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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: 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 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 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 16 al 22 de novembre.

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/Generalitat, 17

Del 23 al 29 de novembre.

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Del 30 de novembre al 6 de desembre.
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/Generalitat, 17

Del 7 al 13 de desembre.

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

Reforç 12 de desembre.

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Del 14 al 20 de desembre.

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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Editorial
Alcanar destina més de 267.000 €
a lluitar contra la covid-19
Des de l’esclat de la pandèmia de covid-19, diferents regidories de
l’Ajuntament d’Alcanar han treballat en diversos àmbits per a pal·liar els
efectes sanitaris i econòmics de la covid-19. En total, fins avui s’hi han
destinat 267.538 euros. En la pàgina 5 d’aquest número del butlletí podeu trobar-hi el detall de totes les inversions i despeses extraordinàries.
La primera crisi del coronavirus va obligar el consistori a refer els
comptes amb l’objectiu d’adaptar-los a les noves circumstàncies. Així
doncs, el pressupost que va aprovar el Ple municipal al juliol dona resposta a les diferents necessitats i despeses extraordinàries que s’han
plantejat, en el context dels efectes que ha provocat la covid-19. Per
tant, els pressupostos inclouen diverses partides, que es troben en
diferents estats d’execució, destinades a la lluita contra la covid-19.
Aquests recursos provenen de l’estalvi generat per les activitats i festes majors que no s’han dut a terme i per les despeses de tota mena
no materialitzades que s’havien previst per a enguany o que es durien
a terme en un exercici convencional, siga en l’àmbit de personal, de
despesa corrent o d’inversions. Aquest import, per tant, podrà variar
en funció del nivell d’execució pressupostària i de la consolidació de
noves despeses.
A més, malgrat la situació de pandèmia, durant l’estiu i les primeres
setmanes de tardor els veïns i veïnes d’Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja han pogut gaudir de prop d’un centenar d’actes de petit format
organitzats per l’Ajuntament, amb aforament limitat, en emplaçaments
que han pogut garantir el distanciament social i les condicions de
seguretat i protecció. Entre els actes que s’han organitzat destaquen
sessions de cinema a la fresca, concerts, espectacles infantils i familiars, teatre, sessions formatives, classes de ioga i xiqong.

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!

?

Experts i mitjans de comunicació coincideixen que cal reforçar
el sistema immunològic ara que ens trobem a les portes de l’hivern. I la mandarina es posiciona com una fruita excel·lent perquè aporta més aigua i menys sucre que altres aliments amb
vitamina C. De fet, des de l’inici de la pandèmia se n’ha disparat
el consum a tot el món. Imatge: AFA.

Cal recordar la importància d’arreplegar els excrements dels
animals i depositar-los al contenidor, per respecte envers la
resta de ciutadans i per civisme. Els excrements canins dificulten la prestació d’un servei de neteja viària de qualitat, danyen
la imatge del poble i representen un risc per a la salut, especialment entre els més menuts que juguen al parc.

D’on ve este malnom?
Garibaldi
Encara no ho havíem tocat, però també hi ha malnoms lligats a fets històrics i, encara més interessant, a personatges concrets. Avui en duem un de ben genuí que definia una persona concreta del poble que, de ben
segur, molts lectors recordaran.
Batiste Fibla Queralt havia nascut al capdamunt de carrer del Roser a inicis del 1871. Lluny de la terra pairal,
just en aquell moment s’estava culminant el procés d’unificació d’Itàlia, costós i ple de cruentes batalles. Les
gestes del seu màxim artífex, Giuseppe Garibaldi, devien arribar a orelles dels jovenel·los del nostre poble, que
el tenien com un heroi.
Batiste va créixer en l’ambient postbèl·lic de la guerra italiana. Es veu que coneixia qui era l’unificador de la
Itàlia i el lloava ferventment quan, en beure una miqueta de vi –i prou que li agradava!– l’anomenava. Tot anantse’n al monte que tenia prop del Mas de Mulet, amb damajoanes part i part plenes de vi negre, cridava allò de
“que visca Garibaldi, que visca Garibaldi!”.
I així de batallador li quedà el malnom al tio Batiste, qui amb el burret i les garrafes de vi plenes semblava, ben
de debò, que se n’anés a fer les Itàlies amb el seu company de fatigues.
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Modificació de l’Ordenança reguladora
de les tarifes i preus de l’aigua
Segona part: la nova tarifa
Tal com apuntàvem en el darrer butlletí, en el Ple del passat
24 de setembre es va aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes i els preus per la prestació del

servei municipal d’aigua potable, amb l’objectiu d’assolir
l’equilibri entre els ingressos i les despeses d’explotació

del servei. Aquesta modificació de la tarifa s’emmarca en

un acord assolit entre l’Ajuntament i l’empresa explotadora
del servei, SOREA, per a resoldre un conflicte entre amb-

dues parts que s’ha allargat durant dèsset anys i que ja

l’ordenança en vigor, i una tarifa de fuites, que s’aplicarà
als consums extraordinaris derivats d’avaries i que suposarà facturar cada metre cúbic a preu del primer tram. És
a dir, a 0,4068 €, en el cas d’Alcanar i les Cases, i a 1,0045
€, en el cas d’Alcanar Platja.
En el cas de la tarifa social, s’aplicarà una bonificació del
100% al primer tram i del 50% als següents. Quedarà així:

vam explicar de manera extensa en l’edició anterior.

La nova tarifa, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de

2021, implica alguns canvis substancials respecte a la
que encara hi ha en vigor. Un dels més importants és la
reformulació dels trams de consum, tant per a l’ús domèstic com per a l’industrial i comercial, que quedaran

definits de la manera següent, en el cas de l’ús domèstic:

Trams de
consum
1r
2n
3r
4t

Tarifa actual

Nova tarifa

Fins a 8 m3
De 8 a 14 m3
De 14 a 20 m3
Més de 20 m3

Fins a 12 m3
De 12 a 18 m3
De 18 a 24 m3
Més de 24 m3

Aquesta mesura implica una ampliació del 50% del primer tram (el consum mínim) respecte a la tarifa en vigor i

Fins a 12 m3
De 12 a 18 m3
De 18 a 24 m3
Més de 24 m3

Fins a 12 m3
De 12 a 18 m3
De 18 a 24 m3
Més de 24 m3

Alcanar Platja
1,0045 €/m3
1,3728 €/m3
1,6183 €/m3
1,8973 €/m3

També s’ha previst una tarifa social per als abonats que
gaudisquen del cànon social de l’Agència Catalana de
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0,0000 €/m3
0,6864 €/m3
0,8092 €/m3
0,9487 €/m3

consum queda de la manera següent:

Trams de
consum
1r
2n
3r

Tarifa actual

Nova tarifa

Fins a 10 m3
De 10 a 20 m3
Més de 20 m3

Fins a 12 m3
De 12 a 18 m3
Més de 18 m3

La nova tarifa d’ús industrial i comercial queda així:

tarifa d’Alcanar i les Cases amb la d’Alcanar-Platja.

Alcanar i
les Cases
0,4068 €/m3
1,1918 €/m3
1,4179 €/m3
1,6438 €/m3

Alcanar Platja

En el cas de l’ús industrial, la distribució dels trams de

permetrà equiparar, quant a distribució dels consums, la
La nova tarifa d’ús domèstic queda de la manera següent:

Alcanar i
les Cases
0,0000 €/m3
0,5959 €/m3
0,7090 €/m3
0,8219 €/m3

Fins a 12 m3
De 12 a 18 m3
Més de 18 m3

Alcanar i
les Cases
0,5580 €/m3
1,0106 €/m3
1,1371 €/m3

Alcanar
Platja*
0,6427 €/m3
1,1534 €/m3
1,3125 €/m3

(*) S’introdueix aquesta tarifa a Alcanar Platja. No
estava prevista en la tarifa en vigor.
Qualsevol persona pot sol·licitar acollir-se a les noves
tarifes posant-se en contacte amb SOREA a través dels
canals disponibles al web sorea.cat, on també hi ha una

.

l’Aigua, més enllà dels beneficis als quals es poden acollir

àrea personal on els clients poden fer les gestions. El nú-

les famílies nombroses i monoparentals que ja estableix

mero de telèfon d’atenció als clients és el 934 953 540

Reportatge
La lluita contra el coronavirus en xifres
A la data de tancament d’aquest edició, l’Ajuntament ha destinat els imports que a continuació es detallen a les diverses necessitats i despeses extraordinàries sorgides en el marc de la crisi sanitària derivada de la covid-19.

Adquisició d’equips de protecció individual (mascaretes, guants, etc.)

14.028,86 €

Adquisició de mampares i adequació llocs de treball i punts d’atenció a la ciutadania

6.798,91 €

Adquisició mascaretes infantils

8.515,06 €

Adquisició de materials per a elaborar mascaretes

1.359,80 €

Cartells i materials gràfics

1.058,01 €

Adquisició d’higienitzats, termòmetres, paper i gel desinfectant

18.269,94 €

Distribució d’aliments, mascaretes i material als centres escolars

1.660,00 €

Protecció de centres educatius, equipaments i instal·lacions municipals

7.232,51 €

Control d’accés a edificis municipals i actes culturals

8.651,50 €

Hores extraordinàries de la Policia Local

43.404,47 €

Altres despeses

558,99 €

Total

111.538,05 €

Així mateix, als pressupostos de l’exercici 2020 s’han previst les partides següents, que es troben en diferents estats d’execució:

Dotació addicional Projecte “Al cistell” - productes frescos de primera necessitat

23.000,00 €

Dotació addicional per al conveni amb Càritas

3.000,00 €

Targetes beques de menjador

15.000,00 €

Connectivitat de les famílies

10.000,00 €

Dotació extraordinària per a despeses de Serveis Socials

10.000,00 €

Subvencions a empreses i autònoms per la covid-19

60.000,00 €

Dotació addicional a l’addenda de Serveis Socials del Consell Comarcal

35.000,00 €

Total

156.000,00 €

Aquests recursos provenen de l’estalvi generat per les activitats que no s’han dut a terme i les despeses no materialitzades de

tot tipus que s’havien previst per a enguany o que es durien a terme en un exercici convencional, siga en l’àmbit de personal, de

despesa corrent o d’inversions. Aquest import podrà variar en funció del nivell d’execució pressupostària i de la consolidació de
noves despeses.

PREVINDRE NOUS CONTAGIS
ÉS COSA DE TOTS!
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L’Ajuntament d’Alcanar activa una línia d’ajuts
de 60.000 euros per a empreses que
han tancat temporalment per la covid-19
S’atorgaran ajudes equivalents a les
despeses generades en concepte
de taxa per la recollida d’escombraries i d’impost sobre vehicles de
tracció mecànica

La Junta de Govern Local de l’Ajun-

tament d’Alcanar ha aprovat aquesta
setmana les bases reguladores d’un

nou ajut que pretén pal·liar els efectes econòmics de la covid-19 i que va

destinat a autònoms, pimes i entitats

sense ànim de lucre que siguen titulars d’una activitat econòmica establerta a Alcanar.

En concret, aquestes subvencions
tenen assignada una partida de

60.000 euros. L’objectiu és atorgar
ajudes equivalents a les despeses
generades en concepte de taxa per

la recollida d’escombraries i d’impost sobre vehicles de tracció mecà-

nica, durant els períodes en què les
activitats i els serveis no essencials
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del municipi s’hagen aturat a conse-

qüència de les mesures decretades
pel Govern de l’Estat espanyol i la
Generalitat de Catalunya.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica

que “l’equip de govern va adquirir
aquest compromís a principis de la

pandèmia. Després d’haver-ho tre-

ballat a fons, hem activat aquesta
línia d’ajuts amb una quantitat eco-

nòmica important per a donar un cop
de mà als empresaris del municipi”.

El procediment de concessió d’aques-

tes subvencions es tramita en règim de
concurrència no competitiva. Per tant,

totes les empreses que es presenten
a la convocatòria i complisquen els

requisits rebran un ajut proporcional,

tenint en compte els criteris i el pro-

posarà a disposició dels empresaris
els diferents formularis.
“Aquesta línia d’ajuts se suma
a altres mesures fiscals que ja
va aplicar l’Ajuntament durant el
confinament i les etapes posteriors”, recorda el batle.
De fet, aquest estiu la Regidoria
d’Economia i Hisenda va modificar diverses ordenances per a garantir que
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules quedés sense efecte des de l’estat d’alarma fins a finals
d’any, per tal de no generar cap despesa als empresaris. I al maig, després del confinament, l’Ajuntament va
habilitar més espais als carrers per a

cediment de concessió. Transcorregut

que els establiments del municipi po-

tament publicarà la convocatòria, que

terrasses, i garantir així la màxima

el període d’exposició pública, l’Ajun-

guessen ampliar o incorporar noves

inclourà els requisits i terminis, i també

ocupació sense cap cost afegit

.

Acció de govern
L’alcalde demana per carta a la Generalitat
que els pagesos no professionals puguen
anar a les seues finques de Vinaròs
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha
enviat una carta a la Delegació de
la Generalitat a les Terres de l’Ebre
arran del tancament perimetral de
Catalunya i el confinament de cap
de setmana que la Generalitat va
començar a aplicar al territori català a partir del 30 d’octubre.
Ho va fer el 29 d’octubre, un dia
abans que les mesures es fessen
oficials, “per tal d’avançar-nos
i evitar situacions com les del
març passat”, explica el batle.
“En aquesta carta s’hi reflecteix la inquietud d’un poble
pagès i limítrof amb el País Valencià, que vol seguir amb la
campanya agrícola sense entrebancs”, afig Roig.
Arran de les noves mesures, la
pagesia no professional que té la
propietat al terme municipal de
Vinaròs, és a dir, la que practica
l’autoabastiment, la que té cura de
l’hort particular o dels animals, va
quedar exclosa de les exempcions
per a poder moure’s d’una banda
a l’altra. Altres poblacions rurals
com Arnes (Terra Alta) també han
mostrat el seu malestar per aquesta decisió. Ara l’alcalde d’Alcanar

.

espera la resposta oficial de la Delegació de la Generalitat
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L’Ajuntament readapta el Programa
de competitivitat empresarial a
la realitat de la pandèmia
Enguany passaran pel programa més de

petitivitat empresarial per a aquesta edició

150 persones, una xifra molt similar a la

s’hauran fet per via telemàtica.

d’altres anys

“Enguany, abans del període de con-

A causa de les mesures restrictives de-

finament, el programa ja preveia dues

cretades per la Generalitat de Catalu-

formacions en línia. Per a nosaltres ja fa

nya per a respondre a l’enduriment dels

temps que representa una via interes-

efectes de la pandèmia de covid-19, la

sant a explorar, però la pandèmia n’ha fet

regidoria de l’àrea competent va acordar,

accelerar el procés”, afig Sancho. De fet,

a finals d’octubre, suspendre temporal-

l’Ajuntament ha signat convenis amb cinc

ment les formacions del Programa de
competitivitat empresarial presencials
que havien d’iniciar-se pròximament.
Els cursos presencials que ja s’havien
començat continuaran, però mantenint
tots els protocols de prevenció i seguretat davant el coronavirus, malgrat que la
seua durada està subjecta a l’evolució de
la pandèmia de covid-19.
Tots els cursos en línia continuen actius.
La ciutadania pot consultar-ne la informació i fer-hi la inscripció a través de l’espai del Programa en el web alcanar.cat. A
més, des de l’àrea es treballa per a augmentar el nombre de formacions disponi-

empreses diferents per a aportar formació
en línia al Programa de competitivitat.
La pandèmia també ha accelerat la digitalització de molts de sectors empresarials, com el comerç o la restauració. Això
ha legitimat l’aposta que, des del 2014, el
Programa de competitivitat empresarial
ha fet per la formació en el màrqueting
en general i, en concret, el màrqueting

ara comptabilitat, habilitats en comuni-

insisteix Monfort.
La crisi de la covid-19 també ha suposat
una revàlida per a l’aplicació de gestió
que fa just un any impulsava l’Ajuntament per a fomentar la inscripció en línia
als cursos i facilitar la comunicació entre
els inscrits. “Amb la crisi de la covid-19
s’ha consolidat com un element bàsic
per a poder tirar endavant el progra-

Enguany hauran passat pel Programa de

s’adonen que ha esdevingut una necessitat molt important”, exposa, per la
seua banda, el regidor d’Economia i Em-

este tipus de formacions, eines de fi-

cions que s’hi podien transformar, com

ho continuarem fent de cara al 2021”,

gura el regidor d’Empresa.

Judit Sancho, tècnica de l’Àrea de Desen-

mar al format en línia aquelles forma-

necessitats en un context diferent. Així

tot necessària la formació en línia ara

“Feia molt de temps que insistíem en

tan incertes van apostar “per transfor-

cumstàncies i ha donat resposta a les

nes persones que fins ara no veien del

potenciant des del confinament del març.

ta.cat que en aquelles primeres setmanes

que este projecte s’ha adaptat a les cir-

ma. L’aposta ha sortit rodona”, asse-

presa, Jordi Monfort.

grama, exposa en una entrevista a l’Aguai-

en línia. “La pandèmia ha demostrat

en línia: “Ens hem adonat que algu-

bles en aquesta modalitat, que ja s’estava

volupament Local i coordinadora del pro-

dinsen per primera vegada en el mercat

delització de clients, e-markets, etc.,
i la pandèmia ha suposat una espenta
d’entre cinc i deu anys cap a la digitalització. El que abans era com una aposta
ara ja és una necessitat. Molts sectors
han vist que han de ser-hi i, per això, de
cara a l’any que ve apostarem per un

competitivitat empresarial d’Alcanar més
de 150 persones, una xifra molt similar a
la d’altres anys, malgrat les restriccions
actuals. “Fins a l’estiu no hi havia hagut
tant d’interès. La gent tenia la sensació que estàvem en una situació provisional, però ara s’adona que va per
a llarg i veu la necessitat de continuar-se formant per a adaptar-se a este
nou context”, argumenta Sancho.
Les formacions del Programa de competitivitat empresarial es distribueixen
per àrees d’interès: seguretat, benestar i

cació, etc.”. L’aposta per la formació en

reenfocament dels cursos”, afig Mon-

línia ha estat clau per a poder tirar avant

fort. Així, les formacions noves adreçades

el programa del 2020. Tant és així que, a

a aquelles persones que ja tenen una base

rectives; màrqueting i màrqueting digital;

final d’any, al voltant del 50% dels cursos

de coneixements es combinaran amb els

gestió empresarial; cuina i gastronomia;

que es preveien en el Programa de com-

cursos dirigits a aquells sectors que s’en-

comerç i negocis, i citricultura
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salut laboral; habilitats interpersonals i di-

.

Acció de govern
Les Jornades Citrícoles d’Alcanar s’adapten a la
situació generada per la covid-19
Un any més, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecno-

logia Agroalimentàries (IRTA) i l’Ajuntament d’Alcanar, organitzen les Jornades
Citrícoles d’Alcanar, un referent en el món de la citricultura, que arriben a la
vint-i-setena edició.

A causa de la situació generada per la covid-19, en aquesta edició aquestes

trobades tècniques es faran totalment en línia, entre el 16 i el 20 de novembre.
“A través d’un seminari web diari, els assistents podran escoltar en directe
les diferents xarrades i també podran interactuar amb la persona ponent”,
explica Jordi Monfort, regidor d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alcanar.

A més, enguany s’oferiran cinc ponències, una per dia, a partir de les 19.30 h.
Per tal de poder tenir accés a les sessions, és obligatori inscriure-s’hi prèviament

de manera digital a cada sessió, a través de l’enllaç que es troba a l’apartat
d’inscripcions. Les persones inscrites rebran un correu amb un enllaç per a accedir a l’aula virtual, des d’on podran seguir les sessions.

En paraules del delegat institucional de l’IRTA a les Terres de l’Ebre, José Miguel
Campos, les jornades “inclouen ponències de caràcter més tècnic, altres

amb aproximacions a les darreres normatives i també enfocaments més
disruptius, sempre amb l’objectiu d’actuar com un fòrum de debat per a la
pagesia del territori”.

Com en les anteriors edicions, es combinaran les temàtiques de més actualitat,

com el Pla d’acció per a mitigar l’impacte del cotonet Delottococcus aberiae
–una de les principals amenaces dels nostres cítirics–, l’adaptació de noves

varietats de taronja a les Terres de l’Ebre o la gestió per a una correcta fertilitza-

ció en cítrics, amb altres temes del món de la citricultura, sempre exposats per
experts de prestigi.

“El context actual ens ha portat a dibuixar nous horitzons cap a una agricul-

tura més sostenible que hem de saber aprofitar per a ser més competitius”,

recorda Rosabel Arbó, cap de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura
al Montsià.

Entre altres ponents, el doctor Manuel Agustí, catedràtic de Producció Vegetal
de la Universitat Politècnica de València, a través de la ponència “La clementina

de Nules: característiques i gestió del seu cultiu”, farà un repàs de l’evolució del
conreu de la mandarina més emblemàtica de les Terres Ebre.

D’altra banda, Joan Girona, investigador de l’IRTA sobre l’ús eficient de l›aigua,

abordarà el repte de l›agricultura sostenible per a alimentar la humanitat i sobre
què es pot fer des de les Terres de l’Ebre.

.

Consulta el programa de les XXVII Jornades Citrícoles d’Alcanar
Inscriure’s a les XXVII Jornades Citrícoles d’Alcanar
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Alcanar augmenta l’índex de reciclatge
selectiu prop d’un 10%
Alcanar ha augmentat més d’un 9% la taxa de recuperació de

“Les illes en superfície ens han permès augmentar el per-

la brossa selectiva del municipi, és a dir, la que es deposita als

centatge de reciclatge i abaratir costos. També ens per-

contenidors d’orgànic, paper, envasos i vidre.

meten desplaçar els contenidors en moments puntuals per

Així, Alcanar és el municipi de les Terres de l’Ebre que enguany

a facilitar la realització d’activitats”, afig Bort.

més ha augmentat la taxa de recuperació de la fracció orgà-

Aquest nou sistema també ha permès de millorar les freqüèn-

nica (13%), i el segon que més ha incrementat la d’envasos
(17%) i la de paper (16%). També cal destacar l’augment de
la taxa de recuperació de la fracció vidre (26%), en què se
situa en tercera posició a les Terres de l’Ebre. Aquesta millor
separació de la brossa selectiva ha tingut una conseqüència
directa: la reducció d’un 23% de la fracció resta. Juntament
amb Paüls, Alcanar és el municipi de les Terres de l’Ebre que
més ha reduït aquesta taxa.
Segons el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE), aquesta millora en els hàbits de reciclatge
de la ciutadania es deu sobretot al fet que el març de 2019
l’Ajuntament d’Alcanar va instal·lar 100 contenidors de brossa
selectiva a la zona d’Alcanar Platja i que hi ha ampliat l’arreplega de fracció orgànica.
D’aquesta manera, Alcanar se situa entre els tres municipis de
més de 5.000 habitants de les Terres de l’Ebre, adherits al COPATE, amb una millor taxa de recuperació bruta durant l’any
2019: es va passar del 40% del 2018 al 48% del 2019.
Segons Mercè Mariano, tècnica del COPATE: “Les primeres

aproximacions situen l’estalvi en 30.000 euros en costos
de tractament i cànon de resta, i uns ingressos en recollida

selectiva al voltant dels 18.000 euros”. En total, el benefici fiscal que obtindrà Alcanar serà d’uns 48.000 euros per a
l’exercici 2020, xifra que representa un 6% del pressupost del
consistori en gestió dels residus.
Nous contenidors en superfície
L’Ajuntament d’Alcanar va substituir, durant l’any passat, els
contenidors soterrats pels de superfície. Amb el nou sistema
s’ha passat de 25 illes de 5 fraccions a tot el terme d’Alcanar a
65, la qual cosa ha comportat un increment del 160% en illes
completes. A més, hi ha 343 contenidors nous, 211 més que
amb l’anterior sistema.
Jordi Bort, regidor de Medi Ambient, apunta que “el fet que

els contenidors actuals siguen més accessibles per a la ciu-

.

tadania permet dipositar les restes amb més comoditat, i
això és un altre factor motivador a l’hora de reciclar”
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cies de recollida diürnes per a no destorbar el veïnat a la nit.

.

A més, les maniobres dels nous vehicles són més ràpides i
silencioses

Acció de govern
El punt d’informació LGTBI obri
les portes al Casal Jove d’Alcanar
L’Ajuntament d’Alcanar i l’Associació
Mediterrània LGTBI han impulsat un nou

una atenció especial a les persones

joves i des d’un enfocament que toca

projecte per la igualtat, la diversitat i la

tots els àmbits de la vida”.

inclusió de les persones LGTBI. El ser-

Tot i que presencialment hi seran el

vei es va iniciar el divendres 16 d’octubre, quan es va obrir el punt d’informació LGTBI al Casal Jove. Membres de
l’entitat hi seran una vegada al mes per
a oferir suport i ajuda a totes aquelles
persones que ho necessiten, seguint
les mesures d’autoprotecció i seguretat
davant la pandèmia de covid-19.
Àngel Joan Ros, president de l›entitat,
ha explicat que “l’assessorament que
arriba des d’una entitat d’igual a igual

és fonamental per a eliminar barreres”. També ha recordat que “el servei

s’orienta a tota la societat, però amb

tercer divendres de cada mes, des de
l’entitat recorden que estaran disponibles sempre que calga per Whatsapp
i correu electrònic, tant per a aquelles

anònima i confidencial, i es distribuiran
preservatius masculins i femenins.
A més, s’ha dissenyat una breu enquesta digital que s’ha fet arribar al jovent
per a que l’entitat puga conèixer els
seus interessos i les seues necessitats
i tenir-los en compte a l’hora de disse-

persones que s’estimen més mantenir

nyar cursos o tallers.

l’anonimat com per a les que no vul-

La regidora de Joventut, Meritxell Ull-

guen desplaçar-se a causa de la crisi
sanitària provocada pel coronavirus.
Entre els serveis que oferiran hi ha
l’atenció de consultes i dubtes sobre
pràctiques més segures per a reduir la
incidència de les infeccions de transmissió sexual. També es faran proves
ràpides de detecció, de forma gratuïta,

demolins, explica que havia copsat la
necessitat de disposar d’un servei com
aquest i que, una vegada va contactar
amb Ros, “va resultar un projecte
molt engrescador”. I afig que des del

.

consistori “no vam dubtar a posar-lo
en marxa de seguida”

Noves restriccions en l’àmbit esportiu al terme municipal d’Alcanar
La situació epidemiològica de Catalunya

noms, el nombre i el contacte dels partici-

quarts de nou, per a que el personal

ha obligat a adoptar mesures especials

pants per tal de poder fer-ne el seguiment

puga tancar correctament els equipa-

en cas de sortir un positiu dins del grup.

ments sense incomplir la normativa.

Reorganització de les instal·lacions

Atès que aquestes mesures van en fun-

de contenció en diferents àmbits. Aquesta realitat afecta el funcionament normal
de totes les instal·lacions esportives municipals, especialment els caps de setmana. Per tal que les persones i entitats
puguen fer-ne ús en l’horari en què el
personal municipal de la instal·lació no hi
és, és a dir, el dissabte i el diumenge, caldrà fer la reserva mitjançant una trucada

esportives
El fet que les activitats esportives hagen
de tancar a les nou de la nit, a causa de
les noves restriccions de la Generalitat
per a fer front a la pandèmia de covid-19,
obliga a reorganitzar l’ús de les instal·la-

a l’Ajuntament, al telèfon 629750116, de

cions esportives entre les entitats.

dilluns a divendres de 8 a 15 h.

La Regidoria d’Esports ha comunicat

A l’hora de fer la reserva, s’ha d’assenyalar

l’afectació a totes les entitats. Ara es

un responsable de l’activitat i detallar els

poden usar les instal·lacions fins a tres

ció de l’evolució de la situació epidemiològica i poden ser molt canviants, es
mantindran els mateixos horaris assig-

.

nats a cada entitat, però amb la limitació horària de la nova normativa
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Continua la campanya de vacunació
contra la grip a Alcanar i les Cases
La campanya de vacunació contra la

de la campanya és ampliar la cober-

d’alt risc, com els professionals sanitaris i

grip va començar a finals d’octubre al

tura entre els grups de risc”.

Centre Cívic d’Alcanar i, de moment,

sociosanitaris i els contactes i cuidadors

S’han de vacunar les persones amb

d’aquestes persones. L’altre grup són les

s’allargarà durant tot el mes de novembre. Enguany, a causa de la crisi del
coronavirus, s’ha intentat evitar riscos
i, per això, s’han cercat espais complementaris als centres d’atenció primària,
on no es pot habilitar un doble circuit.

més risc de patir complicacions de la

persones que presten serveis essencials

grip, que són les persones de 60 anys

per a la comunitat: policies, bombers i

i més; els pacients amb problemes de

personal de protecció civil, i enguany

salut crònics i factors de risc, als quals

també s’hi inclouen els docents.

s’afig la hipertensió; les dones embarassades i en puerperi fins a sis mesos,

En el cas d’Alcanar, l’horari de vacunaci-

ja que la manera de protegir els nounats

ons al Centre Cívic és de 10 a 14 h, amb

és a través dels anticossos de la mare;

cita prèvia. En el cas de les Cases d’Al-

els infants entre 6 mesos i 2 anys amb

canar, la vacuna sí que es posarà al con-

antecedents de prematuritat (nascuts

sultori, però s’ha d’esperar que telefone

abans de les 32 setmanes), i les perso-

la infermera o bé demanar cita prèvia.

nes amb immunosupressió.

La regidora de Salut, Mercè Fischer, ha

També s’han de vacunar els col·lectius

explicat que “un dels grans objectius

que poden transmetre la grip a persones

Per a poder-se vacunar s’ha de demanar cita prèvia per Whatsapp al 634 27

.

92 80 o al 93 3268901. També es pot
fer per internet al web ics.gencat.cat

100 polseres solidàries del Projecte Emma en
el Dia Mundial contra el Càncer de Mama
Coincidint amb el Dia Mundial contra el

cipat en el concurs diari d’Alcanar Ràdio

per tal de conscienciar-la sobre la pre-

Càncer de Mama, el 19 d’octubre, l’Ajun-

i han dit “Projecte Emma” han rebut una

tament d’Alcanar ha fet una segona apor-

polsera gratuïta, i també les persones

venció i cura del càncer de mama”.

tació de 100 euros al Projecte Emma i ha

que a les xarxes socials han esmentat

adquirit més polseres per tal de fer difusió de la campanya entre la ciutadania.
El Projecte Emma està engegat per la
Fundació Doctor Ferran, per a la recerca
en càncer de mama, i impulsat pel Grup
de Recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de la Gerència Territorial de
les Terres de l’Ebre de l’Institut Català de
la Salut. Tota la recaptació aconseguida
amb la venda de les polseres es destina
íntegrament al Projecte.

l’Ajuntament d’Alcanar i han compartit
les paraules “Projecte Emma”.
A principis d’octubre l’Ajuntament ja hi va
fer una primera aportació de 100 euros i
va repartir polseres entre els treballadors
i treballadores del consistori. Maribel Ramon, regidora d’Acció Social, es mostra
satisfeta pel fet que haja nascut un projecte d’aquestes característiques al territori: “Després de repartir polseres entre el personal del consistori, hem vol-

Així doncs, les persones que durant els

gut fer una passa més i fer la màxima

dies posteriors al Dia Mundial han parti-

difusió del projecte entre la ciutadania
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Cada braçalet es lliura amb una bosseta
i un fullet explicatiu amb un codi QR que
porta al lloc web del Projecte Emma, des
del qual s’accedeix a tota la informació
sobre la iniciativa, les donacions, l’equip
de recerca i l’agenda d’activitats del Pro-

.

jecte. A més, des del mateix web s’hi poden fer donacions

Acció de govern
Clou la temporada d’estiu amb nous
serveis per a una platja neta i segura

La temporada d’estiu va cloure al setem-

bre amb una afluència moderada a causa
dels efectes de la pandèmia de covid-19.

“Ha estat un estiu atípic i complicat,
però les Cases ha estat una destinació

preferent del turisme nacional gràci-

es a les nostres platges tranquil·les i a
l’excel·lent gastronomia del nostre mu-

nicipi”, explica Jordi Monfort, regidor de
Turisme de l’Ajuntament d’Alcanar.

Durant la campanya estiuenca, cada any
des de l’Oficina Municipal de Turisme es do-

nen clauers en forma d’os per a posar-hi les

bossetes on es depositen els excrements
dels animals. Així mateix, les persones fumadores poden acostar-se a l’Oficina i adquirir un cendrer portàtil per a ficar-hi les ci-

la Platjola, que inclouen les normes de conducta a seguir en aquesta platja del litoral
canareu apta per a gossos. “La Platjola és
una de les poques platges per a canins
que hi ha a les Terres de l’Ebre i, per tant,
és un servei que volem mantenir. De fet,
hi ha molts d’usuaris d’altres poblacions.
Es nota en l’afluència de gent que aprofita
per a passar per les Cases”, comenta Bort.
D’estiu la Platjola té horari partit per a evitar
l’estada dels animals a la platja al cop de la
calor. Ara els gossos i els seus propietaris
poden visitar la platja sense limitacions horàries, tenint en compte, però, les restriccions de mobilitat a causa de la covid-19.

garretes i no embrutar les platges del litoral.

D’altra banda, enguany s’han adaptat els

“Enguany s’han reeditat nous models

serveis de les platges a les restriccions im-

adquirit 50 clauers i 100 cendrers”, ex-

En aquest sentit, a principis d’estiu el consis-

de clauers i de cendrers. En total s’han

posades per la crisi sanitària de la covid-19.

plica Jordi Bort, regidor de Medi Ambient.

tori va dissenyar tríptics i cartells informatius

Així mateix, des de la Regidoria s’ha pro-

amb les mesures de prevenció per a estar

mogut l’edició de tríptics informatius sobre

.

segurs a la platja, que continuen vigents
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Subvencions i ajuts de l’Ajuntament d’Alcanar
convocades al mes de novembre
reconeixement de tota la tasca que duen

Sòl de Riu d’Alcanar i té un pressupost

a terme entitats i associacions esportives

de 10.000 euros. Cal que tant l’infant com

del municipi, en el qual s’homenatjaran

el pare/mare o el tutor/a que en tinga la

els esportistes que han destacat durant

Subvencions a entitats esportives
L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir
a finançar projectes i activitats executats
l’any 2019 destinats a fomentar l’esport
local. Enguany la partida d’aquesta sub-

l’any 2020. L’edició d’enguany tindrà lloc
al desembre, sempre tenint en compte
l’evolució de la pandèmia i les mesures
de prevenció davant de la covid-19.
El termini de presentació de candidatures
finalitza el 26 de novembre.

venció ascendeix a 25.000 euros.

pàtria potestat estiguen empadronats al
municipi d’Alcanar.
El període de presentació de les sol·licituds finalitza el 20 de novembre de
2020.
L’alumnat matriculat a l’Escola Marjal no
serà beneficiari d’aquest ajut ja que no fa
servir llibres, atès que fa l’aprenentatge

El període de presentació de les sol·lici-

amb material pedagògic preparat pel pro-

tuds finalitza el 20 de novembre de 2020.

fessorat del centre, que és objecte d’una
altra subvenció.

Beques per al transport per estudis postobligatoris del curs
2019-2020
Subvencions a entitats culturals i
socials
Aquestes subvencions es destinen a activitats que fomenten el moviment associatiu i la participació dels ciutadans en la
vida cultural, artística, educativa, juvenil,
esportiva i festiva, la participació ciutadana i el benestar social. Tenen la finalitat
de donar suport al teixit associatiu del
municipi. Enguany la partida d’aquesta subvenció ascendeix a 14.000 euros.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 21 de novembre.

Les beques per al transport per estudis
postobligatoris, de cicles formatius de
grau superior, estudis universitaris o estudis de grau, per al curs 2019-2020, estan destinades a estudiants empadronats
al terme municipal d’Alcanar. Enguany la
partida d’aquesta beca és superior a la
dels anys anteriors i se situa en 12.000
euros.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de novembre.
Es poden beneficiar d’aquestes beques
les persones físiques que complisquen
els requisits que s’expliquen al web municipal i a la seu de transparència de l’Ajuntament.

Candidatures a la VIII Gala Esportiva Canareva i Casenca
L’Ajuntament d’Alcanar, a través de la
nova edició de la Gala Esportiva Canare-

Ajuts per a l’adquisició de llibres
escolars del curs 2020-2021

va i Casenca, amb el suport de la Diputa-

Aquest ajut està destinat a l’alumnat de

ció de Tarragona. Es tracta d’un acte de

l’Escola Joan Baptista Serra i l’Institut

Regidoria d’Esports, ha organitzat una
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Ajuts per assistència a la llar
d’infants d’Alcanar durant el curs
2019-2020
Aquest ajut va destinat a l’alumnat de la
llar d’infants d’Alcanar i té un pressupost
de 41.000 euros. Cal que tant l’infant com
el pare/mare o el tutor/a que en tinga la
pàtria potestat estiguen empadronats al
municipi d’Alcanar.
L’infant ha de ser alumne de la llar d’infants situada al terme municipal i tenir
una edat compresa entre els zero i els
tres anys.
El termini de presentació de sol·licituds
finalitza el 19 de novembre de 2020.

Acció de govern
Utilitza l’idCAT Mòbil per a demanar els ajuts
individuals a l’Ajuntament d’Alcanar

L’Ajuntament d’Alcanar treballa per a mini-

mitzar la interacció entre persones dins dels
equipaments municipals, amb l’objectiu de
fer front a la pandèmia de covid-19.

En aquest sentit, per tal d’evitar l’aglo-

meració de les persones sol·licitants dels
ajuts individuals i subvencions de l’Ajun-

tament d’Alcanar, el consistori recomana
de presentar la sol·licitud digitalment.

Es pot fer a través de l’idCAT Mòbil, un mecanisme d’identificació i signatura electrò-

nica en què s’envia una contrasenya d’un
sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les ad-

ministracions catalanes i des de qualsevol
dispositiu (no cal instal·lar-hi res).

Per a obtenir un idCAT Mòbil, cal ser major de setze anys i acreditar la personali-

tat mitjançant el DNI, la targeta d’identitat

d’estranger (TIE), el número d’identitat
d’estranger (NIE), el passaport, el document identificador d’un país de la Unió

Europea o la targeta de residència comunitària.

També cal informar obligatòriament d’una
adreça de correu electrònic i un telèfon
mòbil a efectes d’identificació i contacte.

En aquest cartell t’expliquem els passos a
seguir per a activar
el teu idCAT Mòbil. És
molt fàcil!
15

El PSC AL COSTAT DE LA RESTAURACIÓ, EL COMERÇ I EL MÓN
ESPORTIU.

Davant la crisi sanitària, sempre hem defensat que cal actuar de forma
coordinada i coherent, acceptant les decisions que prenguin les autoritats competents. Creiem que en situacions tan greus com aquestes cal
treballar units i unides, ja que el nostre objectiu és compartit: acabar
amb aquesta pandèmia.
Des de la lleialtat cal també ser crític per millorar una gestió que a vegades
sembla que es fa sense seguir un pla lògic. Aquesta és la sensació que tenim amb les mesures de la Generalitat tancant restauració i centres d’estètica, i ara activitats de lleure i del teixit esportiu (clubs, entitats i gimnasos) per
15 dies... i no sabem si més. Aquestes accions tenen una clara afectació en
l’economia local i en la ciutadania. Per això, és la nostra obligació denunciar
la manca de previsió i planificació. I també denunciar que la quantitat d’ajudes anunciada és del tot insuficient per cobrir les despeses de tancament
d’uns sectors tan importants per a l’economia del nostre municipi.
Ens trobem davant un Govern que en lloc de governar, envia cartes;
que en lloc de dialogar amb el sector o buscar acords al Parlament,
no aclareix on van les inversions que provenen del Govern de l’Estat, i pren decisions sense pactar-les amb els sectors afectats. És per
això que el Grup socialista d’Alcanar presentarà al Ple una moció per
reclamar ajudes al Govern de la Generalitat pels sectors de la restauració, salons de bellesa i al teixit esportiu local. Exigim que l’anunci fet
per la Generalitat de disposar d’una partida per ajudes al sector de la
restauració i el comerç, sigui real, efectiu i a fons perdut. Volem assegurar que es podran pagar lloguer de locals, sous del personal i evitar
tancaments de negocis i empreses. I cal també, un veritable pla de reactivació del sector de l’Esport i l’Activitat física, tan important per a la
salut i el benestar emocional de la ciutadania, amb línies d’ajut directes
i no mitjançant crèdits. Un pla que garanteixi el sosteniment del nostre

equip de govern, dient que la pròrroga feta a l’empresa SOREA S.A.
fregava la il·legalitat, ho avaluaven uns informes desfavorables fets per
l’anterior interventor, secretaria, i Diputació. Que lo ideal hagués sigut
fer un concurs públic en diferents empreses del sector en concurrència.
Aquests informes han estat sol·licitats per tots els grups de l’oposició, i fins al 21-10-2020 no se’ns han facilitat, per poder contrastar
la veracitat d’aquesta suposada il·legalitat (deixades de funcions i Prevaricació). L’any 2005, s’aprova una pujada del 25% respecte a les tarifes del 1997. No obstant la pujada, del servei segueix sent deficitari,
i l’Ajuntament ha de desemborsar el diferencial del cost del servei, via
pressupostos. Els anys 2011 i 2017 es tornen ha aprovar unes altres tarifes que finalment no s’executen. Des de l’aprovació de les tarifes l’any
2005 el desequilibri del servei ha tingut un cost de quasi 1 milió d’euros.
Per aquest desequilibri, SOREA SA. va fer algunes demandes judicials davant el Tribunal Contenciós Administratiu per a l’aprovació
de les retribucions pel servei d’aigües a Alcanar, corresponent als
exercicis 2005-2011, la sentència condemna a pagar a l’Ajuntament
la quantitat de 557.274,05€.
La resta de retribucions pendents, es pagaran via pressupostos Municipals, durant cinc anys, fruit d’un acord entre l’Ajuntament i l’empresa,
menys els interessos generats pel desequilibri que l’empresa SOREA
ha condonat a l’Ajuntament fruit de l’acord pres entre les dues parts.
ERC diu a la revista del mes d’octubre amb el seu comunicat, en
aquest acord del 24-09-2020 on s’aprova l’Ordenança de les tarifes i
preus de l’aigua per al 2021, posa fi a 17 anys de despropòsits i una
gestió irresponsable que acabarà costant al municipi 1,1 milions
d’euros. Estem completament d’acord. La realitat d’aquest procés és
que durant 17 anys el govern d’ERC NO HA PUJAT L’AIGUA utilitzant
aquests informes per fer pressió sobre els grups polítics partícips de
la pròrroga del conveni 2003, per què no tenien cap classe d’argument mes per justificar la seva irresponsabilitat davant aquest tema,
en l’actualitat segueixen en la mateixa tàctica, intentant confondre a
la gent dient que DESPERTA’T i el seu responsable Antonio Castro
van contra el poble.
Contra el poble van tots aquells que aprofiten la bona voluntat
dels ciutadans per fer la seva política partidista en la careta de
la transparència!

model esportiu, juntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin
l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.
Volem, especialment, donar total suport a les persones afectades en
aquests sectors, que ja van patir els efectes del tancament de l’activitat al llarg de més de dos mesos a principis d’any i que ara, amb
aquestes noves mesures tornen a veure com han d’abaixar persianes.
Des del PSC, estem i estarem al seu costat defensant els seus interessos que són els interessos d’Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja.

SOLUCIONS O POPULISME ?
La gent quan parla de solucions, d’entrada hauria de fer referencia a la
resposta satisfactòria a un problema, un dubte o una qüestió.
Fer un ús inapropiat de tota acció per tal de buscar una solució, no
deixa de ser un acte malintencionat en certa manera, que amaga altres interessos abans que buscar la solució al problema en qüestió. I
quins interessos poden ser aquests???
I d’això que pot semblar una mica enrevessat, malauradament en sa-

Des de l’aprovació de la pròrroga del conveni l’any 2003 fins a l’actualitat, s’han marcat un seguit d’esdeveniments fruits d’una gestió deficient, dels diferents equips de govern d’aquest Ajuntament.
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ben molt aquets últims temps al nostre ajuntament, ja què son molt
els titulars, els anuncis, les insinuacions però poques les solucions
reals i definitives, i d’això en tenim un grapat d’exemples que només
porten a confrontacions estèrils.

Des del 2006 governats per ERC.

Per exemple quan traslladem la política de despatx a les xarxes soci-

Durant 17 d’anys, s’ha intentat desprestigia el conveni fet per l’anterior

als, buscant una confrontació entre diferents administracions, grups

Els grups municipals opinen
polítics o persones, on justament en aquests llocs poca cosa es podrà

que sí estan aprovant ajudes directes a les empreses, autònoms i al petit

promoció personal o política. I encara és més deshonest quan s’utilit-

posta de l’Ajuntament d’Alcanar per ajudar a bars i restaurants i centres

No és pot utilitzar la confusió i neguit de la gent quan hi ha un bom-

com a mínim 30 dies, és una ajuda que ja es tenia prevista un 30 de juliol?

fer unes reivindicacions que ja estan contemplades, consensuades

totes les necessitats que una situació com l’actual requereix, per això

al terme municipal de Vinaròs.

gir a estes que escolte les demandes del món local i s’augmentin els

solucionar, però si ens pot servir per utilitzar el problema per fer una

comerç per tal d’assegurar la continuació de sectors importants. La res-

za el nom d’un poble per a fer-ho.

d’estètica que s’han vist obligats a tancar en aquesta segona onada,

bardeig continuat de normes, recomanacions i actualitzacions, per

Com deiem abans des dels ajuntaments no es pot donar resposta a

i autoritzades des de fa mesos, com és el cas del pas de la pagesia

des dels partits que governen en entitats supramunicipals s’ha d’exi-

Un clar exemple d’intentar confondre a la ciutadania buscant un interès
partidista i populista, és la gestió que ha portat de les subvencions dels

aiguats de l’octubre del 2018. Una nefasta gestió política municipal que
ha portat a la ciutadania a crear-li unes falses expectatives econòmi-

recursos públics i les mesures extraordinàries per poder fer front a

l’emergència sanitària, social i econòmica que estem vivint, per això
des de la CUP presentarem una moció al ple de novembre que reculle
estes demandes.

ques, augmentant així la seva frustració.

Per molt que una mentida es repeteixi moltes vegades, mai serà una veritat.
No ens esplaiarem, però podríem donar més exemples al respecte,
com ara la gestió de les càmeres de vigilància dels contenidors, la iden-

tificació de les “caques” dels gossos, el projecte d’urbanització dels
codonyers...molts de titulars i poques solucions!!!

En canvi, des del nostre grup municipal hem apostat sempre per fer

una gestió responsable, des de l’oposició, buscant sempre el millor
per al nostre municipi i la nostra gent. Un exemple d’això son els pas-

sos que s’estan realitzant per solucionar la reivindicació històrica del

port de les Cases, gestió que fa diversos anys el nostre grup va iniciar
i que ara s’està materialitzant amb les proves de la maqueta del futur
port de les cases d’Alcanar.

Per tant, dit això podem arribar a la conclusió que potser ens fa falta més una
política efectiva i no una política d’aparador que pot semblar d’entrada molt
bonica i cridanera, però en realitat és poc efectiva, vist lo vist.

NOMÉS SÍ ÉS SÍ
Justificar qualsevol forma de violència sexual per una actitud o element
considerat falsament com a permissiu per part d’una dona, no es pot
ni consentir ni tolerar. Només sí és sí, i no hi ha cap altra forma d’entendre-ho. Això no obstant, la violència sexual no és l’única forma de
violència masclista; n’hi ha en tots els àmbits: no sols en el de la parella
o exparella, sinó també en el familiar, el social, el laboral i el comunitari.
La comprensió de totes les formes de violència envers les dones és
fonamental per executar mesures de prevenció i abordatge que combaten els estereotips de gènere, i han de partir de la premissa que es
tracta d’una violència que patim les dones pel sol fet de ser-ho, en el
marc d’unes relacions de poder desiguals entre homes i dones.
El confinament ha estat molt dur per a les dones víctimes de violències
masclistes, i ha fet molt més fàcil a l’agressor el control sobre la dona; el

Ajudes amb retard i insuficients
Des de l’equip de govern d’ERC s’han aprovat les bases per als ajuts
a les empreses afectades per la COVID19, des de la CUP voldríem fer
unes consideracions al respecte:
Considerem que estes ajudes arriben amb retard, la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID19 amb l’aplicació de l’estat d’alarma es va
produir al març i ERC porta a aprovació els pressupostos municipals
el 30 de juliol, on ja es contemplava esta línia d’ajuts per a cobrir les
despeses de l’impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa de les
basures, i tres mesos després aproven les bases. Fet que no vol dir que
les empreses puguin accedir a estes subvencions, ara ha de passar un
període d’exposició pública d’estes bases i posteriorment procedir a
la seua convocatòria, serà llavors quan les empreses i autònomes del
nostre municipi podran demanar estes ajudes i novament esperar a que
estes se resolguen per accedir ja sí a les ajudes. Perquè han estat necessaris tres mesos per aprovar les bases d’unes ajudes tan necessàries?
I l’altre fet que volem ressaltar és que creiem que estes ajudes no són suficients, sabem que des de l’administració local no es pot donar cobertura a totes les necessitats que una situació tan complexa com l’actual requereix, tant des de la Generalitat, com del de l’Estat cal l’aplicació d’un
paquet de mesures de rescat social i dels sectors més afectats per la crisi. Però en l’àmbit municipal tenim exemples de pobles del nostre entorn

nombre de trucades i atencions s’han vist incrementades, sobretot en època de confinament. Evidentment que cal garantir la recuperació i reparació
de les víctimes, és vital; però cal treballar per prevenir, per evitar el risc,
apostar per la formació i envers accions per assolir l’objectiu de violència zero. Des de l’equip de govern hem assumit el compromís de treballar
per desplegar accions que posen fi a les violències masclistes i garantir
l’atenció i recuperació de les víctimes. Estem elaborant un protocol contra
les violències masclistes en espais d’oci, treballat per totes les dones del
consistori, que formarà part del Pla Local de Dones; hem implementat els
punts lila en els espais d’oci nocturn, que reprendrem un cop ens ho permeta la pandèmia; les diferents campanyes de conscienciació a través dels
comerços locals; formacions al personal de l’Ajuntament, tècnics i Policies
Locals, i membres de l’equip de govern; formació específica en accions
contra les violències masclistes per part de la tècnica en polítiques d’igualtat; difusió, a través dels mitjans de comunicació locals, dels telèfons i espais d’atenció a les dones en situació de risc; impulsar campanyes a l’institut; i l’ampliació de recursos humans i econòmics en l’àmbit de la dona.
El 25 de novembre és el dia internacional per l’eliminació de la violència
envers les dones. Cal fer accions per a visibilitzar, però no oblidem que
cal treballar tot l’any, des de la transversalitat i sumar esforços; la nostra
causa no és exclusiva de dones, és una causa de tots i de totes.
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Tauler d’anuncis
Convocatòria de feina: dos places de tècnic/a auxiliar de
comerç
L’Ajuntament d’Alcanar ha publicat les bases del procés de concurs per a cobrir dos places de tècnic/a auxiliar de comerç adscrites a l’Àrea de Desenvolu-

pament Local, amb caràcter de personal laboral temporal, i per a la constitució
d’una borsa de treball per a cobrir possibles baixes o vacants.

El període per a presentar sol·licituds finalitzarà el 18 de novembre de
2020. Tota la informació actualitzada es pot trobar al portal de transparència
de l’Ajuntament.

Edició especial covid-19 de la Pujada al Montsià
La Pujada al Montsià - Memorial Francesc Bort “Madro” té una edició especial

covid-19 que permet fer les diferents curses per compte propi. Es podrà fer el

recorregut de la cursa absoluta, les curses exprés llarga i curta, la cursa cadet i la
marxa. Una altra de les novetats en aquesta edició especial són els indrets singu-

lars, una activitat que pretén fomentar la pràctica de l’esport tot fent descobrir un
seguit de paratges de l’entorn d’Alcanar.

Els inscrits tenen fins al 27 de desembre per a poder participar en qualsevol de les
modalitats. La inscripció costa cinc euros i inclou la mascareta “Pujada al Mont-

sià”. Els beneficis d’aquesta edició es destinaran a entitats que treballen contra

la covid-19. Trobareu tota la informació i els enllaços per a fer les inscripcions al
web de la Pujada al Montsià.
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El femení canareu de futbol aposta,

25N-Dia internacional per a l’eliminació

un any més, pel futbol base

de la violència envers les dones

L’evolució dels rajolars canareus

Ara fa...
rava amb certa facilitat i quedava fragilitzada. Una volta es desenfornava
la verdugada, s’havia de banyar ràpidament per a evitar que hi quedessen
porus, a manera de permeabilització.
El forn es deixava un parell de dies ans
de desenfornar-ne l’obra. Val a dir que
l’obra es feia subjecta a la demanda i
que depenien exclusivament una de
l’altra. Per exemple, del rajolar de la
Carme la Reina se l’enduien amb camions, a través de mestres d’obres, a
Barcelona i, fins i tot, a França.

A l’article del mes passat vam fer referència als rajolars que hi va haver a Alcanar,
dels quals s’extreia la matèria primera, les
argiles, per a la fabricació de rajoles, teules, tovots, totxos i altres materials.
El rajolar era tot un complex dedicat a
l’elaboració de la tova, a la seua gestació i cocció en diferents tongades, i també –en algunes ocasions– a la comercialització. L’argila, la calç i les graves es
depositaven, una vegada despedregades, en unes esplanades al davant del
rajolar. Des d’allí, s’anaven introduint en
una bassa on es mesclaven amb aigua
per a obtenir la tova, una massa flexible
i modelable que acabava per ser la base
del producte final. Una vegada la tova
era mig embastada, es passava a les
eres, uns espais netejats a l’aire lliure
on es modelava amb mòlecs (motles),
simples o dobles, i pals redons –segons
el producte a extraure’n finalment. En
funció del rajolar, els tovots resultants
es deixaven assecar allí mateix, o bé es
duien a l’assecador. Al d’Adrián del Rei,
per exemple, es deixaven al lloc, però
al de la Carme la Reina es pujaven a un
assecador que tenien al trunat de casa.
Es tractava d’un procés lent, que durava entre quatre i set o vuit dies, i que es
donava per acabat quan es passava per

damunt de la peça i no es trencava ni es

deformava. Després de l’assecatge, les

peces passaven al forn: en el cas cana-

reu, un forn morú amb diferents plecs
i una volta arredonida que permetia la

cocció de la tova en diverses tongades.
S’anomenava bòbila quan era de volta

circular. Aquest tipus de forn tenia dos

El final sobtat de la indústria rajolera
a Alcanar

Durant el període comprès entre el final
de la Guerra Civil i les acaballes dels anys
cinquanta, la majoria dels rajolars canareus van anar tancant. Amb tot, hi va
haver un intent de revifar la indústria que
tant havia dut el nom d’Alcanar arreu.

boques: una per a ficar-hi el combusti-

Així, cap a finals de la dècada dels sei-

vegetal– i l’altra per a carregar-hi els

que va aglutinar alguns dels antics tre-

moment. Una vegada enfornades, les

ció amb un grapat de constructors i un

les més pesants, com els totxos, els

fundar Bóbilas Alcanarenses, SL, una

fons; les teules i els canalats es col·lo-

vinculada al consistori, i més concreta-

cordells dobles, i també feien de tapa-

ca, amb la presidència honorífica atorga-

el cas dels rajolars canareus, cap no va

darrer dels rajolars en funcionament. Es

servís de tir o d’esfumat per al forn.

setembre de 1966, però es va donar de

ble –matissa, llenya i altre combustible

xanta es va crear una societat rajolera

materials, crus o cuits, depenent del

balladors dels rajolars i, en col·labora-

peces tenien una disposició concreta:

parell de membres de l’Ajuntament, van

maons i els tovots, es disposaven al

espècie de rajoleria independent, però

caven en suspensió ajudats per fils i

ment a la secretaria de Manolo Frances-

dora per a evitar que sortís l’escalfor. En

da a Adrián Beltran del Rei, propietari del

disposar de cap tipus de fumeral que

va inscriure al registre del poble el 19 de

Dins del forn comú, les peces arribaven

baixa escassament tres anys després i

d’entre 700 i 800 graus. La ceràmica es

suspensió de pagaments.

la teula o el totxo que corresponia. Així,

tents de revifar una indústria local quasi

bon ull per a encertar la verdugada: no

la manufactura que antany havia acre-

ni massa cremada, ja que es masca-

minsa, però– d’Alcanar.

a coure’s amb una temperatura màxima

es va posar en concurs de creditors per

contreia i es passava a formar el tovot,

D’aquesta manera, moria l’últim dels in-

s’havia d’anar amb compte i tenir molt

bicentenària i de retornar el bon nom de

calia que l’obra quedés ni massa crua

ditat el bon saber fer de la indústria –
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Vuitanta modistes solidàries, vint mil mascaretes

Més enllà de la malaltia i de totes les se-

“Gràcies a la labor altruista de totes

que ho va fer “encantada i emocionada” i

ues greus conseqüències, la Covid-19

aquestes persones, ha estat possible

que, si calgués, ho tornaria a fer. “La meua

també ha despertat una consciència que

pal·liar els efectes de la pandèmia, llui-

motivació és ajudar en allò que pugue i

desemboca en gestos solidaris, com el

tar contra els efectes del confinament i

amb el millor que sé fer”.

projecte “Cosim solidaritat”, impulsat per

frenar els contagis al nostre municipi en

l’Ajuntament d’Alcanar; un treball en xar-

la primera fase de la pandèmia”.

Amb els 86 anys acabats de fer, la Paqui-

xa que ha permès proveir de mascaretes

A continuació, us acostem els testimonis

de protecció tota la ciutadania d’Alcanar,
les Cases i Alcanar Platja en un moment
del confinament en què aquests elements
d’autoprotecció es van convertir en imprescindibles, obligatoris i, a la vegada,
escassos. En total, es van elaborar unes
20.000 mascaretes, una xifra que duplica
el nombre d’habitants del municipi.
La regidora d’Educació, Afers Socials i
Famílies i Polítiques d’Igualtat, Maribel Ramon, va ser l’encarregada de coordinar el
grup de cosidores, així com el de voluntaris
i voluntàries. Segons explica, “inicialment
l’Ajuntament es va plantejar la idea de
buscar cosidores de forma retribuïda
i, una setmana després d’haver-se decretat l’estat d’alarma, vam començar
a fer difusió de la campanya. En pocs
dies s’hi van sumar 80 modistes solidàries, així com una desena de voluntaris
i voluntàries. A més, l’empresa Robin
Hat, de Rubí, ens va proporcionar la tela
homologada i els patrons, i Perfumeria

d’algunes de les “modistes solidàries” i
d’una voluntària, que representen tot l’engranatge d’aquesta xarxa de solidaritat i
són exemple d’una labor encomiable, de
motivació, entrega i altruisme.
Cosir durant el confinament
La solidaritat no té límits, ni tampoc edat.
N’és un exemple la Teresa Sancho, que,
amb 101 anys i havent viscut una guerra
civil de jove, ha conegut una nova guerra,
aquesta vegada contra un virus. Modista
de tota la vida, mai no ha parat de cosir.
Per això es va sumar a aquesta iniciativa.
“En realitat, la que repuntava era la meua
filla. Jo tallava els fils i cosia les gomes”,
puntualitza. La Teresa explica que mai no
s’havia imaginat que viuria una situació similar. “Em pensava no haver viscut una
situació tan roïna com esta. Per això
penso que s’ha d’ajudar en lo que es pugue i, a mi, cosir i llegir sempre ha segut
el que més m’ha agradat”, explica.

ta Juan, que fa poc que va enviudar, és un
exemple destacat de lluita solidària contra
el coronavirus. Va passar tot el confinament
cosint mascaretes i encara no ha parat de
fer-ne. Cus amb la mateixa màquina Alfa
que fa 72 anys li va comprar son pare i amb
la mateixa que va exercir l’ofici de sastre
durant tota la seua vida. “He treballat sempre fent pantalons, americanes, camises
i vestits. Ara la màquina és la meua distracció i sempre la faig anar. Fer mascaretes em va servir per a passar millor el
temps de confinament i no donar-li voltes
al cap”. I afig: “Vull ajudar la gent del poble i, per això, no he deixat de cosir-ne i
ja en porto fetes més de mil”. Amb una
vitalitat increïble, la Paquita cus mascaretes
tots els dies de la setmana, llevat dels diumenges, i les regala al seu veïnat, al de la
seua filla i a tots els vellets del Camí Ample.
L’Alba Amela, mestra de professió, és la
cosidora més jove del grup. De ben menuda
li cridava l’atenció la màquina de cosir de sa
iaia, però tenia prohibit arramblar-s’hi, no fos
cas que emboliqués la canella de fil o tren-

Flora va subministrar part del fil. També

La Conxa Ferré va rebre amb molta alegria

els dentistes del poble es van sumar al

la telefonada de la regidora Maribel Ramon

projecte, de forma totalment desinte-

en què li proposava de formar part del grup

ressada, mitjançant l’esterilització de

de cosidores solidàries d’Alcanar. Per a ella,

sumar-me al grup de cosidores voluntàri-

totes les mascaretes”. Davant d’aquesta

modista de professió, posar-se davant de la

es. Al principi, cosíem 25 mascaretes di-

resposta ciutadana, la regidora ha mostrat

màquina és un goig i, per això, no va parar

àries i, poc després, vam passar a fer-ne

la seua satisfacció i ha agraït l’esforç i dedi-

de cosir mascaretes durant els quatre me-

50. Teníem el nostre propi grup de What-

cació de tots i cadascun dels participants:

sos que va durar aquesta iniciativa. Explica

sapp, a través del qual avisàvem quan
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qués l’agulla. Des que va assistir a un curs
per a aprendre de cosir, ja té la seua pròpia
màquina. “No vaig dubtar ni un moment a

Vida local

ens feia falta material o quan teníem les

tela, encara n’hauria fet més. A nivell per-

aliments de Càritas i de Serveis Soci-

mascaretes enllestides. Tot i que va ser

sonal, formar part d’aquesta iniciativa em

un treball intens i hi dedicàvem moltes

va aportar benestar, orgull i satisfacció”.

als, així com medicaments als domici-

hores, va ser molt gratificant”.

L’engranatge solidari del projecte “Cosim

Acostumada a col·laborar en tots els pro-

solidaritat” ha implicat altres voluntaris a

jectes solidaris que pot, en aquesta ocasió

més de les cosidores. És el cas de la Ro-

l’Esther Ortiga no va dubtar a afegir-se a

sanna Grau (tècnica en educació infan-

la iniciativa. “Vaig haver de posar a punt

til de l’Escola Joan Baptista Serra), que,

la màquina de cosir i, una vegada afina-

com la resta de companys del grup, ha

da, invertia uns quinze minuts a fer una

estat molt activa durant el confinament i

mascareta. Amb l’ajuda del meu fill Al-

el desconfinament. “M’encarregava de

bert, que s’encarregava de posar agulles

portar la tela a les cosidores, recollir

als plecs i tallar gomes, en vaig fer tantes

les mascaretes quan estaven acabades

re, o que un xiquet t’obsequiés amb un

com vam poder i, si hagués tingut més

i repartir-les porta a porta. Repartia els

dibuix, és impagable”, afig

lis de persones de risc”, explica. Això li
ha permès conèixer la realitat d’aquelles
persones que passen per moments difícils, siga per malaltia, perquè han perdut
la faena o perquè estan tot soles i desvalgudes. “La resposta de la gent ha estat
molt enriquidora. Que, malgrat les dures circumstàncies que travessaven, et
rebessen sempre amb un gran somriu-

.
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El Col·lectiu de Socis de la Confraria de
Pescadors de les Cases d’Alcanar, premiat
amb la Placa de la Pesca catalana
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat concedir la Placa de la
Pesca Catalana al Col·lectiu de Socis
de la Confraria de Pescadors (mariners i
marineres) de les Cases d’Alcanar, que
van promoure i finançar la construcció
del Port de les Cases, que va començar
l’any 1972 i es va acabar el 1987.
La Placa de la Pesca Catalana és un reconeixement a la tasca de les persones
jurídiques, públiques o privades, que
amb el seu esforç i dedicació han contribuït al desenvolupament del món de
la pesca, prestant serveis rellevants al
sector o contribuint amb la seua exemplaritat professional i la seua coopera-

res que amb el seu esforç ens han deixat un llegat paisatgístic i gastronòmic
de primer ordre”. “Seguirem col·laborant amb la Confraria per a mantenir
viu aquest ofici centenari que ha estat
el motor econòmic de les Cases durant
anys”, ha afegit el batle.
Per la seua banda, el secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases, Raül
Ribot, ha destacat que “aquest premi
era una reivindicació que el col·lectiu
feia des de fa molt de temps”. Ribot
ha recordat que van ser els socis, “amb
aportacions mensuals i moltes hores
de treball, els que van aconseguir

ció als interessos del sector pesquer.

que el port fos una realitat”. A més,

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, ha destacat

ha indicat que l’any vinent està previst

ment merescut a totes les generacions

que se’ls puga fer lliurament del guardó

que “aquest premi és un reconeixe-

que les Cases aculla la Nit de la Pesca i

de famílies de pescadors i remendado-

allà mateix

.

Recomanacions literàries
01

El efecto Frankenstein
Autora: Èlia Barceló
Edicions Edebé

El efecto Frankenstein és l’últim premi Edebé de literatura juvenil i s’inscriu en els diversos homenatges
apareguts des del 2018 amb motiu del 200 aniversari de l’obra de de Mary Shelley. Aquí s’enllacen amb
habilitat un temps present i passat, entre els quals s’obri un passadís de comunicació que posarà en contacte una xica actual amb un xic amic de Viktor Frankenstein, els tres personatges estudiants de medicina.
Una intriga en què conflueixen els gèneres de novel·la policíaca i gòtica. Tot comença quan el jove Max es
desperta en una casa en ruïnes. El seu cos està travessat per enormes cicatrius que evidencien que ha estat
atès per un cirurgià, però ell no recorda res. Nora estudia medicina a la ciutat alemanya d’Ingolstadt i aquella
mateixa nit de Carnaval coneix Max quan tots dos salven una xiqueta de morir ofegada al Danubi. L’atracció
és immediata. El problema és que pertanyen a èpoques diferents.
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L’Associació d’Amics de
la Música Electrònica
d’Alcanar naix amb ganes
de crear un segell propi
Fa gairebé un any naixia l’Associació

daria crear un segell i presentar-lo al

tat per a desenvolupar-se”. Un altre

d’Amics de la Música Electrònica d’Al-

festival de música electrònica Amsterd-

dels membres de l’entitat, Nira, asse-

canar, que està formada per una desena

am Dance Event.

de jóvens apassionats d’aquest gènere.

gurava que “l’associació els permet

Abel Martínez, un dels membres de

aprendre uns dels altres”. De fet, ca-

Actualment, componen i produeixen

l’entitat, reconeixia en una entrevista

dascú se centra en un estil diferent, que

els seus propis temes amb l’objectiu de

a Alcanar Ràdio que “el confinament

mostra a la resta de components, i així

créixer tots junts. En un futur els agra-

se’ls va presentar com una oportuni-

s’enriqueixen mútuament

Les escoles celebren la

Enmig de totes aquestes novetats i

preparar diferents treballs manuals que

castanyada adaptant-se

afectacions per la crisi del coronavirus,

van substituir les castanyes cuinades i els

el dia 30 d’octubre els xiquets i xiquetes

panellets. I a la tarda, els més menuts van

d’Alcanar i de les Cases van celebrar la

poder anar a classe vestits de castanyers i

castanyada, una festa catalana molt po-

castanyeres per a celebrar la festa a l’aula.

pular i arraïlada entre la ciutadania.

En el cas de l’Escola Marjal de les Ca-

A Alcanar, a l’Escola Joan Baptista Serra,

ses, van viure una castanyada prou

ho van fer de forma virtual amb la visualit-

similar a la dels altres anys, però res-

zació d’uns vídeos que van elaborar junta-

pectant les mesures imposades per la

ment amb els mestres de música i que es

pandèmia i celebrant-ho només amb el

poden veure al web del centre. També van

grup estable

a la crisi del coronavirus

02

.

.

La por del porter davant del penal
Autor: Peter Handke
Edicions 62

Acomiadat de manera imprevista de la faena, l’exporter de futbol Josef

Bloch vagareja pels carrers de Viena, va al mercat, al cinema, a l’estadi,

i cerca una habitació per a dormir. Tot l’insatisfà i li resulta aliè. Continua
la seua peregrinació fins que troba una dona disposada a estar amb ell.

Sense cap motiu, l’assassina. L’angoixa que l’atenalla després de l’homicidi
és la mateixa que sentia quan jugava de porter i es disposava a aturar un
xut. Fuig aleshores cap a la frontera, amb els sentits ben alerta, intentant
preveure els moviments de l’adversari...

La por del porter davant del penal és una de les novel·les més significati-

ves i inquietants del premi Nobel de literatura 2019, Peter Handke, un dels

.

escriptors actuals més importants, polèmics i populars en llengua alema-

nya. Un thriller tens amb un estil narratiu absolutament original que, de més
que es va publicar, el 1970, no ha deixat de sorprendre
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TOMÀS CAMACHO. “M’he sentit poeta des dels set anys”
El professor de secundària Tomàs Camac-

companyes i companys molt competents, dels

Sense l’organització de la Regidoria de Cultu-

ho Molina s’ha acomiadat de la docència

quals he après molt, i haver conegut un bon

ra de l’Ajuntament d’Alcanar i la col·laboració

després de vint-i-quatre anys a l’Institut

nombre d’alumnes que em fan pensar que el

de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, de

d’Alcanar. Incansable agent cultural ar-

futur de la humanitat pot ser prometedor: alum-

la Biblioteca de l’Institut Sòl de Riu, d’altres

reu del territori, Tomàs és un poeta en

nes responsables, treballadors, intel·ligents,

institucions i, sobretot, dels poetes, hauria es-

estat pur, algú dedicat en cos i ànima a la

agraïts, que han estat benvolents amb mi.

tat impossible.

producció i promoció de la poesia. Autor

Com a dinamitzador cultural, quina és l’ac-

Si mirem enrere, recordem la teua col·la-

tivitat cultural de la qual et sents més sa-

boració amb el Grup de Teatre Gresol. Re-

tisfet?

corda’ns alguns dels personatges que has

Destacaria les activitats del Moviment per a

interpretat.

la Renovació Pedagògica (MRP) de les Terres

Els més destacats: Morrofort, a La ceba, de

de l’Ebre, el certamen dels treballs de recer-

Jordi Teixidor, i Luis, a Mascles, d’Albert Llo-

ca d’Alcanar i la participació als congressos

rens i Bosch.

d’història d’Alcanar.

Com a poeta, has rebut diferents premis i

Com et vas iniciar en el món de la poesia?

reconeixements. El 2019 vas rebre el Pre-

M’he sentit poeta des dels set anys, en el vi-

mi del Mèrit de les Lletres Ebrenques. Què

d’obres com Poema para inundar de agua
un pasadizo de fantasmas, Tons i temps, o
Ikebanes d’aire. El seu treball i aportació a
la cultura dins del món de les lletres, l’ha
fet mereixedor del Premi del Mèrit de les
Lletres Ebrenques 2019. També ha rebut
nombrosos premis de poesia.
Tot i que ets llicenciat en Geografia i Història, et vas especialitzar en llengua anglesa
i, finalment, has estat professor de llengua i literatura castellanes. Com expliques

atge en tren que em portava de Ponferrada

representen per a tu tots aquests reconei-

a Catalunya. Era conscient que perdia unes

xements?

vivències i amistats i que anava a trobar-me

Els reconeixements són sempre un estímul, i

amb noves amistats i una llengua. Com les

cal agrair-los sempre. Destaco el del Mèrit de

paraules no acudien a temps, escriure poesia

les Lletres Ebrenques perquè és un guardó al

era com fer una carta com a conseqüència

qual no et presentes. M’havia precedit Manel

El curs 1995-1996, hi va haver el concurs de

d’una reacció tardana a una situació viscu-

Ollé (2018) i ha seguit Miquel Esteve (2020),

mèrits per al pas de primària a secundària.

da. Les lectures i la biblioteca de Manlleu, i la

ambdós bons amics, i molts dels anteriors

Això va fer que el curs 1996-1997 comencés

bibliotecària, Ramona Claparols, que em va

premiats ho són. Molt agraït a Joana Serret i

aquest recorregut?
El recorregut va començar amb la diplomatura
d’EGB amb l’especialitat en Llengua Espanyola i Idioma Modern (en el meu cas, l’anglès).

Tomàs Camacho amb el llibre Llums del Delta, del qual
ha escrit el pròleg. La foto és d’Edu Bozbici.

a l’Institut Sòl de Riu com a mestre de l’ESO.

orientar amb les lectures i, sobretot, les seues

les persones de l’Ajuntament d’Amposta que

Aquest curs t’has acomiadat definitiva-

paraules eren molt animadores i gratificants.

van prendre la decisió.

ment de la docència. Quina ha estat la mi-

Després, vaig organitzar diversos recitals de

Ara que disposes de més temps, estàs im-

llor recompensa d’aquesta etapa?

poesia, i també vaig col·laborar en grups i

mers en algun altre projecte?

Considero que no és un comiat definitiu de la

tertúlies literaris. Actualment, amb DiLlums

Sempre he estat multifrontista. Vull dir que hi ha

docència, ja que puc fer col·laboracions amb

d’Arts al Forn.

moltes coses iniciades, algunes des de fa temps,

centres educatius i altres institucions, entitats,

Com a impulsor i coordinador de la Mostra

i van arribant noves propostes, nous projectes.

de Poesia d’Alcanar, com s’ha aconseguit

Sobretot, voldria estar bé de salut i a gust

arribar a l’onzena edició?

amb els meus i el meu entorn

associacions i empreses.
La millor recompensa és haver treballat amb

.

