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Matí: dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
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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
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Aiguats i resiliència
Tota una vida en una casa que de cop i volta queda en no
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Editorial

les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja després de les pluges
torrencials que l’1 de setembre van inundar el municipi.
Malauradament, un mes després, continuen visibles les
seqüeles econòmiques i emocionals en l’àmbit públic i privat. Però també podem afirmar que, altra vegada, ens hem
superat com a municipi i com a col·lectiu humà gràcies a la
solidaritat i a la determinació del poble.
La resiliència és la capacitat d’afrontar situacions molt
difícils i tornar a la normalitat, però millor si ho fem acompanyats, ajudant-nos els uns als altres, com hem fet durant
l’emergència. És important que a poc a poc recuperem el
present junts, activant de nou els espais de retrobament
i de connexió social, sense deixar de seguir les mesures
vigents per a combatre la covid-19.
En aquest sentit, les Festes del Remei i el Cap de Setmana
Iber han estat el primer pas cap a la desitjada normalitat
en el context de la pandèmia i un bon moment per a fer un
descans després d’un setembre molt dur en què el consistori i la ciutadania no han deixat de treballar per donar
resposta als danys provocats pels aiguats.

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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ESPECIAL 1
DE SETEMBRE

17 MIRADES AL COMERÇ
MUNICIPALS OPINEN

El semàfor

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

?

Des del moment zero de l’emergència causada pels aiguats
de l’1 de setembre, una xarxa de solidaritat va brollar entre les
runes i a poc a poc va aconseguint teixir una idea que encara a
dia d’avui ens motiva a seguir: Mo’n sortirem. Cossos d’emergència, administracions públiques, veïns i veïnes, i persones
d’arreu s’han conjurat per a que casa nostra torne a brillar amb
la seua llum. Milions de gràcies a tots vosaltres, sou molt grans.

L’app Línia Verda ha rebut queixes ciutadanes sobre el mal
aspecte que presenta molts de dies el parc de la plaça Lluís
Companys a causa de l’incivisme d’alguns veïns, que hi celebren trobades però després no arrepleguen les deixalles. Papers, botelles, vidres i envasos de plàstic són elements amb els
quals els infants han de conviure en el seu temps d’esbarjo. No
recollir la brossa és una mostra de manca de civisme i un mal
exemple a seguir per als xiquets i xiquetes.

D’on ve este malnom?
Saqueta
Un dels problemes endèmics de la pagesia canareva fou la mancança de fementa per a adobar el
camp. Hom pot recordar quan els mossos esperaven a les entrades i eixides del poble que arribessen els matxos, els cavalls, les egües i els ases per recollir-ne els excrements.
Farà uns cent cinquanta o cent trenta anys, Miguel Beltran s’esperava a l’entrada del poble amb
un sarró per a arreplegar-hi l’excrement. Veient-lo passar pel poble, hom li començà a dir: “Mireu,
ja passa Quelo, lo de la saqueta”.
I així, entre sacs amb fem, al pobre de Miguel li va quedar el malnom de Saqueta. Va ser l’herència
que va traspassar a sons fills, i d’allí en avall. Un mot escatològic, si voleu, però que és ben bé
reminiscència viva d’un passat agrícola humil i, sobretot, canareu.
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Aiguats de l’1 de setembre: cronologia de
l’emergència i postemergència

1-S: Inundacions
a Alcanar,
les Cases i
Alcanar Platja

tabilitat alimentat per una depressió

També cauen la xarxa elèctrica i la de

aïllada en nivells alts (DANA). La gran

telecomunicacions.

acumulació d’aigua ve determinada per

En una primera fase, la principal prioritat

la intensitat de la precipitació –a Alcanar
cauen gairebé 78 mm en només mitja
hora, el moment més fort de la tempesta– i per la situació estàtica de la tempesta, que es realimenta ancorada al
massís del Montsià i fa baixar plens els
barrancs de la muntanya.

L’1 de setembre Alcanar acumula 217
litres per metre quadrat entre les dotze i
les tres del migdia, segons que informa
el Servei Meteorològic de Catalunya,
tot i que en alguns rogles del municipi
l’acumulació és superior als 600 litres
per metre quadrat.
La pluja s’associa a un episodi d’ines-
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Durant els aiguats, l’Ajuntament d’Alca-

de l’Ajuntament d’Alcanar és la seguretat
dels veïns i veïnes. S’activen els Bombers,
els Mossos d’Esquadra i la Policia Local
per a portar a terme accions d’emergència: rescatar persones atrapades en
habitatges o vehicles i, posteriorment,
començar a llevar aigua i fang de baixos,
pàrquings i habitatges. També es comen-

nar i Protecció Civil demanen a la ciu-

ça a treballar per a restablir els serveis.

tadania que evite la mobilitat. Els Bom-

L’Ajuntament activa un operatiu per a

bers reben, entre les dotze i la una del
migdia, 96 avisos de trucades d’Alcanar

les persones sense llar o vulnerables al
pavelló municipal amb tot el necessari

per inundacions. Centenars de vehi-

per a poder passar-hi la nit. El consis-

cles queden inutilitzats i la majoria de

tori fa una crida a tothom que necessite

carreteres municipals, impracticables.

usar el servei.

Actualitat municipal
2-S: Comença
la segona fase
de l’operatiu
d’emergència
de l’Ajuntament

que “les administracions supramuni-

cipals ajuden l’Ajuntament d’Alcanar
a afrontar la magnitud d’aquesta tra-

gèdia. Ens en sortirem, però tots sols
no podem”. També remarca que “es

necessiten les ajudes amb urgència”
i es queixa que “els ajuts dels aiguats
del 2018 van arribar gairebé dos anys
després”.
El president afirma que el Govern avaluarà els danys amb els ajuntaments d’Al-

L’endemà comença la segona fase de
l’operatiu d’emergència de l’Ajuntament
d’Alcanar. Els greus danys materials

canar i dels altres municipis afectats, i
explica que, més enllà de la part dels
danys que hauran de cobrir les assegu-

des i treballant en la xarxa de carreteres secundàries i en altres tasques de
postemergència.
Els serveis municipals de l’Ajuntament
d’Alcanar comencen a recórrer tots els
carrers del municipi per a arreplegar la
brossa generada per la tempesta en baixos, magatzems i locals comercials. El
consistori avisa la ciutadania per a que
no s’haja de desplaçar i puga deixar la
runa al carrer. Així mateix, s’activa una
xarxa de voluntariat per a donar suport
als veïns i veïnes que han de netejar.

radores, “nosaltres també ajudarem

En una primera fase, la principal priori-

nar la declaració d’emergència de

veïns i veïnes. “Ara ja tenim a tothom

declaració de zona catastròfica, per

bàsiques cobertes”, afirma el batle.

i es valorarà la possibilitat de dema-

tat de l’Ajuntament és la seguretat dels

protecció civil, l’anomenada abans

fora de perill i amb les necessitats

canar per a comprovar l’afectació en

poder millorar les ajudes”.

La nit anterior 65 persones es van allot-

aquesta part del municipi, després que

Protecció Civil, els Mossos d’Esquadra,

jar a l’Hotel Carlos III, 5 al Montecarlo i

són evidents, tot i que el consistori encara no pot donar una xifra estimada.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es trasllada a les Cases d’Al-

s’haja reobert el trànsit. Així mateix, visita el càmping Alfacs i l’Institut Sòl de
Riu, que també han patit greus desperfectes. Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
l’acompanya i insisteix en la necessitat

els Bombers i la Policia Local continuen
treballant en coordinació amb l’Ajuntament d’Alcanar per a recuperar la nor-

19 al pavelló municipal, on l’Ajuntament
d’Alcanar havia habilitat un espai amb
el suport de la Creu Roja. L’operatiu del

malitat tan prompte com siga possible,

pavelló finalitza, però una desena de

llevant aigua i runa de les zones afecta-

persones continuen allotjades als hotels.

55

4-S: Voluntaris
d’arreu treballen en la fase
d’emergència
Durant els quatre dies posteriors a l’1
de setembre, centenars de persones

del municipi treballen en la fase d’emergència a Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja.

Familiars, amics, veïns i coneguts de

persones afectades s’arromanguen per
a llevar el fang, agranar la runa, amanir
entrepans o eixugar llàgrimes.

A aquestes persones s’hi suma la xar-

xa del voluntariat impulsat per l’Ajuntament i format per prop de 500 perso-

nes. Amants de casa nostra i persones

de les comarques veïnes o simplement
colpides per les imatges se sumen al

moviment solidari. Tothom hi col·labora

netejant i desenrunant material o aportant maquinària o material de neteja
com carretons, graneres, poals, etc.

En les tasques també hi participen

més de 50 agents de Protecció Civil
de diferents associacions del país, els

Bombers de la Generalitat, els Mossos

d’Esquadra, la Policia Local, altres ajuntaments, la Brigada Municipal, els serveis tècnics i l’equip de govern.

Meritxell Ulldemolins, regidora de Participació Ciutadana i coordinadora de

l’operatiu, explica que “el centre de
coordinació de voluntaris impulsat

per l’Ajuntament d’Alcanar, la Di-

recció General de Protecció Civil i la
Creu Roja ha finalitzat les seues tasques avui”. I agraeix el suport rebut:

“A tots i totes, moltes gràcies, sense

vosaltres no hauria estat possible.
Sou molt grans”.

FOTOS Àlex ESPUNY
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Actualitat municipal
6-S: Alcanar
sol·licita la
declaració de
zona afectada
per emergència
de protecció civil

El delegat del Govern i l’alcalde d’Alcanar acorden de mantenir reunions
periòdiques de coordinació per a fer el
seguiment de totes les actuacions necessàries per a afrontar les afectacions
derivades d’aquestes noves inclemències meteorològiques. Per això, el Departament d’Interior i les corporacions
municipals revisaran també els plans
d’emergència locals, necessaris per la
recurrència d’aquests episodis, que,
“no en tenim cap dubte, són conse-

qüència del canvi climàtic i d’una plaL’Ajuntament d’Alcanar sol·licita la declaració de zona afectada per emergèn-

cia de protecció civil o zona catastròfica, per tal de fer front al cost de totes

les afectacions. Així ho aprova la Junta
de Govern Local en una sessió extraordinària i urgent.

nificació urbanística caòtica feta en
dècades passades que ara cal que
revisem”, detalla el batle.

7-S: L’Ajuntament
habilita oficines
d’atenció ciutadana i convoca
tres assemblees
ciutadanes per a
informar les persones afectades
per les pluges
torrencials

Les pluges torrencials han produït afecta-

L’equip de govern de l’Ajuntament

quilòmetres de costa del terme municipal

ciutadanes obertes a tothom a Alcanar,

sos a les poblacions, amb nombrosos

jectiu de facilitar informació sobre la

municipals com de particulars.

segurances i fons de compensació. Hi

L’Ajuntament d’Alcanar elabora un infor-

participen representants del Consorci

terminar la magnitud de les afectacions i

cats de les Terres de l’Ebre.

cions molt importants al llarg dels catorze

d’Alcanar convoca tres assemblees

d’Alcanar, així com als principals acces-

les Cases i Alcanar Platja, amb l’ob-

danys materials en immobles i béns, tant

tramitació d’indemnitzacions amb as-

me amb una anàlisi inicial per a poder de-

d’Assegurances i del Col·legi d’Advo-

sol·licitar la declaració de zona catastròfi-

El dimarts 14 de setembre a les 20.30

ca. La Generalitat el remet al Consell de
Ministres. En aquest sentit, l’alcalde insisteix que “no podem caure en els errors

del passat, aquestes ajudes han d’arribar de forma ràpida a la ciutadania”.

En el nou escenari, la restauració dels
camins d’accés a finques i granges, la

recuperació del port i de l’activitat turística, i l’atenció a les persones afectades
són prioritàries.

Reunió entre la Delegació del Govern i l’Ajuntament d’Alcanar

h, se celebra l’assemblea ciutadana al
Complex Esportiu Serramar, d’Alcanar Platja; el dimecres 15, a les 20.30
h, al pavelló municipal de les Cases, i
l’endemà, a les 20.30 h, al Verger de la
Mestra Gual, d’Alcanar.
Paral·lelament, per tal de garantir
l’atenció i informació a totes les persones perjudicades que no disposen de
serveis d’assessoria jurídica, el consistori habilita tres oficines d’atenció ciutadana que són operatives a partir del

Aquell mateix matí se celebra una reunió a

dilluns 13 de setembre, de 17 a 20 h,

a les Terres de l’Ebre i l’equip de govern

nar, les oficines del Club Nàutic de les

necessàries i valorar les afectacions.

Esportiu Serramar.

l’Ajuntament entre la Delegació del Govern

a l’edifici dels Serveis Agraris d’Alca-

municipal per a coordinar les actuacions

Cases i la sala polivalent del Complex
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8-S:
L’Ajuntament
activa un servei
de suport
psicològic

siderem que és imprescindible i vital

oferir aquest primer servei d’assistència psicològica per a que es puga crear un espai de confiança, ja que hi ha
veïns i veïnes que han viscut situacions
traumàtiques”, comenta Joan Roig.

Maribel Ramon, regidora d’Acció Social i Família, explica que “de vegades és

complicat que un mateix reconega que

9-S: Protegim els
animals del
municipi després
de les pluges
torrencials

es troba en un estat de xoc; per això és
Desenes de persones es dolen de les
pèrdues econòmiques i emocionals que

l’aigua els ha provocat. La primera reacció de moltes altres persones del mu-

important que qualsevol persona que
puga detectar els símptomes de malestar emocional en un familiar o conegut
es pose en contacte amb nosaltres”.

nicipi fou la de posar-se a treballar per

Si algú creu que necessita ajuda, o bé

sense pensar. Ara bé, els experts asse-

voltant, pot picar al telèfon 627 338 980,

xa o altres tipus de malestar emocional

jous de 16.30 a 19 h.

Les pluges torrencials de l’1 de setembre van provocar que alguns animals

del municipi es desorientessen o, fins
i tot, es perdessen. L’Ajuntament d’Al-

canar i l’entitat aGOSaGATS demanen

a netejar i llevar la runa, sense descans,

que la necessita una persona del seu

guren que és molt habitual sentir angoi-

de dilluns a divendres de 8 a 15 h i di-

hores o dies després de la tragèdia.

“L’Ajuntament també ha organitzat

44, per a activar el protocol de recollida

rencials, l’Ajuntament d’Alcanar, amb el

pautes emocionals per a gestionar

donats o trobats a la via pública.

de suport psicològic individual i confiden-

deixat el temporal provocat per la

a la ciutadania que si algú es troba o
ha perdut algun animal o bé detecta alguna incidència amb animalets, truque
a la Policia Local, al telèfon 977 73 21

Per aquest motiu, arran de les pluges tor-

una sessió informativa grupal sobre

d’animals de companyia perduts, aban-

suport de Protecció Civil, activa un servei

els efectes psicològics que ens ha

Mercè Fischer, regidora de Benestar

cial. “Les persones són el primer. Con-

DANA”, comenta Meritxell Ulldemolins.

caos dels primers dies, alguns ani-

Animal, recorda que, “després del

malets ja han tornat a casa, però encara queden finques amb danys a les

tanques i això pot provocar que encara hi haja animals que es perden”.

El protocol de recollida d’animals de com-

panyia perduts, abandonats o trobats a

la via pública d’Alcanar dona respostes
a com actuar quan es troba un animal al
carrer. Tal com explica Mercè Fischer, té

“dos parts diferenciades: l’actuació de
la ciutadania i la de la Policia Local”.

Si es troba un animal a la via pública,
s’ha d’avisar la Policia Local, al telèfon
indicat adés. En cas de perdre l’animal,
s’ha d’indicar la zona i hora de la des-

aparició i s’ha de donar una descripció
de l’animal. La pèrdua o el robatori de
l’animal s’ha de notificar a la Policia en
el termini de 48 hores.
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Actualitat municipal
13-S: 1.168
alumnes
comencen les
classes amb
normalitat

per a que l’alumnat del nou cicle puga
fer-hi una gran part de les classes pràc-

marxa el 13 de setembre. A Alcanar ho
fa amb 1.168 alumnes: 600 a l’Escola Joan Baptista Serra, 102 a l’Escola
Marjal, de les Cases, i 466 a l’Institut Sòl
de Riu. De moment aquest curs hi ha
quinze alumnes més que l’anterior, tot

permès “posar a punt les escoles a

tiques. Pel que fa al nou Programa de

contrarellotge”.

formació i inserció d’auxiliar de vivers i

Per la seua banda, Joan Roig, alcalde

jardins, el consistori hi contribuirà amb la
mà d’obra per a la construcció del tancat
de l’hort per a les pràctiques i cedirà una
aula a l’edifici dels Serveis Agraris per a
impartir-hi les classes teòriques.
Maribel

Ramon,

regidora

d’Educa-

ció, explica que enguany a aquestes
El curs escolar 2021-2022 es posa en

ra destaca “l’esforç col·lectiu que ha

tasques “s’hi ha hagut de sumar la
reparació de desperfectes i la ne-

teja dels danys causats per les plu-

ges torrencials de l’1 de setembre”.
Aquest treball s’ha fet en coordinació

d’Alcanar, recalca que “des de l’Ajun-

tament donem suport en tot allò que
faça falta als diferents centres edu-

catius amb el propòsit que els xiquets i xiquetes puguen assistir a les

aules i les diferents instal·lacions en
les millors condicions”.

Seguint els protocols posats en marxa
l’any passat, els centres continuaran
complint les mesures necessàries, com
l’entrada esglaonada, per tal de lluitar
contra la propagació de la covid-19 i

amb el personal docent i les persones

per a garantir la seguretat de l’alumnat i

voluntàries. En aquest sentit, la regido-

l’equip professional.

i que durant l’any el nombre pot seguir
augmentant, ja que la matrícula viva
d’inici de curs no és tancada.
El retorn als centres ha transcorregut sense incidències. Els dos centres
d’Alcanar, que van resultar severament
afectats pels aiguats del dia 1, han pogut reprendre l’activitat després de dies
de neteja intensa i reparació dels desperfectes.
Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar
ha dut a terme treballs als centres educatius públics del municipi amb vista
a l’inici de curs 2021-2022. Aquestes
tasques es fan d’estiu per a no interferir
amb el curs i per a evitar la presència de
l’alumnat. Enguany han consistit en l’arranjament i adequació de patis, el repàs
de la instal·lació elèctrica, la reparació de
persianes i finestres, millores d’accessibilitat, i faenes de paleta i de jardineria.
A més, enguany l’Ajuntament ha substituït el tancament d’alumini del pati interior de l’escola de les Cases i la impermeabilització de la coberta del gimnàs
de la d’Alcanar. I a l’institut, el consistori,
igual que l’any passat, tornarà a aportar
al voltant de 15.000 euros en equipament per al grau mitjà de vídeo, discjòquei i so. A més, ha habilitat i equipat
un espai a l›Escola Municipal de Música

9

14-S: El
representant
territorial
d’Esport visita el
camp esportiu,
greument
afectat
L’Ajuntament d’Alcanar rep la visita del

representant territorial de l’Esport a les
Terres de l’Ebre, Joan Barberà, i de per-

sonal tècnic del Departament d’Esports
de la Generalitat.

Jordi Bort, regidor d’Esports, i personal

tècnic de l’Ajuntament els acompanyen
a la zona esportiva més afectada, la Fa-

necada, on les pluges han causat danys
molt importants al camp municipal i a
les zones adjacents.

Els especialistes conclouen que, molt

probablement, el camp s’haurà de refer

perquè està greument afectat. A hores
d’ara els serveis tècnics municipals ela-

boren un informe de danys que faran
arribar a la Generalitat.

els serveis de la instal·lació, que inclo-

les línies d’ajuts directes per a obres en

de pàdel i el gimnàs. Mentre la instal·

d’emprendre la reforma del Complex Es-

posa a disposició dels usuaris i usuàries

Alhora, aprofitant la campanya “Tots som

uen, entre d’altres, la piscina, les pistes

instal·lacions esportives, amb l’objectiu

lació estiga tancada al públic, el CEM

portiu Municipal La Fanecada.

el servei d’atenció al públic a la recepció

del centre i el servei d’atenció telefòni-

ca en horari de 9 a 19 h, de dilluns a divendres. A més, s’ha reactivat el procés
d’inscripció a les escoles esportives de
natació i pàdel per ordre d›arribada.

El president de la Federació Catalana de
Futbol (FCF), Joan Soteras, es reuneix
a l’Ajuntament amb Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, en un acte en què també són
presents el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports del municipi, Jordi Bort, el
directiu de la FCF i delegat a les Terres
de l’Ebre, Miquel Piñol, i el directiu de la
FCF Miquel Àngel Esquerré. Així mateix,
hi assisteixen els presidents i presidenta
dels clubs canareus: Miquel Agustí Fibla, del CD Alcanar; Juan José Bel, de
CF Femení Alcanar, i Pau Castro, de Les
sala de la localitat.
Posteriorment, la comitiva es desplaça

necada a instal·lacions de poblacions

conseqüències de la barrancada, espe-

municipis que els han acollit”. I a tots

joc, amb la superfície de gespa artificial

ments que es feien al camp de la Fa-

Fanecada, on encara són visibles les

veïnes. El regidor dona “les gràcies als

cialment els danys produïts al terreny de

la màxima normalitat possible”.

D’altra banda, el Centre Esportiu Municipal (CEM) la Fanecada ha anunciat que

en les pròximes setmanes reactivarà tots
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cials, equipacions de joc i roba esportiva
les inundacions: el CD Alcanar, l’Escola
Futbol Alcanar i el CF Femení Alcanar.

L’alcalde d’Alcanar expressa “un agraï-

ment molt sentit a la FCF i a la Delegació de les Terres de l’Ebre perquè, des

fins al Complex Esportiu Municipal La

seguir les rutines d’entrenament amb

gir aquest espai, ja que és molt impor-

d’entrenament) als tres clubs afectats per

De moment s’han desviat els entrena-

no poden entrenar-se els anima “a

dels aiguats: “Es tornarà a cardioprote-

Federació Catalana de Futbol a la
Fanecada

Cases Club Esportiu, el club de futbol

i totes els esportistes que de moment

de la instal·lació s’ha fet malbé a causa

A més, la FCF donarà material (pilotes ofi-

ens obligarà a fer molts esforços. Nepenja el Departament d’Esports”.

automàtic (DEA), ja que el desfibril·lador

21-S: Ajuts de la

l’Escola Futbol Alcanar; Mireia Fibla, del

cessitem suport de Presidència, d’on

ment amb un nou desfibril·lador extern

tant i necessari”, afirma Soteras.

Jordi Bort explica que el camp es troba “en una situació complicada que

un batec”, la Federació dotarà l’equipa-

coberta i unflada pel fang, així com als
vestidors i el mur perimetral de la instal·lació, que va acabar solsint-se per la
força de l’aigua.
El president de la FCF ofereix la intermediació de l’ens federatiu per a que
l’Ajuntament d’Alcanar puga acollir-se a

del primer moment, ens han fet costat,

han estat molt pendents de la nostra si-

tuació, de les instal·lacions esportives,
que són les que han patit més danys.
Per això és tan important aquesta for-

ça i aquests ànims que ens arriben de la
FCF, que apreciem moltíssim”.

Actualitat municipal
27-S: 500.000
euros en ajuts
directes per als
comerços i la
restauració del
municipi afectats pels aiguats

aiguats són una qüestió de país. No
podem fer-ho tots sols. Les ajudes
aniran molt bé per a impulsar la tor-

nada a la normalitat de la vida comercial del municipi, que ja estava tocada per la pandèmia”.

Torrent trasllada el suport del Govern al
municipi i als establiments afectats per
les inundacions i assenyala que “no n’hi

ha prou amb paraules ni amb la visita,

cal generar recursos i projectar-los.
Aquesta línia d’ajuts extraordinaris i a
fons perdut ha de servir per a ajudar
a recuperar la normalitat al municipi”.

El Diari Oficial de la Generalitat de CataluEl conseller d’Empresa i Treball, Roger
Torrent, fa una visita institucional a Alcanar i anuncia que el seu departament
destinarà 500.000 euros en ajuts directes als sectors del comerç i la restauració del terme d’Alcanar afectats pel temporal de pluja del passat 1 de setembre.
L’alcalde d’Alcanar acompanya el conseller i el director general de Comerç, Jordi
Torrades, que visiten diversos establi-

nya (DOGC) publicarà les bases dels ajuts
i, en acabat, s’obrirà la convocatòria. El
director general de Comerç, Jordi Torrades, avança que l’objectiu és que “el mes

de novembre ja s’hagen efectuat els

pagaments a aquells establiments que
s’hagen acollit a la línia d’ajuts”. Les
ajudes seran de fins a 3.000 euros per als
establiments de baixa afectació i de fins a
8.000 euros per als més afectat.

ments comercials i del sector de la restauració afectats pels aiguats, amb l’objectiu de donar suport al municipi i conèixer de primera mà els danys ocasionats
per les inundacions. En la visita també hi
són presents el delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, el director dels Serveis Territorials del
Departament a les Terres de l’Ebre, Adam
Tomàs, i el regidor d’Empresa i Comerç
de l’Ajuntament, Jordi Monfort.
En aquest marc, el conseller avança que
el Departament, a través del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda (CCAM), obrirà
en les setmanes vinents una línia específica
d’ajuts destinada a comerços, bars, restaurants, cafeteries i serveis assimilats, per a
pal·liar els efectes econòmics derivats del
temporal de pluja que han patit els sectors
de la restauració i el comerç de la zona.
Joan Roig agraeix al conseller la seua
implicació i destaca que la visita ha es-

tat molt reconfortant perquè “aquests
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30-S:
L’Ajuntament
adequa els
camins per a
l’inici de la
collita de cítrics
amb el
suport de la
Generalitat

accessos a través de barrancs l’aigua ha
destrossat i posat al descobert canonades d’aigua o ha malmès tant l’asfalt dels
camins que s’ha necessitat actuacions
més complexes per tal de garantir el pas
de camions de gran tonatge.
En concret, per a poder fer les solucions
provisionals al camí dels Castellans s’ha
hagut d’encarregar un projecte. Una empresa especialitzada ha col•locat blocs
de pedra d’escullera per tal de guanyar
l’amplada del camí que s’havia perdut

temporada de cítrics, per tal d’adequar
tots els camins i accessos a les finques
greument afectats per les fortes pluges
torrencials que van sacsar el municipi
l’1 de setembre.
Així mateix, des del moment zero de
l’emergència, el consistori ha fet gestions
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
per a que millore els accessos a finques,
barrancs transitables i camins municipals
afectats, i per a que desenrune el tros
urbà del barranc de Sant Jaume. També
ha tingut contactes amb el Departament
d’Agricultura per a que actue als lligallos
que són de titularitat de la Generalitat.
De moment, l’Ajuntament d’Alcanar ja
ha adequat pràcticament el 90% dels
camins i accessos municipals, i ho fa
fet a través de la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis i amb el suport d’altres administracions i la contractació
d’empreses especialitzades.
Les tasques que s’han fet principalment
són el trasllat de roques i de pedres de
màrgens que l’aigua ha desplaçat i la recol•locació i l’aplanament de la terra i grava de camins. Això no obstant, en alguns

falt, perquè resisteix millor. Tot i això,

després dels aiguats de l’1 de setembre els desafiaments que se’ns plantegen pel que fa a la reordenació de
camins són encara més ambiciosos”.

L’Ajuntament d’Alcanar ja ha sol•licitat

suport tècnic a l’ACA i al Departament
d’Acció Climàtica per a poder planificar

infraestructures en un context de can-

vi climàtic i, concretament, per a adequar-hi la xarxa de camins.

d’adequació del camí del Llop a través

“El problema no és només restituir

d’un altre projecte tècnic específic.
L’Ajuntament ha actuat en els següents
camins: de la Martorella, del Carreró,
de Codorniu, del Fondo Planetes, de

treballat a contrarellotge, de cara a la

posar formigó als camins en lloc d’as-

pel barranc. Ara començaran les tasques

de les Canals, dels Collets, del Tancat
Les darreres setmanes, l’Ajuntament ha

per a trencar aigües o canalitzacions, o

la Cova Grossa, dels Barranquets, dels
Castellans, de les Calafes, del barranc
de les Forques, de les Cases, del Fondo
de Jan, de La Punta, de la Martinenca,
del Llop, del Mas del Cec, de la Mestra,
de l’Aiguassera, de Virol, de la Selleta,
del Barranc de Codonyol i de Sòl de Riu.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, recorda que han fet “actuacions ràpides,

encara que siguen provisionals, per

a garantir que la fruita no es quede
als arbres, però seguim necessitant
més suport d’administracions supra-

nacionals. Esperem que el fet que la

Moncloa haja declarat Alcanar com a
zona catastròfica implique l’arribada
d’ajudes de forma urgent”.

L’Ajuntament també estudia com resoldre l’increment de cost que comportarà l’adequació de camins objecte de la
subvenció de la Generalitat arran dels
aiguats del 2018 i que formen part d’uns
projectes aprovats i a punt de licitar-se.
En aquest sentit, Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme i Ordenació del Territori,

explica que “el projecte de subvenció
que el 2018 va presentar l’Ajuntament

ja preveia actuacions pal•liatives, tenint en compte el context de canvi climàtic. De fet, incloïa mecanismes per

infraestructures, també hem de buscar solucions als futurs fenòmens

meteorològics. Per això, cal que les
administracions supramunicipals re-

plantegen les subvencions per a ajudar a adaptar-nos-hi”, afegeix Jordi
Monfort, regidor d’Agricultura.

Agricultura inverteix 565.000 en la re-

dels Canals, del Riu; de la Séquia Marei

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa

Finalment, el Departament està fent una

trofe, va visitar el municipi per fer un

sobretot on han calgut actuacions i re-

també es va reunir amb propietaris de

aquest sentit, s’estudien línies d’ajut per a

cuperació de camins i barrancs

i de la Martorella d’Alcanar.

Jordà, uns dies després de la catàs-

valoració dels danys en camps i vivers,

seguiment dels treballs de restitució i

paracions o reposicions importants. En

camps de cítrics i vivers que van patir

assegurar la viabilitat de les explotacions.

els danys del temporal.

El Departament ha destinat un import

de 300.000 euros per a restituir els llits
dels barrancs de la comarca que van ser
malmesos pel temporal. L’Agència Catalana de l’Aigua du a terme un total de

nou actuacions, concretament als barrancs del Llop, Sant Jaume, Castellans,

Solito, Codonyol-Arjub, Forques, Libori, Codines i Fondo i al barranc sense

nom del costat de l’Hotel Carles III. Els
treballs consisteixen en la retirada de
graves i la redistribució de sediments,

tot i que en alguns trams també s’han
retirat arbres morts i acumulacions de

vegetació que poden obstaculitzar el
pas de l’aigua.

D’altra banda, l’actuació conjunta del
Consell Comarcal del Montsià i l’em-

presa explotadora de les depuradores
del municipi, han permès restablir el ser-

vei amb solucions provisionals. Tanma-

teix, està previst dur-hi a terme actuacions definitives i revisar-les. La reparació
dels danys es quantifica provisionalment
en 130.000 euros per a tot el Montsià.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també ha enge-

gat els treballs de redistribució de les ter-

res i graves, reobertura de desguassos,
construcció d’esculleres i formigonat per
arranjar els camins ramaders o lligallos i

accessos a finques afectats pels aiguats.

S’hi destina un pressupost de 135.000
euros per Alcanar i Ulldecona.

En concret, a Alcanar la Generalitat està

treballant en els lligallos del Remei o del

Canyaret, del Camp de Tir, de la Tancada i del Mas de Moler, de Metxa, de

Virol i del Codonyol. Al mateix temps,
també està fent millores en els camins
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1-O: La Plataforma #Monsortirem naix amb l’objectiu
de canalitzar ajuts i accions solidàries en favor
dels afectats pels aiguats d’Alcanar
La Plataforma Ciutadana #Monsortirem,
formada per membres de la societat civil
d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, naix
amb l’objectiu de canalitzar la solidaritat
en forma de recursos i organitzar accions de solidaritat per a recaptar fons per
a la reconstrucció del municipi després
dels aiguats de l’1 de setembre.

cial. En els pròxims dies es farà l’entrega d’aquest conjunt de mobles bàsics format per un llit de matrimoni, un

sofà, una taula amb cadires, mobles
per a la televisió, tauletes de nit i para-

ment de cuina”, detalla Rosa Raga, una

altra de les portaveus. “També ens hem

posat en contacte amb Càritas, que

“La Plataforma naix per a treballar en

molt ràpidament es va implicar amb la

Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament d’Al-

tactar amb les administracions superiors i canalitzar ajudes. “De moment,
la setmana passada ja ens va visitar
el conseller d’Empresa, Roger Torrent, i va anunciar 500.000 euros en
ajuts directes als sectors del comerç
i la restauració del municipi”, anuncia
Mario Gianni, membre de la Plataforma.

xarxa. De moment col·laborem amb

donació de roba d’hivern i mantes per

En aquest sentit, la Plataforma demana

a la temporada de fred”, afegeix Raga.

que es facen les obres estructurals ne-

canar. Igualment, estem oberts al fet

Paral·lelament, les entitats esportives

cessàries i que arriben les inversions de

que qualsevol persona que hi vulga

col·laborar es pose en contacte amb
nosaltres a través de les xarxes soci-

als de Facebook i Instagram”, explica

del municipi també s’han posat en
contacte amb la Plataforma i ja han

tar que es repetisca un episodi com el

començat a fer accions solidàries. Així

viscut l’1 de setembre. “No volem viure

mateix, diferents clubs i ajuntaments

Marc Chavalera, un dels seus portaveus.

han fet donacions de material i equipa-

La Plataforma ha posat un número de

cions i ja s’han disputat partits benèfics.

compte a disposició de tothom que hi
vulga fer donacions: ES49 2100 0116

Està previst que durant la tardor es juguen més competicions solidàries amb

4702 0058 2936.

equips locals i altres d’àmbit nacional.

Primeres accions

La Plataforma també organitzarà un gran

Els membres de la Plataforma han fet un
treball de camp per a localitzar les famílies més afectades pels aiguats i que
no tenen assegurança, per tal de fer-los
arribar productes de la llar de primera
necessitat. “Una empresa de mobles
es va posar en contacte amb l’ajunta-

ment per a fer donacions i hem fet un
treball conjunt. Divendres es var fer

una reunió amb la desena de famílies
detectades a partir d’esta recerca ini-

14

les administracions superiors per a evi-

concert solidari el 13 de novembre, amb

una situació com aquesta, perquè pot
tardar cinc anys o cinquanta a tornar a
passar, però les actuacions preventives són molt importants i una situació
especial no es pot tractar com una situació general”, demana Gianni.
L’alcalde, Joan Roig, esmenta el senti-

la participació de grups locals i altres de

ment de “vulnerabilitat” que encara té

jor part del cartell ja està tancat, no

això s’ha diluït, però és important la

totalment enllestit”, conclou Raga.

posar en relleu la fermesa i mirar al

renom internacional. “Tot i que la ma-

molta gent. “Ens sentíem protegits i

volem avançar res fins que no estiga

mobilització ciutadana per a tornar a

Ajudes a diferents sectors

futur il·lusionats”, comenta Roig. En

La Plataforma també col·labora amb

aquest sentit, l’Ajuntament ha anunciat

l’Ajuntament per a definir les necessi-

que donarà tot el suport que calga a la

.

tats del sector empresarial arran de l’ai-

Plataforma per a que puga tirar avant

guat, per tal que el consistori puga con-

els seus propòsits

Actualitat municipal

Èxit d’assistència a la xarrada de César Bona a Alcanar:
connectant amb els infants i jóvens
El quart cicle “L’art d’educar amb amor
i consciència”, organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar l’any 2020, va haver de
suspendre’s a causa de la covid-19.
Enguany, una vegada superada l’etapa
més dura de la pandèmia, el consistori
ha pogut reprogramar les diferents xar-

nats amb l’educació. És autor de diver-

a objectiu que els jóvens aprenguen a

sos llibres, com ara El sorprenent món

fer un ús adequat del telèfon mòbil, les

de Bernardo, La nova educació o Les escoles que canvien el món, títols que han
estat èxits de vendes.
De nou, l’entitat Ameiba i les associacions

rades d’aquesta edició. Maribel Ramon,

de famílies de l’Escola Joan Baptista Serra

nem de nou aquest cicle amb moltes

borat amb el consistori per a preparar una

regidora de l’àrea, explica que “empre-

i l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar, han col·la-

ganes per tal d’apropar a les famí-

programació amb la participació de pro-

lies eines i recursos en el seu camí
d’acompanyament a infants i joves”.

El dissabte 25 de setembre al matí,
al Casal Cívic Trinitari Bel, d’Alcanar,
César Bona va fer una xarrada sobre la
connexió entre els adults i els infants.
Hi van ser presents prop de 130 persones –principalment docents, educadors
i pares i mares–, l’assistència màxima
que es permet en l’actualitat a l’espai
polivalent de la planta baixa del Casal.
Bona és una de les cares de la docència
més visibles, és considerat el millor mestre de l’Estat espanyol per haver donat a
conèixer els seus projectes educatius a
l’aula i va ser seleccionat com un dels 50
millors mestres del món, segons el Global Teacher Prize, conegut com premi

xarxes socials i els videojocs. És també
autor del llibre DESCONECT@, conferenciant i divulgador.
L’Ajuntament d’Alcanar ha aprovat un
preu públic per a l’entrada de 3 euros,
que cal pagar el mateix dia en el moment d’entrar. A causa de la normativa

.

fessionals de renom que vol atansar les

de la covid-19, en aquesta xarrada no hi

famílies i la comunitat educativa al món de

podrà haver servei de guarderia

la criança i l’educació positiva.
6 de novembre,
Marc Massip
El dissabte 6 de
novembre, a les
11 h, pronunciarà una conferència Marc Massip,
psicòleg i expert
en addicció a les
noves

tecnolo-

gies. Massip és
director de Desconect@, un pro-

Nobel del professorat. També participa

grama psicoedu-

assíduament en esdeveniments relacio-

catiu que té com
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Actualitat municipal
Resultat de les votacions del Ple extraordinari del dia 22 de juliol de 2021
La sessió plenària extraordinària del 22 de

1. Proposta de la Regidoria de Festes, d’apro-

2. Proposta de la Regidoria de Turisme

juliol va començar a les 17.05 h i va finalitzar

vació del quadrant d’horaris d’actes taurins de

aprovació de la pròrroga de qualificació

a les 17.45 h. La sessió plenària va consistir
en el debat i aprovació dels següents punts

les Festes d’Agost 2021 de les Cases d’Alcanar. S’aprova amb els vots favorables d’ERC
I Junts, tret 2 vots en contra de la CUP. PSC
i Desperta’t s’hi abstenen.

de l’ordre del dia:

zona turística horaris comercials. S’aprova
per unanimitat.
3. Torn obert de paraules

Resultat de les votacions del Ple extraordinari del 26 d’agost de 2021
núm. PCE5/2021, en

informar de la qualitat de l’aigua de con-

la modalitat de crèdit

sum. Es retira la moció de la CUP a peti-

extraordinari, per la

ció de la regidora Èrica Bel.

incorporació de ro-

9. Moció de la CUP Alcanar - Les Cases so-

manent de tresoreria

bre la implantació planificada de les energies

per despeses gene-

renovables al territori. Es retira la moció de

rals (exercici 2020).

la CUP a petició del regidor Xavier Queralt.

S’aprova

10. Proposta d’Alcaldia en defensa del sec-

amb

el

vot favorable dels

tor pesquer català. La proposta s’aprova

8 regidors del grup

amb el vot favorable dels 13 regidors/es.

d’ERC; i amb les

11. Moció d’ERC, per a la celebració de la
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abstencions de la regidora del PSC, del

d’agost va començar a les 17.25 h de forma

regidor del grup Desperta’t, del regidor de

Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

telemàtica i va finalitzar a les 22.50 h.

Junts i dels dos regidors de la CUP.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior,

5. Proposta de la Regidoria de Medi Ambient

de data 22/07/2021. S’aprova l’acta amb el

per a l’aprovació, si escau, de les inversions

vot favorable dels 13 regidors/es.

i els serveis inclosos en el contracte de re-

2. Proposta d’Alcaldia que s’eleva al ple de

collida i tractament de residus municipals al

La sessió plenària extraordinària del

la Corporació per a la provisió, si s’escau, de
la plaça de jutge/ssa de pau titular del Jutjat
de Pau d’Alcanar. S’aprova amb el vot favorable de la unanimitat dels 13 regidors/
es (la votació ha estat secreta).
3. Proposta de la Regidoria d’Hisenda per
a l’aprovació, si escau, de la modificació
de crèdits núm. PSC3/2021. S’aprova amb

municipi d’Alcanar (exercici 2021). S’aprova
amb el vot favorable dels 8 regidors del
grup d’ERC i del regidor de Desperta’t;
amb l’abstenció del regidor de Junts i;
amb els vots en contra dels dos regidors
de la CUP i de la regidora del PSC.
6. Proposta de la Regidoria de Festes per a
l’aprovació, si s’escau de les festes locals

i Segura 2021. La moció s’aprova amb el
vot favorable dels 13 regidors/es.
12. Moció de la CUP Alcanar-Les Cases per
garantir el dret a la interrupció voluntària de
l’embaràs a la xarxa de serveis públics de
salut de Catalunya (vaga feminista). La moció s’aprova amb el vot favorable dels 8
regidors del grup d’ERC i dels 2 regidors
de la CUP; i amb les abstencions de la regidora del PSC, del regidor del grup Desperta’t i, del regidor de Junts.
13. Dació de compte d’Alcaldia dels preus
públics aprovats durant l’any 2021 (de ge-

per a l’any 2022. S’aprova el punt amb el

ner a juliol). No es vota.

d’ERC; i amb les abstencions de la regi-

vot favorable dels 13 regidors/es.

14. Proposta d’alcaldia per a dació de comp-

dora del PSC, del regidor del grup Des-

7. Moció del PSC per reinstaurar el servei

te de la renúncia del càrrec de regidor Xavier

perta’t, del regidor de Junts i dels dos

d’atenció primària al CAP d’Alcanar i les

regidors de la CUP.

Cases. S’aprova la moció amb el vot fa-

d’Alcanar i les Cases Alternativa Municipalis-

4. Proposta de la Regidoria d’Hisenda d’apro-

vorable dels 13 regidors/es.

ta (CUP-AMUNT). No es vota.

vació, si escau, de la modificació de crèdits

8. Moció de la CUP Alcanar - Les Cases per

15. Torn obert de paraules. No es vota

el vot favorable dels 8 regidors del grup
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Queralt, de la candidatura d’Unitat Popular

.

afectades per aquest fenomen tan excepcional i destructiu al mateix
temps.

Al mateix temps volem agrair a tots els estaments , cossos de segu-

retat i voluntaris que han col•laborat en les tasques d’ajuda i recupeAMB COR DE DONA.
Arribats a aquest punt, dedicaré aquest espai per parlar en primera
persona, amb el cor a la mà, amb cor de dona tal com presentava la meva
candidatura ara fa quasi dos anys i mig.
Quan pensàvem que la pandèmia havia sigut el pitjor moment de la nostra
vida, ens arriba l’aiguat de l’1 de setembre i com a regidora del meu
poble, la història es repeteix. Va ser impossible posar-me en contacte
amb l’alcalde, i no em val que els telèfons no anaven, perquè això només
van ser unes hores. La primera trucada que m’arribava quan els telèfons
donaven un mica de línia va ser la del nostre primer secretari a les Terres de
l’Ebre, Manel de la Vega, i li seguien, el Diputat Joan Castor, el subdelegat
del Govern Joan Sabaté i el cap de l’oposició al govern de Catalunya,
Salvador Illa, preocupant-se per com estàvem i oferint-se a ajudar amb
tot el que necessitem. Després ja van anar arribant trucades de companys
i companyes socialistes de tot arreu, familiars, amics i amigues de fora,
als que estaré eternament agraïda per suport i l’escalf tan necessari en
aquell moment. I mentrestant, ja m’havia arribat un comentari que obrien
el pavelló poliesportiu per a les persones que s’havien quedat sense lloc
on dormir. No vaig esperar ni un segon a casa, ni esperar a confirmar el
comentari, vaig agafar el cotxe i em vaig plantar al pavelló, amb tota la sort
de què encara no havia arribat cap membre de l’equip de govern i se’m va

ració de les zones afectades.

També volem donar un toc d’atenció al nostre equip de govern, per
a que d’una vegada per totes, es posí mans a l’obra i comenci a ficar
solucions a aquest problema que cada vegada que plou ens té amb el
cor a la mà. Sabem que són obres complicades d’executar i que tenen

un cost econòmic important, però de fet qui té que assumir el cost és el
mateix contribuent, són obres que no tenen un color polític, són obres
de necessitat i urgents tant a Alcanar, a Les Cases d’Alcanar o Alca-

nar Platja. Han estat obres reivindicades durant molt de temps per als

veïns dels diferents carrers afectats, ara és l’hora de ficar-nos les piles

i redactar un projecte que porti a cap totes aquestes obres, ja no sols

perquè són necessàries, sinó per a que en un futur no pugui haver-hi
alguna desgràcia personal, cosa que dins de la desgràcia d’aquesta
situació hem de celebrar per no haver-ne tingut cap.

Ara és l’hora d’estar alerta, i començar les obres que ja estan previstes
i que són part d’aquest problema, com el Pla Parcial dels Codonyers,

un projecte necessari, ja que afecta un lloc molt transitat i sobretot és

la zona escolar on cada dia passen milers de persones, i que en dies de
pluja es forma un caos impressionant, en el perill que això comporta.

El nostre grup estarà al costat de l’equip de govern per tot el que
puguem aportar per solucionar aquesta situació.

passar tota la informació de tot el que havien preparat per a poder assistir
a la gent. L’única informació que vaig tenir durant tots aquells dies. Els dies
que van succeir a aquest, vaig anar combinant la feina política, amb la que
em sortia del cor. Ambdues d’igual importància, inclús va haver dies dels
dos tipus, ajudava a treure voluminosos amb la brigada de Masdenverge
fins a les 6 de la tarda, i a les 8 tenia ple al Consell Comarcal. Però sense
cap dubte, em quedo amb les que em van sortir del cor, perquè aquesta
vegada no ens van poder retenir dins de casa i tot i no tindre’ns en compte
per a res a cap membre de l’oposició, ni cap tipus d’informació almenys
per respecte a la gent que representem, en silenci, com les formiguetes,
vam anar fent la feina que ens tocava. Aquesta vegada em quedo amb les
llagues a les mans, amb l’harmonia que es respirava juntament amb els
voluntaris de Barcelona, Càlig i Ulldecona amb els que vaig compartir una
experiència que mai oblidaré, em quedo amb el cansament aquest que et
surt quan pares i sospires... i dorms amb la consciència tranquil·la d’haver
pogut ajudar. Aquesta vegada vull donar les gràcies a tota la gent que ho
va deixar tot per venir a pegar un cop de mà, però sobretot, vull donar
les meves més sinceres i personals gràcies a la gent que em va deixar
ajudar! I a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, per al que
necessiteu, estem aquí! Gràcies per tot!
Neus Sancho.

El passat 1 de setembre es pot dir que començàvem un nou curs
polític a la nostra localitat, on se’ns presentaven grans reptes de
cara a aquesta segona part de legislatura i on teníem la mirada
posada en la consolidació de les nostres propostes presentades i

acceptades als passats pressupostos del 2020 i 21. I ara tot queda

una mica a l’aire, a la voluntat d’un equip de govern en majoria
que haurà de fer front al seu programa de mandat i a les grans
destrosses i danys causats pels aiguats del primer de setembre.

Han estat moltíssims els danys provocats per aquestes fortes
pluges als tres nuclis de població del nostre poble així com a un bon

grapat de cases aïllades, com també una vegada més, als nostres
camins i finques, on si d’entrada ja es preveia un any complicat per
a la nostra agricultura, aquest fet encara ho pot agreujar més.

Des del nostre grup municipal volem ficar en relleu i agrair de forma

sincera a tots els cossos d’emergències i voluntaris, però sobretot

aquelles persones que de forma anònima van arriscar la seva
integritat física per socórrer o simplement acompanyar des de la

distància a tots aquells que fruit de la gran avinguda d’aigua es van
veure sorpresos i atrapats en les seves cases, llocs de treball o dins

dels seus vehicles en carrers i camins. Possiblement gràcies a ells,
A causa de la tempesta del passat dia 1 de setembre, el Grup Mu-

no haguérem de lamentar més enllà de danys materials.

nicipal Desperta’t volem donar el nostre suport a totes les persones

Ara davant l’adversitat, tenim dipositades les esperances de
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Els grups municipals opinen
recuperar econòmicament allò perdut en el Real Decret 307/2005

de ben menut a l’esport local i a les lluites socials, ecologistes i

del 18 de març, en el Consorci d’asseguradores i en les ajudes de

moviments de base.

les administracions catalanes per tal de minimitzar les pèrdues del
que no se’n facin càrrec les ajudes estatals.

Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases

També esperem del nostre ajuntament i així ho demanarem,

Octubre de 2021

que obri una partida d’ajudes directes a totes aquelles famílies

Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

que ho han perdut, per tal que se’ls pugui cobrir totes aquelles
necessites més bàsiques com electrodomèstics, calefacció etc...
Com administració més propera a la ciutadania, es té el deure de
procurar no deixar desatès a ningú.
Ens haguera agradat en aquest article donar el nostre punt de vista
sobre els fets més rellevants al nostre municipi aquest estiu com
ara la nova ordenació de mobilitat al nucli urbà de les Cases, la
gestió de les festes d’Agost o el controvertit tema de la campanya
de control de velocitat, però el viscut ens obliga al fet que no en
parlem ara i potser ho farem més endavant.

La força de la gent
Unes hores després de les pluges torrencials de l’1 de setembre
ja es podia veure pels carrers d’Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja gent organitzada treballant per a treure aigua i netejar.
L’endemà, de bon matí, el pavelló esportiu de les Cases es va
convertir en el Punt de Coordinació de voluntaris ocasionals,
l’operatiu organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar conjuntament
amb Protecció Civil i Creu Roja.
En aquest punt de Coordinació s’organitzava el voluntariat i

Relleu en el grup municipal de la CUP Alcanar - les Cases. Andreu
Carapuig substituirà a Xavi Queralt.
És indispensable començar aquest comunicat agraint la tasca de Xavi
Queralt Queralt com a regidor i portaveu del grup municipal de la CUP
a l’ajuntament d’Alcanar. Han estat més de sis anys de faena i de
compromís. Un període intens i esgotador i que acaba amb el relleu
de Xavi per motius personals. A Xavi cal agrair-li també un fet importantíssim: la seua disposició a fer el pas necessari el febrer del 2015
per tal d’encapçalar la llista electoral d’aquell mes de maig.
Per a la CUP aquest relleu entra dins de la normalitat i no esdevé cap
trasbals, la nostra idiosincràsia fa que diàriament els membres del grup
municipal treballen conjuntament amb l’assemblea local, d’aquesta
manera, s’estableix un relleu planer. La tasca de representació institucional és una més i en cap cas és l’objectiu o la finalitat dels diversos
membres de l’assemblea. De fet, entenem la política institucional de
forma horitzontal, i el relleu, on tothom assumisca la responsabilitat col·
lectiva, és una eina que empodera tota l’assemblea.
Finalment, Andreu Carapuig Fora, qui anava tercer en la llista electoral
del maig del 2019, serà el relleu de Xavi en el grup municipal. Mentrestant, la tasca de portaveu la mantindrà Èrica Bel Queralt, qui ja l’ha
assumit en els darrers plens.
En l’àmbit polític Andreu Carapuig és membre de la Mesa Territorial

les diferents associacions de protecció civil i es destinava els
escamots als diferents llocs per a fer els treballs. També va ser
el punt d’avituallament, de suport psico-social i de recollida de
material que aportaven veïns i veïnes, comerços locals i diferents
ajuntaments davant la crida del nostre consistori. El punt de
descans es trobava al pavelló d’Alcanar.
Van ser uns dies molt intensos a nivell físic, emocional i psicològic,
tothom va treballar d’una manera titànica! La crida de voluntaris i
voluntàries va reunir més de 500 persones durant el cap de setmana
posterior a la catàstrofe. Això diu molt! Amb gent d’arreu del país i més
de 50 agents de protecció civil de diferents associacions. Bombers,
Policia Local, Brigada Municipal, serveis tècnics del consistori, molts
ajuntaments i... tot el poble d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja van
treballar sense parar. Perquè sabíem que no pararíem fins a recuperar
el nostre POBLE! Moltes gràcies a tots i a totes.
A mitjans setembre ens vam poder retrobar de nou amb la ciutadania
a les tres assemblees que es van realitzar als diferents nuclis urbans.
Obertes a tothom, vam tractar qüestions sobre els aiguats soferts
l’1S. Es van recollir les opinions i propostes veïnals per poder avançar
i fer-ho conjuntament. També vam poder escoltar les necessitats
de les persones afectades a les oficines d’atenció ciutadana que
vam activar. Un agraïment també als representants del Consorci de
compensació d’assegurances i al Col•legi d’advocats i advocades

de la CUP Terres de l’Ebre des de fa 2 anys i a les darreres eleccions

de Tortosa, per l’acompanyament i assessorament.

al Parlament de Catalunya ocupà el lloc número 12 per la demar-

Davant els desastres sempre hi ha esperança! Fa uns dies es

cació de Tarragona. És afiliat al sindicat de classe COS i ha format

va donar a conèixer la plataforma #Monsortirem, formada per la

part del SEPC de la Universitat de Lleida i va ser portaveu d’Arran

societat civil, persones d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, que

el Sénia. Compaginarà la seua tasca com a regidor a l’Ajuntament

ha nascut per a canalitzar recursos per a la tornada a la normalitat.

d’Alcanar amb la seua actual faena com a gestor cultural defensant

Que grans que sou, gràcies per unir-vos i per ajudar a canalitzar

la llengua, la cultura i l’educació pública. A més, està vinculat des

tota la solidaritat que rep el poble. Sempre al vostre costat, seguim!
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Oriol Fibla, Ainoa Ortiz i Kílian Beltran, els millors
tiradors d’àmbit autonòmic i estatal en les modalitats
de recorregut de caça i ‘compak sporting’
Els jóvens tiradors canareus Oriol Fibla

plina compak sporting del mateix cam-

(2005) i Ainoa Ortiz (2005) s’han procla-

pionat que va tenir lloc a Galícia, es va

mat aquest estiu guanyadors del Campionat de Catalunya de Recorreguts
de Caça, celebrat al juny a Caldes de
Montbui (Vallès Oriental), així com del
Campionat de Catalunya en la modalitat
de compak sporting, que va tenir lloc al
juliol a Oristà (Osona).
A la prova de recorregut de caça, Oriol
va aconseguir batre 134 plats dels 200
dels quals constava la prova, mentre que
a la prova de compak sporting va assolir
80 blancs d’un total de 100 plats. Amb
aquests resultats es va situar en el primer
lloc de la categoria júnior i en el quart de
la classificació general. En aquesta mateixa prova, Kílian Beltran Forcadell (2006)
va assegurar-se la segona posició.
Malgrat l’aturada de tants de mesos
sense practicar el tir a causa de la pandèmia, els tres tiradors canareus es
troben en molt bona forma. Oriol va
demostrar una vegada més les seues
grans virtuts en la disciplina de recorregut de caça al Campionat d’Espanya
celebrat a Màlaga, on va batre 163 dels
200 plats de què constava la tirada i es
va situar en el quart lloc de la classificació general. D’altra banda, en la disci-

PREVINDRE NOUS CONTAGIS
ÉS COSA DE TOTS!
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situar en sisena posició després de fer
155 blancs del total de 200 de la prova.
“L’afició pel tir em ve de casa i vaig
decidir presentar-me als campionats
animat pels meus amics, que no van
parar d’insistir-hi”, explica.
Aquests excel·lents resultats van situar
Oriol com a ferm candidat al triomf en el
Campionat de les Terres de l’Ebre celebrat el 21 de juliol a Ulldecona. Els seus
90 de 100 li van servir per a proclamar-se
guanyador absolut de la seua categoria.
En aquest mateix campionat, l’Ainoa es
va assegurar el primer lloc de la modalitat compak sporting, categoria femenina,
amb 63 plats, mentre que Kílian va assegurar-se novament el segon lloc, en la
categoria júnior, amb 79 plats. En aquest
campionat autonòmic hi va participar
també el pare d’Ainoa, Javier Ortiz, que
va ser subcampió del món l’any 2017.
“En aquest esport, la presència de dones federades és molt escassa. Però,
tot i això, haig de reconèixer que a
mi m’apassiona. Probablement, hi ha

.

tingut molt a vore l’exemple del meu
pare”, assegura l’Ainoa

Vida local
Nou jóvens canareves impulsen el Club d’Handbol Femení Vinaròs
Nou jóvens canareves acompanyades

entre quinze i setze anys. No obstant

d’anècdotes divertides, com quan al

per la regidora de Joventut, Meritxell

això, les sis jóvens vinarossenques van

Ulldemolins, van impulsar fa uns dos

començar a entrenar-se amb cinc o sis

primer partit van jugar sense camisetes

anys el Club d’Handbol Femení a Vina-

anys i ja havien format part de l’equip mixt

ròs. Tot va començar quan van provar
aquest esport a l’Institut Sòl de Riu,
d’Alcanar, i se’n van enamorar. Va ser
llavors quan van iniciar els tràmits per
a jugar i ho van aconseguir a Vinaròs,
que ja tenia un club d’handbol masculí.

del Club Handbol Vinaròs. “La diferència

amb elles es nota bastant al terreny de
joc perquè natros vam començar massa tard a entrenar-nos seriosament.

No obstant això, ens ajuden moltíssim
i tenim molta complicitat. Realment,

oficials i cadascuna de les jugadores es
va haver de dibuixar el número del seu
dorsal a la cama.
La Saray i totes les seues companyes
fan una valoració molt positiva d’aquesta primera temporada: “Més enllà de
guanyar o perdre, hi hem posat molta

estem aprenent molt d’elles i dels nos-

dedicació i ganes. Els entrenadors

ta temporada s’han estrenat a la fede-

Sanz”, assegura l’Oda.

ció entre totes les jugadores és geni-

ració i a la lliga. Són Saray Fibla, Maria

Recorden amb emoció el primer partit

L’equip està format per quinze membres, nou d’elles canareves, que aques-

Millan, Oda Fibla, Ainoa Ortiz, Clàudia
Fibla, Laia Espejo, Abril Subirats, Joana
Matamoros i Sulayma Lebsiri.
Segons que expliquen, aquesta temporada no ha estat gens fàcil a causa de la pandèmia, que els ha impedit d’entrenar-se

tres entrenadors, Carles Escura i Àlex

que van guanyar. “Veníem d’un seguit

estan contents del nostre joc i la relaal. Això ens ha motivat enormement.
Hem guanyat un equip i som com una

de derrotes consecutives i al darrer

gran família”.

marcador amb un resultat de 9 a 12.

plar-se. És per això que des d’aques-

minut vam aconseguir remuntar el
D’aquell partit hem après moltíssim
i des de llavors hem millorat molt en

amb normalitat i disputar tots els partits.

els entrenaments”, explica la Clàudia.

Totes les components de l’equip tenen

Enguany l’equip ha acumulat un munt

L’equip d’handbol femení vol eixamta pàgina fa una crida a totes aquelles
jóvens a qui agrade aquest esport i les

.

convida a contactar amb elles a través
de l’Instagram del club: cbmvinaros
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Vida local
El canareu Juanjo Ulldemolins
s’ha proclamat guanyador del
Campionat de Catalunya de
Podencs Eivissencs
El canareu Juanjo Ulldemolins s’ha proclamat guanyador del
Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs celebrat el
diumenge 26 de setembre a Castelldans (Garrigues).
La parella formada pels jóvens de setze i quinze anys Joel Del-

en tercera posició, en aquesta competició organitzada per la
Federació Catalana de Caça, amb la col·laboració de la So-

.

monte i Borja Castells ha aconseguit la segona posició, men-

cietat de Caçadors de Castelldans i el responsable del vedat

tre que el també canareu Roman Sancho ha acabat la prova

de la localitat

El pilot canareu Iker Garcia es
proclama campió de la Copa
d’Europa Yamaha Blu Cru
La Copa Yamaha Blu Cru ja té campió. El canareu Iker Garcia
(ARC Motor University Team) es va proclamar el 19 de setembre vencedor en la sexta prova disputada al circuit de Barcelona Catalunya, després de fer una primera posició en la primera
cursa i una sèptima en la segona.

sis proves disputades per aquest ordre a Misano (Itàlia), Donin-

Iker Garcia ha aconseguit sumar la puntuació necessària per a

gton (Gran Bretanya), Assen (Països Baixos), Most (República

assegurar-se el títol, amb un total de 180 punts, després de les

de Txèquia), Magny Cours (França) i Barcelona (Catalunya)

.

La categoria aleví de l’EF
Alcanar guanya la lliga de
segona divisió de les Terres
de l’Ebre del seu grup
Lucian, Jordi, Santiago, Lluc S., Sergi, Aleix, Lluc Q. i Vachik
són els membres de la categoria aleví de l’Associació Escola
Futbol d’Alcanar. El seu entrenador és Esteban Balada i el delegat, Ramon Sancho.

imatge es veu el moment en què recullen la Copa de la Lliga,

.

Junts van aconseguir guanyar la lliga de la temporada 2020-

en un acte a la Delegació de les Terres de l’Ebre, a Tortosa.

2021 de segona divisió de les Terres de l’Ebre del seu grup. A la

Enhorabona a tots, a seguir entrenant-se i sumant victòries!
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Cultura
Els guanyadors del X Certamen de Treballs de Recerca d’Alcanar
cedeixen els treballs a la Biblioteca Trinitari Fabregat
les edicions anteriors i fer possible que

Enguany han estat cinc els alumnes partici-

En el transcurs de l’acte, la regidora d’Edu-

pants en aquest certamen que han escollit

cació, Maribel Ramon, va felicitar els parti-

puguen arribar a tothom”.

cipants d’aquesta desena edició i va elogi-

La regidora d’Educació, durant l’acte, es va

una temàtica local per a l’elaboració del seu
treball de recerca de final del batxillerat.
Clàudia Fibla Juan, amb el treball ”El Mas
de Mulet”, és la guanyadora del Certamen
de Treballs de Recerca, que enguany ha
arribat a la desena edició. El segon premi
el va rebre Xavier Barrera Esteller per ”Pesticides. Salut i impacte mediambiental”, i el
tercer va ser per a Paula Pagà Geira, amb
”Accident al càmping Alfacs: Desmentint
totes les fal·làcies de la premsa”.
Els altres treballs que han participat en
aquesta nova edició han estat el de David
Navarro Expósito, ”Una música para Alcanar”, i ”L’evolució del parlar canareu”,
d’Alba Burruecos Santiago.
L’acte de lliurament de premis d’aquest certamen, organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar
amb la col·laboració de la coordinació pedagògica de l’Institut Sòl de Riu, va tenir lloc el
16 de juny, coincidint amb la festa de gra-

ar-ne els treballs: “Escollir una temàtica local per al treball de recerca suposa una gran
dificultat afegida, ja que es parteix d’un fons
bibliogràfic molt inferior que si s’escull una
temàtica d’àmbit supramunicipal. Els alumnes han de treballar a peu de carrer, han de
fer moltíssimes entrevistes i enguany, com a
conseqüència de la pandèmia, aquesta tasca encara els ha estat molt i molt més com-

plicada”. Maribel va afegir: “En el transcurs
dels tres anys que fa que soc regidora,

m’he llegit tots els treballs presentats i us
puc assegurar que he après moltíssim.

Per això, em sento molt orgullosa de tots
els joves participants, de tot el que ens

han aportat amb les seues investigacions

i de la seua vàlua a l’hora d’encarar els
estudis superiors”.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor de
Cultura, es va adreçar als assistents i va

duació dels alumnes de segon de batxillerat.

felicitar els alumnes per la qualitat dels

Com és habitual en cada edició, a l’agost

treballs, que va qualificar de “documents

els alumnes premiats cedeixen els seus
treballs a la Biblioteca Trinitari Fabregat
per tal que siguen incorporats al fons de
la “Col·lecció Local” i, posteriorment, pu-

molt preuats”. L’alcalde va destacar que

“la memòria del nostre poble es manté
viva gràcies a les persones que escri-

uen sobre el nostre municipi i parlen de

blicats al bloc de la Biblioteca per a di-

les persones que hi viuen”.

fondre’ls i per a que es puguen consultar.

També va fer un agraïment al personal de

L’acte de lliurament dels treballs va tenir
lloc a la biblioteca filial de les Cases d’Alcanar, el dia 14 d’agost, coincidint amb les
festes majors.

la Biblioteca Trinitari Fabregat “per conservar aquestes publicacions i les de

adreçar als participants del certamen: “És

un orgull que joves com vosaltres tingueu
la inquietud d’investigar sobre tot allò que

és i sentim nostre, i també que avui cediu
al nostre municipi els vostres treballs, que

passaran a formar part del fons documental de la Biblioteca Trinitari Fabregat i
es podran consultar al seu bloc”.

L’alcalde d’Alcanar també va felicitar tots
els jóvens participants “per sortir de la

zona de confort, intensificar la recerca i

buscar fonts d’informació locals en els
seus magnífics treballs”.

Les persones que han format aquest jurat
i que han valorat i puntuat els treballs han
estat: Carme Caballer, per a qui el curs
2020-2021 ha estat el seu darrer curs com
a directora de l’Institut Sòl de Riu i que acaba d’encetar la nova etapa de la jubilació;
Joan-Josep Sancho, exdirector de l’institut
i persona molt vinculada al món educatiu;
Marta Aixendri, en representació de l’associació de famílies d’alumnes de l’institut;
Hermínia Marí, que va ser directora de l’Escola Marjal, de les Cases; Tomàs Camacho, impulsor d’aquest certamen i durant
molts d’anys professor de l’institut, que

.

s’acaba de jubilar, i Josep Forcadell, que el
curs passat es va estrenar com a director
de l’Escola Joan Baptista Serra

Aquest certamen premia els treballs de
recerca de segon de batxillerat i reconeix
l’esforç dels estudiants en aquesta primera experiència de recerca. L’objectiu és
remarcar el treball que desenvolupen els
centres educatius de secundària i difondre
les recerques sobre el nostre municipi. Els
premis van consistir en 500 euros per a la
primera classificada, 300 euros per al segon i 200 euros per a la tercera.
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La campanya d’excavacions arqueològiques 23/2021 al
jaciment de Sant Jaume, d’Alcanar
David Garcia i Rubert
Codirector de les excavacions (GRAP-UB)
Enguany, les dones i els homes del GRAP de la Universitat de Barcelona hem realitzat
la 23a campanya al jaciment de la primera edat del ferro (800-550 aC) de Sant Jaume,
d’Alcanar. En teníem moltes ganes. Des de l’any 1997, quan vam començar a treballar
en el jaciment descobert per l’amic Ramon Esteban, i fins al 2020, tan sols en una ocasió, l’any 2014, no havíem pogut realitzar la campanya anual d’excavacions. Llavors va
ser per problemes administratius de la Generalitat. L’any passat, com ja sabeu, va ser
per la Covid i la pandèmia.
I malgrat les ganes que teníem de reprendre els treballs, era del tot necessari que això
es fes extremant al màxim la prudència. És per aquest motiu que, d’acord amb l’Ajuntament, vam dissenyar una represa dels treballs prudent, a mig gas: en lloc de portar, com
fem habitualment, un equip de treball de camp format per entre dívuit i vint persones,
enguany ens hem limitat a un màxim de deu arqueòlegs. Evidentment, amb deu persones no es pot fer la mateixa faena que amb vint, però, davant del panorama pandèmic
mundial i en plena cinquena onada, calia fer les coses d’aquesta manera, sens dubte. Ja
tindrem temps l’any vinent, si finalment (creuem els dits!) les coses milloren, de recuperar
la plena normalitat.
Dit això, la veritat és que, malgrat totes aquestes circumstàncies, aquesta 23a campanya ha estat una de les més interessants. No ha estat una campanya qualsevol. No
pas, com deia abans, pel nombre de gent que hi hem treballat, ni tampoc, lògicament,
pel nombre d’espais (àmbits A9, C1, A7 i A14) en què ho hem fet, que necessàriament

Recomanacions literàries
01

Mil sols esplèndids
Khaled Hosseini
Amsterdam Llibres

De lectura imprescindible, aquesta és l’excepcional història d’una amistat i d’un amor indes-

tructibles durant tres dècades de la història de l’Afganistan. Les protagonistes són dues dones:

la Mariam, filla il·legítima d’un home ric d’Herat i sense cap dret d’accés a la formació, una

harami, i la Laila, una noia de Kabul, de família culta, a la qual han educat amb una visió oberta
del món.

Mariam és obligada a casar-se amb en Rasheed, un home molt més gran que ella. Laila, víctima de la guerra i d’un engany, esdevé la segona dona d’en Rasheed.

Dues dones, dos orígens diferents i dos destins que s’entrellacen en una història dura, de visions contraposades, plena d’adversitats i de lluites, de dolor, de mort i de vida.
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ha hagut de ser més reduït. Però sí, i molt, per com s’ha decantat finalment, de forma
prou sòlida, una possible interpretació del jaciment que, fins ara, i malgrat que feia

molts anys que hi anàvem al darrere, era tan sols una lleu sospita. Creiem que aquesta campanya suposarà un punt d’inflexió en això, en la interpretació de l’assentament,
en la seua funció, el seu objectiu, la seua essència.

Com és ben sabut, la hipòtesi amb què hem treballat els darrers anys planteja que Sant
Jaume seria una gran residència potentment fortificada on residiria un cabdill i la seua

família. Des d’aquesta gran casa, aquest cabdill controlaria un territori ample al seu
voltant que inclouria altres assentaments: la Moleta del Remei, també a Alcanar, i la
Ferradura, la Cogula i el Castell, a Ulldecona. Aquesta hipòtesi ja va ser trencadora en
el seu moment. Com a resultat dels treballs efectuats els darrers anys al jaciment, però,

pensem que cal acceptar a partir d’ara un nou factor en els nostres plantejaments. En

aquests moments, considerem que es donen les circumstàncies suficients com per a

poder proposar que a Sant Jaume hi haurien residit un nombre indeterminat de fenicis.
Bones notícies, doncs, i millors perspectives encara per als propers anys de treballs.

Vull aprofitar, com sempre, per a agrair moltíssim a totes les canareves i els canareus,

incansables, el seu suport, així com a l’Ajuntament d’Alcanar. I ara, mentre Sant Jau-

.

me dorm, plastificat, onze mesos més, deixeu-nos un cert temps per a repensar amb

profunditat i amb una mica de calma aquest monstre meravellós que els déus ens han
posat a les mans

02

Aviat aniré a l’escola
Marianne Dubuc
Editorial Joventut

L’any vinent, la Pom ja anirà a escola. Però té tantes
ganes d’anar-hi, que li sembla que esperar un any és
massa temps! Així que avui la Pom ha decidit d’anar

a visitar totes les escoles dels seus amics els animals.
Una cosa és segura: l’escola és una gran aventura.

Els més menuts xalaran molt fullejant aquest llibre de

gran format amb unes il·lustracions plenes de detalls.
Cada doble pàgina recrea una escola diferent i el lec-

tor hi podrà veure les diferents activitats que es fan a

cada tipus d’escola. És un llibre ideal per a despertar
la curiositat d’aquells xiquets que estan a punt d’em-

.

prendre aquesta nova etapa tan emocionant de les
seues vides
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Tauler d’anuncis
El mercat municipal de les Cases es trasllada a l’aparcament del Marjal
Des del 27 de setembre i fins a nou avís, el mercat municipal del dilluns a les Cases es trasllada a la zona de
l’aparcament del Marjal, on s’instal·la la fira a les festes majors.
Aquesta mesura s’ha pres per tal de facilitar els treballs que es fan a la zona del barranc de les Cases arran
de les afectacions provocades per les pluges torrencials de l’1 de setembre.

Inscripció oberta als cursos de català per a adults
Un any més, l’Ajuntament d’Alcanar organitza els cursos de català per a adults, que enguany
s’inicien el dimecres 13 d’octubre. El període d’inscripció ja és obert i finalitzarà a mesura que
es vagen omplint els diferents cursos.
Els cursos es fan als Serveis Agraris Joan Gil, d’Alcanar.
Consulta l’horari dels cursos, els preus i els horaris:
- Curs de català - Nivell A: dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h. Preu: 20 €.
- Curs de català - Nivell B: dimarts i dijous, de 18 a 19.30 h. Preu: 40 €.
- Curs de català - Nivell C1: dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h. Preu: 60 €.
- Curs de català - Nivell C2: dilluns i dimecres, de 20.30 a 22 h. Preu: 60 €.
Les inscripcions es fan digitalment al web de l’Ajuntament a través del Servei de Formació i
Ocupació o per telèfon al 977 73 20 13.

Col·labora en una exposició fotogràfica de la dona vinculada al món rural
Les dones canareves sempre han estat vinculades a la terra. Representades per la figura de la dona
treballadora que destaca al bell mig de la plaça major d’Alcanar, durant generacions han contribuït a fer
realitat el cultiu de cítrics, com a dones agricultores i com a mestresses de casa, malgrat que massa vegades no han estat reconegudes per salaris dignes ni per càrrecs directius en les empreses del sector.
Ara l’Ajuntament d’Alcanar vol homenatjar a totes les dones rurals i té com a objectiu organitzar una
exposició fotogràfica sobre la seua figura en el marc de les Jornades citrícoles d’Alcanar d’aquest any.
El consistori fa una crida a tothom que tinga fotografies, tant antigues com actuals, de la dona
vinculada al món rural, per a poder muntar l’exposició‼️
Les persones interessades a aportar fotografies poden dirigir-se a l’estudi de fotografia Espuny
Fotògraf de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 17 a 20 h, amb data límit 28 d’octubre de 2021. La
digitalització de la imatge es farà al mateix moment en aquest establiment i les persones s’emportaran les seues fotografies.
Fotografia cedida per Remei Vila Alfara.

Inscripcions obertes a l’Escola d’Art d’Alcanar
Al setembre l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Alcanar va començar el nou curs. Rosa
Roca continua com a professora de ceràmica i Laia Bort com a professora de dibuix i pintura
i directora del centre, substituint Núria Prades, que es va jubilar fa dos anys.
El centre, situat a la primera planta de l’edifici del Mercat Municipal, s’ha adaptat a la normativa per a la prevenció de la covid-19. Tots dos cursos s’ofereixen en diferents nivells i
s’adrecen, d’una banda, a xiquets i xiquetes i, de l’altra, a persones adultes.
Les classes de dibuix són el dilluns i el dimecres: de 16 a 19 h per a adults i de 17 a 18 h per
a infants a partir de vuit anys. Les de ceràmica són el dimarts i el dijous de 18 a 19 h per a
xiquets i xiquetes a partir de sis anys i de 19 a 21 h per a persones adultes.

.

Les inscripcions a l’Escola d’Art són obertes i els interessats han de telefonar a l’Ajuntament
d’Alcanar (977 73 20 13)
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Ara fa...

Com s’ha de fer la tria dels melons per a llavor

ja que el secret consisteix només a
escollir bé les llavors:
“Fa alguns anys que va començar a
generalitzar-se el secret que abans
era patrimoni exclusiu d’uns quants
llauradors, que se’l transmitien de pares a fills amb tota classe de reserves.
I per cert que el secret no pot ésser
més senzill. Vet aquí en què consisteix:
»Trien els dos o tres melons més pròxims al tronc de la planta, els parteixen per la meitat de dalt a baix i agaCom que l’estiu és temps de melons,
aquest mes ens ha vingut de gust fer
un repàs als orígens d’aquesta deliciosa fruita, fer esment de les primeres
varietats i recordar l’article publicat a
la revista Terra Nostra l’1 de setembre
de 1928 sobre les recomanacions a
l’hora d’escollir els millors melons per
a fer llavor.
S’han trobat evidències del centre de
distribució d’aquesta fruita a l’Àsia
meridional. A les tombes d’Egipte, fa
4.400 anys, ja n’hi havia representacions. La seua entrada a la península Ibèrica va tenir lloc, segurament,
a través de les rutes comercials durant els segles de dominació romana (del III aC al IV dC). Els manuals
d’horticultura escrits en aquest període mostren com els romans dominaven el conreu dels melons. També
el dominaven els musulmans. Durant
l’edat mitjana s’estenen per Europa i,
a partir de la colonització d’Amèrica,
pel nou continent. Diuen que, antigament, el meló es menjava amb sal a
l’inici de les menjades.
Pel que fa a les primeres varietats,
Estudio agrícola del Vallès (anònim,

1874), cita essencialment les varietats
franceses. A la Península anomena
les varietats del llevant: el meló groc,
l’enginjolat, l’acordonat, el blanc d’hivern i el verd d’hivern. La Vanguardia
(1926) cita el meló valencià primerenc
i tardà. El 1930 ja apareixen publicades referències als melons de França,
el cantalup prescot gros, l’ananàs i el
català. La revista El Cultivador Moderno (1930) cita el tendral valencià
primerenc, el groc valencià primerenc, el valencià tardà i l’escrit o de
guatlla. Hojas divulgadoras (1935) fa
referència al cultiu de les varietats del
meló Astracan, pel recoç de València i
el de fruit rugós. Aquesta mateixa publicació, el 1981, cita les varietats de
meló or, pinyonet o pell de galàpet,
tendral, Villacorrejos, rochet, illenc,
cantalup i marina.
La secció “Agrícoles i comercials” del
número 6 de la revista Terra Nostra
(1928-1929) publica un article que
porta per títol “Com s’ha de fer la
tria de melons per llavor”, en el qual
destaca la fama mundial dels melons
de València i que es poden obtenir fàcilment en altres regions espanyoles,

fen les llavors que estan situades al
punt més cèntric del meló, rebutjant
les que estan a prop de la polpa.
»Tot el mèrit està aquí perquè el cultiu
no té res de particular.
»Convé que els melons de llavor siguen de la primera flor, que estiguin
aprop de la soca, que siguin pesats,
grossos, sans i ben conformats, essent preferible que pequin de massa
madurs a que tirin a verdosos. Si ho
fem aixís, a Alcanar, també podem
tenir melons que podran competir pel
seu gust i pel seu tamany amb els de
l’horta Valenciana, pel que és convenient que els nostres pagesos es fixen en aquests detalls.”
Per cert, aquesta mateixa secció acaba amb el següent apunt: “Ha sigut
molt admirada aquests dies una cíndria (o meló de moro) obtinguda a la
seua finca pel nostre amic Enric Beltrán, que pesa 25 quilos. És probable

.

que sigue exposada a l’Exposició
d’articles alimentaris de Tortosa”
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escolta-la!

107.5 FM

“Una jutge ha d’estar molt formada per a poder aplicar de
manera correcta i justa cada puntuació”
Aquest estiu Núria Queralt Bort ha su-

perat l’examen per a ser jutge internacional de patinatge artístic, una prova

molt dura que feia mesos que preparava

i que li ha permès ascendir en aquesta
disciplina. Des de fa anys, la canareva
compagina la seua vida amb la faena de

jutge de campionats de patinatge durant
molts de caps de setmana.

sinó que darrere hi han moltes hores d’es-

bona feina, s’està treballant molt bé la base i

tudi i pràctica, i també molts reciclatges per

estan adaptant-se de manera ràpida i correc-

a estar al dia de tots els canvis importants
de reglament i puntuació, que en aquests
últims anys han canviat radicalment, ja que
s’ha implantat un nou sistema, el Rollart,
més just i objectiu. Un jutge ha d’estar molt
format per a poder aplicar de manera correcta i justa cada puntuació i reconèixer,

ta al sistema Rollart. Així mateix, en general el
patinatge català s’està consolidant com una
gran potència a nivell mundial. Cada vegada
més televisions fan retransmissions, però encara costa que la premsa es faça ressò dels
esports minoritaris.
Precisament ta mare va ser una de les

Com comença la teua història al món del

així, l’esforç de cada patinador o patinado-

Vaig començar a patinar amb quatre anys,

Es fa difícil jutjar?

quan es va formar el Club Patí Alcanar. Va ser

No sol ser mai fàcil. També sofrim amb

als setze quan el club ens va informar que es

aquelles patinadores i aquells patinadors

realitzava un curs i un examen a la Territorial

que fallen, que no tenen el dia, encara

de Tarragona per a fer de jutge i entrenadora.

que ho sàpiguen fer. Tenim un reglament

M’hi vaig presentar i vaig aprovar els dos, tot

molt exigent a seguir i de vegades sem-

i que no va ser fins als dívuit anys, quan ja

bla que som els “dolents” de la pel·lícula,

vaig deixar de competir, que vaig començar

però dono fe que la nostra feina és molt

a exercir de jutge. L’any 2012 em van pro-

objectiva, que no ens agrada donar males

posar de fer l’examen de jutge nacional i, un

puntuacions, que som persones que ens

cop assolit, vaig començar a puntuar compe-

agrada molt i molt el patinatge i que tota

partir d’allí, que ella lliurement decidís si li

ticions d’àmbit estatal. Així vaig poder seguir

l’exigència és per a millorar el nivell.

agrada i vol continuar.

vinculada al món del patinatge, però des d’un

Has de puntuar patinadores dels clubs

Hi ha pocs xics que fan patinatge al poble...

punt de vista més tècnic.

canareus?

Si volem canvis, s’ha d’educar la societat

Què representa per a tu ser jutge inter-

Desafortunadament no, ja que gairebé sem-

en feminisme i diversitat de gènere. En

pre em coincideixen amb altres competi-

l’àmbit esportiu hem de deixar d’etiquetar

cions, i també tenim jutges que han d’anar

els esports com a masculins o femenins.

molt important i que permet pujar el nivell

pujant i són els encarregats de jutjar les com-

L’esport no té gènere i les xiquetes i els xi-

dels jutges al nostre territori. Són molts anys

peticions territorials. Tot i això, em consta, a

quets haurien de poder escollir lliurement

i moltes hores dedicades al patinatge: no

través dels informes que ens arriben al Comi-

l’esport que vulguen fer, sense por ni preju-

només és la feina de puntuar campionats,

tè de Jutges, que a Alcanar s’està fent molt

dicis del que puguen pensar o dir

patinatge?

nacional?
És un reconeixement en l’àmbit personal

ra, que també s’ha estat preparant.

fundadores del Club Patí Alcanar...
Sí, des de menuda, els meus pares han estat molt implicats i interessats en el món del
patinatge, també dedicant hores desinteressadament per a que el Club Patí Alcanar
tirés endavant i mostrant-me el seu suport
en tots els passos que m’han fet créixer
dins del món del patinatge. A més, és una
sort compartir hobby amb la meua germana Emma, també jutge nacional. M’agradaria que la meua filla Elna ho provés i, a

.

