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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Alcanar...........................977 732 013
Oficina Municipal de Turisme...............977 737 639
Policia Local d’Alcanar.........................977 732 144
Biblioteca Trinitari Fabregat.................977 732 464
Biblioteca de les Cases d’Alcanar.......977 737 763
Deixalleria Municipal............................977 707 045
Cementeri Municipal............................646 203 483
CAP d’Alcanar.....................................977 731 932
CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106
Ermita del Remei..................................977 730 472

HORARI
AJUNTAMENT

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

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

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

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

Del 26 de juliol a l’1 d’agost
7 d’agost al matí
Del 23 al 29 d’agost
Del 6 al 12 de setembre

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

24 de juliol al matlí
Del 9 al 15 d’agost
21 d’agost al matí
Del 30 d’agost al 5 de setembre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Editorial
Tolerància zero
a l’incivisme
Malauradament l’incivisme no s’atura. Aquest mes de juliol uns brètols han
cremat una part de la tanca del parc de la plaça dels Països Catalans i han
destrossat gairebé tot el paviment continu de goma de cautxú de les zones
dels jocs, entre altres desperfectes.
Les obres d’arranjament del paviment de formigó i la instal·lació del cautxú
reciclat a les zones dels jocs que es van portar a terme l’any 2018 van suposar una inversió de més d’11.000 euros, procedents de fons propis municipals, és a dir, de tots els veïns i veïnes d’Alcanar. Ara, arran d’aquest acte
incívic, s’hi hauran d’afegir les despeses per la neteja i reparació.
L’Ajuntament expressa el seu ferm rebuig d’aquests actes vandàlics, fets
amb mala fe i covardia, que causen un dany a la població en general, ja que
comporten una despesa afegida per a les arques municipals, i, en especial,
a les persones usuàries d’aquest equipament.
La Policia Local d’Alcanar ja ha obert la investigació per a trobar els autors
d’aquest acte vandàlic i demana la col·laboració ciutadana. Aquests fets
greus se sumen al vandalisme que de forma recurrent pateixen altres parcs i
espais municipals. Tolerància zero a les conductes delictives i incíviques..

Del 19 al 25 de juliol
Del 2 al 8 i del 16 al 22 d’agost

Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/Trafalgar, 44 les Cases d’Alcanar

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.
Edició: Ajuntament d’Alcanar
Direcció: Joan Roig Castell
Coordinació: Laura Sancho Torné
(comunicacions@alcanar.cat)
Redacció: Laura Sancho Torné i Tere Lange Ebri
Assessorament lingüístic: Joan Fibla Sancho (joanfiblas@gmail.com)
Col·laboradors: Jordi Sancho Parra (“D’on ve este malnom?”),
Roger Carbó Calzada, Oscar Rosal Gamarra (“Mirades al comerç”),
Susana Gisbert Accensi, Míriam Gavaldà Chimeno, Alcanar Ràdio i
Biblioteca Trinitari Fabregat.
Fotografia de la portada: Sistema Binari
Maquetació: Estudi Taller À
Impressió: Gràfiques Foix, SL
Depòsit legal: T-548-1977
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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!

?

A principis de juliol el jovent del municipi, amb el suport de l’artista Lara Gombau, ha creat un mural artístic al Casal Jove d’Alcanar que representa un engranatge i que reflecteix també les
seues expressions emocionals. Gràcies a tots i totes per formar
part d’aquest projecte que de ben segur serà testimoni de moltes fites juvenils!

Fa uns dies, la zona infantil del parc de la plaça Lluís Companys
d’Alcanar va aparèixer pintada i bruta, just uns dies després que
la Brigada Municipal d’Obres i Serveis haguera netejat la zona
pel mateix tipus de comportament incívic. La mala educació i
la manca de respecte pels espais públics poden tenir sancions.
Per això, la Policia Local demana la col·laboració ciutadana.

D’on ve este malnom?
Moreno
Hem dit alguna vegada que una característica física dona peu al malnom. Este cas, a més, ha cristal·litzat en
un topònim cèlebre al nostre poble, que segur que tothom reconeix.
Després de la guerra, en un edifici al colze de la plaça del Generalísimo, els germans Ramón i José Vila
Beltrán tenien una barberia i una taverna, respectivament. Tots dos hi feien la seua faena amb la parròquia
pròpia, força nombrosa. José era força bru: tenia una pell fosca, semblant als avantpassats andalusins, que
s’accentuava després d’anar a pescar o al camp, en tocar-li una mica el sol.
A la taverna, que després va passar a ser cafè, ses filles li van voler posar “Bar Vila”. Prompte van començar a arribar les cartes i els missatges, però, al bar del moreno. L’aparença bruna de José va passar així a denominar tota
la prole, el seu lloc de faena i, fins i tot, el seu emplaçament. Ja ho veieu, este serà un malnom difícil d’oblidar...
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amb maquinària pesant per a arranjar

Una temporada d’estiu
amb reconeixements a la
qualitat de les platges i
nous serveis per als usuaris

les diferents platges, així com per a la
instal·lació de les dutxes i passarel·les
i la senyalització perquè les platges
estiguen en les millors condicions”.

Bot també ha agraït la implicació “dels

diferents departaments de l’Ajuntament que han treballat en la posada
a punt així com en la campanya Cata-

lunya Clean Up Challenge per a portar
a terme accions que permeten tenir
la platja lliure de plàstics”. Bort ha

anunciat que abans de l’acabament de
La temporada 2021 de platges s’ha en-

Servei nou de socorrisme al

cetat al terme municipal d’Alcanar amb la

Maricel i la Martinenca

vint-i-setena Bandera Blava onejant a la
platja de les Cases-Marjal, i també amb
els reconeixements de Sender Blau i Platges Verges. A més, el Programa de vigilància i informació de l’Agència Catalana
de l’Aigua ha tornat a qualificar les aigües
de bany del nostre municipi com a excel·
lents per la seua qualitat sanitària.
També hi ha hagut altres novetats respecte a l’any anterior, com el retorn del
servei de dutxes a les platges de Bandera
Blava de les Cases-Marjal, Maricel i Martinenca, després que l’any passat, davant
la covid-19, s’anul·lessen per a evitar la
interacció social, o l’ampliació del servei
de socorrisme al Maricel i la Martinenca,
que se sumen al de les Cases-Marjal.
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Malgrat que aquestes dos platges no
formen part del Programa de Bandera
Blava, l’Ajuntament igualment aposta per donar aquest servei de qualitat.
“L’ampliació del servei de socorrisme és important i positiva perquè
contribueix a millorar la seguretat
d’unes platges molt freqüentades, la
Martinenca i el Maricel, que no disposaven d’aquest servei i, indirectament, això reforça el posicionament
de destí familiar”, comenta Jordi Monfort, regidor de Turisme.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Bort,
ha detallat que “des de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis s’ha treballat

la temporada d’estiu, el pròxim 14 de setembre, “es faran altres campanyes de
neteja de platges i espais naturals”.

Bandera Blava, Sender Blau i
Platges Verges
Monfort s’ha mostrat satisfet “d’iniciar

la temporada de platges amb el reconeixement de la qualitat de l’aigua i
serveis que s’ofereixen”. A les Cases

d’Alcanar, el Marjal ha rebut un any més

el distintiu Bandera Blava, que reconeix
internacionalment la qualitat de les se-

ues platges, atorgat pel tribunal interna-

cional de la Fundació d’Educació Ambiental, en col·laboració amb l’Associació
d’Educació Ambiental i del Consumidor.
La platja de les Cases d’Alcanar - Mar-

jal encadena així 27 anys consecutius
d’una Bandera Blava que valora i pre-

Reportatge
mia la gestió ambiental, la seguretat, les

mateix, les persones fumadores poden

instal·lacions, la prestació de serveis,

acostar-se a l’Oficina i adquirir un cen-

la informació, l’educació ambiental i la

drer portàtil per a ficar-hi les cigarretes i

qualitat de l’aigua de les platges.
El sender blau ha tornat a aconseguir el
reconeixement que rep dels mateixos
organismes del 2013 ençà. Enguany
aquest sender s’ha ampliat i connecta
l’Oficina de Turisme amb la desembocadura del riu Sénia, per a recórrer tot
el litoral sud d’Alcanar. El guardó Sender Blau premia la transformació dels
litorals en valuosos recursos per a la
realització d’activitats esportives, turís-

tiques i d’educació ambiental. “En el
cas de les Cases, el sender blau és

un itinerari ideal per a passejar o anar

en bicicleta mentre es contemplen

vestigis de la guerra civil i diferents
espais naturals”, ha recordat el regidor

de Turisme. Així mateix, les platges des
de l’Estanyet fins a Sòl de Riu mantenen
el guardó de Platges Verges que atorga
l’entitat Ecologistes en Acció.

La platja de gossos, a punt
La veterana platja per a gossos, la Platjola, també s’ha adequat per a la temporada d’estiu. I com cada any, durant la
campanya estiuenca, l’Oficina Municipal
de Turisme dona clauers en forma d’os

no embrutar les platges del litoral.
Finalment, l’Ajuntament ha editat cartells
nous de platja, que inclouen la normativa
covid-19 i les normes de comportament
i usos de la platja. En aquest sentit, el
regidor de Medi Ambient ha recordat als

usuaris i usuàries que “cal seguir les
indicacions que marquen els plafons

informatius de cada platja per a evitar sancions; a més, els gossos han
d’anar lligats pel passeig marítim i cal
recollir els excrements dels animals”.

Bancs nous al passeig del
Marjal
Aquest estiu l’Ajuntament d’Alcanar ha
renovat els bancs del passeig del Marjal, al tram comprès entre el carrer dels
Pescadors i el pàrquing del Marjal. Les
tasques les ha dutes a terme la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis.
L’any 2016 ja es van renovar tots els
bancs del passeig del Marjal amb mobiliari més adequat i enguany s’han renovat aquestes vuit unitats.
Aquests bancs estan construïts amb
materials aptes per a garantir-ne la dura-

per a posar-hi les bossetes on es depo-

bilitat davant l’agressió de l’ambient marí

siten els excrements dels animals. Així

(formigó armat amb acer inoxidable).
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Reportatge

“

“

el sender blau és un itinerari ideal

per a passejar o anar en bicicleta mentre
es contemplen vestigis de la guerra civil
i diferents espais naturals

Bona previsió de turisme a les

al voltant del cent per cent durant l’estiu.

Cases

A més, enguany, per primera vegada, l’Al-

Els pobles turístics com les Cases d’Alcanar es troben immersos en la campanya d’estiu amb l’arribada de visitants i

ma social «Vacances en família», impulsat
per l’Agència Catalana de la Joventut.

amb la programació d’activitats de lleu-

Aquest programa ofereix 31.973 places,

re i culturals. L’afluència de visitants al

corresponents a unes 6.205 famílies, a

juny ha estat molt bona i les previsions
són que al juliol i l’agost siga també alta.
El regidor de Turisme ha apuntat que la
percepció que en tenen és molt positiva.
Monfort recorda que “des de l’equip de
govern i des de la seua àrea treballen
per dinamitzar el poble i per posicio-

nar-lo com a destí de referència”. Les
Cases, diu, “és una destinació gastronòmica, però també cultural”.

L’Alberg dels Josepets s’ha incorporat al programa «Vacances en família»
L’Alberg dels Josepets ha començat la
campanya amb bones expectatives i
amb una previsió d’ocupació que girarà
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berg dels Josepets forma part del progra-

33 albergs públics de Catalunya en
caps de setmana i festius. «Vacances
en família», per tant, té l’objectiu de potenciar el lleure familiar compartit, entès
com una pràctica educativa, i afavorir
alhora la convivència entre els membres
de la unitat familiar i d’aquests amb la
resta de famílies participants.
El regidor de Turisme ha mostrat la seua
satisfacció per aquesta incorporació:
“Volem allargar la temporada turística més enllà de l’estiu i atraure públic familiar també durant els caps de
setmana, i «Vacances en família» és

.

una bona estratègia per a caminar en
aquesta direcció”

Actualitat municipal
Obres a la coberta del pavelló
per a eliminar les goteres
L’Ajuntament d’Alcanar ha finalitzat les

Jaume d’Enveja, a través d’un contrac-

una dinàmica alta d’activitats de tota mena

obres d’impermeabilització de la cober-

te menor. L’actuació ha consistit en la

i que actua com a punt de trobada per a

ta del pavelló municipal, que han tingut

impermeabilització total de la coberta

moltes entitats del municipi que fan ús

un pressupost de 48.292,76 euros i una

amb revestiment tèrmic de suro natural

d’alguna part de les seues instal·lacions.

subvenció de 45.878,12 euros de la Di-

projectat, com a material específic per a

putació de Tarragona, en el marc de la

la correcció tèrmica i la impermeabilit-

Després dels forts aiguats de l’octubre

unitat d’actuacions integrals al territori

zació de cobertes, xapes i façanes que,

per al restabliment dels béns i serveis

a més, redueix l’eco i la reverberació,

municipals afectats per fenòmens me-

amorteix el soroll per impacte i absor-

teorològics excepcionals de l’any 2019.

beix el soroll aeri.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa

El pavelló poliesportiu municipal d’Alcanar

provocar danys en algunes zones pun-

Juan Francisco Arqués Pellicer, de Sant

és un centre esportiu i cultural que acull

tuals del paviment i del sostre

de 2018 van aparèixer goteres a diversos punts del pavelló: damunt del paviment de parquet de la pista, a les grades, al passadís d’accés i al sostre de
les cambres higièniques, les quals van

.

Nova xarxa de sanejament a la
zona del Pou de la Verge
L’Ajuntament d’Alcanar, davant les

Per una banda, garantir l’evacuació de

“A més, el nou sistema ens permet de

mancances de la xarxa de clavegueram

les aigües residuals que es puguen ge-

de la zona del Pou de la Verge, ha instal·

nerar a la nova zona de la prolongació

canalitzar el clavegueram de la part

lat un nou col·lector de sanejament que

de l’avinguda Catalunya. Per l’altra, eli-

connecta amb la depuradora municipal.

minar l’estació de bombament actual,

Aquest nou col·lector s’ha executat se-

situada a la zona del Pou de la Verge.

guint la traça de la carretera de Sòl de

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, expli-

Riu (TP-3318) i connecta el clavegueram
de la Circumval·lació, des de la rotonda
amb el carrer Verge de Montserrat fins
a la depuradora municipal.
Aquesta actuació té un doble objectiu.

ca que “amb aquestes obres es pretén
aconseguir una major eficàcia de la xar-

sud d’Alcanar (del carrer Ramón y Cajal a la zona del Bonpreu) directament
a la depuradora”, ha afegit la regidora.
Abans de l’obra les aigües residuals arribaven a una estació de bombament situada al Pou de la Verge que les redirigia

xa i un estalvi econòmic en desaparèixer

altra vegada cap al centre del poble, d’on

el manteniment d’aquestes infraestruc-

ja baixaven per gravetat amb la resta de

tures de l’estació de bombament”.

clavegueram fins a la depuradora

.
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El centre de les Cases, un espai per a vianants fins a finals d’agost

Del 15 al 31 d’agost el centre de les Ca-

cació d’aquesta mesura, ja que “és una

ses d’Alcanar és un espai exclusiu per

forma d’apropar-se a un model de po-

a vianants. L’objectiu d’aquesta mesu-

ble segur, amb una baixa càrrega de

ra impulsada per l’Ajuntament ha estat

trànsit, menys contaminació i on es

transformar els carrers més concorreguts
de les Cases en un espai sense trànsit
rodat, amb menys contaminació i on el
soroll dels automòbils i les presses desapareixen.
Segons Roig, alcalde d’Alcanar, d’aquesta manera també “es fomenta el passeig tranquil en família o amb amics i
la seguretat de les persones. I, a més,
aquesta acció representa un primer pas
amb vista a la futura gestió de la mobilitat a escala municipal i també global”.
Per tal d’instaurar la mesura progressivament i sense causar malestar al veïnat, la
Policia Local ha posat en marxa un desplegament especial del 10 al 15 de juliol
per a informar i fer pedagogia entre la ciutadania i els usuaris dels trams afectats. A
més, s’ha instal·lat senyalització a tota la
zona afectada i s’han repartit fullets informatius a peu de carrer i pels habitatges.
Francisco Javier Martí, sotsinspector en
cap de la Policia Local d’Alcanar, ha recordat que en principi “l’horari de tancament al trànsit rodat del nucli urbà de
les Cases és de les onze del matí a la
una de la matinada, a excepció dels vehicles autoritzats, és a dir, els veïns de
la zona i els que van al port pesquer a
fer feines de mar o al Nàutic, així com
els vehicles d’emergència”. Amb aquesta mesura, per tant, els proveïdors de ser-

pot fomentar la convivència social”.
Així mateix, ha recalcat que “si és necessari és modificarà o revisarà allò
que face falta”.
La mesura afecta el passeig (carrer de Lepanto), els carrers dels Pescadors, del Callao, de Mallorca, de l’Alguer, de Trafalgar,
de la Verge del Carme, la plaça de Sant
Pere, el carrer de Cadis, la plaça del Pou, i
els carrers del Mare Nostrum, de Joan Miró,
de Gravina i d’Alcalá Galiano. L’Ajuntament
d’Alcanar ha habilitat diversos pàrquings
per a facilitar que els vehicles puguen estacionar al voltant de la zona limitada.
L’equip de govern feia temps que estudiava aquesta mesura i finalment la va
materialitzar arran de la pandèmia. Per
tal de guanyar espai i evitar les aglomeracions de persones, l’estiu passat es va
restringir la circulació de vehicles a alguns
dels carrers més freqüentats del municipi.
Aquesta mesura va ser molt ben rebuda i
va evidenciar que el nucli urbà de les Cases necessitava transformar-se en un lloc
més amable.
“A principis d’estiu, abans d’implementar la mesura, l’equip de govern va organitzar una assemblea ciutadana a les
Cases per a presentar-la als veïns i veïnes i rebre les seues propostes i suggeriments”, ha afegit Meritxell Ulldemo-

veis tenen temps fins a les onze del matí

lins, regidora de Participació Ciutadana.

per a poder entrar a la zona.

“Aquesta experiència ja s’ha implemen-

Jordi Bort, regidor de Governació, ha

tat prèviament a altres pobles turístics

explicat que “qualsevol canvi pot cos-

com el nostre, amb beneficis notables

.

tar una mica al principi”, però des del

per a les persones i el comerç”, ha con-

consistori es mostren satisfets de l’apli-

clòs la regidora
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Actualitat municipal
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L’Ajuntament aprova bonificacions de l’IBI per la
instal·lació de sistemes d’energia solar
El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en la

que formarà part de la memòria tècnica

ficació total màxima del 50% del cost

sessió del 27 de maig, va aprovar la mo-

justificativa.

de la inversió.

dificació de l’ordenança fiscal que regula

Si es tracta d’habitatges unifamiliars, es

En el cas d’edificis industrials, s’aplicarà

preveu una bonificació del 50% de la quo-

una bonificació del 50% durant cinc anys

ta íntegra de l’impost per als immobles

consecutius, amb un límit fixat de 1.000

que tinguen instal·lacions d’autoconsum

euros anuals i amb un bonificació total

amb energia solar fotovoltaica d’una po-

màxima del 50% del cost de la instal·la-

tència elèctrica instal·lada igual o superior

ció. Aquesta bonificació serà incompatible

al 30% de la potència elèctrica contrac-

amb la bonificació per sistemes d’aprofi-

tada de l’immoble alimentat amb aquesta

tament d’energies renovables en l’impost

instal·lació. S’entén per potència elèctrica

sobre activitats econòmiques (IAE).

instal·lada la potència màxima de l’inversor

En la sol·licitud, la persona interessada ha

l’impost sobre béns immobles (IBI) amb
l’objectiu apostar per l’impuls de l’energia
verda. L’acord permetrà de fixar bonificacions d’un 50% de la quota íntegra de
l’impost per a aquells immobles que instal·
len sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar. La bonificació
s’aplicarà durant cinc anys consecutius.
Jordi Monfort, regidor de l’àrea, explica
que davant el creixent interès per les ener-

o de la suma d’ells, si s’escau. En el cas

desenvolupar aquestes bonificacions

immobles, es tindrà en compte la suma de

sibilitats d’instal·lació d’energies reno-

En el cas d’habitatges plurifamiliars que

certificació tècnica de l’instal·lador i la fac-

tinguen una instal·lació d’autoconsum

tura o factures corresponents a l’execució

amb energia solar fotovoltaica per a sub-

de les obres) i que la instal·lació ha estat

ministrar electricitat als elements comuns,

degudament legalitzada davant l’adminis-

la bonificació serà del 5% sobre la quota

tració competent mitjançant la inscripció

íntegra per cadascun dels habitatges vin-

al Registre d’Instal·lacions Tècniques de

culats. En el cas de les xarxes o comu-

Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)

nitats energètiques que tinguen una ins-

o a un registre equivalent.

tal·lació d’autoconsum amb energia solar

Aquesta bonificació té caràcter pregat i

gies renovables “s’ha considerat oportú

que la instal·lació alimente diversos béns

per a tenir en compte les diferents pos-

les potències contractades per cadascun.

vables, així com premiar les conductes
ambientalment responsables. Esperem

que les mesures que es plantegen servisquen per a incentivar encara més la

implantació d’aquest tipus d’energies
renovables al nostre municipi”.

En el cas de sistemes d’aprofitament
tèrmic mitjançant la instal·lació de
captadors tèrmics, la bonificació serà
del 50% de la quota tributària de l’impost i tindrà una vigència de cinc anys

fotovoltaica per a subministrar electricitat
als elements comuns, la bonificació serà
del 10% sobre la quota íntegra per cadas-

d’acreditar que s’ha presentat la comunicació prèvia d’obres per a la instal·lació
del sistema d’aprofitament fotovoltaic o
tèrmic, que s’ha executat (mitjançant la

s’ha de sol·licitar en el termini de sis mesos a comptar de la data que figure en el
document que acredita que la instal·lació

posteriors a aquell en què es realitze la

cun dels habitatges vinculats.

instal·lació. És requisit indispensable

En qualsevol cas, la bonificació mà-

la Generalitat. No es concedirà aquesta

que les instal·lacions per a la produc-

xima per un immoble no superarà el

bonificació quan la instal·lació d’aquests

ció de calor incloguen col·lectors que

valor del 50% de la quota íntegra i

sistemes d’aprofitament de l’energia solar

disposen de la corresponent homolo-

s’aplicarà durant els cinc anys se-

siga obligatòria d’acord amb la normativa

gació de l’Administració competent i

güents a la instal·lació, amb un boni-

específica

10

està executada i legalitzada davant de

.

Actualitat municipal
Alcanar commemora el Dia Internacional
pels Drets del Col·lectiu LGTBI
El 28 de juny, Dia per l’Alliberament de Les-

com a drets humans que són. I per això,

L’Ajuntament d’Alcanar també va instal·lar

bianes, Gais, Trans*, Bisexuals, Intersexuals

donem suport a les reivindicacions que el

un estand informatiu per a posar a disposició

i d’altres Identitats Sexuals i de Gènere, és

Consell Nacional LGTBI fa públiques en el

dels alumnes i les alumnes material divulga-

una jornada festiva i reivindicativa a tot el
món per la igualtat jurídica i social i per la tolerància davant la diversitat sexual i de gènere. Per a commemorar aquest dia, l’Ajuntament d’Alcanar va penjar la bandera LGTBI al
balcó del consistori i va organitzar diferents
activitats pedagògiques.
Meritxell Ulldemolins, regidora de Joventut,
va destacar, en la lectura del manifest, que
“des de l’Ajuntament d’Alcanar volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu
LGTBI i, atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida
a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast
al nostre municipi i comarca, i demanem
a tota la ciutadania que s’implique en la

seu manifest i ens les fem nostres”.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va afegir que
“a Alcanar continuarem aplicant la Llei
11/2014 en l’àmbit municipal, adaptant-la a
les noves necessitats i traduint els seus articles en accions, protocols i plans de polítiques públiques d’una manera integral, de
manera que totes les administracions i la
societat civil hi troben els espais en comú
per a fer-ho possible. De fet, des del consistori estem treballant en la redacció del
primer Pla local sobre polítiques LGTBI+”.
Pel que fa a la programació especial en el
marc del Dia de l’Orgull Gai, a finals de juny
l’Ajuntament d’Alcanar i el Consell Comarcal
del Montsià van impulsar una jornada ludico-

tiu sobre la temàtica i un fotoreclam on es
van fotografiar per a reivindicar aquest dia a
través de les xarxes socials amb l’etiqueta
#ElsCimspelsDretsLGTBI.
També cal destacar que Alcanar té un punt
d’informació LGTBIQ+, que es va posar en
funcionament gràcies a l’acord entre la Regidoria de Joventut i l’Associació Mediterrània LGTBI. Entre els serveis que s’ofereixen,
hi ha el d’atendre consultes i dubtes sobre
pràctiques més segures per a reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual. A més, es fan proves ràpides de detecció, de forma gratuïta, anònima i confidencial, i es distribueixen preservatius masculins i
femenins. L’atenció presencial es fa el tercer
divendres de cada mes, però a l’entitat estan

defensa dels drets i llibertats de les per-

festiva a l’Institut Sòl de Riu amb l’objectiu

sones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del

de fer reflexionar i debatre sobre la igualtat i

644 01 31 53 o al correu electrònic mediter-

col·lectiu LGTBI són els drets de tothom,

la llibertat sexual entre el jovent.

ranialgtbi@gmail.com.

disponibles sempre que calga al whatsapp

Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, espais
lliures d’agressions sexuals i comportaments
sexistes, racistes i LGBTI-fòbics
L’Ajuntament d’Alcanar continua treballant

També s’han facilitat tovallons al sector de

permet, també està previst d’instal·lar un punt

per ser un municipi lliure d’actituds sexistes,

la restauració amb un missatge de rebuig de

lila i multicolor, com a punt d’informació, as-

racistes i LGBTI-fòbiques i dona continuïtat

la violència masclista i el número de telèfon

a la campanya «#noméssíéssí Alcanar, les

d’atenció a la víctima.

d’agressions als actes festius de lleure nocturn.

Cases i Alcanar Platja, espais lliures d’agres-

Així mateix, cal destacar que recentment

Tal com afirma Maribel Ramon, regidora de

sions sexuals i comportaments sexistes, ra-

l’Ajuntament s’ha adherit al Protocol de se-

cistes i LGBTI-fòbics».

guretat contra les violències sexuals en en-

En aquest sentit, l’Ajuntament ha redisse-

torns d’oci, del Departament d’Interior de

nyat els cartells de la campanya #només-

la Generalitat, i manté vigents les mesures

síéssí i, per a la temporada d’estiu, els ha

d’actuació davant d’una agressió.

repartits pels establiments de les Cases.

Aquest estiu, si la situació epidemiològica ho

sessorament i acompanyament per a víctimes

l’àrea, “la lluita contra la violència sexista
no es pot acabar mentre a la nostra societat no s’hagen erradicat completament
aquests comportaments; per aquest mo-

.

tiu, seguim treballant per aprofundir en
les eines que facilita la campanya #NomésSíésSí”

11

Actualitat municipal
S’incrementa el nombre de places
dels casals d’estiu

Aquest estiu l’oferta de casals per als

l’Ajuntament d’Alcanar s’ha assesso-

entre elles 20 d’Alcanar, han aconse-

xiquets i xiquetes del municipi ha aug-

rat les entitats o empreses impulsores

mentat significativament. La majoria

dels campus pel que fa a la normativa

guit el títol corresponent que les ha-

s’han fet en equipaments públics.
A més, enguany la temàtica dels casals també ha estat més diversa. En
total n’hi ha hagut vuit: Estiu Viu de
la Vileta dels Xiquets, el de l’AMPA de
l’Escola Joan Baptista Serra i Edukalia, el Casal d’Estiu de les Cases, l’Es-

que cal seguir i també sobre els protocols covid-19 del Procicat que tots els
casals han de complir. A més, el consistori ha proveït els casals de botelletes de gel hidroalcohòlic en format
individual per als xiquets i monitors
participants.

cola d’Estiu del Club Bàsquet Alcanar,

Curs de premonitoratge a Alcanar

el Summer Morning del Velum Aules,

El 2 de juliol va finalitzar el Curs de pre-

el Campus de Mar del Club Nàutic Alcanar, el VI Campus de Futbol Manel
Royo i el Campus d’Estiu del Club Pà-

monitoratge, impulsat pel Consell Comarcal del Montsià, que durant unes
setmanes es va celebrar a l’Edifici dels

del i Tenis Serramar.

Serveis Agraris d’Alcanar.

Des de la Regidoria de Joventut de

Les 30 persones joves participants,

bilita per a donar un suport adequat
en el desenvolupament d’activitats de
lleure educatiu.
La regidora de l’àrea, Meritxell Ulldemolins, explica la relació entre l’augment del nombre de casals i el fet que
els adolescents del municipi es formen
en aquesta matèria: “És molt important fomentar el lleure educatiu i, a
més, és un goig veure que el jovent
del municipi es forma per a poder
treballar de monitors en els casals.
Estem segurs que l’experiència ha

.

estat tot un èxit. Enhorabona a tots
i totes les participants!”

150 persones van rebre la vacuna
de Janssen al bus del
Banc de Sang a Alcanar
Alcanar és un dels pobles de les Terres de

sen”. La iniciativa, pionera al territori

tant que “la ciutadania demane hora

l’Ebre que durant el mes de juliol ha posat

ebrenc, s’adreçava a persones de més

al web del Gencat o que acudisca als

en marxa una campanya de vaccinació

de 40 anys que encara no haguessen

punts de vacunació sense cita prèvia

massiva sense hora demanada, amb la

estat immunitzades. Roig ha remarcat

quan en tinga la possibilitat”. Roig

col·laboració del Departament de Salut.

que, “tot i que es va avançar moltís-

també ha detallat que, si la immunitza-

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha expli-

sim, encara queda camí per fer, més

ció de grup no avança, s’hauran de fer

tenint en compte que estem de ple

“més campanyes per l’estil”.

en la cinquena onada de la covid-19

A l’últim, l’alcalde ha agraït la predis-

cat que, “en la campanya de vacunació sense cita prèvia, el dia 7 de juliol,
al bus del Banc de Sang es van admi-

i que estem en temporada turística”.

nistrar 150 dosis de la vacuna Jans-

El batle ha indicat que és molt impor-
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posició del Departament de Salut per a
facilitar l’accés a la vaccinació

Mirades al comerç
El dia 8 de juny va entrar en funcionament

d’un petit percentatge de gratificació sobre

l’aplicació per a mòbils alcabàs!, una inici-

la despesa feta, que els clients acumularan

ativa de l’Àrea de Desenvolupament Local

per a cadascun dels establiments. A partir

de l’Ajuntament d’Alcanar que ha rebut el
finançament de la Diputació de Tarragona.
Es tracta d’una aplicació informàtica amb
diferents funcionalitats que permet al comerç i els serveis d’Alcanar, les Cases i

de la següent compra en aquell mateix
establiment, l’usuari podrà gaudir del
descompte restant-lo del preu final de la
compra o bé podrà decidir de continuar
acumulant-lo per a les compres següents.

Alcanar Platja començar la digitalització

L’aplicació no només permet aquest tipus

de manera fàcil, millorar en visibilitat, te-

de gratificació. Si us la descarregueu i us

nir un aparador en línia, generar gratifi-

registreu a la plataforma, veureu que ja hi

cacions per als clients i aconseguir així

ha comerços que ofereixen gratificacions

de fidelitzar-los. Actualment ja té més de
30 establiments i gairebé 300 usuaris.
Per tal de facilitar l’ús generalitzat dels
avantatges que proporciona l’app, les
persones que no desitgen fer ús del telèfon intel·ligent també poden utilitzar
la plataforma amb targetes físiques.

del tipus 10 x 1. En aquest cas, els
establiments donen punts que, més avant,
es poden bescanviar per productes.
També hi ha establiments que poden
decidir de no oferir cap mena de gratificació.
En aquests casos, l’aplicació serveix per
a que l›establiment guanye en visibilitat

Per a què serveix?

a través del directori d’establiments i del

L’objectiu final de l’aplicació és fidelitzar els

perfil que cada negoci té a l’app.

clients dels comerços del municipi a partir

A més, amb aquesta aplicació també
podreu estar al dia de les
promocions que fan els
establiments i de les notícies i l’agenda del municipi.
Com ho faig per a registrar-m’hi?
Primer de tot cal descarregar-se l’aplicació. Ho
podeu fer escanejant el
codi QR que trobareu a
l’anunci de més avall, o bé
cercant-la directament a
la Play Store o l’App
Store.

Una

vegada

l’hagueu descarregada, us
haureu de registrar obrintla i pitjant on diu “Accedir”
(a baix a la dreta) i, tot
seguit, a “Formulari d’alta”.
Allí haureu d’indicar les
vostres dades personals,
i

ja

Una

estareu
vegada

registrats!
fet

el

alcabàs!,
l’eina per a
comprar al
teu poble
registre, caldrà que torneu a pitjar
“Accedir” i introduïu el correu electrònic
i la contrasenya amb els quals us
heu registrat, i ja podreu gaudir de
tots els avantatges de la plataforma.
Si no teniu l’app o no en voleu fer ús,
però voleu gaudir dels seus avantatges,
podeu demanar al vostre establiment de
confiança que us proporcione la targeta.
Allà mateix fareu el procés de registre i
podreu començar a usar-la.
I si tinc un negoci i m’interessa entrar
a alcabàs!?

Heu de registrar-vos entrant a intranet.

moneder.cat i clicant a “Registrar un
negoci”. Haureu de seguir els passos i
donar les dades que us demanaran. A
l’últim, rebreu un correu electrònic amb
l’usuari que heu triat i la contrasenya
que se us ha assignat, que després
podreu canviar. Haureu de tornar a
intranet.moneder.cat i introduir-los a
les caselles corresponents, i ja haureu
completat el registre. El sistema avisarà
els dinamitzadors de la plataforma,
que comprovaran que s’ha fet tot
correctament i faran públic el vostre perfil.
Si teniu cap dubte, voleu més informació
o voleu que us acompanyen en el registre,
no dubteu a posar-vos en contacte amb
nosaltres a través del correu electrònic
alcabas@alcanar.cat.

.

També

podeu

enviar un whatsapp o trucar al telèfon
664397554

Ebre aproximadament uns 12 milions d’euros, això implicaria uns
100 llocs de treball.

AGROFRUIT: Camp-redó, amb la possible compra de les
instal·lacions per un grup inversor, reobriria l’activitat, i mantindria
El PSC portem al parlament la necessitat de construir un nou
hospital  

Tal com ens vam comprometre, el passat 21 de juny, vam portar al
Parlament la Proposta de resolució sobre la necessitat de construcció del
nou hospital de referència a les Terres de l’Ebre. Una qüestió urgent que
cal resoldre per atendre les necessitats i exigències sanitàries de
present i de futur de la població.
El Departament de Salut en la fase final de la legislatura passada va
manifestar clarament que hi havia un problema que calia resoldre.
La decisió presa era la de l’ampliació de l’actual Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa i no la de construcció d’un de nou, tal com reclamen
usuaris, sindicats i plataformes en defensa de la sanitat pública, així
com professionals sanitaris del conjunt del territori, molts d’ells del
mateix centre hospitalari.
Els problemes que té en l’actualitat l’Hospital Verge de la Cinta no es
solucionen en una ampliació d’aquest. Aquesta és una decisió política
que solament atén a criteris d’estalvi econòmic en una instal·lació
obsoleta, que és incapaç de garantir una sanitat de qualitat i que no
està preparada per adaptar-se als canvis tecnològics. Una ampliació
que en cas de produir-se hipotecaria la construcció d’un de nou a
30 o 40 anys vista.
El PSC no volem renunciar a res que beneficiï a la gent del territori,
per aquest motiu hem de revertir aquesta decisió política que no atén

tots els llocs de treball.

EBREDRONE: Móra la Nova, l’empresa ebrenca Ebredrone és una

empresa de l›àrea de la tecnologia 5G, certificada i homologada per

l›Agència Estatal de Seguretat Aèria, s›instal·la al polígon del Molló
de Móra la Nova, en una nau de 2000 m². Amb cobertura interior 5G.
ERCROS: Fix, invertiria 40 milions d’euros, en cinc centres de

producció de te al Camp de Tarragona i l’Ebre durant el període del
2021 al 2025, amb un Pla denominat PLA 3D. Posarà en marxa un

parc fotovoltaic per abastir la fàbrica i altres empreses interessades,

que pretén atraure activitat i reactivar la reindustrialització a la zona.
NOMEN FOODS: Deltebre, l’empresa arrossera està fent una inversió
de 3 milions d’euros, amb l’edificació d’una nau de 1700 m², d’una

nova planta per productes alimentaris de cinquena gamma, que

ampliarà les instal·lacions de 22.350 m² a 24.050 m². Això permetrà la
creació de nous llocs de treball segons vagi augmentant la producció.

GALAXIDI MARINE FARM S.A.: l’Ametlla de Mar, ha rebut una
concessió per instal·lar una piscifactoria amb una inversió de 4
milions d’euros.

Aquestes inversions porten realment llocs de treball amb salaris
més competitius i porten més valor afegit a l’ocupació de les Terres

de l’Ebre. De moment a Alcanar no les veiem ni passar. Seguim en el
mateix, des de l’equip de govern pràcticament no se sent ni parlar del

polígon, seguiran passant els trens i nosaltres aquí. Hem d’aprofitar
la nova infraestructura viària que fan a la carretera d’Ulldecona, per
poder potenciar que Alcanar és un lloc amb possibilitats.

a cap exigència ni criteri sanitari, de funcionalitat, ni d’optimització,
per això, la Proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat
a garantir els recursos econòmics per construir de forma urgent un
“nou Hospital a Tortosa”, com a centre hospitalari de referència a les
Terres de l’Ebre, en un espai amb bona accessibilitat i mobilitat i que
tingui garantida qualsevol necessitat de creixement futur.
Esperem que el govern rectifiqui perquè els interessos de la gent del
territori estan per damunt dels partits.
Arribem a l’estiu i potser per tot el viscut en els últims temps,
l’emprenem amb més ganes que mai però amb la preocupació i
el neguit de veure com evoluciona la Covid, quan pareix que
ens tornem a veure immersos en una nova onada de positius, la
cinquena, i on no sabem del tot cert com ens afectarà una vegada
més en el nostre dia a dia i sobretot en la nostra salut.
Recentment hem pogut veure els anuncis als mitjans de comunicació

dels agents socioeconòmics de les Terres de l’Ebre, omplin
d’optimisme les inversions fetes al territori.

FLORETTE: Tortosa, empresa dedicada als brots verds, una inversió
de 13 milions d’euros, instal·lant una planta de més d’11 m² i en una
previsió de contracte de més de 200 persones.

NATH: Amposta, una empresa dedicada a la logística tèxtil, adquireix

També arriba l’estiu i en ell les típiques queixes d’aquests mesos,
on malauradament un any més es repeteixen i on des del govern
municipal no es troba la tecla per tal de minimitzar-les o solucionarles definitivament. Clots als camins, males herbes pels vorals,
poda dels arbres fora de temps minimitzant l’ombra per als
vianants, deficiències als accessos a les platges, vandalisme,
mosquits, panderoles, sorolls, olors, la parada d’autocars a les

les naus de Coenia-Antaix a Amposta, amb dues naus de més

Cases, excrements de gossos…

d›11.000 m², que generaran més de 100 llocs de treball.

Però aquest any tenim un tema nou, el tancament rodat al nucli

JABIL: Aldea o Tortosa, empresa líder en embalatges, amb un Pla

urbà de les Cases. D’entrada el nostre grup municipal no veu

d’expansió de més de 25 milions de dòlars, té previst invertir al Baix
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malament aquesta iniciativa, de fet en la legislatura anterior fins a tres

Els grups municipals opinen
cops vam demanar via instància que durant la setmana de festes de

viària i que implique les institucions, amb els partits polítics i els

les Cases a les tardes es tanqués una part del c/ Lepanto al trànsit

tècnics municipals, així com els veïns i també els seus principals

per la gran concentració de gent i taules que es trobava dalt la vorera

usuaris, els pagesos.

i així donar-li més esgambi i espai a la gent i als restauradors. (En

ERC ho fa tot bé, qui ho dubta? L’estat de la xarxa de camins

aquell moment no va ser ben vista aquesta proposta).
El que no ens encaixa és la forma en què s’ha presentat, la qual
sembla una ocurrència d’última hora. Les Cases disposa de

la morfologia de carrers que té i quan es restringeix el trànsit de
vehicles a gairebé ¾ dels seus carrers provoca una sobre saturació

municipals així ho ratifica.
Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases
Juliol de 2021
Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

a la resta de vials, provocant les consegüents molèsties. Tampoc
els pàrquings al voltant del nucli es troben en unes condicions a
l’alçada de la imatge que es vol transmetre de les Cases com a
destinació turística, pols, herbes, clots, sense llum o molt escassa
creant inseguretat als usuaris… i això sense parlar de les molèsties
que pot provocar a tots els residents de la zona i repartidors. En
definitiva creiem que s’ha volgut començar la casa pel terrat.

D’altra banda el nostre grup municipal ens mostrem satisfets per
l’ampliació del servei de vigilància i socorrisme a les platges del
Maricel i la Martinenca que complementen el ja existent de la platja
de les Cases i del Marjal. Petició nostra i que des de la regidoria de
Turisme van entomar i introduir als acords de pressupostos 2021.

Treball transversal: construïm la nova ordenança
El poble avança, el poble creix. Alcanar, les Cases i Alcanar Platja
es fan grans i caminen cap a un futur ple de reptes municipals vitals.
Per això, fa uns mesos, des de l’equip de govern engegàvem el
projecte de la nova ordenança de civisme, convivència ciutadana i
ocupació dels espais públics, amb l’objectiu de donar relleu a l’actual
ordenança de policia i bon govern, que data del 2002. Això requereix
una revisió i actualització, en profunditat, de l’anterior ordenança,
per dibuixar-ne una de nova, moderna, àgil, capaç de protegir el
conjunt del municipi, les seues persones i els espais públics. Al
mateix temps, ha de fomentar la mediació i el diàleg com a pilar
bàsic d’un municipi integrador i respectuós amb les persones.
Des del Grup Municipal d’Esquerra defensem fins a l’últim alè la

La mala gestió dels camins al nostre municipi

participació i la transparència, les tenim integrades, i més enllà de
dir-ho en paraules, les apliquem i materialitzem en fets, que és, al

Comencem pel final: la gestió dels camins és un absolut desastre.

cap i a la fi, on les persones poden demostrar allò que diuen.

Aquesta afirmació és compartida per bona part del veïnat d’Alcanar,

És per això que, després de fer els tràmits jurídics i administratius

les Cases i Alcanar platja i, tanmateix, el govern municipal sembla
que no acaba de sortir-se’n en l’adequació i manteniment de
l’important xarxa de camins que conformen el terme d’Alcanar.
En l’anterior legislatura, el regidor del grup municipal de la CUP, Xavier
Queralt, va defensar una moció que demanava una calendarització
per a l’adequació dels camins i el seu desbrossament, així com
també un pla de millora integral de la xarxa de camins. Aquella moció
va ser durament rebutjada pels regidors d’ERC ja que segons ells
no s’ajustava a la realitat. Doncs bé, la realitat és evident i malgrat

preliminars, vam establir un règim de reunions amb la resta
de grups municipals que conformen el plenari de l’Ajuntament
d’Alcanar. Tots sabem que no n’era un aspecte preceptiu, però
des del Grup Municipal d’Esquerra pensem que el marc normatiu
bàsic del municipi, on es recolzaran aspectes tan importants del
nostre dia a dia com la convivència ciutadana i el civisme vers la
ciutadania i l’espai públic, ha de ser el resultat d’un consens que
va més enllà dels posicionaments polítics i de programa. De fet,
amb la futura ordenança hi conviurem molts anys i serà una de les

tot, podem afirmar que la gestió dels camins municipals és nefasta.

herències que deixarem als nostres successors.

En aquesta legislatura hi ha hagut una nova proposta per part de

Som coneixedors de l’enorme responsabilitat que assumim, però

l’oposició per tal de millorar els camins i el rebuig d’ERC, novament,
ha estat contundent. El seu escut, com sempre, és que són altres
institucions supramunicipals les que no han fet la seua faena.
Des de la CUP reclamem, novament, un pla de millora integral de
la xarxa viària municipals. No és necessari que esta millora siga
immediata en tots els camins, però sí que cal identificar de forma
ràpida quines són les accions que cal duu a terme immediatament.
També demanem que aquesta millora no siga amb pedaços que
tenen una utilitat molt limitada, sinó amb reformes completes dels
camins. Demanen que hi haja un calendari d’actuació sobre la xarxa

ho fem amb la seguretat, la confiança i la humilitat d’aconseguir
una ordenança que done veu a totes les persones representants
dels diferents teixits i sectors del poble. Volem un document que
ens represente a tots i totes i ens faça sentir orgullosos de posarnos, un cop més, la samarreta de la institució, la samarreta del
poble. És, amb reptes com aquest, quan les persones que tenim
el privilegi de servir i representar al poble hem d’estar a l’altura per
tal de donar resposta a allò que el conjunt de la ciutadania espera
de nosaltres.
Seguim escoltant, seguim treballant, seguim avançant!
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Les Cases d’Alcanar i la pesca d’arrossegament
Les Cases d’Alcanar s’ha posicionat al

Cases és sinònim d’amerar-se de la

gressives a la pesca d’arrossegament.

llarg dels anys com una destinació gastro-

vida marinera més autèntica: el port, les

Aquesta normativa europea, coneguda

barques de pescadors, els pescadors

com a Pla de gestió de la Mediterrània,

mateixos, la llotja, l’arquitectura marine-

reclama al sector que enguany reduïsca

nòmica de primer ordre a Catalunya. Cada
vegada són més les persones que es desplacen fins a les Cases per a gaudir de la

ra dels edificis, les flaires...

seua gastronomia marinera. Un art culinari

En l’actualitat les embarcacions que

que ha sabut transmetre, de generació en
generació, les raïls marineres més tradicionals i que avui es presenta a taula als nom-

50% i, a la pràctica, la fi del sector.

són dotze (tres d’arrossegament, vuit

La Confraria de Pescadors de les Ca-

d’arts menors i un mariscador), les
quals mantenen en actiu 24 mariners.

proximitat i d’elevada qualitat, marcada

Enguany, la recuperació del sector no

de qualitat i de quilòmetre zero que arriba

ha estat fàcil, després d’un any marcat
per les conseqüències de la covid-19 i

diàriament als restauradors a través de la

pels importants efectes dels temporals.

llotja de pescadors.

Pla de gestió de la Mediterrània

A banda de la riquesa gastronòmica, el

A més, la Unió Europea i el Ministeri

poble de les Cases d’Alcanar conserva també un caràcter mariner que el fa
especial al territori. Passejar-se per les

2025 podria suposar una reducció del

formen la flota pesquera de les Cases

brosos restaurants a través d’una cuina de
pel peix i marisc de les Cases, un producte

un 16% les jornades de pesca, però el

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de l’Estat espanyol han començat a aplicar mesures pesqueres re-

ses, amb el suport de l’Ajuntament d’Alcanar, ha impulsat una campanya de
denúncia i sensibilització per a defensar
el sector pesquer i ha difós un vídeo
que reivindica la pesca d’arrossegament a les Cases, un sector econòmic
molt vinculat al model de poble i que
podria estar en perill si aquesta normativa s’arriba a desplegar.
Els pescadors fa més de tres dècades
que apliquen una veda de dos mesos per
a preservar els recursos marítims. Joan
Roig, alcalde d’Alcanar, explica que “els
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pescadors de les Cases han respectat
sempre les restriccions imposades i

han demostrat el seu compromís amb

les polítiques de subsistència maríti-

ma; per tant, ara cal que la Unió Europea escolte les seues peticions per
a arribar a una solució consensuada”.

Per la seua banda, Raül Ribot, secre-

pesca tota la resta d’elements pa-

fraries de Pescadors també ha passat a

teixen”.

l’acció. En aquest sentit, més de dos-

De la setantena d’embarcacions d’arros-

cents pescadors, entre els quals els

gona i l’Ebre, tres són de les Cases. Són

de les Cases acompanyats de l’alcalde

amb aquest mètode per tradició familiar.

al port de Sant Carles de la Ràpita. Des-

segament que hi ha a la costa de Tarra-

membres de la Confraria de Pescadors

embarcacions mitjanes que treballen

d’Alcanar, es van manifestar el 4 de juny

Diverses generacions de pescadors han

tari de la Confraria de Pescadors de

practicat aquest art centenari de pesca

blava inclou pesca, turisme, gas-

prés de recórrer amb pancartes el port
pesquer, van llegir el document amb les

les Cases, recorda que “l’economia

amb una xàrcia pel fons de la mar.

Davant d’aquesta nova legislació, la

que la normativa s’adapte a la situació

tronomia i cultura, però sense la

Federació Nacional Catalana de Con-

pesquera catalana

propostes que han enviat a l’Estat per a

.

La troballa del cantoral ‘Canto llano’ al programa ‘Records en blanc i negre’
La intèrpret de flauta travessera, musicòloga i recercadora local Rosa Juan
Barrera va ser la convidada del darrer

era interpretat pel cor parroquial. Segons les recerques fetes, podria haver
estat escrit entre el darrer terç del segle

programa Records en blanc i negre,

XVIII i començaments del següent.

d’Alcanar Ràdio, conduït pel graduat en

El cantoral és de grans dimensions (fa

Història Jordi Sancho Parra, per a parlar
del cantoral Canto llano.
El 2009, arran d’unes obres a l’abadia parroquial, darrere d’un barandat de la planta baixa van aparèixer una sèrie de llibres

quasi mig metre d’alçària i 30 centíme-

tals acolorides, sanefes i menuts exemples d’ornamentacions florals fetes tant
a mà com amb plantilla.
Rosa Juan Barrera ha treballat el cantoral en el seu treball de final de màster

tres d’amplària), amb una enquaderna-

i assegura que “ha estat una molt bona

d’allò més decorat. Conté lletres capi-

tes coses per descobrir”

ció d’època contemporània i un interior

.

experiència i que encara hi queden mol-

que hi estaven emparedats des del 1936.
La peça més interessant d’aquest oblidat i desconegut lot és el cantoral Canto
llano, un compendi de cant de monodia
(gregoriana i mixta) en què es compilen
120 cants dedicats al santoral, a credos
particulars i a consagracions festives, algunes de les quals ja desaparegudes de
la tradició popular canareva.
La seua datació deu ser, com a mínim,
del 1758: el canonge Matamoros explica en la seua Historia de mi pueblo que
ja en aquell moment apareix inventariat
a la sagristia un llibre que segurament
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La Federació Catalana de Societats Musicals, amb seu a Alcanar,
obté el distintiu acreditatiu d’espai de cultura responsable
La Federació Catalana de Societats Musi-

han d’oferir seguretat davant la situació

la Federació ha estat, des de l’inici, la for-

cals (FCSM), amb seu a l’edifici de l’Hotel

de crisi sanitària provocada per la co-

mació musical de la gent jove, que s’ha

vid-19 i complir totes les condicions que

traduït en la creació d’escoles de música

d’Entitats d’Alcanar, ha obtingut el distintiu
acreditatiu d’espai de cultura responsable,
que concedeix el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest
distintiu acredita els espais i equipaments
culturals que adopten protocols sanitaris
per a prevenir la covid-19 i es comprometen a adoptar programes d’inclusió social.
Actualment hi ha 181 equipaments culturals inscrits en aquest cens. Antonio Ortiz,
actualment vicepresident econòmic de la

les autoritats competents els exigisquen
en el marc del Pla d’actuació del Procicat
per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial
alt risc. Els equipaments culturals aspirants al distintiu han d’haver aprovat un
protocol sanitari propi per a l’espai.
La Federació Catalana de Societats
Musicals

FCSM, anima les entitats culturals del mu-

La Federació Catalana de Societats Musi-

reflex de la seua implicació en la cultura,

dels responsables de les vuit bandes de

nicipi a sol·licitar aquest certificat “com a

la vida comunitària i la inclusió social al
poble. Des de la FCSM ens comprometem a ajudar-les si tenen algun dubte
per a poder arribar a l’objectiu”.

Requisits per a obtenir el distintiu

cals es va constituir l’any 1982 a iniciativa
música existents llavors al Baix Ebre i al
Montsià, entre les quals l’Agrupació Musical Canareva (AMC), que veien com la
llarga tradició bandística del territori corria
perill de perdre’s a causa del relleu gene-

Els espais culturals que han obtingut el

racional que calia fer en moltes entitats.

distintiu d’espai de cultura responsable

Per aquest motiu, el principal objectiu de

que garanteixen la continuïtat de les bandes. En aquests moments, l’entitat agrupa
un total de 53 bandes federades d’arreu de
Catalunya, incloent-hi la Banda de l’Alguer.
Moltes d’aquestes bandes estan formades
per músics de diverses generacions, amb
la gran riquesa social, cultural i musical que
aquesta convivència intergeneracional representa. La riquesa associativa és també
molt important, perquè poquíssimes són
municipals. En aquest moment, a la FCSM
hi pertanyen 14.500 persones, entre músics, socis de les entitats i associats.
Quan l’any 2007, la presidència de l’entitat va recaure, durant dos mandats, en
Antonio Ortiz Sancho, músic fundador de
l’Agrupació Musical Canareva, ell va insistir
que Alcanar albergués la seu principal de la
Federació i que se n’establís una delegació
a Barcelona. Al principi la seu es va empla-

Recomanació literària
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Flors i violes. Un jardinet a casa
Kirsten Gradley
Editorial: Libros del Zorro Rojo

Tenir cura d’un jardí i observar la natura és una activitat que tots podem fer, fins i tot si només tenim

un pati xicotet, un balcó o tan sols una finestra. Aquest llibre ofereix una vintena d’idees i projectes

relacionats amb la natura per a demostrar que, a vegades, fins i tot allò més complicat són flors i
violes! Preparar un jardinet per a pol·linitzadors en un cossiet, fer boles de llavors de les quals bro-

taran flors a la vorera, cultivar noves plantes a partir de restes d’hortalisses o dissenyar targetes de

felicitació flairants, resultarà fàcil i irresistible per als petits jardiners i jardineres. Projectes creatius i
mediambientals per a xiquets i xiquetes, fàcils de dur a terme fins i tot sense l’ajuda dels adults. Un

llibre d’activitats originals i divertides que, a més, permet d’entendre com funcionen els diferents
ecosistemes. Cada doble pàgina mostra amb atractives i acolorides il·lustracions les instruccions
per a fer pas a pas un projecte de jardineria.
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Cultura
çar a l’edifici de l’EMMA i, posteriorment, es va traslladar a l’Hotel d’Entitats.
Actualment, la Federació està presidida per Josep Parés, mentre que el canareu
Antonio Ortiz ocupa el càrrec de vicepresident econòmic. L’entitat promou un ampli
ventall d’activitats al voltant de la música que han assolit un gran prestigi: el Festival
de Música Catalana a l’Auditori de Barcelona, la Trobada Nacional de Bandes de
Música, l’Aplec Internacional de Cultura Catalana, el Concurs de Composició per a
Banda Simfònica Josep Maria Lleixà i Subirats, la Festa de la Cultura Popular, entre
moltes altres, així com altres activitats permanents, com les de formació.

1

Una de les activitats més destacades de la FCSM és la Trobada de Bandes de Música
que cada any organitza una de les entitats federades i en la qual participa un important
nombre de bandes de música. A Alcanar, aquestes trobades s’han celebrat en dos
ocasions: la primera el 7 d´octubre de 1995 (organitzada per la BMMA) i la segona el 2
d’octubre de 2011 (organitzada per l’AMC).
Fins ara, al Montsià s’han celebrat un total de deu trobades de bandes i al Baix Ebre,
nou. Cada trobada uneix música i festa, i reuneix el mateix dia i a la mateixa població més de trenta bandes de música catalanes: entre mil i dos mil músics aficionats.

2

Actualment, la Federació forma part de la Confederació Espanyola de Societats Musicals, que aglutina dotze federacions de diferents comunitats autònomes i a través
de la qual la Federació es projecta a escala europea.
XXXIX Trobada Nacional de Bandes de Música
La XXXIX Trobada de Bandes de Música Catalanes, amb la participació de les 53
bandes federades, estava prevista de celebrar-se a Alcanar el 3 d’octubre de 2020. La
Banda Municipal de Música d’Alcanar (BMMA) és la que tenia d’exercir d’amfitriona,
però, atès que no es va poder fer a causa de la pandèmia, s’ha reprogramat per a
enguany, sempre que es puga dur a terme.

3

La FCSM i la BMMA, amb el suport total de l’Ajuntament d’Alcanar, volen retre un
homenatge i fer un reconeixement a l’esforç per consolidar i promoure la música de
banda per tot el país al llarg d’aquests 175 anys d’existència.

Peus de foto

1. Agrupació Musical Canareva als carrers d’Alcanar.
2. Banda Municipal d’Alcanar a la 36a Trobada de Bandes celebrada a Amposta l’any 2017.
3 i 4- Participació de l’Agrupació Musical Canareva a la Final de la Sardana

4

de l’Any 2017 (que escull les millors sardanes escrites aquell any) i que es
va celebrar al Centre Cívic d’Alcanar al maig del 2018.
5 i 6. Banda Municipal d’Alcanar a la 38a Trobada de Bandes celebrada a
Terrassa l’any 2019.

El Parc Arqueològic de la Moleta del Remei,

5

al Cens d’espais de cultura responsables
El Parc Arqueològic de la Moleta del Remei ha estat un altre dels equipaments que

el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha inclòs en el Cens d’espais de cultura responsables. Això significa que també compleix tota la normativa

relativa a la covid-19 a l’hora de dur a terme activitats culturals i altres programes
d’inclusió social.

6

19

Especial activitas
d’estiu a Les Cases
Espectacles familiars d’estiu al Marjal!
Per sisè any consecutiu, durant els mesos de juliol i agost, l’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de l’entitat AMEIBA, ha engegat el cicle Al Marjal, que inclou tot un seguit d’espectacles
a la platja Bandera Blava Les Cases-Marjal per a que els més menuts de casa i les seues famílies
puguen xalar a la mar d’una manera diferent.
Jordi Monfort, regidor de Turisme, explica que “Al Marjal és una aposta clara pels espectacles
familiars de qualitat en un indret singular i també ens ajuda a reforçar la imatge del municipi com a destinació turística familiar”.
El paratge casenc de Bandera Blava es converteix, durant quatre tardes, a les 20 h, en l’escenari
perfecte per a que pallasses, narradores d’històries, músics i mags transmeten il·lusió i diversió
als xiquets i xiquetes.

Alcanar s’adhereix a Pobles de Circ i presenta tres espectacles
L’Ajuntament d’Alcanar s’ha adherit al programa Pobles de Circ, impulsat pel Departament de
Cultura de la Generalitat i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, i s’ha compromès
a promoure el circ com a activitat cultural.
Joan Roig, regidor de Cultura i alcalde d’Alcanar, ha recordat que “el projecte té com a objectiu fer arribar programació de circ al nostre municipi, perquè encara hi ha poca presència
d’aquesta art escènica en la nostra agenda cultural”.
De moment, el consistori ha programat tres espectacles a l’estiu. A la tardor es farà un quart espectacle i també un taller de circ. Tots els espectacles seguiran la normativa que marque el Procicat.

Nova edició del cinema a la fresca
Com cada any, l’Ajuntament organitza Cinema d’Estiu, un cicle de pel·lícules familiars que s’es-

tén al llarg dels tres nuclis urbans del municipi i que té com a objectiu oferir una alternativa per a
passar aquestes caloroses nits a l’aire lliure. Totes les projeccions es faran a les 22 h: els dijous
a la plaça Lluís Companys o al Mirador, d’Alcanar, els divendres a la plaça del Barranc, de les
Cases, i els dimarts a l’avinguda del Mar, d’Alcanar Platja.

20

Agenda
Fes turisme cultural i coneix el teu poble!
Durant els mesos de juliol i agost conèixer Alcanar és més fàcil que mai. Scultur, empresa especialitzada en servei de guiatge a les Terres de l’Ebre, ofereix tres visites guiades pel terme
municipal. Les propostes de turisme cultural i vivencial s’adrecen principalment als turistes, però
també a les persones del municipi que hi tinguen interès. La primera, la ruta en bicicleta als nius
de metralladores, es farà els dijous a les 19 h; la segona, al nucli antic d’Alcanar, els divendres a
les 10 h, i la tercera, al nucli antic de les Cases, els divendres a les 19 h.
Tota la informació es troba en el cartell informatiu. Per a reservar les entrades és convenient
comunicar a l’Oficina de Turisme la intenció d’assistir-hi. Es pot fer presencialment, a través del
telèfon 977 73 76 39 o mitjançant un missatge de correu electrònic a turisme@alcanar.cat.

Cicle de música d’estiu La mar de clàssica
Enguany l’Ajuntament d’Alcanar ha apostat per una nova proposta cultural i humanista, amb
l’objectiu d’impulsar audicions de música clàssica a l’aire lliure per a les nits d’agost de la mà de
grups de renom internacional.
Joan Roig, regidor de Cultura i alcalde d’Alcanar, destaca que “aquest cicle de concerts inclou
artistes brillants, així i tot mantenim la gratuïtat dels concerts per tal d’apropar aquest estil
musical a tota la ciutadania”.
El cicle es titula La mar de clàssica i és una iniciativa impulsada per la biblioteca Trinitari Fabregat
que durà a la plaça del barranc de les Cases cinc vetllades musicals aquesta temporada estival
per transportar el públic des d’ambients medievals fins a la música de bandes sonores actuals,
passant per compositors de diferents procedències i èpoques.

El Verger de la Mestra Gual acollirà l’espectacle El ball de les cireres, dins del cicle de coreografies Balla’m un llibre
17 de setembre, a les 19 hores, al Verger de la Mestra Gual
«Balla’m un llibre» és el títol d’aquest cicle de coreografies curtes creades a partir de textos
literaris per a ser interpretades a les sales de lectura dels equipaments bibliotecaris d’arreu de
Catalunya. Aquesta acció s’emmarca en un projecte més gran que les biblioteques públiques
dediquen a la difusió de les arts escèniques i performatives.
En aquesta ocasió, la Biblioteca Trinitari Fabregat, a través del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, ha gestionat la realització d’un original espectacle en què la
paraula i la dansa s’entrecreuen. El ball de les cireres és un homenatge a l’obra de Montserrat Roig
i a la dansa. És una peça de dansa contemporània interpretada per dos ballarines que escenifica el
món novel·lístic de l’escriptora feminista i antifranquista, i recalca valors que són pilars de les seues
obres, com la democràcia i la llibertat. El ball de les cireres s’inspira principalment en la trilogia de
Montserrat Roig, que inclou els llibres Ramona, adéu, El temps de les cireres i L’hora violeta.

Mesures covid-19
Totes les activitats programades aquest estiu per l’Ajuntament d’Alcanar es fan seguint el protocol de mesures de
seguretat que marca el Procicat, com ara el manteniment de la distància de seguretat o l’ús de gel hidroalcohòlic.
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Tauler d’anuncis
Obert el període d’inscripció de pubilles i hereus per a les
festes populars
L’Ajuntament d’Alcanar ha obert el període d’inscripció de pubilles i hereus per

a les properes festes populars. La proclamació es farà a les Festes del Remei.

El termini per a les entitats a l’hora de fer les inscripcions finalitza el 31 de juliol.
Totes aquelles entitats que vulguen inscriure pubilles i hereus, tant infantils com
grans, ho poden fer a través del formulari de sol·licitud d’inscripció. S’haurà de
presentar al registre general d’entrada de l’Ajuntament d’Alcanar i s’hi haurà

d’adjuntar el DNI/NIE del president o presidenta o representant de l’entitat, dels
aspirants i dels pares i mares en el cas de menors d’edat, documents acredita-

tius de les respectives dates de naixement i un número de telèfon de contacte.
En el cas que l’entitat hagués presentat pubilla i/o hereu per a les Festes d’Oc-

tubre del 2020, enguany en pot tornar a presentar una altra, sempre que les

mesures adoptades per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la covid-19 permeta de celebrar festes populars.

Inscripcions obertes: PFI d’auxiliar de vivers i jardins
a l’institut d’Alcanar
El programa de formació i inserció d’auxiliar de vivers i jardins està
adreçat a jóvens d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació

secundària obligatòria. Les inscripcions estan obertes. Les persones
interessades poden trucar al telèfon de l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar:
977731026.

Cuidem-nos davant la covid-19

.

A causa de l’increment de casos positius de covid-19 de les darreres setmanes

i de l’impacte de la nova variant delta, el Departament de Salut i l’Ajuntament
d’Alcanar recorden que és important d’extremar les mesures de prevenció
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Ara fa...

Ser modista

de tall i confecció de Tarragona. “Del
que guanyava per les tardes treballant
a un taller de costura em pagava la formació”, explica. Complerts els dèneu
anys, va fitxar per a la multinacional alemanya Seidensticker com a encarregada de producció de la seua sucursal a
Tarragona, dedicada a la confecció de
camises i equipaments d’esquí.
L’any 1980, l’empresa va decidir tancar
la filial, on treballaven més d’un centenar de modistes. Va ser llavors quan la
Mercedes, juntament amb el seu marit i
sa filla, es va traslladar a Alcanar. En un
no-res, va passar de ser la responsable
Durant la primera meitat del segle pas-

se’ls feia la vora ben ampla per a anar-

sat, encara era costum d’enviar les xi-

la allargant. Els pantalons dels xiquets

ques a això la modista a aprendre de
cosir. Tant a escola com a casa eren
educades per a l’àmbit domèstic, fins

eren fins al genoll i els dels homes els
feia la pantalonera. Per a fer aquest article hem arreplegat el testimoni de dos

al punt que anar a escola era sinònim

modistes: la Remei i la Mercedes.

d’anar a costura. La majoria de dones

En acabar l’escola, a catorze anys, la

no treballaven fora de casa i, igual que
havien de saber cuinar amb quatre coses, es donava molta importància al
fet que les jóvens aprenguessen a cosir vores, canviar cremalleres, fer traus
de camisa o fer vestits a partir d’uns
quants retalls. D’aquí ve que a gairebé
totes les cases hi hagués una màquina
de cosir. Les que volien fer un pas més
continuaven formant-se a les primeres
acadèmies de “tall i confecció”, on adquirien els coneixements necessaris per
a dissenyar, tallar i muntar tota mena de
peces de vestir.

Remei Carapuig va anar a aprendre de
cosir a això la Carme Forcadell i, al cap
de pocs anys, es va establir de modista.
“Com que als pobles no hi havia botigues de roba, les modistes fèiem els
vestits a mida a partir dels models que
les clientes triaven dels catàlegs, que
en dèiem figurins, i després seleccionaven la roba del mostrari que portava
el viatjant. En aquella època a Alcanar
n’érem unes quantes, de modistes: les
Terriles, les germanes de Son, la Travala, la Samuelita... L’any 1974, quan em

de producció i l’encarregada de tota una
plantilla de treballadores d’una gran indústria tèxtil a cosir a casa per a la gent
del poble. “No vaig tardar a tenir un munt
de clientela. Tenia la casa sempre plena:
dones que m’ajudaven a cosir, noies que
venien a aprendre’n, altres que es feien
l’aixovar i moltes clientes. Quan se’m girava més feina era per Sant Antoni, per
les Festes del Remei, que rebia un munt
d’encàrrecs per a fer vestits llargs de pubilla i de catalana, i per al Carnaval de
Vinaròs, que feia vestits per a les comparses. Recordo aquestes temporades
com una bogeria”. “Llavors la modista
més jove que hi havia al poble era la Tere
Mulet”, recorda.
Amb vuitanta anys, la Mercedes ens
mostra orgullosa una col·lecció de fotografies de jóvens d’Alcanar lluint el ves-

vaig casar, m’ho vaig deixar. Tenia 23

tit de núvia i de pubilla que ella mateixa

En aquella època, estrenar vestits anava

anys”, explica.

els va dissenyar i confeccionar. “Els feia

en consonància amb el calendari festiu:

“Jo ja vaig nàixer amb l’agulla a la mà”,

els vestits de catalana i de pubilla i, al

per al Diumenge de Rams es feia la roba
de mudar dels xiquets i xiquetes. Per
Tots Sants, la Puríssima i Nadal s’estrenaven els abrics, i per les festes majors,
els vestits d’estiu, fins al genoll, de roba
de pisana o percala. Als de les xiquetes

diu la Mercedes de Tórtera. Sa mare ja
era modista i, amb només vuit anys, en
sortir d’escola, es passava les tardes
senceres embastant, passant punts i

cap d’uns anys, tornaven per a que els
fes el vestit per a casar-se. Avui dia,
però, tot ha canviat. Ara tot es compra
fet i les poques modistes que queden

.

sobrefilant. Des dels catorze fins als dí-

es cansen de fer «arreglos» de peces de

vuit anys va formar-se a una acadèmia

roba comprades per internet.”
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Joel Màrmol: “Em vaig tornar boig i amb unes ganes
de començar a pedalar brutals”
Entre les 5.30 hores i les 23.00 hores del 22

molt, però que no m’havia preparat mai

molar moltíssim.

de maig, Joel Màrmol Reverter (Alcanar,

de forma específica.

L’objectiu és recaptar diners per al finan-

En quant de temps et vas preparar?

çament de projectes de recerca exclusi-

Ja venia d’acumular molts quilòmetres en

vament per al càncer infantil. Fins quan

1993) va travessar Catalunya en bici. En
només un dia va recórrer en solitari els 431
quilòmetres que separen Portbou d’Alcanar, amb l’objectiu de recaptar fons per al
projecte «Hijos de la resistencia», que es
convertiran en hores de recerca sobre el
càncer infantil a la fundació El Sueño de
Vicky. Quan li ho van proposar, no s’ho va
pensar dues vegades i assegura que ha
estat una experiència inoblidable.
Quant de temps fa que ets en el món de
l’entrenament personal?
Des que em vaig graduar en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport i vaig acabar el
màster en formació, ara fa sis anys, sempre
he compaginat la meua feina d’entrenador
personal amb el meu hobby, que consisteix
a elaborar programes específics d’entrena-

bici. Tot i així, la preparació en concret va

i com s’hi poden seguir fent donacions?

durar dos mesos. Em vaig centrar només en

Deixa’m dir que una de les coses que més

els 430 quilòmetres non stop i els entrena-

m’ha sobtat és que la gent només em pre-

ments van consistir bàsicament a augmen-

guntés pel repte i no pel seu objectiu, que,

tar de forma gradual el nombre de quilòmetres setmanals i la realització de tests de
potència aeròbica per a comprovar que el
meu estat de forma anava millorant.
Quina va ser la frase que més et vas repetir durant el trajecte?
Em feia molta il·lusió realitzar aquesta prova
i vaig xalar moltíssim al llarg de tot el recorregut; tant, que no parava de repetir-me:
“Que afortunat ets, Joel, que pots fer aquest
repte. Quanta gent t’està seguint i a quantes

per a mi, ha estat el més important i allò
que més m’ha motivat. En total, som 30 esportistes els que ens hem marcat un repte
esportiu per a contribuir amb El Sueño de
Vicky. A nivell individual, fins al moment hem
recaptat 900 euros de l’objectiu de 1.000. A
nivell col·lectiu, l’objectiu proposat és arribar als 30.000 euros a finals d’aquest any.
Fins llavors, tothom que vulgue pot fer la
seua aportació a través de la pàgina web
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/cata-

ment per a persones que practiquen esports

persones estàs ajudant i estan pendents de

luna-431km-cancer-infantil.

de resistència. Ara fa un any, vaig muntar la

tu!”. Això és el que em va donar més força

Tens algun altre repte a curt o mitjà ter-

meua pròpia empresa dedicada al món dels

i energia. Em vaig tornar boig i amb unes

mini?

esports de resistència i n’estic molt i molt

ganes de començar a pedalar brutals.

Més que competir, a mi m’agrada gaudir de

content.

Aquesta cursa també ha estat una fita

les curses, dels entrenaments, de les loca-

Aquesta acció solidària ha estat el teu

personal?

major repte esportiu fins ara?

El que sí que puc dir és que n’estaré orgullós

A nivell estratègic, possiblement ha estat

tota la vida. Sortir en solitari des de Portbou,

el més dur i més exigent, no només per la

a les 5 del matí i amb el vent que hi feia, i

magnitud de la prova i pel nivell de logística

pensar que la pròxima vegada que m’aturés

que vaig necessitar, sinó perquè la bici de

ja estaria descansant a casa i m’hauria cre-

carretera és una disciplina que m’agrada

uat Catalunya per la vora del Mediterrani, va

litzacions i d’estar tres o quatre dies fora
amb la companyia dels que m’estimen. Ara
mateix estic centrat a agafar experiència en
les maratons de muntanya i tinc prevista una
cursa a les Dolomites, on l’objectiu és donar

.

una mica més de gas. Però, més enllà dels
reptes, m’agrada sentir el simple plaer de
practicar esport

