més, instal·lar plaques fotovoltaiques per al seu propi consum
d’energia elèctrica. Són tres consells que estan a l’abast de tothom
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Vida local
Crònica fotogràfica Festes de maig 2022
Els carrers d’un poble són vius quan els

guany s’ha creat l’entitat Les faraones,

desenvolupe amb normalitat, i amb l’ob-

omplim de gent, de música, de color i

amb prop de 90 sòcies, i que té com

jectiu final de fer-vos gaudir intensament

de festa. Aquest és l’esperit que han

a objectiu reivindicar el paper de les

d’una setmana màgica. Les associaci-

projectat les nostres festes de maig,

dones dintre les festes tradicionals de

després de dos anys d’aturada a causa

bous i crear espais adaptats a les seues

ons locals, la Comissió de Festes, la Co-

de la pandèmia de covid-19.

necessitats i inquietuds.

Com cada any, s’han celebrat els tradi-

Resta agrair el treball incondicional de

cionals correbous i la resta d’especta-

l’equip organitzatiu, capaç de dur a ter-

participen activament en la celebració,

cles taurins, així com activitats infantils,

me tots els actes. Una unió de voluntats

formen aquest equip humà imprescindi-

espectacles culturals, concerts de mú-

i esforços, que s’activen perquè cada

ble per reviure unes festes de maig que

sica i exhibicions esportives. A més, en-

cosa estiga al seu lloc i cada acte es

feia temps que esperàvem
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missió de Bous, els serveis municipals,
la Brigada Municipal d’Obres i Serveis,
la Policia Local i totes les persones que

.
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La coral Sòl-de-Riu torna a viatjar

El passat mes de maig la coral Sòl-de-Riu

sensacions per a totes eren semblants:

resultat, a causa de la dificultat de l’obra.

va fer un viatge de quatre dies a la ciutat

estàvem neguitoses, però a la vegada il·

de Calella, situada al Maresme. El motiu

lusionades. No obstant això, el que més

Darrere d’aquest viatge i de la nostra ac-

de la sortida era la participació en l’MRF

ens preocupava era no poder demostrar

Music Festival, un festival internacional

tot l’esforç que cantaires, músics i director

per a corals. Per desgràcia, érem les úni-

havíem fer per a preparar aquest concert.

ques participants. La covid i la situació de

Un cop vam acabar l’actuació, les sensaci-

guerra va fer que la resta de corals es tiressen enrere. Tot i així, no ens vam desanimar i vam fer-ho tan bé com vam poder.
El viatge va estar centrat en el concert,

ons van ser molt bones per a tothom. Vam
acabar satisfetes del nostre treball i emocionades per haver dut a terme de forma
tan notable el nostre objectiu. Els aplaudi-

tuació s’amaguen moltes hores de treball
i dedicació per a fer que la interpretació de
l’obra fos el més acurada possible. Els dijous
hi havia assaigs del grup coral que es complementaven amb els músics els dissabtes.
A més de treballar internament com a coral,
vam tenir el goig de poder participar en l’acte de les esquadres que va tenir lloc al nostre poble. Això ens va ajudar a experimentar

però també vam fer turisme per la ciu-

ments del públic així ho van demostrar.

tat, tot compaginant-ho amb nombrosos

El nostre repertori estava format per una

assajos de preparació. Durant els dies

selecció de fragments de la coneguda can-

de viatge, els nervis eren molt presents.

tata de Carl Orff composta durant el 1935

A causa de la pandèmia, pocs membres

i el 1936, Carmina Burana. La interpreta-

havien fet un viatge i estàvem intrigades

ció d’aquestes peces ens va requerir molt

per part de l’Ajuntament d’Alcanar

sobre com era actuar en un lloc així. Les

d’esforç, per a poder aconseguir un bon

Berta Raga - Judit Morralla - Oda Fibla

la sensació de pujar dalt d’un escenari i cantar davant de centenars de persones.
Des de la coral volem agrair el suport re-

.

but, tant per part del nostre institut com

Recomanacions literàries
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Ja estem morts, amor
Autor: Xavier Aliaga
Angle Editorial

El 17 de juny Xavier Aliaga va ser a la Biblioteca Trinitari Fabregat per a comentar la seua novel·la
Ja estem morts, amor amb els membres del Club de Lectura. Els assistents van tenir l’oportunitat
d’expressar les seues impressions a l’autor. Es tracta d’una novel·la íntima i colpidora, narrada per la
veu emotiva, incisiva i minuciosa d’Anaïs, que ens condueix magistralment fins a un final sorprenent
en què els lectors també hauran de demanar-se què són capaços de fer per a no trencar-se.
L’Anaïs es va morir quan tenia setze anys i té una història per a explicar. La dels seus pares, Tristany
i Minerva: com es coneixen, s’enamoren i comencen una vida plegats. Una història de passió, compromís, ascensos professionals, rutines, traïcions i malentesos que podria ser com qualsevol altra,
si no fos perquè els pares s’hauran d’enfrontar a la pitjor de les pèrdues. I hauran de continuar vivint
i decidir si encara es poden reconstruir com a parella.
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Cultura
La Colla Gegantera i Dolçainera d’Alcanar cerca geganters

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la

No obstant això, l’entitat acaba d’anun-

mateixos membres de l’entitat i estan

Colla Dolçainera i Gegantera d’Alcanar

ciar que no té prou gent per a poder

pensats per a que els porten els xi-

va reaparèixer en públic, després de dos

traure tota la família de gegants i cap-

mesos sense activitat. Tres setmanes

grossos en desfilada i ha fet pública la

quets”, explica Manel Martí. Per la Set-

més tard, ho va tornar a fer per a donar

necessitat de reforçar la Colla amb la in-

el tret de sortida a les Festes de Maig.

corporació de nous membres. “Ara ma-

D’aquesta manera és com ha tornat la

teix només som set o vuit persones,

cercavila de les figures festives més tra-

quan l’ideal seria que en fóssem una

dicionals i divertides de les festes i, sens

vintena. Només per a portar la pare-

dubte, les més esperades pels xiquets i

lla de gegants i fer relleus calen dos o

xiquetes. La Colla Dolçainera i Gegante-

tres portadors . A més del Miquel i la

ra també acaba d’estrenar la seua nova

Remei, tenim dos “manotes”, quatre

seu, a la Torre del Carrer Nou, on es reu-

capgrossos tradicionals i deu més de

manar la il·lusió als xiquets i xiquetes”,

neix tots els dimecres a la tarda.

menuts. Aquests últims els vam fer els

assegura la Rosa Fibla Forcadell

02

mana Cultural, l’entitat també ha estat
present a l’Escola Joan Baptista Serra,
per a mostrar a l’alumnat com estan fets
els capgrossos.
“Portar els gegants no és difícil. Només
es qüestió d’equilibri i natros estem disposats a ensenyar-los. Tothom hi serà
benvingut. Només calen ganes d’enco-

.

Permagel
Autora: Eva Baltasar
Editorial: Club Editor

La sessió del Club de Lectura de la Biblioteca de les Cases del
mes de juliol comptarà amb la presència d’Eva Baltasar, autora
de la novel·la Permagel.
Permagel narra la història d’una suïcida aficionada al sexe i a
la vida improductiva que se salva quan ha d’ocupar-se d’una
xiqueta: aquesta és la trama de Permagel, primera part d’una
trilogia sobre la vida d’una dona contemporània. Permagel és
aquella part de la terra que no es desglaça mai i és la membrana que revesteix l’heroïna del llibre: una manera de preservar la
part tovíssima que hi ha dins d’una persona en formació. Una
vida lliure, mortalment sorprenent, tiba de cap a cap d’aquesta
novel·la com la corda del funambulista a cent metres d’altura.
Eva Baltasar la camina amb el desafiament i l’elegància dels escriptors de raça.
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Tauler d’anuncis
Oberta la convocatòria d’ajuts per al menjador escolar
2022-2023
Les famílies del Montsià amb infants que cursen educació infantil, primària, secundària o educació especial a la comarca ja poden sol·licitar, si el seu centre

educatiu té servei de menjador, els ajuts per al menjador escolar per al curs
2022-2023. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 30 de juny.

La sol·licitud s’ha de presentar per via telemàtica. Excepcionalment es podrà fer de manera presencial al Consell Comarcal del Montsià, demanant hora.

Noves dates: taller monogràfic d’estimulació
cognitiva per a persones cuidadores no professionals
La Creu Roja d’Alcanar farà un taller d’estimulació cognitiva per

a formar persones cuidadores i donar-los estratègies pràctiques,

amb l’objectiu de facilitar i millorar la seua tasca de cura de persones en situació de dependència.

Aquest taller s’adreça a persones cuidadores no professionals

que tenen a càrrec persones en situació de dependència. Les
sessions, que són gratuïtes, tindran lloc els dies 11, 13, 18, 20 i
25 de juliol de 10 a 12.30 h als Serveis Agraris Joan Gil (avinguda
de Catalunya, 64).

Per a participar-hi, cal inscriure-s’hi trucant al telèfon gratuït de la
Creu Roja (900 105 301) o al telèfon mòbil de l’Ajuntament (627
338 980).

El Consorci per a la Normalització Lingüística posa a l’abast
de les empreses i les associacions empresarials el Servei
d’Assessorament Lingüístic
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) promou el Servei d’As-

sessorament Lingüístic (SAL), adreçat a les empreses de les Terres de l’Ebre,

amb l’objectiu de prestar-los assessorament en qüestions lingüístiques i posar
a l’abast del món socioeconòmic local eines que faciliten una comunicació de
qualitat en llengua catalana entre l’empresa i la clientela.

Aquest servei vol dotar el sector empresarial ebrenc d’eines i recursos per a co-

municar de manera eficaç, publicar textos de qualitat i redactar amb seguretat.

Es tracta, en definitiva, de facilitar al màxim l’ús del català en les comunicacions
empresarials. És un servei gratuït per a petites empreses i autònoms.

Les empreses o les associacions empresarials que vulguen contactar amb el

SAL s’han d’adreçar al Centre de Normalització Lingüística de les Terres de
l’Ebre (terresdelebre@cpnl.cat).

El SAL també ofereix altres serveis de suport i acompanyament, com el Pla

d’autonomia lingüística, l’entrenament lingüístic per a empreses o sessions formatives, entre altres eines de capacitació lingüística.
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Fer passar el cop d’aire

Ara fa...
“Ma iaia ja ho feia d’esta manera. Primer, es diu el nom original de la persona afectada i a continuació es resa
l’oració en veu baixa. Es tracta d’una
oració bastant llarga, amb estrofes
que es repeteixen. No té complicacions, però és necessari seguir l’ordre
estricte. Tot seguit, es fa el senyal de
la creu i es tiren les tres gotes d’oli
a l’aigua, una darrera l’altra, amb tota
la parsimònia. Si hi ha cop d’aire, les
gotes d’oli es dispersen immediatament i l’oli desapareix del tot. Com
més intensa és la dolència, més ràpidament s’espargeix. A últim, es resen
nou parenostres seguits. Este mateix
ritual es repeteix al matí i a la nit, i els

Curar el “cop d’aire” és un dels ritu-

en un paper i només tens este dia per

als curatius més antics i que encara

a aprendre-te-la. Si amb tot el Diven-

es conserven a molts de pobles de

dres Sant no has aconseguit apren-

Catalunya i del País Valencià per a

dre-te-la, has de destruir el paper i

fer passar un mal d’esquena puntu-

esperar fins al mateix dia de l’any se-

al, produït per un corrent d’aire. Ara

güent. És molt important complir esta

fa una cinquantena d’anys, a Alcanar,

instrucció perquè, si no es destrueix la

aquesta pràctica era molt habitual en

nota, la persona que t’ha revelat l’ora-

àmbits familiars i de veïnatge, i gaire-

ció perd este saber”, explica.

bé sempre la feien les dones. Com és

Sempre es fa a petició d’un famili-

lògic, amb l’evolució científica i també
de la societat, aquesta tradició s’ha
anat perdent. En l’actualitat, només
una vintena de persones del poble la
saben fer i totes deuen tenir més de
cinquanta anys. La M. José Garriga
n’és una. Fa més de trenta anys que
en va aprendre i encara ara hi ha qui li
ho demana. Assegura que no passa ni
un sol mes sense rebre, si més no, un
parell de peticions.

ar, un amic, un veí o un conegut que
demana a la persona que sap fer el

dies successius, fins que les tres gotes suren senceres a la superfície del
got. Llavors és quan el cop d’aire ja
s’ha curat del tot. És curiós perquè,
si es tracta d’una altra patologia, les
gotes d’oli es queden surant tal com
les deixes... Amb els anys que fa que
faig este ritual, puc afirmar que resulta
efectiu i la millora es nota ja a partir
del primer moment en què inicio el
procés. Reconec que costa de creure
i que sembla més un acte de màgia o

ritual si li pot llevar el cop d’aire. És

de bruixeria”, comenta.

imprescindible facilitar el nom sencer

Assegura que no cal un do especial

i els cognoms de la persona afectada.
El procediment es du a terme sense
persones al davant i requereix certa
concentració. Pel que fa a les aïnes,
solament cal un got ple d’aigua i un
setrill d’oli. Possiblement, el procediment pot variar depenent del lloc ge-

per a fer passar el cop d’aire a través
d’aquest ritual, però “cal creure en les
seues capacitats curatives per a que
sigue efectiu”. Tot i tenir clares connotacions religioses, assegura que
“no cal ser necessàriament creient”
(tot i que l’oració invoca Déu i mencio-

Les normes per a seguir tot el procés

ogràfic. En aquest cas, M. José ens

del ritual són molt estrictes. L’oració

explica com s’ha fet aquí a Alcanar

és secreta i sols es pot aprendre el Di-

des de temps ancestrals. Ella en va

vendres Sant, just quan Nostre Senyor

aprendre de la seua veïna, la Provi “la

de l’existència d’una energia, una for-

és al monument. “T’apuntes l’oració

Bufaira”.

ça superior, que fa possible tot això

na alguns sants). De fet, la M. José no
se’n considera, però està convençuda

.
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L’entrevista

Anna Sancho: “Fer la manicura a Rosalia ha contribuït
a situar el meu treball a un altre nivell”
Després de treballar durant tres anys

Són pura fantasia. Són manicures 3D, ex-

lona, l’Anna Sancho (Alcanar, 1993) va

relleu, brills, purpurina... El meu segell

com a dissenyadora d’interiors a Barcevoler fer un gir radical en la seua carrera

professional. En plena pandèmia, va decidir d’esmerçar el seu talent, temps i ganes al món de la manicura artística. Amb
una trajectòria que gairebé acaba de co-

mençar, l’Anna fa petites obres d’art a les

ungles. Unes manicures exclusives i innovadores, amb uns dissenys 3D que po-

deu vore al seu perfil @Pannkks i que ja
han captivat la mateixa cantant Rosalia.

De quina manera fas cap del món del

disseny d’interiors al de la manicura artística?

Vaig fer la carrera de disseny d’interiors a

Barcelona. El que més m’apassiona és la

travagants, amb moltes incrustacions amb
propi és fer-ho tot a mà. És a dir, totes les
incrustacions en relleu les dissenyo jo mateixa i són totalment artesanals. M’agrada
donar aquest plus d’exclusivitat que només
s’aconsegueix amb el treball manual.
Com arriba Rosalia a posar-se a les teues mans?

Quantes hores de treball comporta una
manicura tan elaborada com la seua?

El procés creatiu en conjunt suposa unes

cinc hores de treball. Una part d’aquest

temps és de preparació. En el seu cas, com
que es tracta de sessions de fotos en què
es realitzen molts canvis d’ungles, les porto

preparades de casa per tal que només calgue enganxar-les-hi.

Quina repercussió ha tingut Rosalia en

De forma totalment inesperada. La seua

el teu negoci?

germana va venir a fer-se la manicura. Jo

M’ha ajudat molt a l’hora de donar-me a

desconeixia qui era. Va venir diverses vegades més i en una d’aquestes ocasions
em va proposar de fer les ungles a Rosalia.
Òbviament, vaig dir que sí.
I ha repetit?

creació de maquetes, el disseny en minia-

Sí! A un primer projecte se’n van anar su-

privada, però em vaig trobar que el món

és que no m’ho creia quan tot això esta-

conèixer i transmetre confiança. Qui entra
al meu perfil d’Instagram i s’adona que he
treballat amb la cantant espanyola més in-

ternacional em mira amb uns altres ulls. De
cop, situa el meu treball a un altre nivell.

Tot i que fa relativament poc que estic en
aquest negoci, noto un canvi molt positiu.

tura. Vaig treballar tres anys a una empresa

mant d’altres; i jo, encantada! La veritat

professional, de vegades, no té res a vore

va passant. Ha estat molt estressant, però

persona famosa?

amb el que una ha estudiat. Passat aquest

també molt satisfactori.

La meua clientela és gent anònima. És per

temps, vaig decidir fer un canvi de vida. Vaig

Com és la Rosalia com a clienta?

això que el moment de Rosalia em va sor-

avaluar les coses que més m’agraden, com
són el dibuix, la pintura, el disseny, el treball en solitari... i, de cop, vaig provar en el
món de l’estètica i, més concretament, en
el de les ungles. Vaig fer cursos de forma-

Una persona molt agradable, com ho pot
ser qualsevol altra que ve a casa. De seguida es va sentir molt còmoda. És molt natural
i familiar.

ció i durant un any vaig treballar a un saló

Com funcioneu a l’hora de triar els dissenys?

d’estètica. En poc temps, he aconseguit es-

Bàsicament, la seua germana em comenta

tablir-me pel meu compte i treballo a casa.
Defineix les teues manicures.

la idea i jo presento les propostes. Després,
són elles les que decideixen.

Entre la teua clientela tens alguna altra

prendre tant. Però també he fet la manicura
a la rapera La Mala Rodríguez, a models de

revistes i d’Instagram, així com a algunes
actrius de la sèrie Eufòria.

Quin és el teu projecte més immediat?
El meu pròxim projecte és treballar per a un

.

anunci de Nike, en espera que sorgisquen

altres projectes interessants i moltes altres
coses

