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HORARIS ESTIU
AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

Matí: dilluns, dimecres, i dissabte de 10 a 13 h.
Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19:30 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 19:30 h.

DEIXALLERIA

De dilluns a dissabte: de 9.30 a 13.30 h.
Dimarts i dijous: de 15 a 18 h.

CEMENTERI MUNICIPAL

Aquest estiu, cuidem-nos
L’any 2020 la història ens ha posat a prova com a poble i com
a comunitat. Davant la pandèmia de covid-19, a Alcanar hem

Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
de 8 a 13 h i de 15 a 18 h.

demostrat ser una societat madura i solidària, que sap cuidar de

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

estat uns mesos molt durs en els quals tots i totes hem donat el

HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17 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 20 al 26 de juliol i reforç l’1 d’agost
Del 17 al 23 d’agost i reforç el 29
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

Del 27 de juliol al 2 d’agost.
Del 10 al 16 i del 24 al 30 d’agost.
Del 7 al 13 de setembre.

Farmàcia Mònica Roca Biosca
Tel. 977 737 110 – C/ de Trafalgar, 44 (Les Cases d’Alcanar)

Del 3 al 9 d’agost i reforç el 15
Del 31 d’agost al 6 de setembre i reforç el 12
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/ Generalitat, 17

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
les persones, especialment de les més grans i vulnerables. Han
millor de nosaltres. I ho hem fet junts. Ens n’estem sortint.
Però no podem abaixar la guàrdia. Cal seguir cuidant-nos
i tenint cura dels qui més estimem. Hem de mantenir-nos
fidels a la fórmula que ens protegeix: mascareta, rentada de
mans i distància social. I hem de seguir les recomanacions
que ens arriben de les autoritats sanitàries.
A poc a poc estem tornant a la normalitat. En aquesta etapa de
represa, l’Ajuntament ha organitzat a Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja actes vinculats a la cultura popular amb aforament limitat
per a garantir les condicions de protecció i seguretat. Els actes
s’anunciaran setmanalment per tal d’adaptar-nos a les diferents
circumstàncies segons l’evolució de la pandèmia.
El consistori ha dissenyat un protocol que s’aplica en els actes de petit format que se celebren durant l’estiu: cal passar
pel control d’accés; és obligatori l’ús de mascareta a partir
dels sis anys; cada persona del públic té un seient assignat
que no es pot moure; els infants poden seure a la falda de
l’acompanyant, i no està permès aixecar-se del seient.
Una volta més, apel·lem a la responsabilitat col·lectiva. Cadascú
de nosaltres és l’exemple a seguir pels visitants que cada vegada
se senten més atrets per l’encant i la tranquil·litat del nostre poble.
I, de nou, estarem a l’alçada d’allò que ens exigeix aquest repte.

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!

?

La gent d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja una vegada més ha
mostrat la seua solidaritat i altesa de mires. Arran de la pandèmia de covid-19, al municipi s’han articulat diferents projectes i
xarxes de voluntariat que s’han sumat a la tasca que habitualment acompleixen les entitats socials per a protegir les persones més vulnerables. L’agraïment de l’Ajuntament cap a totes
aquestes persones no cap en aquestes línies. Sou molt grans.

Uns dies després d’anunciar la reobertura de la Moleta del
Remei en l’etapa de desescalada, es van fer palesos l’incivisme i la falta de respecte d’uns quants pel patrimoni públic del
nostre municipi. La casa de Tibast del Parc Arqueològic de la
Moleta va tornar a patir actes vandàlics. L’Ajuntament lamenta
profundament i condemna aquestes actituds i informa que la
Policia Local d’Alcanar investiga aquests fets.

D’on ve este malnom?
Marcel·lo
A vegades els malnoms també procedeixen del nom de pila i acaben per ser la forma de conèixer una
família sencera. És el cas del malnom d’este número, que a més duia aparellat un ofici ben peculiar.
L’any 1831, en una fosca casa del carrer de Caballé naixia Marcel·lí Sancho Boria. Era el quart fill del
matrimoni format pel pagès Pepet de Sardina i la Maria de la Celestina. Sabem que tenia avantpassats
que duien el mateix nom de pila, cosa que ja ens permet d’introduir-nos en el quid de la qüestió.
A mitjan dècada del 1850 es casaria amb l’Ezequiela Ulldemolins Boix. Viurien també a la casa del
carrer de Caballé i tindrien vuit fills, que serien coneguts com a Marcelinos. El fill gran, també dit Marcel·lí, es mudaria a les Cases l’any 1882, on es casaria amb na Vicenta Balada, i començaria a cantar
la subhasta de peix.
I qui no recorda, encara fa poc, el tio Jordiet Sancho Mitjavila, hereu d’este últim, cantant el peix a
cor què vols? I que bé, que fos conegut amb un malnom amb regust de salabror com el de Marcel·lo!
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Cronologia de la lluita contra
la covid-19 a Alcanar

L’Ajuntament d’Alcanar durant els últims quatre mesos ha treballat en coordinació amb els agents locals, la
Generalitat i el Govern de l’Estat per a fer front a la pandèmia de covid-19. Així doncs, s’han aplicat les indicacions de les autoritats sanitàries i s’han adoptat mesures locals addicionals per a protegir els col·lectius
vulnerables i contenir l’expansió del coronavirus al municipi.

15 de març:

L’Ajuntament engega un servei social basat
en el lliurament a domicili de la compra d’aliments, medicaments i productes de primera
necessitat a càrrec d’un equip de voluntariat,
així com en l’atenció psicològica telefònica
per part de professionals, amb la implicació
de la Policia Local, els Serveis Socials, la Regidoria d’Afers Socials, Càritas i Creu Roja.

22 de març:

L’Ajuntament incrementa la partida pressupostària destinada a l’entitat Càritas perquè
aquesta puga fer front a l’augment de la demanda d’aliments en conserva, aquesta acció se suma la donació d’aliments d’altres
col•lectius del municipi.
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19 de març:

Es llança el concurs “Queda’t a casa i deixa
anar la imaginació” per a ajudar els infants a
comprendre la situació i per a posar en valor
la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva.

23 de març:

El consistori habilita un espai per a acollir els
negocis del municipi que ofereixen productes
de primera necessitat i poden fer repartiment
a domicili.

20 de març:

Comencen els tractaments a la via pública
amb productes homologats contra la covid-19. Les actuacions es fan als tres nuclis
d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, i es repeteixen periòdicament pels diferents espais
del terme municipal mentre dura el confinament i l’estat d’alerta sanitària.

24 de març:

L’Ajuntament distribueix targetes a les famílies més desfavorides per a comprar als comerços locals.

Reportatge
25 de març:

Alcanar Ràdio ofereix una programació especial durant el període de confinament.

28 de març:

Agents de la Policia Local comencen a felicitar, amb una forta tocada de clàxon, amb la
sirena i amb senyals lluminosos, els menuts
que compleixen anys, amb el vehicle policial
aturat uns moments davant de casa seua.

8 d’abril:

L’Ajuntament posa en marxa ”Escrivim solidaritat”, un servei d’acompanyament amb cartes i videotelefonades adreçat a les persones
grans del municipi que es veuen obligades a
passar tot soles els dies de confinament.

10 d’abril:

L’Ajuntament impulsa ”Si t’estimes Alcanar,
les Cases i Alcanar Platja, queda’t a casa”,
una campanya de conscienciació per a evitar
els desplaçaments a les segones residències
durant el període de Setmana Santa.

26 de març:

L’Ajuntament impulsa el projecte “Cosim solidaritat”. Un grup de més de setanta dones
d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja treballen
com a voluntàries per a abastir de mascaretes homologades la població en situació de
risc i el comerç local.

31 de març:

Per tal d’evitar la propagació del coronavirus,
l’Ajuntament limita l’accés al terme municipal,
especialment als nuclis turístics, per a la qual
cosa fa més efectius els controls policials.

9 d’abril:

L’Ajuntament atura el cobrament d’impostos
i accelera el pagament de prop de mig milió
d’euros a proveïdors i en concepte de subvencions, per a pal·liar els efectes de l’aturada de l’activitat econòmica a conseqüència
de la covid-19.

14 d’abril:

L’Ajuntament col·labora amb el centre de salut i la residència L’Onada. Li lliura material
sanitari i li cedeix vehicles per a poder incrementar el nombre d’atencions domiciliàries.

27 de març:

Un grup de voluntaris col·laboradors donen
suport a l’equip de govern en el repartiment
i confecció de mascaretes: professionals sanitaris, dentistes, empresaris, comerciants i
persones voluntàries.

7 d’abril:

El municipi celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física en temps de confinament, gràcies
a l’impuls de la Regidoria d’Esports i les entitats del municipi.

9 d’abril:

Es llança el projecte ”Connexió per a tots els
infants”, una mesura de caràcter social de
l’Ajuntament, gràcies a un acord amb l’empresa
e-Ports, per a portar l’accés a internet a les famílies amb xiquets i xiquetes que fan els seus
estudis als centres educatius del municipi.

15 d’abril:

”Grava’t i xala” és el concurs impulsat per la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar per a fer més entretingut el confinament amb alguns moments de lleure i d’humor que la ciutadania pot compartir a través
de les xarxes socials.
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23 d’abril:

Celebrem el dia de Sant Jordi! La Biblioteca
Trinitari Fabregat, Alcanar Ràdio i l’Ajuntament, amb la col·laboració de diferents entitats del municipi, proposen diverses activitats
per a poder gaudir des de casa d’un dia tan
especial per a la cultura del nostre país.

2 de maig:

L’Ajuntament aconsegueix que se suprimisquen les franges horàries per a practicar esport i passejar a Alcanar Platja i les Cases, en
el marc del desconfinament, pel fet de tenir
menys de 5.000 habitants. La imatge és d’Eugeni Simó.

9 de maig:

Després de suspendre les Festes de Maig, amb
el suport de la ciutadania i les entitats promotores, la Regidoria de Festes impulsa les Virtufestes de Maig, amb un ventall de propostes
per a seguir des de casa, a través de les xarxes
socials i de les terrasses i els balcons.

20 de maig:

L’Ajuntament d’Alcanar i la Federació de Comerços d’Alcanar (FECOAL) impulsen ”Tornem a obrir els comerços”, una campanya de
conscienciació composta de diferents vídeos
molt pròxims i sincers que volen mostrar la part
més humana dels comerciants i els seus vincles
amb la ciutadania.
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24 d’abril:

Després de l’anunci de desconfinament fet
pel Govern espanyol, l’Ajuntament reparteix
una mascareta per a cada xiquet i xiqueta del
municipi, per a que puguen sortir amb les màximes condicions de seguretat.

4 de maig:

L’Ajuntament habilita més espai per a que els
establiments del municipi que ho vulguen puguen ampliar les terrasses. Es garanteix així
la màxima ocupació possible, sense que això
comporte cap cost afegit.

11 de maig:

“Sortim junts” és un projecte impulsat per
les regidories de Joventut i Gent Gran que
promou l’acompanyament de la gent gran
del municipi durant el desconfinament en les
passejades que els són permeses.

21 de maig

Coincidint amb l’obligatorietat de portar mascareta als espais públics, l’Ajuntament proveeix totes les persones del municipi amb una
mascareta reutilitzable i feta amb material
hidrorepel·lent. Al final del procés es reparteixen prop de 19.000 tapaboques.

1 de maig:

Amb l’inici del pont del Primer de Maig, Alcanar bloqueja els accessos principals als
nuclis turístics del municipi.

6 de maig:

La Regidoria d’Acció Social modifica les bases del projecte d’ajut alimentari ”El cistell”,
que té com a finalitat garantir l’accés de les
famílies econòmicament més vulnerables a
productes frescos d’alimentació i respondre
adequadament a les noves necessitats generades per la crisi de la covid-19.

18 de maig:

Es reactiva el servei de BASE i el Registre de
l’Ajuntament d’Alcanar, amb cita prèvia.

23 de maig

Aprofitant l’entrada a la fase 2 del pla de
desescalada, el consistori desinfecta la
zona portuària i les onze embarcacions, per
tal que els pescadors puguen prestar un
bon servei als restaurants amb productes
de qualitat i segurs.

Reportatge
26 de maig:

L’alcalde d’Alcanar demana per carta a la
ministra de Treball, Migracions i Seguretat
Social, Yolanda Díaz, que sense més demora
ordene el pagament immediat de les prestacions d’ERTO a totes les persones treballadores
d’Alcanar afectades per aquesta situació.

1 de juny:

La Policia Local d’Alcanar intensifica els controls a peu de carrer amb l’entrada a la fase
2 per a assegurar que el moviment entre regions sanitàries siga l’estrictament necessari.

8 de juny:

Les parades d’alimentació de carn, peix, confitats i salats del mercat municipal d’Alcanar
i les Cases tornen a atendre les clientes i els
clients després d’uns mesos d’aturada a causa de la covid-19.

29 de maig:

Els xiquets i xiquetes d’Alcanar reben un
sobre de l’Ajuntament que conté un regal:
una mascareta i un diploma de superheroi o
superheroïna amb uns dibuixets molt divertits, a més d’indicacions sobre com rentar la
mascareta i un gel hidroalcohòlic individual.

Gràcies
Alcanar,
Les Cases
i AlcanarPlatja!

15 de juny:

El consistori col·labora en l’organització dels
casals d’estiu per a garantir la màxima seguretat i protecció dels menors.

30 de maig:

Els operaris de la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis tornen a acomplir tasques de neteja
i desinfecció als carrers on hi ha edificis per
a l’atenció sociosanitària, amb el suport d’un
camió-formigonera que té una capacitat de
4.000 litres i que s’ompli amb aigua mesclada
amb una solució sabonosa i desinfectant.

2 de juny:

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Alcanar participen en una formació
sobre autoprotecció i seguretat davant la
covid-19.

22 de juny:

Abans d’obrir els parcs del municipi, els operaris de la Brigada Municipal netegen i desinfecten tots els espais públics de joc. Seguiran netejant regularment tots els rogles de joc
mentre calga

.

PREVINDRE NOUS CONTAGIS
ÉS COSA DE TOTS!
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L’Ajuntament ha preparat prop d’un centenar
d’actes per a aquest estiu adaptats a la covid-19

Alcanar, les Cases i Alcanar Platja gaudeixen aquest estiu d’actes de petit format, amb aforament limitat, situats en llocs que permeten garantir el distanciament social i les condicions de seguretat davant la pandèmia de covid-19.
L’Ajuntament d’Alcanar i diverses entitats del municipi estan dissenyant un calendari nodrit de gairebé cent actes vinculats a la cultura canareva i ebrenca per
als mesos de juliol i agost.
“Hem optat per un format reduït per tal d’evitar l’efecte crida que produeixen les festes d’estiu. D’aquesta forma evitarem les aglomeracions alhora
que podrem gaudir d’actes culturals garantint la seguretat de les persones”, explica Joan Roig, alcalde d’Alcanar.
Aquesta programació adaptada és una alternativa a la celebració dels actes de
les festes de Sant Pere, el Carme i les festes majors d’Alcanar Platja i les Cases,
que enguany no es podran celebrar, tal com va acordar unànimement el Consell d’Alcaldes del Montsià. Durant tot l’estiu, el consistori publicarà setmanalment l’agenda d’actes adaptats a través de les xarxes socials i d’Alcanar Ràdio.
“L’agenda inclourà totes les propostes d’aquella setmana i es dissenyarà en
funció de les circumstàncies i l’evolució de la pandèmia”, ha destacat el batle.
Mercè Fischer, regidora de Festes, explica que, “ja que enguany no es podran
celebrar les festes majors d’estiu al municipi, està previst oferir activitats
culturals i festives al llarg de l’estiu, que haurien format part de la programació. Si la pandèmia no prolifera, hi haurà concerts de petit format com
el del cantautor Botifarra i el duet casenc-canareu Sukre o el tradicional
concert d’havaneres, entre altres propostes”. Per tant, “cal estar atents a
les xarxes socials institucionals”, ha conclòs la regidora.
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Acció de govern
Campanya digital per a posicionar les Cases com a destinació gastronòmica
Les Cases d’Alcanar s’ha posicionat al llarg dels anys com una destinació gastronòmica de primer

ordre a Catalunya. Cada vegada són més els qui es desplacen fins a les Cases per a gaudir de la

seua gastronomia marinera. Una gastronomia que ha sabut transmetre, de generació en generació,

les raïls marineres més tradicionals i que avui es presenta a taula a través d’una cuina de proximitat
i d’elevada qualitat als nombrosos restaurants casencs.

A banda de la riquesa gastronòmica, el poble de les Cases d’Alcanar conserva també un caràcter
mariner que el fa especial a Catalunya. Passejar-se per les Cases és sinònim d’amerar-se de la vida

marinera més autèntica: el port, les barques de pescadors, els pescadors mateixos, la llotja, l’arquitectura marinera dels edificis, les flaires...

Amb l’objectiu de reforçar la relació de la gastronomia de les Cases d’Alcanar amb la tradició, la
qualitat i el saber fer culinari, des de la Regidoria de Turisme s’ha engegat una campanya de comu-

nicació a les xarxes socials per a explicar l’essència marinera més íntima de les Cases d’Alcanar a
través dels seus protagonistes: els pescadors i els restauradors.

Jordi Monfort, regidor de Turisme, explica que han creat “continguts gràfics i audiovisuals per a

posar en valor l’essència de les Cases i donar visibilitat a la vida dels pescadors, així com a la
traçabilitat dels fruits del mar, és a dir, des que són capturats a alta mar fins que es degusten
a les taules dels restaurants”.

Les Cases d’Alcanar - Marjal, 26 anys de Bandera Blava
La platja del Marjal de les Cases d’Alcanar ha aconseguit, un any més i de forma

consecutiva, el reconeixement atorgat per la Fundació d’Educació Ambiental en col·

laboració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor. Un guardó que
premia la gestió ambiental i la seguretat, les instal·lacions, la prestació òptima de
serveis, la informació i l’educació ambiental.

El sender blau que connecta les Cases amb la desembocadura del riu Sénia i recorre

el litoral sud d’Alcanar, ha aconseguit un any més el reconeixement que rep des del

2013. El guardó Sender Blau premia la transformació dels litorals en valuosos recursos per a la pràctica d’activitats esportives, turístiques i d’educació ambiental.

Jordi Bort, regidor de Medi Ambient, recorda que aquests guardons són “un reconeixement a la qualitat de les nostres aigües i dels paratges que tenim, i a una

magnífica gestió de les diferents àrees, especialment la de turisme i la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis”.

Per la seua banda, Jordi Monfort destaca que “enguany hem hagut de treballar a contrarellotge per a fer front als efectes del temporal Glòria a la platja del Marjal, ja que les obres

d’adequació van haver d’aturar-se amb l’entrada a l’estat d’alarma, i per a adaptar els
diferents serveis a les restriccions imposades per la crisi sanitària de la covid-19”.

.

En aquest sentit, el consistori ha dissenyat tríptics i cartells informatius amb les me-

sures de prevenció que hauran d’adoptar els banyistes i les banyistes per a estar
segurs a la platja
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Finalitza el pla d’ocupació de neteja
viària que ha donat faena a quatre treballadors en situació de desocupació
El contracte de l’agent cívic és d’un any i continuarà fins al desembre

Un total de quatre persones d’Alcanar
han finalitzat aquest mes de juny els
seus contractes del pla d’ocupació
Treball i Formació. Enguany l’Ajuntament d’Alcanar ha incorporat cinc treballadors temporals a la seua plantilla
de personal —quatre peons de nete-

ment de la neteja manual d’aquells

espais i carrers on la màquina escombradora no pot accedir”. Això
no obstant, “tots els treballadors

i treballadores del pla d’ocupació
han fet una aturada obligatòria du-

rant les setmanes de confinament

bla. Durant l’estiu garantirà que tothom
seguisca les mesures d’autoprotecció
a les platges i s’encarregarà de recollir a peu de carrer aquelles incidències
que directament puga detectar o que li
faça arribar la ciutadania.

ja viària i una agent cívica— a través

total”, recorda la regidora.

d’un pla d’ocupació del Consell Co-

Aquestes cinc persones s’han con-

Pel que fa a l’agent cívica, els tres pri-

tractat per mitjà d’una subvenció

mers mesos de contractació va vetlar

del Servei d’Ocupació de Catalunya

marcal del Montsià.
Aquest nou pla d’ocupació es va

per la conservació dels espais públics

començar a executar a finals de de-

i per l’ús correcte dels contenidors de

sembre de 2019 i està subvencionat

recollida selectiva. Així, i coincidint

pel Servei d’Ocupació de Catalunya

amb el canvi d’illes de contenidors so-

(SOC). Tots els contractes són a jor-

terrats per contenidors de superfície

nada completa i tenen una durada de

que es va dur a terme a principis d’any,

sis mesos, llevat del de l’agent cívic,

va incidir especialment en les tasques

mercat laboral. Concretament, qua-

que és d’un any. Per tant, els qua-

de conscienciació de la ciutadania a

tre peons han finalitzat el contracte

l’hora de fer correctament el reciclatge

tre d’aquests treballadors han estat

aquest mes de juny.

i la deposició de les escombraries.

Ivette Fibla, regidora d’Obres i Ser-

“Una vegada s’han obert les portes

veis, fa una valoració positiva dels

de l’Ajuntament, durant la fase de

al programa Treball i Formació, que
desenvolupa el Consell Comarcal
del Montsià amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que
tenen més dificultat per a accedir al

contractats a través de la línia per a
persones beneficiàries de la renda
garantida (PRGC), mentre que la contractació de l’altra treballadora forma

plans d’ocupació que ja han finalitzat:

desescalada, l’agent cívica també ha

buïts per diferents zones del mu-

la ciutadania sobre les diferents me-

víctimes de violència de gènere o

ra d’accedir al consistori”, explica Fi-

desocupació de molt llarga durada

“Els quatre peons han estat distrinicipi, de manera que l’Ajuntament
ha reforçat i garantit el manteni-

10

estat l’encarregada de conscienciar

sures de protecció i seguretat a l’ho-

part de la línia Dona, dirigida a dones

.

amb risc de caure en una situació de

Acció de govern
Acord de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Mediterrània
LGTBI per a promoure la salut integral entre el jovent LGTBI
Coincidint amb el 28 de juny, Dia Internaci-

de la vida social i comunitària. Té una inci-

la LGTBI-fòbia a no quedar-se callades i

onal pels Drets del Col·lectiu LGTBI, l’Ajun-

dència molt concreta en el camp de la pro-

passar a l’acció utilitzant tots els canals

tament d’Alcanar ha arribat a un acord de

moció de la salut integral i en el de l’educació formal i informal, així com en la lluita fer-

que tenen al seu abast al nostre municipi

col·laboració amb l’Associació Mediterrània
LGTBI per a la igualtat, la diversitat i la inclu-

ma contra la discriminació i la LGTBI-fòbia

sió de les persones LGTBI del Montsià i del

en qualsevol de les seues manifestacions”.

Baix Maestrat.

Meritxell Ulldemolins, regidora de Joven-

Mediterrània LGTBI va nàixer amb un caràc-

tut i Participació Ciutadana, detalla que,

ter marcadament local i rural. Té presència a

“gràcies a aquest acord, a partir del curs

Alcanar i a Vinaròs i orienta els seus objec-

vinent, Mediterrània LGTBI oferirà un ser-

tius a l’assoliment dels valors democràtics

vei d’atenció personalitzada al Casal Jove

d’igualtat, diversitat i inclusió de les perso-

d’Alcanar amb una freqüència setmanal,

nes de la comunitat LGTBI i de les seues fa-

i també a través de diferents xarxes so-

mílies i amistats.

cials, telèfon i correu electrònic. A més,

Tal com reivindica Joan Roig, alcalde d’Alca-

s’han planificat dos tallers al llarg del

nar, “ens cal seguir treballant en xarxa per

i comarca, i també a través dels diferents
recursos de la Generalitat de Catalunya”.
L’Ajuntament d’Alcanar també s’ha sumat a
la campanya “Un pas cap a la diversitat” que
ha promogut el Consell Comarcal del Montsià. Un grup de persones voluntàries del municipi han pintat una franja amb la bandera

.

LGTBI davant l’IES Sòl-de-Riu a Alcanar, al
carrer Trafalgar de les Cases i al costat de
l’Oficina de Turisme d’Alcanar Platja

curs, tot i que les activitats podran variar

a avançar en la defensa dels drets i lliber-

en funció de la demanda”.

tats de les persones LGTBI. L’acord que

També es posa en marxa un servei de consultes

presentem és un pas més en aquest objectiu

i dubtes sobre pràctiques més segures per a re-

compartit. Convidem tota la ciutadania a im-

duir la incidència de les infeccions de transmis-

plicar-s’hi, ja que el respecte cap als altres

sió sexual. A més, es faran proves ràpides de

ha de ser patrimoni de tots i totes”.

detecció, de forma gratuïta, anònima i confiden-

Àngel-Joan Ros, president de Mediterrània

cial, en el marc d’una intervenció més àmplia,

LGTBI, explica que “les seues activitats s’ori-

basada en l’aconsellament (counselling).

enten a tota la societat, però amb una aten-

Finalment, Maribel Ramon, regidora de Po-

ció especial a les persones joves i des d’un

lítiques d’Igualtat, fa una crida “a les per-

enfocament de presència en tots els àmbits

sones afectades per la discriminació i
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Des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració

L’Ajuntament
enquesta tota la
ciutadania per a
elaborar el Pla
local de dones i
el Protocol de
violències sexuals
del municipi

de totes les regidores del consistori, s’ha impulsat una enquesta en línia que permetrà de fer

una diagnosi prèvia i acurada sobre la situació actual d’Alcanar en clau de perspectiva de
gènere i igualtat efectiva entre dones i homes i que facilitarà informació per a elaborar el Pla
local de dones i el Protocol de violències sexuals del municipi.

Maribel Ramon, regidora de Polítiques d’Igualtat, explica que “aquesta diagnosi, juntament

amb altres processos participatius, ens permetrà elaborar el Pla local de dones, una eina
amb què, a través dels resultats obtinguts i l’anàlisi de les necessitats i demandes de les
dones, s’elaboraran propostes d’actuacions per tal d’afavorir el treball cap a la igualtat”. A
més a més, aquest retrat social també “ens permetrà elaborar el Protocol contra les violències sexuals en espais d’oci, en el qual determinarem accions concretes per a erradicar
aquesta xacra social, i la creació d’eines per als agents implicats”, afig la regidora.

Per tal de fer una arreplega acurada de dades, que permetran reflexionar sobre la situació de

gènere d’Alcanar i dissenyar les accions per a treballar els punts febles que es detecten, es
duen a terme dos processos. D’una banda, el formulari en línia i, de l’altra, en una segona fase,
un conjunt de taules de treball virtuals o presencials amb la participació de diferents dones.

l consistori demana que es responga amb rigorositat aquest formulari, que pot res-

pondre qualsevol persona, per tal de poder elaborar una bona diagnosi de gènere
del municipi. El termini per a emplenar l’enquesta digital finalitza el 31 d’agost.

El treball contra la violència sexual
L’Ajuntament d’Alcanar treballa per crear consciència al voltant de la lluita contra una violència que any rere any continua matant dones. Per a Maribel Ramon, “la violència sexual
és una xacra social, un problema arrelat que hem de treballar moltíssim. Cal fer-nos
visibles i fer tot el que estiga al nostre abast perquè la gent en prenga consciència”.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, recorda que “sis treballadors públics i treballadores públi-

.

ques i la mateixa regidora de l’àrea ja s’han format en polítiques públiques en perspec-

tiva de gènere. Des de l’Ajuntament seguirem treballant, fent molta pedagogia, perquè
la violència envers les dones i les persones s’erradique d’una vegada per totes”

L’Ajuntament d’Alcanar ja
té protocol de recollida
d’animals de companyia
El protocol de recollida d’animals de companyia
perduts, abandonats o trobats a la via pública d’Alcanar ha estat aprovat definitivament, després que
el ple municipal li donara el vistiplau el passat mes
de gener i que no s’hi haja presentat cap al·legació.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, remarca que amb

Si es troba un animal a la via pública, s’ha d’avi-

per a comunicar que s’ha trobat un animal i

sar la Policia Local al telèfon 977 73 21 44, in-

s’activarà el pla de recollida d’animals.

dicar la zona i hora en què s’ha trobat i fer-ne

Quan es reba un avís d’un animal perdut, s’inclou-

una descripció. En cas de pèrdua o robatori
d’un animal, s’ha de notificar a la Policia en un
termini de 48 hores.

rà al Registre d’animals perduts i es faran comprovacions respecte als animals trobats, per si alguna
de les notificacions coincideix. Si no hi troben cap

Al protocol també hi consta què cal fer per a re-

coincidència, se n’informarà l’entitat protectora.

collir o recuperar l’animal perdut, en funció de si

Si la policia troba un animal mort, farà la lectura del

porta xip o no en porta. Si l’animal du microxip,

microxip. En cas que en porte, s’avisarà el propi-

se’n verificarà la propietat comprovant les da-

etari i, si no es pot localitzar, s’afegirà al Registre

des de la cartilla o el passaport i del document

d’animals trobats morts. Si no està microxipat,

d’identificació del propietari. Si l’animal no porta

se’n farà una foto, que s’enviarà juntament amb
la localització a l’associació protectora d’animals

aquest document el consistori fa un pas més “en

microxip, l’associació protectora d’animals el

la protecció dels animals, la lluita contra l’aban-

retornarà degudament microxipat després de

i s’avisarà la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.

donament i la conscienciació envers la utilitza-

requerir una prova de la propietat de l’animal.

ció de l’espai públic per part de tots i totes”.

A l’últim, si es troba un animal atrapat s’ha

Pel que fa a l’actuació de la Policia Local d’Al-

d’avisar la Policia Local per a coordinar-ne el

En aquest sentit, el protocol, que ja ha entrat en fun-

canar, quan es trobe un animal farà una com-

rescat amb la protectora d’animals.

cionament, estableix com s’ha actuar quan es perd

provació al Registre d’animals perduts. Si hi ha

“En qualsevol cas, si algun veí o veïna de-

un animal al carrer. Tal com explica la regidora de

coincidència, la policia municipal informarà el

Salut, Mercè Fischer, té “dos parts diferenciades:

propietari del lloc on és l’animal de companyia.

de posar-se en contacte amb la Policia Lo-

l’actuació de la ciutadania i la de la Policia Local”.

En cas contrari, contactarà amb la protectora

cal”, conclou la regidora de l’àrea
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tecta una incidència que puga ser greu, ha

Acció de govern
Resultat de les votacions
del Ple ordinari telemàtic
del 28 de maig de 2020

La sessió plenària ordinària del 28 de
maig va començar a les 20.16 h i va
consistir en el debat i aprovació dels
següents punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió

anterior, del 30 de gener de 2020.
S’aprova amb el vot favorable de tots
els grups municipals.

2. Proposta de la Regidoria d’Hisenda d’aprovació del Compte general
de l’exercici 2018. S’aprova amb el
vot favorable d’ERC-AM, PSC i Junts

per Alcanar. La CUP i Desperta’t s’hi
abstenen.

3. Proposta d’Alcaldia de modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 22 per a

introduir una suspensió temporal per

a eximir del pagament de les taxes
per l’expedició de certificats i volants
d’empadronament, certificats de convivència i certificats de béns com a
conseqüència de la covid-19. S’apro-

va amb els vots favorables de tots els
grups municipals.

4. Proposta de la Regidoria de Jo-

ventut per a l’aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament

de funcionament del Casal de Joves
d’Alcanar. S’aprova amb els vots a
favor dels regidors d’ERC-AM i Des-

perta’t. Junts per Alcanar i el PSC s’hi
abstenen, mentre que la CUP hi vota
en contra.

d’entitats d’Alcanar. S’aprova amb
els vots favorables dels regidors
d’ERC-AM. Junts per Alcanar, el PSC
i Desperta’t s’hi abstenen, mentre que
la CUP hi vota en contra.
6. Proposta de la Regidoria de Festes de modificació transitòria i excepcional dels requisits de regulació de
la inscripció de pubilles i hereus, i de
pubilles i hereus infantils. S’aprova
amb el vot favorable de tots els grups
municipals.
7. Proposta d’Alcaldia per al reconeixement de compatibilitat de S. M. S.
S’aprova per unanimitat.
8. Proposta de la Regidoria d’Educació (Escola de Música d’Alcanar)
d’aprovació, si escau, de la compatibilitat del professorat de l’EMMA que
presta serveis de professor a la Diputació de Tarragona, per al reconeixement d’aquestes funcions docents.
S’aprova amb el vot favorable de tots
els grups municipals.
9. Moció d’ERC per a defensar el cobrament íntegre i l’ampliació de terminis d’execució i justificació de les
subvencions pels aiguats del 2018.
S’aprova per unanimitat.
10. Moció d’ERC per a declarar Alcanar municipi feminista. S’aprova amb
el vot favorable de tots els grups municipals.

Salvadó i la resta de persones processades per l’1 d’Octubre. S’aprova
amb el vot favorable de tots els grups
municipals, llevat de Desperta’t, que
s’hi absté.
13. Moció del PSC a favor de l’impuls
del pacte contra la crisi de preus del
sector agrícola. S’aprova amb el vot
favorable de tots els grups municipals, llevat de la CUP, que s’hi absté.
14. Moció de la CUP en suport de les
reivindicacions del moviment feminista per al 8-M. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals,
amb la incorporació d’una esmena.
15. Moció del PSC per l’adhesió al
sistema Viogen del Ministeri de l’Interior contra la violència de gènere.
S’aprova amb el vot favorable de tots
els grups municipals, llevat de la CUP,
que s’hi absté, i amb la incorporació
d’una esmena.
16. Moció de Desperta’t de renúncia
a les assignacions econòmiques, la
reducció del 30% del sou dels regidors i la reducció d’impostos a conseqüència de la covid-19. Es retira la
moció íntegrament.
Es pot veure el ple ordinari telemàtic al canal de YouTube de l’Ajuntament d’Alcanar. També es pot es-

ticipació Ciutadana que eleva al Ple,

11. Moció d’ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. S’aprova per unanimitat.

modificació del Reglament de l’hotel

12. Moció d’ERC de suport a Lluís

Ivoox

5. Proposta de la Regidoria de Parper a l’aprovació inicial, si escau, la

coltar a través del perfil de l’Ajun-

.

tament d’Alcanar a la plataforma

13

Si pugués escriure tot el que ha passat durant aquests darrers tres mesos, seria perquè alguna cosa no està anant
bé. Sense cap dubte no puc escriure en aquest espai tot
el que voldria, així que intentaré fer un petit resum de tot.
Primer que res, donar el nostre més sincer condol a totes
les famílies afectades per la COVID-19, no només als afectats per la pròpia malaltia, que gràcies a Déu aquí al nostre
poble ens n’hem sortit prou bé, sinó que per la situació que
ens hem trobat, no han pogut acomiadar als seus éssers
estimats de la manera que es mereixien.

Després d’aquest temps de confinament, des de Desperta’t
volem agrair l’esforç fet per tots els ciutadans i ciutadanes del
municipi enfront de la difícil situació sobrevinguda. En aquest
sentit, volem traslladar el més gran escalf i suport a tota la gent
que ha viscut la duresa d’aquesta malaltia en primera persona
o han perdut algun ésser estimat.

Durant aquests mesos, les i els socialistes, hem estat al
costat de tota la gent que ens ha demanat ajuda, perquè
aquesta crisi no solament ha afectat la salut de les persones sinó que també a tota l’activitat econòmica del nostre
poble. Tots els treballadors per compte d’altre se n’han ressentit en les seves butxaques a conseqüència de la pèrdua
de l’activitat econòmica de les empreses en les quals treballen; els treballadors autònoms, un sector molt important
al nostre poble i que en molts casos no han pogut obrir
els seus comerços; i totes les famílies vulnerables, i les
“noves vulnerables”: persones sense dret a la prestació de
l’atur que es trobaven buscant feina i pel confinament s’han
hagut de quedar a casa sense cap ingrés, persones que
esperaven la temporada de l’hostaleria que va des de Setmana Santa fins a setembre, i un llarg etcètera de casos de
gent del nostre poble que ha passat aquests mesos amb
poquíssims recursos econòmics. Per això vam presentar
dues mocions al ple demanant ajudes per contrarestar tots
aquests efectes de la crisi, perquè entenem que l’ajuntament ha d’estar al costat de la gent, i del teixit econòmic
quan s’ho passa malament.

Volem agrair també la feina feta per tots els sanitaris, policia
local, Mossos, protecció civil, bombers, brigada i treballadors
de l’ajuntament que, com sempre, han garantit la seguretat i
salut en tot aquest període.

I, dues bones notícies: S’han finalitzat les obres de millora
de les nostres platges després del temporal Glòria a temps
per a rebre la temporada d’estiu, amb molts trams inclús
millor de com estaven abans, i amb la recuperació de la
platja de l’Estanyet que havia desaparegut. Una feina impecable del Govern Espanyol. Gràcies!. I el passat 29 de
juny es va celebrar l’assemblea municipal del partit on la
nostra regidora i portaveu Neus Sancho, va ser elegida 1a
secretària del PSC d’Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja.
Crec que em queden dos línies per donar-vos ànims a tots
i a totes, ens en sortirem! Sobretot, cuideus moltíssim, cuidem a la nostra gent gran i a la gent que estimem i no baixem la guàrdia.
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No podem obviar tampoc al conjunt del teixit econòmic del municipi. Comerços, restaurants, constructors, pagesos, pescadors...
Empreses, autònoms i treballadors. El motor que fa avançar el
nostre poble. Som conscients que la paral•lització de les seves activitats durant aquest temps els ha suposat un gran greuge que
repercutirà en el funcionament normal del nostre poble.

Creiem que cal felicitar tant a l’equip de govern, com a la resta de
grups que integren la corporació municipal per la voluntat mostrada
i la gran tasca realitzada per fer front a aquesta situació.
Per finalitzar voldríem agrair a Càritas i Creu Roja la implicació
en el dia a dia envers els que més ho necessiten.
Desperta’t, també ha volgut aportar el seu granet de sorra i, com
ja vam manifestar per diferents mitjans, tant el grup municipal com
el nostre regidor vam renunciar a l’assignació econòmica corresponent durant el temps en què ha durat l’estat d’alerta per tal de
destinar-ho a pal•liar els efectes derivats d’aquesta crisi. Com que
legalment no vam poder fer la renúncia i que aquests diners es
destinessin a aquesta finalitat, es van percebre els diners i es va
fer una donació a aquestes dos entitats que, de forma desinteressada, ajuden a qui més ho necessita: Càritas i Creu Roja. El passat dia 6 de juny es va fer l’entrega de la part que havíem percebut
i pròximament se’ls farà una altra entrega.
Fa un any que va començar la legislatura, i des del seu inici Desperta’t ha intentat fer el que ens havíem proposat: treballar pel
poble. Unes vegades ho hem aconseguit i d’altres no, potser per
falta d’experiència que no per falta de voluntat i de treball.
L’Alcalde, en el passat Ple ordinari, ens mencionava que s’ha
de treballar per aconseguir els objectius. El treball és l’eina
principal per assolir l’objectiu de construir un municipi millor.
En el mateix Ple, com també ja havíem apuntat en el butlletí
del mes de març, es va tractar de les ajudes pels aiguats del
temporal Glòria del 2018. Un tema que també fa molts dies que
circula per diferents mitjans de comunicació en un intent de
treure rèdit polític de la desgràcia de moltes famílies.
Desperta’t està al costat dels veïns i veïnes afectats i vetllarem per
tal que el responsable, o responsables, d’aquesta situació assumeixin el seu error i el subsanin de forma immediata per tal que,
finalment, pugui tornar la normalitat a les zones i veïnat afectats.
Alcanar, 5 de juliol de 2020.
DESPERTA’T.

Els grups municipals opinen
Mesures en clau local per fer front a la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19
El passat mes de maig vam presentar una moció amb una bateria de mesures en clau local per donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables del nostre poble.
El nostre municipi no és aliè a esta crisi sanitària, social i
econòmica. Les dades fetes públiques pel Departament de
Treball a data 1 de juny ens mostren que a Alcanar, 299 persones s’han vist afectades per un ERTO i l’atur registrat al
mes de maig al nostre municipi era de 492 persones, per això
insistim en la necessitat d’aprovar estes mesures:
1.- Crear una línia d’ajuts amb una dotació pressupostària
inicial de 50.000 € per a les persones i famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica que han vist agreujada la seua situació a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19.
Amb l’objectiu que puguen fer front a les despeses d’habitatge: lloguers o hipoteques; i també a altres despeses de
l’allotjament habitual i subministraments bàsics com són
l’aigua, l’electricitat o el gas.
2.- Garantir que les famílies rebran el servei de la targeta
moneder de les beques menjador també durant l’època l’estiu en la que no hi ha curs escolar.

Gràcies a vosaltres, els herois i heroïnes del municipi!

Després de tres mesos i una setmana de confinament,
el dissabte 21 de juny, finalitzava l’estat d’alarma. Des
d’aquell dia, es pot viatjar a tot el territori espanyol
sense més limitació de l’ús obligatori de mascareta
quan no es puga garantir la distància de seguretat,
i s’obren les fronteres amb els països de l’espai Schengen. Deixem enrere, doncs, mesos d’incertesa per
encarar una nova etapa protagonitzada per la lliure
mobilitat i la responsabilitat individual.
És en aquest moment, quan hem assolit l’objectiu
d’abaixar substancialment el pic de contagis, quan
hem de recordar amb més claredat la duresa dels
moments viscuts fa tan sols unes setmanes, i la gran
tasca realitzada per les persones que cuidaven de nosaltres i les nostres famílies. És per tots ells i elles: voluntaris i voluntàries, cosidores, policia local, brigada
municipal, serveis sanitaris i els centenars d’herois i

3.- Exonerar, durant tot l’any 2020, la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements
amb finalitat lucrativa.

heroïnes anònims, que cal apel•lar una vegada més a

4.- Bonificar el 50% de la taxa de recollida i tractament de
residus per aquells establiments que han vist reduïts els
seus ingressos arran de la crisi del COVID-19.

final d’aquest malson.

5.- Crear una Mesa sectorial per realitzar de forma coordinada amb el teixit social, comerços, pimes i autònoms un
estudi sobre la situació socioeconòmica del municipi que
permetisca determinar quines són les necessitats de la població, les entitats i les petites empreses per enfocar clarament les noves mesures a implementar.
6.- Derogar la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària
per poder disposar del superàvit i romanent de tresoreria de
l’Ajuntament d’Alcanar.
Estes mesures que proposem han de ser un primer pas amb
la finalitat de destinar més recursos tot afavorint aquells
col•lectius més vulnerables per tal d’acabar amb la pobresa
i l’exclusió social al nostre municipi.
Assemblea local CUP Alcanar – les Cases
Juliol de 2020
Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

la responsabilitat individual de cadascú per fer compatible la recuperació de les nostres vides amb la fase
Per totes aquelles persones que van lluitar incansablement contra l’enemic invisible i per un futur on les
abraçades no esdevinguin excepcionals; ara més que
mai, cal fer aflorar definitivament aquella generositat
que tant ens caracteritza com a poble i aquella sensatesa i solidaritat que ens ha fet sentir orgullosos com
a societat. A Alcanar, les Cases i Alcanar – Platja vam
mantenir un comportament exemplar durant el confinament i tornem a ser un model de civisme i compromís col•lectiu durant la nova normalitat.
Hem fet de la responsabilitat individual un exemple de
convivència col•letiva, que ha esdevingut senyal de la
nostra maduresa com a societat i el millor homenatge
a totes aquelles persones que van vetllar per nosaltres
en els moments més durs. Cuidem-los. Cuidem-nos.
Seguim.
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40 infants i jóvens d’Alcanar i les Cases han
finalitzat el programa Contra l’Exclusió Social
de la Fundació Barça de forma virtual

Des de l’octubre de 2019 fins al maig de

espai on xiquets i xiquetes puguen

ra vegada que participa en aquest pro-

2020, quaranta infants i jóvens del mu-

desenvolupar valors com el compro-

nicipi d’entre 10 i 16 anys han participat

mís, l’esforç, el respecte, el treball en

grama i que està desitjant que arribe el

en el programa Contra l’Exclusió Social,

equip, la humilitat i l’ambició, així com

de la Fundació Barça i amb la metodo-

promoure la igualtat de gènere.

logia FutbolNet, en què s’ha treballat la

divendres per a anar-hi: “És l’activitat
extraescolar que més li agrada”. I
afig que, a diferència d’altres esports,
en aquest la competència no existeix:

inclusió social a través de l’esport.

“Les normes les estableixen els mateixos participants. Després realit-

El programa va començar a les ins-

zen la valoració conjunta i analitzen

tal·lacions de l’Escola Joan Baptista

si les han complert o no. Es tracta

Serra, però, després d’interrompre’s

d’un nou concepte de joc. La valo-

abruptament al març a causa de la
pandèmia de covid-19, els últims me-

ració que en faig és molt positiva i

sos s’ha dut a terme virtualment.

espero que tingue continuïtat”.

Els mesos de març, abril i maig, de
forma puntual, els divendres de 5 a 7
de la tarda, la majoria de participants
s’ha connectat a les sessions a través
d’una plataforma virtual. D’aquesta
manera, s’han pogut fer sessions plenes de reptes i jocs cooperatius, a partir de les propostes de l’alumnat i dels
materials que tenien a casa, mantenint
la metodologia de FutbolNet.
A més, els xics i xiques han pogut
estar en contacte entre ells i també

Segona edició del programa Contra
l’Exclusió Social a Alcanar
La primera vegada que es va dur a
terme el programa educatiu de la Fundació Barça a Alcanar va ser la temporada 2017-2018 i a l’octubre de 2019
es va tornar a emprendre. Enguany hi
han participat un total de 15 nois i 25
noies, d’Alcanar i les Cases. L’equip

ribel Ramon, respectivament, els quals
duen a terme conjuntament les tasques
de coordinació. En aquest sentit, Bort ha
destacat la importància de combinar esport i valors: “El programa Contra l’Exclusió Social de la Fundació Barça és
un dels objectius que ens hem mar-

(mestra de Magisteri) i Ricard Fuster

programa permet accedir a l’esport a

els ha animat a seguir les sessions

ta amb la col·laboració de les entitats

telemàtiques i els ha ofert un espai

i que treballa estretament amb l’equip

d’acompanyament socioemocional a

de Serveis Socials del municipi.

través del joc, els hàbits i les rutines

Cal destacar també el contacte amb
les famílies com un dels eixos més importants en les relacions dels coordi-

El programa educatiu de la Funda-

nadors amb altres agents. Sílvia expli-

ció Barça té l’objectiu de crear un

ca que son fill, de 12 anys, és la prime-
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cial, encapçalades per Jordi Bort i Ma-

cat des de l’equip de govern. Aquest

(coordinador del projecte), que comp-

dures del confinament.

per les regidories d’Esport i d’Acció So-

educatiu està format per Maria Queralt

amb els seus educadors, la qual cosa

de treball durant les setmanes més

FutbolNet és una iniciativa impulsada

joves que tenen risc d’exclusió social
i que en molts casos tenen dificultat
d’accés a altres tipus de pràctiques
esportives. D’aquesta manera, accedeixen a nous espais de sociabilització on es treballen valors que són
clau per al seu desenvolupament. No
es pretén formar bons esportistes,
sinó millors persones”.

Vida local
Per la seua banda, la regidora Maribel

i l’activitat física com a eines de re-

Ramon, s’ha mostrat contenta que

flexió i agents de canvi per a millorar

s’hagen pogut traslladar les sessions

la vida dels infants i jóvens i fomen-

a l’entorn virtual i ha explicat que “amb

tar la inclusió dels que es troben en

el joc, els infants i joves que hi partici-

els infants i jóvens, i, especialment,

volupament de valors socials. Cada

al, no poden exercir de forma plena i

és clau per a l´èxit. Hi ha un objectiu

participar en l’esport. Això es tradueix

port, la qual cosa el fa atractiu per als

tant, afecta el seu desenvolupament i

aquest programa, a través de l´esport i

contextos vulnerables. Avui en dia,

pen fan un treball en equip de desen-

els que estan en risc d’exclusió soci-

jornada acaba amb la reflexió i això

en igualtat de condicions el seu dret a

social clar, canalitzat a través de l´es-

en una reducció d’oportunitats i, per

participants. No hi ha competitivitat.

la seva educació.

És un treball conjunt on no es tracta
de guanyar o perdre, sinó que tothom
s´emporta una recompensa enorme”.

FutbolNet, una metodologia d’educació en valors a través de l’esport

Des de la Fundació Barça es fa servir
l’esport com una eina de promoció
de la inclusió, que associa l’esport a
una educació integral i al canvi social i d’actituds, basat en la igualtat i la
democràcia, en què la diversitat és un

participació. Amb les sessions de la
metodologia FutbolNet a Catalunya
es vol contribuir a la igualtat d’oportunitats d’infants i jóvens a partir de tres
fites: fomentar la creació de vincles,
facilitar l’adquisició i desenvolupament de competències i habilitats so-

.

FutbolNet és una metodologia d’in-

valor que cohesiona el grup i ofereix

cioemocionals, i reduir factors de risc

tervenció social que utilitza el futbol

més possibilitats d’aprenentatge i

i desprotecció dels infants i jóvens

L’institut d’Alcanar impartirà el cicle formatiu
de grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So
El Departament d’Educació de la Genera-

Sénia. I el segon acord, a escala local, s’ha

només una oferta en clau local, malgrat

litat de Catalunya el curs vinent implantarà

fet entre l’Ajuntament d’Alcanar i els Ser-

a l’Institut Sòl-de-Riu, d’Alcanar, el cicle

veis Territorials d’Educació a les Terres de

la gran benvinguda que li donem, sinó

formatiu de grau mitjà de Vídeo, Discjò-

l’Ebre per a facilitar l’ús d’instal·lacions mu-

quei i So, de la família professional d’imat-

nicipals i col·laborar en l’adquisició d’equi-

ge i so. S’iniciarà d’aquesta manera una

pament dels estudis professionals.

branca d’estudis professionals fins ara

Maribel Ramon, regidora d’Educació de

inexistent a les Terres de l’Ebre.
Aquesta implantació és fruit de dos importants acords polítics de cooperació amb
altres administracions. Un primer acord de
col·laboració en l’àmbit general s’ha establert amb la Conselleria d’Ensenyament de

l’Ajuntament d’Alcanar, explica, fent referència al projecte educatiu de ciutat, que
des del consistori s’espera que “la implantació d’aquesta oferta formativa permeta contribuir tecnològicament i generar
projectes conjunts enriquidors en l’àm-

que, sobretot, és una oferta en clau comarcal del Montsià, territorial en l’àmbit
ebrenc, i també oberta a tots els municipis propers de les Terres del Sénia”.
“Agraint la confiança de la Direcció Territorial d’Educació per facilitar aquest
acord, posem el nostre poble a disposició de tots per a col·laborar amb l’Institut Sòl-de-Riu i fer que aquest siga un
projecte d’èxit i de futur per a la nostra

bit de la producció musical amb l’Escola

joventut”, conclou l’alcalde.

i coordinar l’oferta territorial d’estudis de

Municipal de Música d’Alcanar”.

La inscripció al cicle es va fer durant el

formació professional en el marc dels mu-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, remarca que

mes de juny i a principis de setembre es

nicipis de la Mancomunitat de la Taula del

“som molt conscients que aquesta no és

farà la matrícula

la Generalitat Valenciana, per tal d’impulsar

.
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Tauler d’anuncis
ATENCIÓ TELEMÀTICA DE LA SÍNDICA DE
GREUGES
Durant la fase de represa i fins a nou avís, la síndica de
greuges del municipi, Rosa Raga, farà atenció de forma telemàtica. La síndica està a disposició de la ciutadania el
dimecres al matí de 10 a 13 h i el dijous a la tarda de 16.30
a 18.30 h.
S’hi pot contactar per telèfon (674 99 66 45) i per correu
electrònic (sindic@alcanar.cat). També es pot concertar de
fer una cita telemàtica per videotelefonada.

AMPLIACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER
FER FRONT A LA COVID-19
A causa de l’estat d’alarma causat per la pandèmia de covid-19, l’Ajuntament d’Alcanar ha ajornat els terminis del
calendari del contribuent 2020 per al cobrament dels tributs

que s’han de pagar al llarg de l’any. Aquesta pròrroga pretén

ajudar les famílies i el teixit econòmic del municipi, afavorint
que tinguen la màxima liquiditat possible per a fer front a la
crisi generada pel coronavirus.

En aquest sentit, després del tancament temporal a causa

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19 PER A UNA PLATJA SEGURA

de l’estat d’alarma per la covid-19, l’oficina de BASE ha re-

La temporada de platja coincideix enguany amb la fase de

servei de cita prèvia. Tota la informació està disponible al

sures que permetran a la ciutadania poder gaudir de la platja

.

activat l’atenció presencial als ciutadans a través del nou

represa. Per aquest motiu, s’han establert una sèrie de me-

web de BASE.

garantint la seguretat i la salut de tothom. Consulta-les!
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Àngel Gimeno Gil

Ara fa...
del 1935 a l’exposició del Saló del Cartell contra la Guerra, que és la primera exposició en
públic, i més tard a la Sala Barcino. Val a dir
que en este període també va fer, com hem dit
ans, treballs cinematogràfics, amb la creació
d’escenaris per a les pel·lícules dels Estudis
Orphea Films, que tenien els platós a Montjuïc.
Ja durant la contesa va anar perfilant el seu
vessant paisatgista —tot i que també va fer
natures mortes—, molt pròxim al realisme
francès i el postimpressionisme. Va ser reconegut especialment per les seues marines,
algunes de les Cases. El 1937 va participar en
una exposició per a l’Auxili Social al Front, en
què es va subhastar un quadre seu a Mèxic.
Però, sens dubte, el període més creatiu, ple i
important del recorregut de n’Àngel Gimeno fou

1. Àngel Gimeno els darrers anys de la seua vida. 2. Antoni Clavé (esquerra) i Àngel Gimeno (dreta) als Carnavals de Barcelona, 1934. 3. Portada de l’opuscle de l’exposició antològica del 1976. ‘Autoretrat’, ca.1938.
4. ‘Barques i veles’. Oli sobre llenç, 1942.

el comprès entre el 1939 i el 1952. Va exposar

Al carrer del Mestre Pedrell, 23, va nàixer el 27

i, especialment, Antoni Clavé. Va xalar en

de gener del 1910 n’Àngel Gimeno Gil, fill d’Àn-

aquella Barcelona en ple auge per l’Exposició

desembre del 1939 i el 5 de gener del 1940, i va

gel Gimeno Subirats i de Trinitat Gil Boria. Son

Universal del 1929, com demostra el fet que

pare venia d’una família de basters que fabrica-

convidés alguns amics del poble a visitar-lo.

ven estirandes, ventreres, corretges i altres ar-

Hi anaren, entre d’altres, els germans Víctor

reus per als matxos, cosa que valgué a la família

i Llàtzer Reverter, n’Andreu Ulldemolins i en

el malnom de Corretgera. Sa mare, en canvi,

Trinitari Fabregat. En aquells anys era un jove

pervenia d’una família benestant, els Agápitos.

fornit, de quasi metre setanta, amb bigot i pèl

La tragèdia prompte va sacsejar la vida

llepat, amant de les arts i jove de cor.

d’ambdós Àngels: el 2 d’agost del 1913 mo-

A partir de llavors, la seua vida resta convul-

ria la segona filla del matrimoni, la Maria. I
tres anys més tard ho feia la mare, la Trinitat,
amb només trenta anys.
El jove Àngel va excel·lir prompte com a dibuixant. Tenia gràcia i traç, i amb escassos quinze anys es traslladava a Barcelona on, afillat
per una cosina de son pare, la Júlia Gimeno
Gascui, i el seu espòs, l’Antoni Gascón Bielsa,
a qui a ço l’Àngel es referien amb l’apel·latiu
afectuós de “l’oncle”, va començar a pintar

sa pels esdeveniments que la història prepara: l’adveniment de la Segona República, que
gaudí entre platós de cinema, la crua Guerra
Civil, en què fou mobilitzat, i els primers anys

per primera vegada en solitari després de la
guerra a les Galeries Laietanes, entre el 22 de
fer freqüents escapades al poble, a Mallorca i als
Pirineus per a pintar alguns dels seus paisatges.
A finals del mateix 1940 comença a exposar a
les Galeries Augustes, una de les més importants de la Ciutat Comtal, que va anar alternant
anualment amb La Pinacoteca, al passeig de
Gràcia, que entre el 1941 i el 1952 també va
acollir exposicions seues. Seguidament, va presentar la seua obra a València, a la Sala Prat, i a
Tortosa, al Centre del Comerç, el 1949. Pòstumament, pel març del 1976 es va fer un recull
antològic de la seua obra al Reial Círcol Artístic
de Barcelona, que va tindre molt bon acolliment

del règim, quan es casa amb la Carme Bobes,

si ho jutgem per les cròniques del moment.

de la unió amb la qual naixeran quatre fills:

La seua darrera etapa la va passar a Alca-

n’Albert, la Rosa, la Nuri i la M. Àngels. L’any

nar, amb sa família (la dona, els quatre fills, el

1952 moria l’Antoni Gascón, l’oncle de n’Àn-

pare i les dues tietes fadrines), amb la terra i

gel, i li deixava La Xamosa, la casa de la parti-

la caça, una altra de les seues passions. Amb

da del Mas d’en Galés. Ell venia a viure-hi junt

tot, encara va tindre temps per a dissenyar i

amb la seua família. Allí mateix hi moriria, un 23

executar la Capella del Santíssim —conegu-

millorar la seua tècnica i conèixer la pintura.

d’agost del 1959. Fou enterrat (i hi és) al poble.

da al poble com el Sagrari—, entre l’estiu del

Però no volia quedar-se amb això. Així que

Però este article quedaria coix si no parléssem,

1958 i la primavera següent. Un gest més del

pel setembre del 1926 va inscriure’s a l’Escola

clar, de la seua obra. Dividida en quatre perí-

d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts, coneguda

odes segons la temàtica, podem dir que des

Esperem que no caiga en oblit.

com la Llotja, on romangué fins al 1933. Va

del 1932 fins al 1936 té un catàleg en què pre-

Expressem un agraïment especial pel fill de

fer amistat íntima amb persones com Ramon

domina el cartellisme, impulsat durant aquells

n’Àngel, Albert Gimeno Bobes, per tota la

Martí, Salvador Ortiga, Josep Puigdengolas

anys per la Generalitat, amb mostres com la

informació que ens ha fornit de son pare

com a decorador, fet que li va permetre de

tot lloable que va fer pel seu estimat poble.

.
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Feliç 175è aniversari, Banda Municipal de Música d’Alcanar!
El 3 de juny de 1845, l’escultor canareu Miquel Gisbert rebia de les mans
de la reina Isabel II de Borbó, al seu
pas pel municipi, uns instruments de
música com a reconeixement per un
treball que l’artista havia fet per a la
reialesa. Fruit d’aquesta trobada, fa
175 anys, va nàixer la banda més
antiga de Catalunya: la Banda Municipal de Música d’Alcanar, tot i que
alguns documents anteriors ja parlaven de l’existència d’una agrupació
musical el 1835.
Sens dubte, el millor regal d’aquesta
efemèride és l’atorgament de la Creu de
Sant Jordi per part de la Generalitat de
Catalunya en reconeixement dels 175
anys de servei incondicional a la cultura
i per la seua labor en la conservació del
patrimoni musical del nostre país.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, destaca
que “la banda amb més tradició de
Catalunya configura un patrimoni
immaterial de valor incalculable per
a Alcanar i el conjunt del país”. I recorda que tots aquests anys d’història “no haurien estat possibles sense el sentiment que caracteritza els
músics i els seus familiars, el públic
i els diferents directors”.
Efectivament, des d’aquell 3 de juny
s’han succeït els directors, músics i
espectadors d’una banda que ha sabut evolucionar i que ara està totalment consolidada. “Avui, malgrat la
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crisi actual causada per la covid-19,
l’entitat afronta amb il·lusió la celebració del 175è aniversari, que es
portarà a terme quan les condicions
sanitàries ho permeten”, explica el
seu director, Pascual Arnau.

Una mica d’història

Actualment, la Banda Municipal està
formada per 68 dones i 41 hòmens
amants de la música, d’una mitjana
d’edat de 20 anys, però l’entitat també
té una banda juvenil formada per 70
músics i una banda infantil de 30 músics més, fruit de l’ensenyament musical que ofereix l’Escola Municipal de
Música d’Alcanar. En aquest context,
l’objectiu de la Banda és promoure la
cultura musical dins i fora del terme
municipal d’Alcanar, i amenitzar els
actes festius, oficials i culturals. I és
que, a pur de temps, ha esdevingut un
important òrgan de cohesió social i un
motor culturitzador del municipi.

generacions de músics. Miquel Gisbert,

La Banda Municipal d’Alcanar és l’encarregada d’amenitzar els actes festius del municipi i d’organitzar anualment el Concert de Primavera, el
Concert d’Estiu que se celebra a les
Cases d’Alcanar, el Festival de Bandes a les Festes del Remei i el concert
tradicional de Santa Cecília. A més,
la Banda forma part de la Federació
Catalana de Societats Musicals, per
la qual cosa participa cada any en
trobades musicals, concerts i altres
actuacions musicals.

Han sigut diversos els directors que, al
capdavant de la Banda, han ensenyat

cultura i disciplina musical als seus
membres. Qui va obrir el camí va ser

la família Gisbert, a través de diverses
descendent dels primers fundadors i

batle d’Alcanar, a la dècada dels setanta del segle XIX va estructurar la forma-

ció i la va dotar d’uniformes, a més de
batejar-la com a Banda Municipal. La

vinculava així amb l’Ajuntament i li garantia la dotació de recursos.

A la saga dels Gisbert la va succeir
la família Vallés, i després el director
Codorniu, el director Frías, el director

Julio Castell, el director José Quiles
Simón, el director Rafael Bardissa…
fins a arribar a l’actual: Pascual Arnau

Beltran. Els reptes d’aquests directors han estat diversos des dels seus

inicis, passant per l’època de la Renaixença cultural i els temps més durs

de la dictadura i la posterior Transició,
fins al moment actual.

b

Cultura
Ricard Reverter, coordinador de la
Comissió del 175è Aniversari, recorda dos fites molt importants de la
banda en els seus inicis: “El 1890 va
participar en el primer certamen de
bandes que es va fer a Vinaròs i el
1911 organitzava a Alcanar un concert d’homenatge al músic Felip
Pedrell, un acte molt significatiu en
aquell moment històric”.
Altres fets destacats són la participació en el Concurs d’Interpretació de
Bandes de Música, l’any 1983, que
organitzava Televisión Española a
través del programa Gente joven, tota
una aventura musical i personal per
als membres de la Banda.
Deu anys després, la Banda celebrava
el 150è aniversari amb un concert a
Alcanar amb músics i exmúsics. I tant
l’any 2006 com el 2012 va participar
en sengles concerts a l’Auditori de
Barcelona en el marc del V i XI Festival
de Bandes de Música Catalanes.
“Però, sens dubte, l’acte més rellevant de la història de la formació ha estat participar en el 128è
Certamen Internacional de Bandes
de Música Ciutat de València, l’any
2014, de la mà del director Pascual. L’accés està molt restringit perquè s’han de complir uns criteris
de qualitat i de nombre de músics
molt estrictes”, destaca Reverter.
La Banda també ha celebrat intercanvis internacionals per a conèixer
la manera d’actuar d’altres organitzacions. Un dels primers que es data
fou l’any 1989 amb la banda italiana
Complesso Bandistico Fornovese, de

d
c.-

c

la banda amb més tradició de Catalunya
configura un patrimoni immaterial de valor
incalculable per a Alcanar i el conjunt del país
Fornovo di Taro. Més tard, el 2003,

la Banda es va desplaçar a Alcácer
do Sal (Portugal) per a tocar amb la
Sociedade Filarmonica Matos Galam-

ba. L’any 2009 va viatjar al municipi
occità de Bordèras de Tarba (Bor-

dères-sur-l’Échez, en francès) per a
actuar amb la seua formació, mentre

que l’any 2014 l’agrupació italiana
Concerto d’Armonia Valtaro va venir

a Alcanar per a participar en el seu
Festival de Bandes de Música.

varra per a tocar amb la Banda de
Música de Cortes.
Entre els premis aconseguits per la
Banda que consten documentats hi
ha el concurs Alarde Musical d’interpretació de pasdobles que es va celebrar a Vinaròs l’any 1951. La formació, que competia amb altres bandes
de la comarca i del nord del País Valencià, va quedar en primera posició.
Més recentment, destaca el segon

La banda d’Alcanar també ha fet

premi de segona secció que la Ban-

nyol. El 2007 es va desplaçar fins

Certamen Internacional de Bandes de

fermins amb la Banda de Música

també va participar en el Concurs de

per a tocar amb la Banda de Mú-

Internacional de Bandes de Música

dos anys més tard, tornava a Na-

el segon premi

intercanvis arreu de l’Estat espa-

da va rebre, l’abril del 2009, en el III

a Navarra per a assistir als sant-

Música Vila de la Sénia. I fa tres anys

Tafallesa. El 2014 va anar a Toledo

Bandes Simfòniques del XIV Festival

sica Santa Cecília de Dosbarrios i,

de Lleida Fem Banda, on va guanyar

.

a.- La Banda Municipal de Música d’Alcanar actual. b.- 1951. BMMA al Concurs “Alarde Musical” a
Vinaròs, desfilant amb el pasdoble “Los cadetes de Brabante”, abans d’interpretar “El Huérfano” ,
premiats amb 200 pessetes, amb el Dr. Julio Castell. c.- 1985 Programa “Gente Joven” de RTVE (Madrid). Interpretant el pasdoble Higinio Medina Pérez del Dr. José Quiles. d.- Dia del Remei de 1911, a
l’ermita. A la part central inferior, d’esquena, el director J. Bautista Ferré.
Imatges: (C) Ricard Reverter - Banda Municipal de Música d’Alcanar.
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Cultura
La Biblioteca Trinitari Fabregat
d’Alcanar fa 25 anys
Al maig es van complir 25 anys de la inaugura-

acudeixen a llegir el diari o revistes, connectar-se

Així mateix, recorda que les dues biblioteques

ció de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Tot i ocu-

a internet, triar pel·lícules o compactes musicals,

par un edifici menut, l’any 1995 la biblioteca va

buscar faena, aprendre idiomes... fins a les famílies

són equipaments municipals: “Vull agrair, no

ser rebuda amb molta il·lusió per la ciutadania.

que comencen a familiaritzar els fills menuts amb

Pocs mesos després, aquest entusiasme es va

l’imaginari dels contes, a través de les innombra-

materialitzar en més de 800 carnets de soci.

bles activitats infantils que s’hi organitzen.

Amb un fons de 10.000 volums, de seguida va

Tal com explica Joan Roig, alcalde d’Alcanar,

saber donar resposta a les necessitats culturals, educatives i recreatives de la població.
Dos anys més tard, la biblioteca va entrar a formar

“la biblioteca s’ha convertit en el cor cultu-

ral del nostre poble, que batega ben fort per
a fer-nos arribar el coneixement, l’aprenen-

part de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat

tatge i la màgia de les paraules”. El batle té

de Catalunya i del Sistema de Lectura Pública de

unes paraules d’agraïment al seu equip tècnic:

Catalunya. La bona acollida per part dels usuaris
i usuàries va fer que en pocs anys fos necessari i
imprescindible ampliar-la, de manera que el novembre de 2009 va tenir lloc la inauguració del

“Arribem al quart de segle amb una salut de
ferro gràcies a les nostres bibliotecàries.

Faig públic aquest agraïment a totes elles
i als més de set mil socis que refermen el

nou edifici, de més de 900 metres quadrats. Una

propòsit d’un Alcanar amant de la cultura”.

nova biblioteca que va suposar una millora im-

Per la seua banda, Pietat Subirats, directora de

portant per als usuaris, que actualment alberga
un fons de 51.971 volums i que té 7.024 socis.
Han estat 25 anys plens de llibres, cultura, activitats
i, sobretot, persones. Des dels xiquets més menuts
fins als iaios i iaies. Des dels alumnes més jóvens
que hi van a fer deures fins als universitaris que hi
fan tasques de recerca. Des dels usuaris que hi

la biblioteca, afig que “no puc més que felici-

tar el poble d’Alcanar per haver aconseguit
dos equipaments culturals potents i acces-

com a responsable dels equipaments, sinó
com a ciutadana d’aquest poble, l’aposta
política ferma del govern local per garantir un servei bibliotecari modern i d’acord
amb les necessitats de la nostra població.
Finalment, tot això no tindria sentit sense la
confiança dels nostres usuaris. És un plaer
poder treballar per a tots ells i elles”.
L’atzar ha volgut que el vint-i-cinquè aniversari
de la Biblioteca Trinitari Fabregat coincidisca
amb l’estat d’alarma per la pandèmia de Covid-19. Des de la biblioteca municipal es considera que tot aquest temps viscut mereix una
celebració especial. És per això que han decidit ajornar-la per a més avant, quan la situació
del país permeta de fer-la tal com es mereix.
No obstant això, per tal que aquesta efemèri-

sibles, que compleixen la missió de les bi-

de no passe de llarg, la Regidoria de Cultura

l’accés a la cultura, al lleure i a la societat

morativa d’aquest aniversari, per a portar els

.

blioteques del segle XXI: garantir a tothom

obsequiarà cada soci amb una bossa comme-

de la informació en igualtat d’oportunitats”.

llibres, tant de préstec com de devolució

Recomanacions literàries
01

Germans

Rocío Bonilla

Editorial: Animallibres
La relació entre germans sempre ha estat complicada, passant de l’agonia de suportar-se mútuament a
l’amor incondicional i l’admiració més profunda. Rocío Bonilla, autora del text i de les il·lustracions, ha captat
aquest amor ambivalent en l’il·lustrat Germans, un conte tendre i divertit en què podem copsar —segons per
la banda que iniciem la lectura— la visió de la germana gran envers son germà menut o la del germà menut
envers sa germana gran, amb un gir final que ens arranca un somriure. Un llibre que no només treballa els
sentiments i la intel·ligència emocional dels més petits, sinó també el prisma des del qual es veu el món, la
idea de l’altre com a espill d’un mateix i l’empatia.
Germans és un conte recomanat per a llegir en família i a l’escola, tant si els xiquets tenen germans com si
no —ideal per a quan hi ha baralles entre xiquets o està en camí un germà nou.
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02

La teva ombra
Jordi Nopca

Editorial: Edicions Proa
Les vides dels dos germans que protagonitzen La teva ombra transcorren en paral·lel, ara com dos rius, ara com dos cotxes en sentit contrari. L’estiu del 2010, en Pere, de vint-i-cinc anys, que viu a Barcelona
amb els pares, es distrau amb la música electrònica, el projecte d’una
pàgina web de lleure i cultura, i les trobades sexuals amb la Kate, una
violinista anglesa enigmàtica. Però no aconsegueix llevar-se del cap la
seua ex-xicota, la Laura. Mentrestant, el seu germà gran, en Joan, un
lector voraç que fa de mestre de primària, porta una vida secreta que
l’afectarà de ple.
La teva ombra és una novel·la ambiciosa sobre la identitat personal en
els nostres dies, que combina de manera brillant el drama i la ironia.
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escolta-la!

107.5 FM

Joan Gil: “La fotografia és una forma de vida”
Talent, passió i molta dedicació. Aquestes

D’on et naix la vocació per la fotografia?

en concursos com en exposicions, m’han om-

han estat les claus que han convertit Joan

Del meu pare, que en va ser un gran aficionat.

plert de satisfacció.

Des de ben menut, sempre vaig viure molt de

Què t’espenteja a viatjar a tants de països

Gil (1955) en un prestigiós fotògraf, tant en
l’àmbit nacional com en l’internacional. Al
llarg de la seua llarga carrera professional ha
anat acumulant nombrosos premis i distincions arreu del món. En l’àmbit nacional, els
Premis Lux són els més prestigiosos i elegeixen els millors fotògrafs professionals de l’any.
En la darrera edició, del 2019, Joan ha estat
el guanyador per excel·lència. Concretament
ha obtingut tres Lux: or, argent i bronze en la
categoria Paisatge i Natura, amb les instantànies «Fangar Bay», «Atalaya» y «Guardaespaldas». També ha guanyat el Lux d’argent

prop la seua passió per la fotografia. Gràcies

amb el teu equip fotogràfic?

a ell vaig tenir l’oportunitat de familiaritzar-me

Em motiva conèixer llocs nous per a aconseguir

amb la càmera. Em va saber transmetre el seu
entusiasme i sempre l’he portat dins meu. No
obstant això, per qüestions laborals, vaig començar a dedicar-m’hi professionalment molt
més tard del que m’hauria agradat.
Et recordes de la teua primera càmera?
Tinc algunes fotografies de menut fent fotos
amb càmeres del meu pare. Però la primera
que vaig tenir es deia Negra. Ara mateix no

aquelles fotografies que encara no tinc però que
ja havia imaginat. En ocasions, fins i tot he repetit viatge a indrets que m’han impressionat especialment, com és el cas de les illes Malvines.
No obstant això, repetir aquests destins i viatjar
molt no sempre és garantia d’èxit. Prèviament,
cal tenir una idea clara d’allò que busques i
comptar també amb el factor sort.
Un esperit aventurer com tu, com ha viscut

recordo de quina marca era.

el confinament?

amb l’obra «In tempo».

Què suposa per a tu la fotografia?

El meu confinament ha estat més llarg que el de

Què suposen per a tu els nombrosos re-

En el meu cas és una forma de vida. M’adono

en la categoria Arquitectura i Interiorisme,

coneixements i premis nacionals i internacionals que has rebut al llarg de la teua
carrera professional?
És una gran satisfacció personal veure
reconeguda la meua feina, i també tot l’esforç

que tot té relació i gira al voltant de la fotografia. És un treball, una afició, un no parar
d’investigar. Tot plegat em proporciona una
gran satisfacció i una enorme sensació de realització personal.

la majoria. El dia 4 de març vaig tornar d’un viatge
a Fuerteventura i em vaig tancar uns quants dies
al meu estudi perquè tenia molta feina d’edició.
Entretant es va declarar l’estat d’emergència i,
com que soc diabètic, em vaig voler protegir i no
vaig tornar a sortir de casa fins a finals del mes
de maig. Durant tot aquest temps, no he fet ni

que moltes vegades comporta la realització

Què és el que més t’agrada fotografiar?

de determinats projectes.

La natura sempre ha estat el meu tema pre-

publicar una foto diària a través de les xarxes so-

De tots els premis rebuts fins ara, quin té

ferit. Possiblement motivat per la proximitat a

cials. Al mes de juny vaig començar a sortir amb

un significat més especial?

un espai tan singular i espectacular com és

la càmera al coll i a gaudir de les tardes al Delta.

Fins al moment, els premis Lux 2019 són els que
m’han omplert de goig, ja que vaig obtenir les

el delta de l’Ebre. També m’interessa molt la
fotografia de viatge i últimament estic molt

una sola foto, però he recorregut a l’arxiu per a

I quin és el teu pròxim projecte?

posat en el retrat d’estudi.

Sempre estic treballant en diversos projectes

De quin dels teus projectes et sents més

alhora, que vaig completant a mesura que

En els 27 anys d’història d’aquests premis, mai

orgullós?

van sortint les imatges fins que els dono per

s’havia donat el cas que un mateix autor acon-

Orgullós m’hi sento de tots, però destacaria

finalitzats. Possiblement, el pròxim serà la sè-

seguís el tres premis d’una mateixa categoria.

especialment la sèrie “Bèsties marines”. Els

rie “Bèsties de fum”, un treball que confio que

Així que la meua satisfacció ha estat immensa.

premis i reconeixements que ha obtingut, tant

agrade tant o més que tots els anteriors

distincions d’or, plata i bronze en la categoria
de Natura, i plata en la categoria d’Arquitectura.

.

