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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

Editorial
L’impacte de la tercera onada
i l’arribada de la vacuna
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Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
de 8:30 a 13 h i de 14:30 a 18 h.
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acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

Del 15 al 21 de febrer
Del 1 al 7 de març
Del 15 al 21 de març
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

Del 22 al 28 de febrer
Del 8 al 14 de març
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1
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En els últims 30 dies, després de les festes nadalenques, s’han
diagnosticat al voltant de 160 persones positives al municipi.
Aquesta pujada sobtada de contagis va fer augmentar l’índex de
risc d’una manera radical a principis d’any, fins a més de 2.000
punts, però gràcies al comportament responsable de la major
part de la ciutadania hem anat aplanant la corba fins a situar l’índex a la volta dels 250 punts.
Hem de seguir complint les recomanacions de les autoritats sanitàries per a protegir els veïns i veïnes i situar l’índex de risc en un
nivell baix. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alcanar difon informació
oficial sobre la covid-19 i tothom pot rebre’n els avisos a través del
canal de difusió de WhatsApp i la resta de xarxes socials.
El consistori vol donar un missatge de suport a totes les persones que han sofert els efectes de la pandèmia: les confinades,
les que pateixen l’impacte directe de la crisi econòmica, les que
han hagut de tancar els seus negocis, les que presenten o han
presentat símptomes, etc. I, molt especialment, a les famílies
que han perdut un ésser estimat.
Durant el mes de gener també hem vist com ens arribaven les primeres vacunes. A dia d’avui, més d’un centenar de persones, entre
residents i treballadores del Centre L’Onada i de la Fundació Mercè
Pla, així com personal sanitari, han rebut la primera dosi, i en alguns casos també la segona. Un èxit de la col·laboració entre diferents grups científics que ja ha fet reduir l’índex de contagis a tot
Catalunya. Però la vacuna encara no ha arribat a tothom i, per tant,
ens cal mantenir la guàrdia fins a arribar a la immunitat de grup.

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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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 dia 31 de gener celebràvem el Dia Escolar de la No-violència i la
Pau. L’objectiu és promoure la cultura de la pau, la tolerància, la solidaritat, el respecte pels drets humans, la no-violència i la resolució
pacífica dels conflictes entre els infants i jóvens. Els centres educatius del municipi han treballat conceptes relacionats amb aquests temes. L’Ajuntament vol posar en valor la seua tasca en la lluita contra
la violència i en la promoció de la cultura de la pau.

L’Ajuntament lamenta profundament l’espoli del jaciment arqueològic de la Ferradura, a Ulldecona. Així mateix, vol mostrar la seua
solidaritat amb l’Ajuntament d’Ulldecona i l’equip del Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica de la Universitat de Barcelona. Malauradament, algú ha robat una part de la història que hem
compartit durant segles i que ja no es podrà recuperar. Si aquests
dies heu vist alguna persona sospitosa per la zona o teniu cap informació sobre aquest fet, adreceu-vos a l’oficina de la Policia Local.

D’on ve este malnom?
Mataherbes
Ja hem parlat en altres ocasions de l’afany treballador de les canareves i dels canareus. Matinar,
agafar la carmanyola i... a la faena! El malnom que duem avui és ben faener, com veureu.

L’altre dia parlàvem del tio Garibaldi. Del seu matrimoni van nàixer vuit fills, els quals corregueren
diverses sorts. Dels que es quedaren al poble, però, alguns heretaren finques que treballaren amb
empenta i força. N’Agustí era molt afanyós. S’alçava de matinet i se n’anava al camp. I si algú li ho
preguntava, ell responia: “Me’n vaig a matar herbes!”.

N’Agustí va seguir anant molts més anys a treballar al camp, a “matar les herbes”, i fou així com la

gent va batejar-lo amb este curiós i sonor malnom. Sons descendents són, però, els qui el continuen, malgrat que han guanyat terreny uns altres malnoms, com Cranc.
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Campanya de l’Ajuntament i aGOSaGATs per la
promoció del benestar animal
L’Ajuntament d’Alcanar i l’entitat aGO-

El municipi ja té sis refugis per a gats

SaGATS porten a terme, durant l’actual

ferals

mandat municipal, una campanya integral

L’entitat aGOSaGATs, amb la col·labora-

per a fomentar el civisme i la bona convivència entre les persones i els animals. En
el marc d’aquesta campanya, de moment
ja s’han desenvolupat diferents accions,
com la implantació de refugis de gats i la

ció de l’Ajuntament d’Alcanar, desenvolupa un projecte de control de colònies
felines al municipi. Mitjançant el mètode
CER, els gats són capturats, esterilitzats
i revisats veterinàriament abans de ser

difusió de díptics i vídeos per a augmentar

retornats a la seua colònia d’origen.

el respecte de la ciutadania cap als ani-

A la tardor del 2019, l’entitat i la Regi-

mals domèstics o de carrer.

doria de Salut, fruit de les reunions de
treball que mantenen, van detectar la
necessitat de millorar la qualitat de vida
i la imatge de les colònies de gats ferals.
Uns mesos després, a partir d’una proposta de col·laboració del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE), va sorgir la idea de reciclar les campanes dels anteriors contenidors de vidre per a convertir-les en

refugis per a aquests felins. “En aquell

moment aGOSaGATs va començar a

treballar en la redacció del projecte, el
qual incloïa la descripció, l’adaptació,

l’aprofitament pedagògic que es volia
donar als diversos contenidors, les

fases del projecte, la ubicació, etc.”,
explica Mercè Fischer, regidora de Salut
de l’Ajuntament d’Alcanar.
Els contenidors van arribar al municipi al

als llocs establerts. En total, s’han habilitat sis contenidors, cinc a Alcanar i un
a les Cases. Aquesta priorització s’ha fet
per a facilitar al màxim la tasca de l’entitat a l’hora de tenir cura de les colònies:
de la salut dels gats, de netejar-los i de
poder fer-ne un seguiment de l’alimen-

tació. “És a dir, tota la part més com-

plexa, però la menys visible per part de

la ciutadania i que ja es feia abans de
posar els contenidors. A més, és la feina que requereix més dedicació i inversió de temps per part de les membres
d’aGOSaGATS. Cal reconèixer i agrair

públicament aquesta tasca”, comenta
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.
Des d’aGOSaGATs expliquen que en entorns rurals com el nostre, on centenars
de gats sobreviuen en condicions precàries, cal avançar cap a un model ètic de

gestió de colònies. “Estem massa acostumats a veure gats pels carrers, malalts i prims, i això ha de canviar. Si fossen gossos els que viuen en aquesta

situació ens escandalitzaríem, però la
falsa creença que els gats s’espavilen

genera una falsa ‘confiança’ que estan
bé. Poder treballar amb l’Ajuntament

en projectes de benestar animal és un

febrer de l’any passat. El projecte prete-

gran avenç social”, detalla l’entitat.

nia implicar l’alumnat dels centres edu-

La Brigada Municipal d’Obres i Serveis

catius en la fase artística de decoració
dels contenidors i, alhora, conscienciar-lo sobre la necessitat de respectar els
gats ferals, però a causa de la pandèmia
no es va poder portar a terme.
Finalment, a la tardor del 2020 es va deci-

ja ha col·locat i segellat els contenidors i,
gràcies a col·laboradors de l’entitat, s’han
fet les adaptacions necessàries per a que
els gats puguen viure-hi a dins còmodament. Alguns dels contenidors no s’han
situat exactament al lloc on es troba la

dir conjuntament engegar la segona fase

colònia i ara les voluntàries de l’entitat

d’una altra manera. Des de l’Ajuntament i

estan traslladant els gats a poc a poc

aGOSaGATS es van crear els dissenys i
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es van decorar i emplaçar els contenidors

al punt on s’ha col·locat el refugi. “Per

Reportatge
exemple, seria el cas del mercat. Per
un problema d’imatge i salut pública, el

refugi s’ha col·locat a l’altra part de la
plaça del mercat. Tanmateix, l’entitat
analitza la realitat i les necessitats de

cada colònia de gats i, en funció d’ai-

xò, aplica el mètode CER en el moment
més oportú”, afig la regidora.

tant, no es poden abandonar ni llençar.

cedisquen la freqüència ni la intensitat to-

També recorda que la llei obliga a implan-

lerables per les persones. Així mateix, en

tar un microxip a les mascotes. A més, a
Alcanar existeix la possibilitat d’identificar
l’animal a través d’una anàlisi d’ADN. Si
l’animal es perd, es pot retrobar i, a més,
aquesta és l’única manera de lluitar contra els robatoris o l’abandonament per

Amb la instal·lació d’aquests refugis i

part de propietaris irresponsables.

de punts de menjar sec, es pretén con-

Les persones posseïdores de gossos i

trolar la població de felins que malviuen
al carrer i millorar-ne la qualitat de vida.
L’alimentació de les colònies es fa amb
pinso adequat a les necessitats nutritives dels gats. Per tant, està prohibit que
les persones alienes a l’entitat alimenten
aquestes colònies controlades

gats també estan obligades a inscriure’ls
al registre censal del municipi de resi-

nets i garantir la convivència entre animals
i persones, les defecacions i els orins dels
animals s’han de retirar de la via pública.
Finalment, el díptic recorda que, si una
manacions, ha de renunciar a tenir un
animal de companyia.

al. Els gossos i gats també han de tenir
la corresponent cartilla sanitària i, quan

Campanya nadalenca per a evitar
abandonaments
L’abandonament d’animals de compa-

obligats a vacunar-los o fer-los els trac-

nyia segueix essent el principal problema

taments necessaris contra les malalties.

per al benestar dels animals. Per aquest

El díptic també destaca que l’esterilitza-

motiu, l’Ajuntament d’Alcanar i l’entitat

ció dels animals posa fi definitivament

aGOSaGATs van llançar una campanya

als períodes de zel i les seues conse-

de sensibilització amb motiu de les fes-

qüències més acusades, i també evita

tes nadalenques, en contra de l’abando-

patologies. Amb l’esterilització s’evita
l’abandonament de molts d’animals de
desitjades són majoritàriament l’origen

mascotes

d’aquests abandonaments.

En el marc de la campanya de benes-

Els animals s’han de mantenir en bo-

sistori va fer arribar un díptic informatiu a

civil. A més, per tal de mantenir els carrers

nera cap mena de taxa ni despesa anu-

Díptic sobre la tinença responsable de

aGOSaGATS, a principis d’any el con-

també una assegurança de responsabilitat

inscripció és totalment gratuïta i no ge-

companyia, ja que les gestacions no

d’Alcanar conjuntament amb l’entitat

per a poder tenir-los i traure’ls al carrer, i

persona no pot complir aquestes reco-

propietaris d’animals domèstics estaran

tar animal que ha impulsat l’Ajuntament

de les races perilloses, cal una llicència

dència habitual dels animals. Aquesta

siga exigible per la normativa vigent, els

.

el cas dels gossos que pertanyen a alguna

nes condicions higièniques i sanitàries.
Cal portar-los al veterinari quan siga
necessari i tenir-los nets, desparasitats
i vacunats. A més, han de viure en un

nament animal i a favor de l’adopció, així
com sobre la responsabilitat que suposa
regalar un gos o un gat per Nadal.
De fet, segons la Real Sociedad Canina
de España, la meitat dels gossos regalats per Nadal acaben abandonats. La
campanya incloïa un vídeo molt emotiu
i falques radiofòniques amb l’objectiu
de prevenir l’abandonament d’animals

espai adequat a les seues necessitats.

durant tot l’any i, en concret, durant les

Cal traure’ls a passejar amb freqüència,

festes nadalenques. Està previst que la

El díptic explica que al municipi està to-

almenys tres vegades al dia.

campanya per a evitar abandonaments

talment prohibit abandonar els animals de

Les persones propietàries de gossos han

es repetisca tots els anys durant les fes-

companyia, ja que són éssers vius i, per

de controlar que els seus lladrucs no ex-

tes de Nadal

totes les llars del municipi sobre la tinença responsable de mascotes.

.
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Dos nius de metralladora de la
platja de les Cases es traslladen
a vint metres de la costa

El 17 de desembre dos grues van traslla-

L’operació es va fer sota la supervisió de

d’aquest conjunt arquitectònic, i espe-

dar els nius de metralladora 5 i 6 de la línia

l’arqueòleg Antoni Cartes Reverté, qui afir-

de fortificacions de la costa de les Cases

ma que “aquestes estructures ja no es

rem que siga una realitat el pròxim any”.

d’Alcanar, construïts el 1937 pel govern

trobaven en la seua ubicació original,

de la República, a una distància d’uns vint

la qual es desconeix”. Per a l’arqueò-

metres de la línia de costa, per tal de garantir-ne la conservació.
El trasllat el va fer el Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica i va ser autoritzat pel Servei de Costes del Departament
de Territori i Sostenibilitat i el Departament de

Aquesta categoria garanteix la catalogació
i protecció del patrimoni cultural català.

leg, “aquests dos nius de metralladora,

La regidora afig que “tenim la voluntat

sumats a la resta dels conservats en el

d’iniciar de forma immediata el projecte

litoral canareu, representen un dels con-

de rehabilitació i interpretació d’aques-

junts defensius de la Guerra Civil més rellevants i complets de tot Catalunya”. Ara
Cartes haurà d’elaborar la memòria final, en

Cultura de la Generalitat de Catalunya.

la qual s’inclouran una sèrie de recomanaci-

Ivette Fibla, regidora de l’àrea, explica que

ons per a la seua conservació posterior.

“la tasca es va fer amb dos grues de gran

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, recorda que

tes restes per tal de posar-les en valor
i crear una ruta que incloga tots els
elements de la Guerra Civil que tenim
a la nostra costa. L’objectiu és potenciar-les com a recurs turístic i, a la ve-

.

tonatge, ja que cadascuna de les estruc-

“l’Ajuntament està tramitant la declara-

gada, mantenir i conservar elements

tures té un pes superior a les 80 tones”.

ció de bé cultural d’interès local (Becil)

patrimonials de gran interès històric”
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Actualitat municipal
Es repinta la senyalització
horitzontal de les zones més
concorregudes del municipi
El govern municipal aposta per mantenir al

seus passos de vianants amb franges ro-

dia la senyalització horitzontal, per aquest

ges i blanques.

motiu, hi destina anualment una partida

Al centre del nucli urbà, s’han repintat els

important del pressupost municipal. L’any
2020 s’han invertit 12.000 euros, aquests
recursos han permès de repintar moltes
zones durant els mesos de desembre i gener a través d’una empresa especialitzada.
En concret, a les Cases s’han refet els dos
trams del carril bici que recorren el passeig
del Marjal des de la zona de l’aparcament
fins a Sòl de Riu, així com tota la simbologia. També s’han refet el passos de vianants, les línies d’aparcament i l’eix central
del passeig del Marjal, des del carrer dels
Pescadors fins a la zona de l’Estanyet.
Al nucli d’Alcanar s’ha repintat tota la senyalització horitzontal de l’avinguda de Catalunya, del carrer Sunyer i de la carretera
Nova. L’actuació inclou les línies que marquen l’aparcament, els passos de vianants
i els senyals de stop i de cediu el pas. També s’han pintat passos de vianants a la ron-

da de la Circumval·lació. “La Circumval·
lació és una via que és competència de

Carreteres de la Generalitat. Feia temps
que des de l’Ajuntament reivindicàvem

que es pintessen passos de vianants en
sentit longitudinal, per on la gent passe-

ja. Finalment, ho hem fet des de l’Ajuntament per a garantir la seguretat de les

persones”, recorda Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme i Ordenació del Territori.
Així mateix, s’han repintat els passos de
vianants i la simbologia d’una part de la

aparcaments del carrer Àngel Guimerà,
entre Ramón y Cajal i el passatge Espanyol, una zona molt transitada per les persones que van al centre a fer les compres.
D’altra banda, s’ha actuat a la zona del
carrer Verge de Montserrat i la prolongació de l’avinguda de Catalunya, on s’ha
obert una superfície comercial. “Era ne-

cessari reforçar la zona, repintar i fer
un pas de vianants nou per a garantir

la seguretat de la gent del municipi que
va caminant al supermercat”, afig Fibla

Finalment, s’ha repintat tota la zona del
cementeri: l’accés a l’equipament pel carrer del Mar, la rotonda que connecta amb
les corbes del Mirador i el pas de vianants
que porta al cementeri. També s’ha actuat a les corbes del Mirador, repintant l’eix
central de la carretera i la senyalització horitzontal dels passos de vianants per tal de
millorar la visibilitat.
Segons la regidora, “aquest tipus d’actua-

cions són molt necessàries per a garantir una bona imatge de les vies urbanes,

però, sobretot, per a reforçar la seguretat

dels ciutadans i ciutadanes. Des del go-

vern seguirem apostant pel manteniment
de la senyalització horitzontal del muni-

cipi, ja que a causa del pas dels vehicles

rodats, amb el pas del temps es deteriora
la pintura i disminueix la visibilitat”.

Municipal d’Obres i Serveis ha fet treballs
de repavimentació i asfaltat al carrer de les
Parres (el tram entre carrer Jacint Verdaguer
i Camí Ample), al carrer de Sant Ramon (des
de la zona del carrer General Prim fins al
carrer de Sant Joan) i al carrer d’Àngel Guimerà (des del carrer Ramon i Cajal fins al
Passatge Espanyol). Aquestes actuacions

ronda dels Campets, al tram entre la car-

Reesfaltat de carrers

retera Nova i l’avinguda Constitució, així

L’Ajuntament també destina una parti-

com del carrer Felip Pedrell, l’encreua-

da anual per a fer el reasfaltatge d’aquells

ment dels carrers Méndez Núñez i 11 de

carrers del municipi que els serveis tècnics

Setembre, i tota l’avinguda Constitució,

municipals consideren que més ho reque-

necessitats detectades pels serveis tèc-

reforçant totes les zones escolars i els

reixen. Durant el mes de gener, la Brigada

nics municipals”

han tingut un pressupost de 30.000 euros.
Fibla comenta que “enguany tornarem
a dotar aquesta partida, prioritzant, una

.

vegada més, els carrers a partir de les
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Llum verda al Pla de participació ciutadana 2021-2023
El Ple municipal ordinari del 28 de gener va

territorials i sectorials”, explica Meritxell

rents comunicacions i garantir la parti-

aprovar amb el suport de tots els grups, lle-

Ulldemolins, regidora de Participació Ciuta-

cipació ciutadana, com ara el canal de

vat de Desperta’t, que es va abstenir, el Pla

dana de l’Ajuntament d’Alcanar.

difusió d’avisos del WhatsApp, les reu-

de participació ciutadana 2021-2023.

El Pla inclou mecanismes de participació,

nions telemàtiques o els pressupostos

Aquest Pla sorgeix de la voluntat de l’Ajun-

com ara les audiències ciutadanes, enteses

participatius en línia”, afig la regidora.

tament de dotar-se d’un instrument de pla-

com a assemblees obertes al conjunt de la

L’Àrea de Participació Ciutadana també des-

nificació que establisca les línies, els ob-

població, en què l’equip de govern dona

plega altres processos i canals participatius

compte de les actuacions més importants.

que ajuden la ciutadania a fer sentir la seua

Altres iniciatives que arreplega són el regis-

veu o implicar-se en el procés de presa de

tre ciutadà –els veïns i veïnes inscrits en el

les decisions, com el programa d’Alcanar

qual poden informar-se i fer propostes per a

Ràdio Millorem Alcanar, les càpsules i les

la gestió municipal– i l’agenda de participa-

reunions participatives amb les entitats i as-

ció ciutadana, que conté totes les accions

sociacions del municipi, o els pressupostos

participatives i defineix l’abast i el nivell de

participatius, els quals donen peu a la ciuta-

participació en el municipi. Així mateix, des-

dania i les entitats a presentar i escollir les

taquen els consells de barri d’Alcanar, les

propostes d’actuació de l’Ajuntament.

Cases i Alcanar Platja, els quals permeten

En el Ple, Ulldemolins va voler acabar la

jectius i les accions necessàries que s’han
de dur a terme, durant els pròxims anys, en
l’àmbit de la participació.
“A través del desenvolupament d’eines
de proximitat i participació de la ciutadania, l’Ajuntament d’Alcanar té la voluntat
de vetllar per la promoció de la cohesió
social i el foment de l’espai públic conjunt, amb la implicació del nombre més
gran de persones, associacions, entitats
i altres agents locals”, explica Joan Roig,
alcalde d’Alcanar i impulsor de l’anterior Pla

d’acostar les inquietuds i opinions dels veïns i veïnes a l’equip de govern per tal d’es-

seua intervenció amb unes paraules del
premi Nobel de la pau Martin Luther King,

de participació ciutadana.

tablir un pla d’acció i trobar solucions.

El Pla actual parteix d’un procés d’actualitza-

També inclou altres mecanismes per a or-

nostres vides comencen a finalitzar el dia

ganitzar tota l’estructura ciutadana, com

en què ens quedem en silenci davant les

els consells consultius de dones, de la gent

coses que importen”

ció de l’anterior. Durant aquest procés, s’han
tingut en compte tots els elements que intervenen en la participació ciutadana i s’han iden-

gran, de cultura, d’agricultura i de joventut.

tificat els aspectes a millorar o modificar en

Es tracta d’òrgans consultius, d’informació

funció de les accions i experiències passades.

i participació, que, a través de les aportaci-

En aquest sentit, s’ha volgut planificar amb

ons dels seus membres, ajuden a elaborar

la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes
del poble. “La metodologia dissenyada

les accions de govern.
“A més, davant la situació d’excepció

ha consistit en sessions de debat, primer

que hem viscut durant aquests últims

amb l’equip de govern i després amb to-

mesos a causa de la Covid-19, hem tin-

tes les entitats i consells consultius al

gut en compte la incorporació de mitjans

nostre abast, dividits per grups de treball

tecnològics per tal de realitzar les dife-
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activista i defensor dels drets civils: “Les

.

Actualitat municipal
L’Ajuntament ha impulsat formació telemàtica
per a les famílies dels centres educatius
Davant la nova realitat generada per la pan-

la qual han de conviure la formació pre-

se’ns està plantejant des de diferents

dèmia de covid-19, l’Ajuntament d’Alcanar,

sencial i la telemàtica”, afig Joan Roig,

nuclis familiars”.

amb la col·laboració de l’Escola Joan Bap-

alcalde d’Alcanar.

tista Serra, l’Escola Marjal i l’Institut Sòl de

Per la seua banda, Sònia Reverter, directora

En concret, el temari que s’ha impartit in-

de l’Escola Marjal, de les Cases, valora “molt

Riu, ha impulsat formacions telemàtiques
durant els mesos de desembre i gener per
a les famílies de l’alumnat, en el marc de les
activitats del Pla educatiu d’entorn.

clou l’ús del correu electrònic, Google
Meet, Google Chat i Google Classroom. A
l’Escola Joan Baptista Serra i l’Escola Marjal la formació s’ha estructurat en tres ses-

positivament que s’haja portat a terme
aquesta formació perquè totes les famílies puguen enviar correus electrònics o
fer videoconferències, ja que per exemple
les tutories ara les fem de manera telemà-

Maribel Ramon, regidora d’Educació, deta-

sions de dos hores de durada cadascuna,

lla que “aquestes formacions s’han dirigit

en les quals també s’han treballat diferents

de forma gratuïta a tota la comunitat edu-

aplicacions de l’entorn de treball Gsuite,

cativa, i sobretot a les famílies que no es-

que és l’eina que s’utilitza per a fer les clas-

tan habituades a utilitzar aquestes eines,

ses de manera telemàtica, mentre que a

l’alumnat de l’escola”.

per tal de conèixer, aprofundir i millorar

l’Institut Sòl de Riu s›ha donat a conèixer

l’ús dels diferents canals i eines digitals”.

l›eina iEduca.

Carme Caballé, directora de l’Institut Sòl de

Les formacions han estat facilitades per

Josep Forcadell, director de l’Escola Joan

e-dukalia, un centre de formació del muni-

Baptista Serra, d’Alcanar, explica que “sa-

cipi, i s’han estructurat en càpsules temàti-

bem que l’aplicació d’un model d’apre-

seus fills i filles i donar-los suport”.

ques. “El contingut s’ha adaptat en fun-

nentatge híbrid a vegades no es produ-

ció de les eines que s’utilitzen en cadas-

eix per la falta de coneixement de com

Totes les formacions s’han enregistrat per

cun dels tres centres educatius del mu-

funcionen aquestes aplicacions; per

en qualsevol moment. A més, l’Ajuntament

nicipi amb l’objectiu de donar resposta

això, amb les formacions s’ha intentat

no descarta tornar a repetir-les en cas que

a la situació causada per la covid-19, en

donar resposta a aquesta necessitat que

siga necessari

tica”. Així mateix, ha donat les gràcies a
l’Ajuntament d’Alcanar per “aquesta iniciativa tan positiva que permet acompanyar

Riu, d’Alcanar, comenta que aquestes formacions permetran que “les famílies puguen
fer el seguiment de la tasca educativa dels

tal que les famílies puguen recuperar-les

.

Es reactiva el servei de suport a les famílies
que es troben en aïllament domiciliari
Des de principis de gener, l’Ajuntament d’Alcanar ha reactivat el servei de suport a les famílies
que es troben en aïllament domiciliari i que estan pendents de les indicacions del Departament
de Salut de la Generalitat o que ja les han rebudes.
El servei implica la gestió a domicili de la compra d’aliments, medicaments i productes de primera
necessitat per un equip de voluntariat, així com l’atenció psicològica telefònica per part de professionals, sota la coordinació de la Regidoria d’Afers Socials i Famílies. Les persones que tinguen
aquestes necessitats han de telefonar al 627338980 entre les 9 i les 13 h, de dilluns a divendres.
Maribel Ramon, regidora d’Afers Socials i Famílies, explica que “continuem al costat dels
veïns i veïnes i no deixem de vetllar pel seu benestar”. La regidora també vol agrair la “tas-

.

ca desinteressada que porten a terme les entitats i persones voluntàries del municipi,
així com la de tots els treballadors i treballadores que amb la seua feina garanteixen la
màxima normalitat”
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L’Ajuntament i la Fundació Mercè Pla arriben
a un acord per a situar el centre ocupacional
al Casal Jove d’Alcanar
Aquesta mes de febrer els usuaris i usuà-

Fruit de les negociacions entre el De-

“la Fundació Mercè Pla fa molts anys

ries del centre ocupacional de la Funda-

partament de Treball, Afers Socials i

ció Mercè Pla a Alcanar han pogut tor-

Famílies, l’Ajuntament i la Fundació,

que fa un gran treball social al mu-

nar a la seua activitat habitual, però des

s’ha arribat a un acord per a emplaçar

d’ara ho fan al Casal Jove d’Alcanar i no

el centre ocupacional al Casal Jove

a l’edifici on havien estat des del 2007.

- Hotel d’Entitats d’Alcanar. L’Ajunta-

La Fundació Mercè Pla té un centre

ment i la Fundació Mercè Pla han signat

ocupacional a Alcanar que, de di-

un conveni de cessió d’ús de l›espai.

nicipi. Des de l’Ajuntament els volem
facilitar la feina i en aquest cas hem
adequat el Casal perquè puga respondre adequadament a les necessitats del centre ocupacional. Estic se-

D’aquesta manera, s’intensifiquen les

gura que aquest conveni servirà per

estretes relacions que totes dos institu-

a promoure nous projectes d’inclusió

pobles pròxims que tenen discapa-

cions mantenen de fa anys.

entre tots els usuaris del Casal”.

citat intel·lectual. S’ofereix un servei

Des del Patronat de la Fundació, fan

d’atenció diürna de tipus rehabilitador

una valoració positiva d’aquests pri-

integral destinat a proporcionar-los el

mers dies, ja que “l’espai és nou, llu-

màxim desenvolupament de les capa-

minós i ampli. A més, és fantàstic per

citats personals i laborals i afavorir-ne

a poder desenvolupar les activitats

la integració sociolaboral.

en temps de pandèmia i evitar la inte-

participen els usuaris del centre ocupa-

racció social amb la comunitat”.

cional, però també altres residents de

Per la seua banda, Meritxell Ulldemo-

la llar de la Fundació, així com jóvens i

lins, regidora de Joventut, destaca que

membres d’entitats del municipi

lluns a divendres, de 9.30 a 17.30 h,
acull onze persones del municipi o de

Amb l’esclat de la pandèmia de covid-19, les autoritats sanitàries van decretar que els centres de dia no podien
estar al mateix edifici que les residències i es va haver d’aturar l’activitat perquè no es disposava un espai físic per
al centre ocupacional, tot i que es van
derivar alguns usuaris temporalment a
altres centres més lluny de casa.
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De fet, més enllà de l’atenció diürna als
usuaris del centre ocupacional, en un futur es pretén desenvolupar un projecte
d’inclusió amb activitats de lleure en què

.

Actualitat municipal

L’Operació Fred va ajudar persones vulnerables a fer front a les baixes temperatures

Faenes de neteja del Marjal després del

El 7 de gener la Regidoria d’Acció Soci-

Ramon, fa balanç del dispositiu: “A més

al de l’Ajuntament d’Alcanar, Càritas, la

de reforçar el patrullatge de la Policia

temporal Filomena

Policia Local i l’equip de serveis socials

Local, també es va anar a fora del nucli

activaven l’Operació Fred, amb la im-

urbà, on es tenia constància de casos

El temporal Filomena va deixar fred i pluja

plicació també de Creu Roja d’Alcanar.

que podien tenir necessitats. A banda,

Aquest dispositiu especial tenia per ob-

des de serveis socials també es va fer

jectiu ajudar les persones sense llar o que

seguiment dels col·lectius més vulne-

no disposen de recursos durant els dies

rables”.

de baixes temperatures. L’Ajuntament va

L’Ajuntament va facilitar un espai de per-

on va arrossegar còdols a la carretera.

noctació amb servei de dutxa, calefacció

El dilluns següent la Brigada Municipal

demanar la col·laboració ciutadana per tal
d’arribar a tothom que pogués necessitar
atenció.

i menjar calent. Per la seua banda, les voluntàries de Càritas van oferir flassades,

constants el segon cap de setmana de gener. També hi va haver temporal marítim
que, una vegada més, va afectar tota la zona
del passeig del Marjal, concretament el tram
que va del càmping Estanyet a Sòl de Riu,

d’Obres i Serveis va posar en marxa un
dispositiu per a reparar els desperfectes.

Durant l’operació es va donar sopluig a

roba d’hivern i menjar a les persones que

dues persones que viuen al carrer i es va

s’estimaven més seguir al carrer. Creu

ajudar altres persones vulnerables. La re-

Roja d’Alcanar també va lliurar lots de ne-

aquest tram, tot i que les tasques de nete-

gidora d’Acció Social i Famílies, Maribel

teja i mantes.

ja van durar tota la setmana

El mateix dia es va obrir el pas i va que-

.

dar garantida la circulació dels veïns en

S’amplien els punts de recollida
d’oli usat al municipi
A Alcanar, les Cases i Alcanar Platja hi ha

al carrer Méndez Núñez, a l’avinguda de

“Per a recollir l’oli a casa, ho podem fer

instal·lats diversos contenidors per al re-

Catalunya i al Mirador. D’altra banda, a les

ciclatge d’olis vegetals usats i greixos de

Cases estan instal·lats a l’Hort Adell i al

amb una ampolla de plàstic buida. So-

cuina, fruit de l’acord entre l’Ajuntament

carrer Joan d’Àustria.

d’Alcanar i l’empresa Olis Artemi.

Jordi Bort, regidor de Medi Ambient, ha in-

A finals del 2020 se’n van instal·lar tres de
nous per a facilitar el reciclatge a la ciutadania: un a les Cases i els altres dos a
Alcanar Platja. En total ara n’hi ha onze. A

dicat que “ara tenim una bona distribució
de contenidors que ha de facilitar l’accés

i l’increment de la periodicitat”, i també ha
destacat que “s’ha implementat un pla de

Alcanar Platja es poden trobar a la urbanit-

neteja i manteniment dels contenidors”.

zació Garbí i a l’avinguda del Mar. Al nucli

Durant el 2020 al municipi es van arreple-

urbà d’Alcanar són al carrer Berenguer IV,
a la ronda del Remei entre els carrers Sant
Antoni i Almenara, a la cruïlla del carrer
Colón amb Càlig, al carrer General Prim,

gar un total de 850 litres d’oli. Artemi Palla-

bretot, s’ha d’evitar fer-ho amb una ampolla de vidre”, ha afegit Pallarès.
Pallarès i Bort coincideixen que “cada vegada hi ha més conscienciació respecte al reciclatge”, i de fet, ho han notat,
perquè han pogut incrementar la periodicitat de la recollida, que ara a Alcanar se
situa en el mes i mig. L’oli que arreplega i
emmagatzema Olis Artemi s’envia poste-

rès, fundador de l’empresa, ha explicat que

riorment a una altra empresa que el desti-

contamina un milió de litres d’aigua”.

na per a la indústria farmacèutica

és important reciclar “perquè un litre d’oli

.

na a la producció de biodièsel o de gliceri-
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El Servei de Primera Acollida de
l’Ajuntament d’Alcanar, molt útil
per a promoure l’autonomia de
les persones estrangeres
L’Ajuntament d’Alcanar i el Consell Co-

El servei s’estructura en tres formacions

a terme en aquest camp, com el Projecte

marcal del Montsià, amb l’empara de la

diferents: competències lingüístiques bà-

per a l’impuls d’un procés de coneixement

Generalitat de Catalunya, ofereixen un
servei de primera acollida gratuït per a les
persones estrangeres immigrades, al qual
es poden acollir els sol·licitants d’asil i les
persones retornades majors de setze anys
que estiguen empadronades a Alcanar.
Amb aquest servei, es vol promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, potenciar la convivència i lluitar contra l’exclusió

siques per a aprendre català i castellà,
amb un mínim de 90 hores de formació
per a cadascuna de les llengües oficials;
coneixements del món laboral, amb una
durada mínima de 15 hores, i coneixement de la societat catalana i el seu marc
jurídic, del municipi i del seu entorn, amb
una durada mínima de 15 hores. L’usuari,
una vegada acaba les tres formacions, pot

compartit per a la millora de la convivència i la cohesió social a la comarca del
Montsià. També, l’exposició «Construïm
la convivència», que va convidar la ciutadania durant els mesos d’estiu a apuntar
en uns plafons interactius les seues vivències, idees, preocupacions, sentiments i
opinions sobre la convivència. D’aquí se’n
va extraure que a la comarca del Montsià

social. Daniela Badeanu, tècnica d’acollida

rebre el certificat d’acollida.

del Consell Comarcal del Montsià, explica

A Alcanar hi ha empadronades un total de

s’inscriguen a aquest servei de primera

d’origen estranger, amb 60 nacionalitats

inicials que els faran més fàcil la incor-

la regidora de Polítiques d’Igualtat, Maribel

el desconeixement mutu. Per a la prima-

en aquestes polítiques per a fomentar la

cada municipi, per a poder realitzar una

predominen les relacions de coexistència pacífica entre col·lectius sociocultu-

que “és recomanable que els nouvinguts

9.807 persones, de les quals 2.195 són

acollida perquè els donarà unes eines

diferents. Des de l’Ajuntament d’Alcanar,

poració a la societat catalana”.

Ramon, destaca “la importància d’incidir

vera del 2021 es preveu de fer visites a

convivència entre tots els ciutadans”.

devolució presencial i generar espais de

El passat 18 de desembre es va celebrar el

ralment diversos, caracteritzades per la
manca d’interacció, un respecte distant i

.

reflexió conjunta sobre les diferents inter-

Dia Internacional del Migrant, que serveix

vencions ciutadanes recollides en l’expo-

per a recordar les iniciatives que es duen

sició itinerant

Signatura de convenis entre l’Ajuntament i diverses entitats
L’Ajuntament d’Alcanar i diverses institucions i entitats socials del municipi van

signar, durant els darrers dies de l’any
2020, una part dels convenis i subven-

cions anuals que atorga el consistori.

Destaca l’augment de més d’un 30% del
pressupost destinat a l’entitat Càritas, per
tal que l’entitat puga fer front a les noves
necessitats socials derivades de la crisi

Concretament, l’alcalde d’Alcanar, Joan

econòmica de la covid-19. “Amb aquest

de Pescadors Sant Pere, l’Escola Marjal

garà una subvenció directa de 8.000

Roig, va signar convenis amb la Confraria
de les Cases i l’entitat Càritas Parroquial

d’Alcanar, i també amb el Bisbat de Tortosa, per al manteniment dels campanars

de l’església de Sant Miquel, d’Alcanar,
i de Sant Pere, de les Cases d’Alcanar.
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conveni, l’Ajuntament d’Alcanar atoreuros adreçada a garantir productes de
primera necessitat als col·lectius més

.

desfavorits i les persones en risc d’exclusió social”, recalca Roig

Actualitat municipal
Resultat de les votacions del Ple ordinari del 28 de gener de 2021
La sessió plenària ordinària del dijous
28 de gener va començar a les 20.05 h
i va finalitzar a les 00.20 h. Es va celebrar telemàticament.
La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de
l’ordre del dia:
1. Dació de compte dels decrets d’alcaldia (del 2020-1058 al 2021-0070)
2. Proposta de la Regidoria d’Urbanisme que eleva al Ple per a l’aprovació, si
escau, de la verificació del text refós del
Pla de millora urbana de la unitat d’actuació urbanística UA17. S’aprova per
unanimitat.
3. Proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana que eleva al Ple per a
l’aprovació, si escau, del Pla de participació ciutadana d’Alcanar. S’aprova
amb tots els vots a favor llevat de l’abstenció del regidor del grup Desperta’t.
4. Moció de la CUP sobre la violència masclista i l’afectació de la covid.
Aquesta moció no prospera. Hi vota a
favor la CUP (2 vots) i el PSC (1 vot). Els
regidors i regidores d’ERC hi voten en

la CUP i Junts per a convocar el Con-

moció no prospera. Hi voten a favor la

sell Escolar Municipal. Aquesta moció

CUP i Desperta’t (3 vots). Els regidors

s’aprova per unanimitat. Prèviament
s’hi introdueixen dos esmenes que també s’aproven per unanimitat.
6. Moció del PSC amb motiu del dia
25 de novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les

contra (7 vots). Els regidors de Junts (1

Dones. S’aprova per unanimitat.

vot) i Desperta’t (1 vot) s’hi abstenen.

7. Moció de Desperta’t per un habitat-

5. Moció conjunta del PSC, Desperta’t,

ge digne de protecció oficial. Aquesta

i regidores d’ERC hi voten en contra (7
vots) i els regidors de Junts (1 vot) i PSC
(1 vot) s’hi abstenen.
8. Moció conjunta de tots els grups municipals pel reconeixement públic del
dol gestacional i perinatal. S’aprova per
unanimitat.

.

9. Torn obert de paraules

PREVINDRE NOUS CONTAGIS ÉS COSA DE TOTS!
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anys, i s’ha agreujat a causa de la situació actual de pandèmia de la
Covid-19. L’increment de la pobresa, demana en veu alta que es faci
alguna cosa per solucionar esta situació. Més de 134.000 famílies
han sol•licitat un pis protegit a Catalunya.
Així no alcalde, així no
El passat 28 de gener el retindrem en la memòria com un dels pitjors
dies viscuts en un ple de l’Ajuntament d’Alcanar. L’alcalde en ús de
la seva paraula va entrar en còlera en contra meva i abans de poder
traslladar el prec que tenia previst fer-li em va atacar personalment
i amb faltes de respecte, i no solament a mi sinó també a més regidors de l’oposició. L’alcalde no va deixar sentir la meva veu perquè
m’apagava el micròfon constantment, quan no m’interrompia per ferme perdre el fil, al més pur estil “aquí mano jo, i tots a callar que sóc
l’amo”. Així no alcalde, així no.
La meva pregunta venia donada perquè veïnes i veïns del nucli antic
em van fer confiança perquè exposes al ple que estaven vivint una
situació insostenible, com què feia molts anys que aquesta zona
tan bonica del nostre poble estava abandonada,... els problemes de
vandalisme, de brutícia, robatoris, botellons...i ara en aquests últims
temps, també ocupacions, eren coneguts per tothom, també pel Sr.
Joan Roig i el regidor Jordi Bort que després de parlar amb algunes
veïnes, van dir-los que no es podia fer res...i res havien fet!!
Va ser necessari que la gent afectada es posés en contacte amb
nosaltres, als que els hi vull donar les gràcies per fer-me confiança,
que els vam escoltar, els vam aconsellar i els vaig prometre que
portaria la seva queixa al ple, demanant al torn de precs i preguntes
una solució. Sobretot i el primer que res, més vigilància policial perquè els veïns i veïnes poguessin dormir tranquils, perquè aquesta i
només aquesta és la nostra feina. Cuidar a la nostra gent!!
Aquest fet em va costar un atac directe i personal durant 45 minuts del
ple, aguantant tota mena de faltes de respecte per part de l’alcalde i
no va parar de mostrar-se arrogant amb desqualificacions personals i
menyspreu a la meva persona, però sabeu el que us dic??: QUE HO
TORNARIA A FER! I que no deixaré de fer la meva feina per molt que
m’ataquen i per molta ràbia que els doni a l’equip de govern. Què us
pensàveu? Que en 4 parauletes i 4 rentades de cara em tindríeu quieteta

La llei regula el dret a l’habitatge, entenen com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne, que s’adeqüen a les diferents
etapes de la vida de cada persona, segons la seva situació familiar,
econòmica i social, és un tipus d’habitatge promogut per l’administració publica normalment oferit a un preu per sota dels equivalents del
mercat. El motiu és afavorir que els ciutadans amb rendes més baixes
puguin adquirir o arrendar habitatges dignes i adequats a uns preus
assequibles a les seves possibilitats. Només en l’àmbit de Catalunya,
la Generalitat calcula que hi ha uns 29.479 pisos desocupats.
L’adquisició d’habitatge buit, per part del consistori, i els convenis
en diferents entitats, són dos possibilitats, com han fet alguns municipis de la demarcació de Tarragona. Alcanar no disposa d’habitatge protegit, al mateix temps no disposem de cap pis per acollir als
sense sostre que avui en dia viuen aquí a Alcanar, en situació d’extrema pobresa. Això no obstant, el municipi sí que disposa d’edificis
inacabats que es podrien destinar per aquest fi. Per tot això vam
demanar, que per part de l’ajuntament, que es faci un estudi de la
situació actual al municipi, de sol•licituds i d’oferta d’habitatges de
venda i lloguer. L’elaboració d’una ordenança fiscal que reguli, els
habitatges destinats a lloguer. Que es faci un reglament per tal de
decidir que és un pis buit i desocupat. Elaborar unes Bases per poder rebre possibles subvencions per rehabilitar els habitatges per
adequar-los a protecció oficial o protegits. Que l’equip de govern,
estudiï la possibilitat d’adquirir algun pis o algun dels edificis o dels
habitatges que en l’actualitat estan aturats i desocupats, en mans de
bancs o immobiliàries o particulars per a destinar-los en habitatge de
lloguer protegit. Que l’Ajuntament adquireixi un pis per destinar-lo a
pis tutelat, i així poder ajudar als joves amb necessitats. En cas que
hagi una possible opció d’emprendre aquest projecte social, demanem que es compti en la previsió per al proper pressupost del 2021.
Vots a favor de La CUP i DESPERTA’T, les abstencions de PSC i
JUNTS PER ALCANAR, i el vot negatiu d’ERC.

allí a la meva cadira de regidora sense fer molt de soroll i sense fer res?...
Doncs ho sento molt però no. A mi no m’han ensenyat a guanyar diners
sense fer res...a mi, i a molta honra, m’han ensenyat a TREBALLAR, i jo
asseguda a una cadira no sé estar. Així que no deixaré de fer la meva
feina, que com ja he dit, només en tinc una: Cuidar a la nostra gent!
Cada cop que em necessiteu, torneu-me a cridar que aquí estic, per
a totes i tots!
Cooperació & confrontació
Blanc o negre? dreta o esquerra? dalt o baix?....i així fins a l’infinit.
Actualment i malauradament cada cop més, els conflictes són inevitables, formen part de la vida social i marquen l’esdevenir de moltes
coses que ens envolten.
El problema no és que hi hagin conflictes, perquè si no hi haguessin
MOCIÓ PER UN HABITATGE DIGNE DE PROTECCIÓ OFICIAL
Al ple del passat dijous dia 28 de gener, el grup municipal vam pre-

problemes, no buscaríem i obtindríem solucions. El problema és que
en la vida social i en la política municipal, així com en altres àmbits
territorials, la confrontació s’acabi enquistant i interioritzant en el si

sentar una moció per passar a votació. Moció per un habitatge digne.

d’una comunitat.

La forta demanda en l’àmbit de Catalunya va créixer en els últims

Quan els enfrontaments impregnen tot el teixit social, aquest es des-
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Els grups municipals opinen
integra. És per això que quan els conflictes són molt forts i prolon-

lactància materna i les pèrdues gestacionals i perinatals ha de ser

gats en el temps, al costat de les polítiques de confrontació ha d’ha-

una de les prioritats de l’agenda del feminisme del segle XXI.

ver-hi polítiques de diàleg i cooperació que compensin les tensions.

Des de la CUP, ens implicarem per tal que este espai siga una rea-

Al nostre grup municipal vivim en l’anhel de conviure en més polí-

litat tan aviat com siga possible, col·laborarem amb col·lectius que

tiques de diàleg i cooperació, i en aquest sentit hem donat passos
i hem fet accions per materialitzar-ho. Mostra d’això, ho trobem en
els passats pressupostos municipals, on vam treballar conjuntament
amb l’equip de govern, i on vam introduir propostes únicament nostres i d’altres compartides o treballades amb ells.
Les polítiques rabioses i de confrontació l’únic objectiu que aconsegueixen és dividir la societat entre bons i dolents, on el més perjudi-

treballen el dol gestacional i perinatal per definir i concretar quina
seria la millor manera de crear este espai i, evidentment, donarem
suport a aquelles entitats que puguen sorgir al poble destinades a
millorar-ne la gestió. No podem esquivar una qüestió que afecta
tantes persones perquè una de les mancances que troben és tenir
un acompanyament, un lloc prop de casa on poder compartir amb
altres famílies experiències i emocions viscudes..

cat sempre acaba sent el poble.
És per això, que la nostra formació seguirà apostant pel diàleg i la
cooperació per aquests nous pressupostos del 2021, tan importants
i transcendents, on s’hauran de tenir presents moltes necessitats socials i econòmiques de la nostra gent. Aquesta mà estesa l’oferirem
sempre que se’ns tingui en compte i se’ns correspongui amb els
acords presos. No ho entenem d’una altra manera. Així que, estem a
l’espera de veure com són rebudes les nostres propostes i punts de

14 F: QUAN HI PARTICIPA UNA JUSTICIA POLITITZADA

vista i si hem estat correspostos satisfactòriament en les propostes

El 14 de febrer serà recordat per moltes catalanes i catalans per la

de l’exercici passat.

sorprenent irrupció sense capes encobertes de la justícia en l’àmbit
estrictament polític, i és que la decisió del TSJC sobre les eleccions
del 14F va agafar per sorpresa a tothom, govern i oposició.
Perdó, a tots no, a quasi tots. Perquè al PSCOE ja li anava bé, de fet
organitzacions i perfils vinculats a la candidatura del no capità Salvador Illa (normalment hauria de ser l’últim en abandonar el vaixell,
i ha sigut dels primers), són les que han fet d’activador i d’enllaç
entre la justícia i la política.

El reconeixement públic del dol gestacional i perinatal al nostre

Aquesta entrada “per tot lo alt” de la justícia en l’àmbit polític ha

El nostre municipi serà un dels primers de les Terres de l’Ebre que

epidemiòlegs que ho veuen com una autèntica bogeria. Però i què?

municipi

done un reconeixement públic al dol gestacional i perinatal
Es calcula que entre el 15 i 20% dels embarassos s’interromp involuntàriament abans de la seua fi, amb el dolor per a les famílies que això
comporta. El dol gestacional i perinatal tenen a veure amb les pèrdues
que es donen durant l’embaràs o al voltant del naixement. Se l’anomena
“dol no reconegut” perquè sovint se l’infravalora i no es té en compte el
patiment de les persones que conviuen amb l’absència d’un nadó que
no ha nascut amb vida o que ha mort al cap de poc de nàixer.
Tot i afectar centenars de famílies, està invisibilitzat perquè la consciència de l’entorn social és mínima. De fet, és un dol que se silencia

arrasat pel camí a la salut, silenciant totes les veus d’especialistes i
Aquí per damunt de tot està i estarà la pàtria, el “territorio” i la bandera, quan ha quedat ben demostrat que de res serveixen ni serviran per descongestionar les ucis, els hospitals, ni minimitzar els
devastadors efectes de la pandèmia per la Covid-19. Però ha quedat clar, per si hi havia dubtes que “lo importante es lo importante”.
Davant d’aquest atac des d’Esquerra Republicana ens refermem
amb el compromís de seguir sent útils al poble, treballant i posant
més recursos al servei de les persones. Són moments de màxima
dificultat, però nosaltres hi serem, com hi hem estat sempre per
servir a la ciutadania.

com a conseqüència de la suma dels tabús de la maternitat i el de

És la nostra raó de ser, i som així, persones de confiança: ajudar

la mort d’una criatura. Així doncs, cal ajudar a crear consciència,

a la gent d’aquest país i oferir-li un futur millor, és l’essència de la

visualitzar-lo i fer que es reconega perquè tot plegat és molt impor-

nostra lluita. Tenim el convenciment que la millor manera és amb

tant perquè les mares, els pares i les famílies puguen elaborar el dol
i aprendre a conviure amb la pèrdua.
Per això des de la CUP Alcanar - les Cases hem proposat al plenari,
amb l’adhesió de la resta de grups municipals, la creació d’un espai

de suport i confort per a aquelles persones que han patit una
pèrdua gestacional i perinatal.

Creiem que és una manera de mostrar que això passa, que són processos que poden causar molt dolor i que és important donar un

una República Catalana per a tothom, amb el benestar i el servei a
les persones, com a eixos bàsics.
I per més pals que ens posin, on hi hagi urnes, ens trobaran! Perquè
som demòcrates i les urnes no ens fan por, mai ens han fet por, ans
al contrari, són l’arma, l’eina i l’autèntic valedor del que s’ha fet i del
que fem. I insistirem tantes vegades com faci falta, perquè tenim
clar que la independència no és un fi per ella mateixa, no ha de ser
un sac buit ni un titular, sinó una eina que ens ha de servir per millo-

reconeixement públic a les persones que viuen amb esta absència.

rar la vida de les persones del nostre estimat poble, es digui Alcanar

Visibilitzar una maternitat real, la violència obstètrica, la infertilitat, la

o Catalunya, que en definitiva és estar al costat de les persones.
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de Casa
d’Alcanar
Alcanar recapta 1.542 euros per a La Marató de TV3 i
reparteix regals i experiències gastronòmiques

El sorteig solidari per La Marató de TV3 és

dels establiments es poden recollir al mateix

una iniciativa impulsada per l’Ajuntament

285: Un paraigües, una cartera i un moca-

establiment, i les experiències gastronòmi-

dor d’Estrellla de Mar de les Cases, genti-

ques i els productes d’entitats a l’Ajunta-

lesa de l’AMPA de l’Escola Marjal i un dvd

ment. Per tal de recollir el premi s’haurà de

de la pel·lícula Entre bessons, gentilesa de

facilitar la butlleta guanyadora. És important

l’Associació de cineastes canareus.

guardar les butlletes no premiades perquè

Pel que fa a les jornades gastronòmiques,

d’Alcanar que ha recollit fons per a La Marató i, alhora, ha incentivat el consum als
comerços locals i a la restauració durant
les festes de Nadal. Només del sorteig,
que es va fer en directe per Alcanar Ràdio,
s’han recollit 1.016 euros, repartits en 31
lots de regals i experiències gastronòmiques, mentre que de les guardioles solidaries 76,95 euros.
Les entitats i associacions participants del
municipi van fer un donatiu a la campanya a
través de la compra d’un obsequi a un comerç local o van aportar un producte propi.
Paral·lelament, l’Ajuntament va adquirir experiències gastronòmiques a diferents restaurants del municipi, amb la col·laboració
del Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les
Cases, que també es van sortejar entre els
participants. La ciutadania, per a participar en el sorteig, només havia de comprar
“butlletes de la Marató” al preu d’un euro.

si algun premi no es recull abans del 15 de
març es tornarà a sortejar. Els números guanyadors i lots són els següents:
336: Unes sabatilles de futbol sala de
Calçats Miguel, gentilesa del CIPTE i un
calendari, gentilesa de la Societat de Caçadors Mas de Mulet. 277: Uns calcetins
Levi’s de la botiga Tweens, gentilesa de la
Gimnàstica Rítmica d’Alcanar; una pilota

s’han de recollir als següents establi-

ments: 812: restaurant lo Pouet de les Cases; 689: restaurant el Faro Casa Gemma

de les Cases; 143: restaurant Casa Lupe

de les Cases; 1215: restaurant Serramar

d’Alcanar Platja; 618: restaurant el Naùtic
de les Cases; 1217: restaurant la Mar de

les Cases; 253: restaurant lo Taulell de

Maria José de les Cases; 551: Espai Gas-

de futbol d’Esports Olga, gentilesa del Fe-

tronòmic- pescateria Magda de les Cases.

mení Alcanar Club de futbol i una masca-

Per la seua banda, l’Escola de Música d’Al-

reta, gentilesa de la Societat de Caçadors
Mas de Mulet. 913: Targeta de regal de
50€ de Monmenut, gentilesa d’AMEIBA i
un paraigües, gentilesa de l’Agrupació Excursionista d’Alcanar. 956: Bossa, pashmina i guants de l’Estudi Taller À, gentilesa

canar ha donat 100 euros per a La Marató
de TV3, a través d’una iniciativa que convidava l’alumnat i el professorat a fer un vídeo
de 50 segons com a màxim d’una peça musical i penjar-lo a les xarxes socials, mentre
que la Banda Municipal de Música d’Alca-

Nou sorteig per als premis no recollits

de l’Associació de Mestresses de casa i un

nar ha donat 280 euros i l’Agrupació Musical

Els 13 premis que no es van arreplegar s’han

dvd de la pel·lícula Ovella negra, gentilesa

Canareva 70 euros. En total, Alcanar aporta-

tornat a sortejar de nou. Ara els productes

de l’Associació de Cineastes Canareus.

rà 1.542,95 euros a la Marató de Tv3
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Vida local
Crònica fotogràfica de la vetlla dels Reis Mags d’Orient
La crisi sanitària de la covid-19 va fer

Totes les xiquetes i xiquets, també els

i Serveis, la Policia local, el moviment

modificar els plans dels Reis d’Orient.

confinats a casa seua, van rebre una

Finalment, van poder establir el seu

bosseta de llepolies gràcies al tiquet

parroquial, l’equip Blanc D’ars, l’Aula de

campament reial a Alcanar i les Cases

màgic que els havia arribat a casa uns

Fotografia d’Alcanar i a tothom que va
col·laborar per fer realitat el camí de la

durant el dia 5 de gener. Per a arribar-hi,

dies abans.

s’hi podia accedir pel camí de la màgia,

L’Ajuntament d’Alcanar agraeix la im-

on els fanalets elaborats pels menuts de

plicació de la Comissió de Reis d’Al-

casa, amb material reciclat, il·luminaven

canar, la Comissió d’Entitats de les

Les imatges són de l’Aula de Fotografia

la senda que conduïa a Ses Majestats.

Cases, la Brigada Municipal d’Obres

d’Alcanar

màgia, especialment a les famílies que
pacientment van esperar el seu torn.

.
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Crònica fotogràfica de la campanya de
vacunació contra la covid-19
Durant els mesos de gener i febrer s’està
portant a terme la primera fase de la campanya de vacunacions al municipi. D’aquesta manera, les persones residents i treballadores del Centre L’Onada i de la Fundació
Mercè Pla ja han rebut la primera dosi i estan
començant a rebre la segona, així com el
personal sanitari del CAP d’Alcanar i el consultori de les Cases. Està previst que en les
pròximes setmanes comence la segona fase.
La Maribel va ser la primera infermera que
es va vacunar al CAP d’Alcanar, el dia 8 de

La Maria Teresa i la Maria Pilar es van vacunar a la residència de la Mercè Fundació Pla
d’Alcanar el 17 de gener.

gener. La Pepa i la Sara, una metgessa i l’altra infermera, totes dos de pediatria, també
es van posar la vacuna el mateix dia.

El mateix dia arribava també la segona dosi

.

al centre l’Onada d’Alcanar, on es van poder
vacunar treballadores, com la Rosa, o residents, com la Carmen

El 30 de gener, diverses persones residents
de la Fundació Mercè Pla com el David o
La Maria va ser la primera canareva resident
al Centre l’Onada d’Alcanar que es va vacunar, el 9 de gener, mentre que la primera
treballadora va ser la Carmina.
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el Carlos, i també treballadores de l’equipament d’Alcanar, com la Rosa Mari, van rebre
la segona dosi.

Vida local
Obituari
Ens ha deixat un
casenc il·lustre:
Jaume Cruz Feliu

Anna M. Fabregat recull
la Medalla al Mèrit
Professional en Mediació
Coincidint amb el Dia Mundial de la Mediació, el passat 21 de gener, l’Escola Espanyola de Mediació i Resolució de Conflictes va celebrar l’acte de lliurament
de les medalles al mèrit professional que cada any
atorguen l’Escola de Mediació i el Diari de Mediació.
Aquests guardons són un reconeixement als millors
professionals i institucions públiques que amb el seu
treball han destacat durant l’any 2020 per la seua
dedicació al foment del diàleg, a la cultura de la pau,
a la recerca d’alternatives en la resolució de conflictes i a la mediació. L’Agrupació d’Arquitectes Experts
Pericials, Forenses i Mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AAEPFMC), que presideix la canareva Anna M. Fabregat Ulldemolins, va ser una de
les institucions guardonades.
En el decurs de l’acte, que va tenir lloc de forma telemàtica, Anna Maria va expressar el seu agraïment
i va destacar la gran labor que du a terme l’AAEPFMC, que ella representa, així com els bons resultats del postgrau universitari de mediació professional que, en el seu moment, va organitzar aquesta
institució amb la Universitat Pompeu Fabra. “Hem
participat en el pla pilot de mediació en contenciós administratiu que va organitzar la Generalitat de

Jaume Cruz Feliu, poc conegut a la nostra ciutat per la seva
labor científica, catedràtic de psicologia de l’esport, un dels

pioners a Espanya i autèntic referent científic de la psicologia
de l’esport. Jaume Cruz, benvolgut, a qui molts de nosaltres

hem conegut directament, va morir el passat 26 de gener de

2021 “deixant a l’esport espanyol una rica herència de coneixements, percepcions i estudis científics aplicats a la psicologia esportiva”.

Són reconegudes les seves competències i habilitats professionals, combinades amb la valuosa experiència adquirida al

llarg de la seva vida acadèmica. Ha deixat un excel·lent llegat.

Entre altres coses, va ser director i creador del Màster Oficial

en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). També va ser fundador de
la revista Psicología del Deporte, la primera revista científi-

ca indexada en bases internacionals de matèria esportiva en

llengua castellana, i impulsor del Grup d’Estudis de Psicologia
de l’Esport de la UAB.

Tots recordem amb molt d’afecte Jaume, que va col·laborar
amb nosaltres en diverses ocasions en els nostres congres-

sos, tribunals... Personalment vaig tenir la sort de tenir-lo de

president del meu tribunal de càtedra, una tranquil·litat i un

orgull que un casenc il·lustre estigués en un dels actes més
importants per a un investigador. A més, al llarg dels anys,

sempre que he coincidit en algun esdeveniment amb altres
col·legues, tots han parlat exquisidament de Jaume Cruz, no
només professionalment –es donava per fet–, sinó per la seva

afabilitat, cordialitat i bonhomia i la seva disponibilitat total i

Catalunya i que, a més, hem aplicat a grans ope-

generosa envers els altres.

racions de diagnosi de molts edificis, amb la qual

Va portar el nom d’Alcanar i les Cases pertot arreu, fent d’am-

cosa s’ha facilitat la labor dels tècnics i hem aportat

baixador de la nostra terra i dels nostres tarongers. Un orgull

molta més tranquil·litat a les persones afectades.

per als canareus i casencs.

Considerem que els arquitectes podem aportar a la

Un casenc dels bons, en la seva màxima expressió, bona gent

mediació una base científica amb molts bons resul-

de veritat.

tats que faciliten l’entesa”, va explicar.

Joaquim Reverter Masià

.

Anna M. Ulldemolins (1977) és mediadora professional i arquitecta, i presideix l’AAEPFMC del 2015 ençà

.

Catedràtic de Ciències de l’Esport, Universitat de Lleida
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Tauler d’anuncis
Qüestionari de satisfacció amb els serveis públics
L’Ajuntament disposa de cartes de serveis. Aquests documents exposen en què consisteixen alguns dels serveis que ofereix i estableixen una sèrie de compromisos amb la
ciutadania. Un any més, l’Àrea de Participació Ciutadana es proposa conèixer l’opinió
de la ciutadania sobre l’Oficina de Turisme, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el Servei d’Intermediació Laboral, els serveis adreçats al jovent, les biblioteques i els Serveis Agraris,
amb l’objectiu de millorar la prestació d’aquests serveis.
Els qui vulguen expressar la seua opinió sobre aquests serveis municipals han d’emplenar el qüestionari anònim i digital que es troba al web alcanar.cat. La data límit és l’1 de
març de 2021. Només cal respondre sobre els serveis que s’utilitzen.

Recull el teu calendari del 2021 de l’Ajuntament d’Alcanar
Un any més, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari de paret. Està disponible a
la casa de la vila i a l’Oficina de Turisme de les Cases en horari d’oficina. Es pot trobar
en dos mides i enguany inclou tres imatges aèries d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.

Recull el teu calendari de farmàcies de guàrdia del 2021
Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari de farmàcies de guàrdia. Les
persones que en vulguin un exemplar han d’adreçar-se a les dependències de l’Ajuntament, en horari d’oficina, o a les tres farmàcies del municipi, en horari comercial.
Cal recordar que les guàrdies de les farmàcies comencen el dilluns a les 9.30 hores i
acaben el dilluns següent a la mateixa hora. D’altra banda, les farmàcies del nucli urbà
d’Alcanar fan els reforços de dissabte al matí quan la de les Cases està de guàrdia.

Inscripcions obertes a la Mostra de Poesia Oberta d’Alcanar
La Mostra de Poesia Oberta d’Alcanar s’organitza cada primavera de l’any 2010 ençà. Tomàs Camacho
és l’organitzador de l’esdeveniment, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura. El seu
objectiu és aconseguir una àmplia trobada de poetes de diferents tendències, per tal de posar-los en contacte entre ells i amb el públic d’Alcanar.
Per a participar en la mostra, cal fer arribar un vídeo, d’una durada màxima de tres minuts, de recitació
poètica a mostrapoesiaalcanar@gmail.com, amb la data límit del 21 de febrer de 2021. Els poemes han de
ser originals i no han d’estar sotmesos a drets d’autor. L’enllaç serà publicat al bloc http://alcanarpoesia.
blogspot.com. A més, els poetes participaran en la lectura pública que tindrà lloc a Alcanar el dissabte 27
de març, o en una data alternativa si les circumstàncies de la pandèmia obliguen a canviar la data prevista.
Es limitarà, per capacitat organitzativa, a un màxim d’unes 30 participacions, per rigorós orde de recepció
dels poemes. Tot i així, la Mostra no vol ser excloent i qui hi tinga interès podrà publicar el seu poema,
com a comentari, al bloc. Sent que es tracta d’una mostra, no hi haurà premis, però els autors i autores
participants podran posar a la venda els seus llibres i rebran un diploma de participació.
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El primer cine d’Alcanar

Ara fa...
any i que donarien la victòria a les esquerres
amb la constitució del primer ajuntament
d’esquerres al municipi. Va ser en aquell
mateix míting on Antoni Valls Giménez va
pronunciar la frase: “Quan natros arribarem
a l’Ajuntament les parets es faran de vidre”,
una frase força repetida per altres governants posteriors. En aquell any electoral,
les esquerres seguien lluitant contra el caciquisme instaurat al poder local d’Alcanar.
Després d’aquelles eleccions, el Cine Gloria va canviar de nom i va passar a anomenar-se Cine Pedrell. Seria després, durant
la Guerra Civil, que passaria a dir-se Cine
Milicias. En acabar la Guerra, va tornar a
anomenar-se Teatre-Cine Pedrell.
Al setembre de 1939 va tenir lloc la inauguració del cinema sonor al Cine Pedrell amb
l’estrena d’El beso de la muerte. En aquella mateixa sessió també es va projectar la
pel·lícula de dibuixos animats Periquito, el
bombero i, després, Rumbo a El Cairo.

El Cine Gloria va ser el primer cine que

de les festes majors. També s’hi feien as-

hi va haver a Alcanar. Ens remuntem als

semblees i conferències.

anys vint del segle passat. El local, situat

Els membres del consell de redacció de la

al passatge Espanyol cantonada amb el
carrer Sunyer, tenia l’entrada pel passatge
Espanyol, on hi havia la taquilla. Hi havia
dos llotges als costats de la pantalla i un
piano que s’utilitzava per a sonoritzar les
pel·lícules amb notes musicals. Recordem
que entre 1915 i 1930 va ser la gran època del cinema mut. Una de les pel·lícules
més emblemàtiques que es van projectar
al Gloria va ser Ben-Hur. Una altra de molt
aclamada va ser Currito de la Cruz, en la
qual fins i tot s’hi van cantar saetas per a
acompanyar la projecció.
El Gloria era molt més que un cine. Va ser

publicació Terra Nostra (1928-1929), en un
moment determinat, van organitzar-hi una
sèrie de conferències per a la difusió de la
cultura i el coneixement en diversos àmbits.
Hi solien intervenir el farmacèutic del poble,
el notari i l’escriptor i intel·lectual Antoni Valls
Giménez, que també es va dedicar a la política. Precisament en aquest cinema, l’any
1928 va tenir lloc l’estrena de la seua obra
teatral Amor de madre. La representació va
anar a càrrec d’una companyia de València.
L’estrena va ser un èxit de públic i de crítica.
El Heraldo de Vinaroz, La Voz de Tortosa i
la premsa de Tarragona, entre altres mitjans

En acabar la Guerra Civil, el règim va obligar tots els cinemes del país a passar el
noticiari No-Do, que dispensava a tots els
habitants del país la dosi de propaganda
que entenien que els era necessària. Així,
a partir de 1942 totes les sales estaven
obligades a acatar aquesta “norma de
obligado cumplimiento”.
Ja en la postguerra, al Teatre-Cine Pedrell
s’hi va projectar la pel·lícula Terremoto
de San Francisco. Els més grans encara
recorden que, en una de les projeccions,
a un espectador se li va ocórrer cridar
“foc!”. Els espectadors s’ho van creure i
es va formar una estampida de públic –intentant sortir tots alhora del local– que, de
milacre, no va ocasionar cap ferit.
Aquell primer cine d’Alcanar sempre era

un gran espai cultural on tenien lloc repre-

de comunicació, se’n van fer ressò.

sentacions teatrals i concerts de música

L’any 1931, al Cine Gloria va tenir lloc un

–com l’actuació de l’Orfeó Montsianenc,

míting, organitzat pel Centre Republicà

projectaven dos pel·lícules i hi assistien

creat pel canareu Àngel Sancho–, així com

d’Esquerra d’Alcanar, amb motiu de les

les famílies al complet. Era l’esbargiment

la majoria d’actes programats amb motiu

eleccions que tindrien lloc aquell mateix

principal de la gent del poble

ple. Les sessions tenien lloc el dissabte a
la nit i el diumenges a la tarda i a la nit. S’hi

.
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Sant Antoni amb una programació alternativa virtual

A principis de gener, la Comissió de Sant

de sortida a la festa: a les dotze del migdia

benedicció virtual dels animals a càrrec de

Antoni i l’Ajuntament d’Alcanar van anunci-

va arrancar el qüestionari a Instagram sobre

mossèn Emili Igual Febrer, i també es va con-

ar una programació alternativa a la festa de

la festivitat, que va ser seguit del volteig de

vidar a compartir fotografies. A la mitja per a la

Sant Antoni i virtual.

campanes a la una del migdia.

una la Banda Municipal de Música d’Alcanar i

Núria Balada, membre de la Comissió, as-

A la tarda, tothom va poder cuinar, de casa es-

l’Agrupació Musical Canareva van tocar la jota

segura que, finalment, “es va aconseguir

tant, els rotllets de Sant Antoni amb Núria Bala-

una programació completa, destinada a
diferents edats i que, sobretot, volia ajudar les persones confinades”. Per la seua
banda, Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor
de Cultura, recorda que “aquesta festa cen-

da i Mariona Astasio, alumna de l’Escola Joan

en el ball es podia sintonitzar amb Alcanar Rà-

Baptista Serra. L’acte es va emetre en directe

dio. I a les nou de la nit es va emetre el vídeo de

per l’Instagram de la Comissió. Uns dies més

l’homenatge de 2017 als majorals de la festa.

tard, l’Ajuntament i la Comissió van premiar els

En el marc de la programació, també es van

participants amb un lot de productes gastronò-

tenària, molt estimada per la ciutadania,

mics típics de Sant Antoni i un llibre de la festa.

es mereixia una celebració, encara que

El diumenge, 17 de gener, dia de la festivitat

enguany haja hagut de ser virtual”. I un any
més, ha volgut mostrar el seu agraïment “als
membres de la Comissió per la seua gran

nova i la jota vella als balcons; per a participar

de Sant Antoni, per les xarxes de la Comissió
es va retransmetre un vídeo de la Despertada i del Ball de Sant Antoni de l’any 2017. En

tasca i per mantenir viu l’esperit d’aquest

acabat, a les onze del matí, es van compartir

valuós patrimoni immaterial d’Alcanar”.

unes paraules dels membres de la Comissió.

El dissabte 16 de gener es va donar el tret

A la mitja per a les dotze es va celebrar una

retransmetre, per les xarxes socials, dos
obres del Grup de Teatre Gresol: L’amor venia en taxi i Balles o no balles? I, mitjançant la
iniciativa Educació 360, la Comissió i l’Escola
Joan Baptista Serra van promoure activitats
per a donar a conèixer la festivitat de Sant An-

.

toni a l’alumnat. Així, es va ballar la jota nova i
la jota vella a l’hora de l’esbarjo i van fer altres
activitats relacionades amb la festa

Recomanacions literàries
01

Diario de Wuhan
Fang Fang
El 25 de gener de 2020, Fang Fang va començar un blog en el qual documentava la vida a Wuhan durant la quarantena decretada a causa del coronavirus. Cada nit escrivia sobre familiars i amics, i analitzava l’evolució de la crisi i
la resposta del govern xinès. El seu diari s’ha convertit en una de les fonts més importants per a conèixer l’impacte
del virus i ha estat llegit per milions de persones a tot el món. La seua rellevància ha estat recollida per mitjans com
The New York Times, El País i The Guardian. Fang Fang ha trobat el coratge necessari per a esbrinar el que estava
succeint en viu i en directe des del primer país a enfrontar-se a la major crisi sanitària, social i econòmica de la
nostra història. El seu estremidor testimoni cobra especial valor en tant que va ser capaç de fer llum en uns dies en
què el govern xinès s’enfrontava a una amenaça encara desconeguda. L’enorme audiència que han rebut aquestes
pàgines plenes d’urgència, honestedat i ràbia ha convertit Fang Fang en una de les intel·lectuals més necessàries i
rellevants sorgides arran d’aquesta catàstrofe. Sempre vinculada a Wuhan i amb una carrera literària consolidada,
ha estat guardonada, entre altres premis, amb el Chinese Literature Media Award i el Lu Xun Literary Prize.
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Cultura
El grup Kambrass Quintet, guanyador del 2n premi
a l’Orpheus Swiss Chamber Music Competition

El KamBrass Quintet format per Guillem
Cardona (Berga) i Joan Pàmies (Reus),
trompetes; Maria Severa (Felanitx), trompa; Xavier Gil (Olesa de Montserrat),
trombó, i Oriol Reverter (Alcanar), tuba,
van guanyar al desembre el segon premi de l’Orpheus Swiss Chamber Music

rar la seua actuació per al concurs: “al
setembre, acabats d’arribar a Suïssa,

ens vam assabentar de la convocatò-

ria d’aquest concurs i ràpidament ens
vam centrar en els assajos sense tenir

temps d’adaptar-nos als canvis que
suposava un nou país, una nova cultu-

Competition 2020, un dels concursos

ra, una altra universitat”.

anuals més prestigiosos de Suïssa. L’Or-

Les obres seleccionades pel jurat de l’Or-

pheus, creat fa quaranta anys, és un con-

pheus per a l’actuació de KamBrass que

curs internacional amb grups emergents
de tot Europa.
Actualment, tots els components del
KamBrass Quintet (d’entre 23 i 25 anys)
resideixen a Suïssa, on cursen un màster de música de cambra, de dos anys
de durada, a la prestigiosa Universitat
Hochschule Luzern – Musik (Lucerna) i
reben classes dels professors Martin Schippers, Olivier Darbellay, Immanuel Richter i Lukas Christinat.
El canareu Oriol Reverter explica que van
tenir menys de tres mesos per a prepa-

02

els van situar en el segon lloc del festival

mi Gold Star en les categories de música de cambra emergent i professional al
cocurs en línia Music and Stars Awards.
El quintet va nàixer a Barcelona l’any
2017, quan aquest grup d’amics eren
alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya. En un principi es van
constituir només per a cursar l’assignatura de Música de Cambra durant el
tercer curs del cicle superior. De llavors

van ser: Menuet und Badinerie (J. Sebas-

ençà, no han parat d’assajar i de fixar-se

tian Bach), Brass Quintet núm. 2 (Victor

nous reptes. D’aquesta manera, en tan

Ewald) i For outings for brass (André Previn). El premi consisteix en la realització
de dos concerts: un al festival Musikdorf Ernen i un altre a la Swiss Chamber
Músic Competition a Adelboden, que
tindran lloc l’11 i el 19 de setembre, respectivament. També tindran l’oportunitat
d’estrenar una nova peça per a quintet
de metalls pel fet d’haver guanyat aquest

sols tres anys han fet concerts pel territori balear i català. A les Quinquennals
del 2019 van tenir l’oportunitat d’oferir
el seu primer concert a Alcanar i aquell
mateix any van ser seleccionats per a
actuar al Barcelona Obertura Spring
Festival i al Cicle de Joves Intèrprets de
l’Ametlla del Vallès. Si res no ho impe-

.

premi a l’Orpheus. A més, KamBrass

deix, aquest estiu tenen previst d’oferir

Quintet han estat els guanyadors del pre-

un concert a les Cases d’Alcanar

La drecera
Miquel Martín i Serra
El narrador d’aquesta història, tot just sortit de la infantesa, viu
en un poblet de l’Empordà amb els seus pares, que fan de masovers al xalet d’una família benestant. Fascinat, observa la vida dels

senyors i els seus fills, que habiten un món inaccessible i cada
vegada més contradictori per a ell. Amb el pas dels dies i les esta-

cions, replegarà la seua mirada sobre l’entorn que el veu créixer i

que sembla perillar cada cop més, amenaçat per un nou model de

vida. La drecera ens descriu un paisatge físic i humà desaparegut,
víctima de la pressió urbanística. Reivindica, amb un llenguatge

.

ric i molt lligat al territori, les raïls d’un poble situat entre la terra
i la mar, i ens ofereix, amb una delicadesa poc comuna, un relat
exquisit i subtil sobre el trànsit a la vida adulta
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Arantxa Matamoros: “El teletreball ha estat clau a l’hora
de tornar a viure a Alcanar”
L’Arantxa Matamoros (1990) va estu-

Recentment, l’Àngel i tu vau crear la

viure deu anys amb la seua parella, Àn-

què està especialitzada?

diar disseny gràfic a Barcelona, on va
gel Royo. Allí va treballar al capdavant

de l’àrea de comunicació gràfica d’una
agència de publicitat i, posteriorment,

en l’àmbit de la formació. El seu marit és enginyer informàtic i actualment

és el propietari i director del centre de
formació Formar-te, amb seu a Barce-

lona. Fa dos anys, tots dos van decidir
tornar a viure a Alcanar i a principis de
l’any passat va nàixer son fill, Noah.

Què trobes a faltar de la gran ciutat?
El que més trobo a faltar és tenir gairebé tots els serveis a l’abast i al moment.
També el moviment i l’ambient dels carrers i, per descomptat, la gent que he
conegut en tots aquests anys.
Fa uns anys, t’hauries imaginat el teu
futur com a professional del disseny
aquí al poble?

vostra pròpia empresa, Brindis. En
Brindis és un estudi de disseny gràfic que engloba des de la creació de la
identitat corporativa d’una empresa, el
disseny i la programació web, el disseny
editorial i la gestió de xarxes, fins al disseny per a esdeveniments i festes.
Com compagines el teletreball amb la
maternitat?

Sobretot al principi, amb la situació excepcional que hem viscut aquest últim
any, ha estat una mica difícil. Però també haig de dir que l’ajuda de la família ha
estat fonamental i el fet de treballar des
de casa és un gran avantatge.
Arran del naixement de ton fill, vas

crear “Nuc. El gos salsitxa”. Com va
sorgir la idea?

La idea d’aquest conte infantil va sorgir

Tens intenció de publicar-lo?
Si, sobretot perquè es tracta d’un conte que pot ser molt útil per a fer reflexi-

onar els infants sobre el valor de l’acceptació i la importància de la diversitat. I la seua publicació és la millor ma-

nera de fer-lo arribar a molta més gent.
T’has plantejat seguir creant contes
infantils?
M’agradaria i no ho descarto, però ara
mateix estic immersa en altres projectes
que requereixen tot el meu temps.
Què diries als jóvens professionals
que en aquests moments sospesen la
possibilitat d’establir-se al poble?
Partint de la base que no es pot comparar mai el poble amb la ciutat perquè
tots dos tenen els seus pros i contres,
els diria que, si realment tenen ganes de
tornar, que ho facin de forma inconformista. Que vinguin amb moltes ganes de
millorar la vida del poble.

Sempre havia tingut clar que volia tornar a

quan estava estudiant la carrera, però

Quins avantatges creus que tindrà ton

viure a Alcanar, tot i que al principi em cos-

va ser arran del naixement de Noah i

fill pel fet de viure i créixer a Alcanar?

tava imaginar com seria el meu futur aquí.
Quan Àngel i jo vam trobar el moment de
compaginar les nostres professions amb
la vida al poble, vam decidir tornar. Tenim
la sort que les nostres respectives feines

per la situació de la pandèmia que vaig
decidir fer una autoedició amb uns pocs
exemplars amb ocasió del “Sant Jordi
confinat”. Vaig pensar que era el mo-

Començant per l’aire que respirarà cada
dia, tenir la família i els amics a prop, el
mar i la muntanya a tocar i, sobretot,

.

permeten fer teletreball i això va ser clau a

ment adequat per tal que els xiquets i

que sempre podrà decidir viure on ell

l’hora de prendre la nostra decisió.

xiquetes del poble poguessin llegir-lo.

considere que pugue ser més feliç

