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HORARI
AJUNTAMENT

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

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

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

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

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

De l’1 al 4 i del 12 al 18 de setembre
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/Trafalgar, 44
Les Cases – Tel. 977737110

Del 19 al 25 de setembre
Dies de reforç: 3 de setembre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó

Alcanar, municipi intercultural
Després d’una aturada de dos anys a causa de la covid-19, aquest
mes de setembre ha tornat la Mostra Intercultural, en què enguany

participen una desena de col·lectius dels diversos països i cultures

que conviuen al municipi, amb una proposta gastronòmica, cultural i
lúdica adreçada a tots els públics.

La Mostra Intercultural, que enguany ha arribat a la dotzena edició, està

dinamitzada per la Comissió Intercultural de l’Ajuntament d’Alcanar.

Aquest òrgan de participació ciutadana té com a objectiu promoure la

interacció equitativa de diverses cultures a través del diàleg i del respecte

mutu, organitzant activitats per a que el conjunt de la ciutadania conega

la riquesa cultural de les diverses nacionalitats que conviuen al municipi.

En aquesta línia, al mes de maig, l’Ajuntament d’Alcanar, amb l’impuls
i la col·laboració de l’Associació Romanesa d’Alcanar Burebista, de

nova creació, va organitzar la I Jornada Cultural i Gastronòmica Ro-

manesa, que va fusionar gastronomia, folklore i cultura romanesos.
Amb dades del setembre, al padró municipal d’Alcanar hi ha em-

padronades un total de 9.897 persones, de les quals 2.161 són

d’origen estranger, amb 59 nacionalitats diferents. Un bon exemple

d’aquesta riquesa cultural el trobem als centres educatius, així com

Tel. 977 732 291 – C/Felip Pedrell, 1

a l’administració pública i als comerços d’Alcanar, on conviuen per-

Del 5 a l’11 de setembre
Del 26 de setembre al 2 d’octubre
Dies de reforç: 17 de setembre

d’expressions culturals i socials compartides.

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

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
Edició: Ajuntament d’Alcanar
Direcció: Joan Roig Castell
Coordinació: Laura Sancho Torné
(comunicacions@alcanar.cat)
Redacció: Laura Sancho Torné i Tere Lange Ebri
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Alcanar Ràdio, Oscar Rosal (reportatge), Ricard Reverter Forcadell
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Biblioteca Trinitari Fabregat.
Foto portada: Àlex Espuny
Maquetació: Estudi Taller À
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Editorial

sones de diferents nacionalitats que representen una gran mostra

Les polítiques públiques de l’Ajuntament d’Alcanar, així com els di-

ferents serveis i activitats que es programen al llarg de l’any, com el

Servei de Primera Acollida, parteixen de la premissa que la diversitat

de nacionalitats al municipi és també una font de riquesa cultural per
al conjunt de la ciutadania i que, per tant, cal promoure canals que
faciliten la interacció i la bona convivència.

Aquest conjunt de serveis i accions formen part de les manifestacions

integrades de convivència i promoció de la cultura al municipi, que tenen

per objectiu, no sols mostrar la diversitat de cultures que hi viuen, sinó

també oferir un espai de trobada i celebració per a tots els veïns i veïnes.

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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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!

?

Un any més, i després de quinze edicions, la família de la Pujada al
Montsià continua en forma. Quinze dies abans de la cursa, el 25 de
setembre, s’han esgotat les places ja que s’ha arribat al topall de
350 inscripcions, però, després de moltes peticions, l’organització
ha ampliat les places en 50 més, per a donar resposta a la gent
que vol sumar-se a la festa. I és que aquesta prova esportiva, en
memòria del company Francesc Bort, continua aportant novetats i
sorpreses edició rere edició.

Alcanar disposa d’una deixalleria municipal on la ciutadania ha de
dur tots els residus que no es poden dipositar als contenidors ni són
objecte de recollida domiciliària. L’horari de la deixalleria és de dilluns a dijous de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h, i el divendres i el dissabte
de 9.30 a 13.30 h. L’Ajuntament d’Alcanar demana la col·laboració
de tothom per tal d’intentar mantenir els contenidors i el seu entorn
tan nets com siga possible.

D’on ve este malnom?
Mauro
Hi ha vegades que, malgrat el coneixement previ de la família, tenim dues versions que expliquen l’origen
d’un malnom de forma diferent. Este és el cas d’avui.
La família Sancho de Mauro va anar-se’n a viure a Vinaròs però no va tallar la raïl que la unia a Alcanar.
El iaio de la casa, Batiste, es dedicava a cantar amb una preciosa veu de tenor tot anant per les finques
i enllumenant-hi pous en una època, després de la guerra mateixa, en què el planter encara estava en
voga i no s’havia ressentit de la gelada del 56. De tard en tard, algun pou li eixia “mauro”, és a dir, eixut.
D’altra banda, alguns dels avantpassats de la casa ja s’hi anomenaven, Mauro: sense anar més lluny, a
l’estiu de 1832 Mauro Sancho (rebes-iaio de Batiste) apareix referit així en una àpoca.
Per tant, quina és la versió oficial? Poden ser les dos! Però fixeu-vos en una cosa: han conservat un nom
tradicional de la pagesia catalana, sant Maür, i un ofici ja perdut. No és, qualsevol de les dues, una joia?
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Alcabàs!, l’aplicació
mòbil dels comerços
i la clientela local,
compleix un any!

La plataforma Alcabàs! ha complert,

exemple, en clicar-hi obrin al mòbil de

persones membres d’Alcabàs!, que po-

aquest estiu, un any des del seu llança-

l’usuari una conversa de whatsapp di-

dran descomptar-les de l’import de futu-

ment. Un any que ha servit per a donar
conèixer l’eina a la població i a les empreses del municipi. Així, a poc a poc,
ha anat augmentant el nombre de persones usuàries.
D’una banda, les empreses han trobat en
Alcabàs! un complement al seu procés
de digitalització i, en alguns casos, ha
estat el seu primer contacte amb aquesta nova tendència digital. De l’altra, els
clients i clientes tenen ara a la seua butxaca una eina que els permet d’estar al
dia de les últimes novetats dels comerços adherits i estalviar en les compres.
Alhora, es dona suport al comerç local.
Per la seua part, les empreses gestionen el seu perfil d’establiment des d’un
apartat privat intern. Des d’aquí poden
modificar el perfil, en què es mostren
una breu descripció, les dades de contacte, els horaris de l’establiment, imat-

rectament amb l’empresa.
Els comerços també poden utilitzar
l’aplicació per a fer visibles promocions
pròpies. Els usuaris i usuàries, des de
l’apartat de promocions de l’app, poden veure les promocions que pugen
els establiments i conèixer les darreres
ofertes i novetats del comerç local.
A més, des de les xarxes socials d’Al-

cabàs! es comparteix la promoció. “Les
històries d’Instagram tenen molt més

abast que si anunciem una promoció
només en el punt de venda. El fet de
compartir les promocions a través de

les històries fa que arriben a un públic

molt més ampli”, explica Judit Sancho,
responsable de l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament.
Gratificacions
L’altra funcionalitat important de la pla-

ges i un conjunt de botons d’accés rà-

taforma és la d’oferir gratificacions, en

pid que faciliten el contacte, ja que, per

forma d’euros o punts acumulats, a les
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res compres en la mateixa botiga. És el
propietari o propietària de l’empresa qui
decideix si vol donar aquestes gratificacions i també el percentatge que acumularà el client sobre l’import de la venda.
No totes les empreses registrades ofereixen gratificacions, ja que cada sector té
un sistema de treball diferent i no sempre
és possible de fer-ho. Això no obstant,
hi ha més d’una desena d’establiments
on es poden aconseguir gratificacions.
Aquest sistema ha tingut una bona acollida per les dues parts: ha registrat més
de 1.800 moviments durant el primer
any, que equivalen a més de 80.000 €,
que s’han cobrat a través de la plataforma, i, procedents de les gratificacions
d’aquestes compres, s’han lliurat un total
de 2.426,35 € als clients per a poder-los
descomptar de les seues compres.
Els establiments que ofereixen gratificacions cobren al client, que acumula al
seu compte el percentatge que s’ha es-

Reportatge
collit prèviament. En la següent compra

den aconseguir beneficis derivats de

en aquest establiment, el client podrà

l’ús de la plataforma. Per als usuaris i

descomptar l’import acumulat. La Veró-

usuàries, la part funcional de la platafor-

nica Andrés, usuària d’Alcabàs!, expli-

ma és, principalment, l’aplicació mòbil

tigues és molt fàcil. Amb l’aplicació

des de l’AppStore o la PlayStore.

ca: “Anar acumulant diners a les bo-

d’Alcabàs!, que es descarrega debades

mòbil o el DNI és ràpid i senzill. Quan

Per a poder aprofitar els avantatges d’Al-

tinc una bona quantitat acumulada,
demano a la persona de la botiga que

m’ho descompte. Així he pogut estalviar uns quants euros”.

Les empreses que utilitzen Alcabàs!,
en efectuar un moviment de caixa amb
un client a través de la plataforma, pas-

cabàs!, la clientela ha de fer un registre
senzill. Una vegada dins de l’aplicació,
apareix l’apartat “Establiments”, on es
pot veure la llista de les 53 empreses
registrades ordenades per sectors i, de
cada una d’aquestes empreses, la informació de contacte, en un directori en

sen a tenir la informació de contacte

línia que sempre pot tenir a la butxaca.

d’aquesta persona en una base de

A més, des de l’aplicació, les persones

el DNI. De la mateixa manera, la persona

usuàries s’identifiquen com a membres

que l’atén pot consultar el seu saldo. Jès-

de la plataforma quan han de pagar una

sica Escribano, una de les clientes d’Al-

dades privada i interna del seu perfil
d’Alcabàs!. Amb això poden conèixer
millor el comportament i els gustos dels
clients, les periodicitats, el tiquet mitjà,
etc. Això també els permet de tenir una
comunicació individual o en grups segmentats per característiques comunes,
adreçada a les persones que han estat clientes de l’establiment en alguna
ocasió. Així, poden enviar promocions i
ofertes cap al seu públic objectiu.

compra, escanejant el codi QR que tenen els establiments. D’aquesta manera
poden obtenir la gratificació i consultar
el saldo acumulat. Mercè Fibla narra la

seua estratègia: “Ja tinc euros acumu-

lats en diferents botigues, però enca-

ra no els he gastat. Espero a tenir-ne
una mica més per a gastar-los en un
capritxet”.

Beneficis de registrar-se

Clientela sense aplicació mòbil

L’altra cara de la plataforma són els

Si un client s’ha deixat el mòbil, però

clients i clientes dels establiments adherits a Alcabàs!, els quals també po-

cabàs!, comenta que “moltes vegades,

per pressa o per comoditat, no trec el
mòbil i, només en dir el DNI, ja em tro-

ben al programa i registren la compra”.
Tot i que l’aplicació és la cara més visible del projecte, també poden ser
clients i clientes registrats aquelles
persones que, per diferents motius, no
vulguen tenir l’aplicació al mòbil. Per a
que ho puguen fer, se’ls lliuren targetes físiques i s’enllaça el codi de barres

està registrat, pot també identificar-se

únic que conté la targeta amb les dades

amb el seu nom, el número de telèfon o

personals del client o clienta, de manera
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que passa a ser una targeta unipersonal
on s’acumularan les gratificacions.

“A la botiga Mercè Nolla em van fer la
targeta sense jo haver de fer res. Vaig
donar les meues dades i elles em

van crear el compte i em van donar

la targeta, que tampoc utilitzo molt

perquè, quan vaig a algun lloc, dic el
nom o el DNI”, explica Maribel Abella,

usuària de la targeta Alcabàs!. L’única
diferència amb l’aplicació és que les

persones usuàries que fan servir aquest
mètode no poden veure el directori ni

les promocions de les empreses ni consultar el saldo, però poden saber-lo preguntant-ho a l’establiment.

Una estratègia global per a promoure
el comerç local

Alcabàs! ha creat un sistema entrellaçat
de comerç local que ajuda a fer que la
població continue comprant als esta-

bliments del municipi, aporta millores
de gestió i noves tècniques de venda a

les empreses i, alhora, recompensa els

compradors amb futurs descomptes,
fidelitzant-los i dinamitzant el comerç
local. L’Àngels, propietària de La Boti-

ga de l’Àngels, pensa que és una bona

diners fa que la gent pense a tornar a

primer any de vida, amb unes bones

En la mateixa línia de la dinamització,

mentant amb l’ajuda de les accions que

la botiga en pròximes ocasions”.

l’equip d’Alcabàs! també ha impulsat diferents campanyes comercials al llarg de
l’any per a implicar els comerços i la ciutadania. Aquestes campanyes han creat
sinergies i han donat una imatge especial
dels establiments i carrers del municipi,
fent valdre diferents temes d’interès local.
Des del punt de vista de la Gemma Peñafi-

el, propietària de La Botiga del Gato, “la

s’organitzen al voltant del projecte.

Per a que això siga possible, s’anima
totes les empreses del municipi a de-

manar informació sobre Alcabàs! o bé a

registrar-se per compte propi i, d’igual
manera, a les persones que no s’han
registrat. L’equip d’Alcabàs! està a la

seua disposició per qualsevol incidència que puga sorgir en aquest tràmit.

iniciativa d’Alcabàs! ha donat una mica

“El mercat, com la societat mateixa,

ons que s’han anat proposant”.

transformació digital que obliga les

de vida a les botigues gràcies a les acciEntre aquestes accions, destaquen el
concurs de fotografia a Instagram, l’organització del concurs d’aparadors i el
joc dels mots encreuats per a la campanya de Nadal, i l’exposició fotogràfica ”El
paper de la dona en el món rural d’Alcanar” als aparadors dels establiments pel
Dia Internacional de la Dona. “Em van

agradar molt les fotos del 8-M i els

textos que es van escriure per Sant
Jordi. Van donar un toc diferent de les

botigues”, recorda Noèlia Tena, una de

idea: “Fidelitzar el client és important

les guanyadores del menú de les Jorna-

grans superfícies. El fet d’acumular

Alcabàs! deixa un balanç positiu del seu

per a poder lluitar contra Internet i les

xifres que s’espera que continuen aug-

des Gastronòmiques del Llagostí.

està vivint un procés continuat de

empreses a replantejar el seu model
de negoci i la manera de vendre i de

relacionar-se amb els seus clients. És

important que aquestes siguen capaces d’adaptar-se als canvis i puguen

continuar sent competitives en el nou

context”, detalla Jordi Monfort, regidor

d’Empresa i Comerç. “Per això, des de
l’Ajuntament, seguirem impulsant polítiques de suport a empreses i comerços, oferint-los formació de primer ni-

vell i eines per assolir aquests objectius. Alcabàs! és una aposta important
ta voluntat”, conclou el regidor

Ja tinc euros acumulats en diferents botigues,
però encara no els he gastat. Espero a tenir-ne
una mica més per a gastar-los en un capritxet
6

.

i una demostració molt clara d’aquesOscar Rosal
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1.185 alumnes del municipi tornen a les aules en un inici de
curs marcat per la tornada a la normalitat
El dilluns 5 de setembre, l’Escola Joan

sectors de la comunitat educativa. El

Marjal, de les Cases, van tornar a obrir

promoure la participació ciutadana en

Baptista Serra, d’Alcanar, i l’Escola
les portes per a rebre els xiquets i xi-

quetes d’infantil i primària a les aules.
De la mateixa manera ho va fer l’Institut
Sòl de Riu, d’Alcanar, el dimecres 7, per
a rebre l’alumnat d’ESO, batxillerat i formació professional.

Consell pretén crear línies d’actuació,

temes d’educació i organitzar activitats
dirigides al sector.

El curs escolar 2022-2023 ha arrancat
amb altres novetats promogudes pel

Departament d’Educació. La més des-

tacada ha estat l’avançament de l’inici

El curs a Alcanar ha començat amb

de curs amb un nou format de jornada

Baptista Serra, 95 a l’Escola Marjal i

nat comença les classes a les 9 h i aca-

aquest curs hi ha dèsset alumnes més

educatius ofereixen una hora d’activitat

donar l’any passat. Això no obstant, al

Actuacions a les escoles

1.185 alumnes: 610 a l’Escola Joan

intensiva durant tot el setembre: l’alum-

480 a l’Institut Sòl de Riu. De moment,

ba a les 13 h. A més, els dos centres

que l’anterior, un increment que ja es va

de lleure gratuïta.

llarg de l’any pot continuar augmentant

el nombre d’estudiants, ja que la matrícula viva d’inici de curs no és tancada.

Per primera vegada en tres anys, no hi
ha hagut restriccions a l’inici de curs

per la Covid-19. En aquest sentit, Maribel Ramon, regidora d’Educació, afirma
que “tots i totes estem molt contentes
que per fi comencem un curs amb plena
normalitat”.

D’aquesta manera, la tornada a l’escola
ha estat tranquil·la, sense incidències i

celebrada, ja que “el fet de no tenir les
restriccions, els grups bombolla ni les
entrades escalonades ha estat molt ben
rebut pels docents, les famílies i l’alum-

nat. Els dos centres de primària i l’institut
han tingut un bon inici de curs”, apunta

la regidora d’Educació, un sentiment que

també comparteixen les tres direccions
dels centres educatius del municipi.

Com cada any, abans de l’inici de curs

l’Ajuntament d’Alcanar ha fet actuaci-

ons de manteniment dels equipaments i
instal·lacions als dos centres de la seua
titularitat (les escoles Joan Baptista
Serra i Marjal). A l’Escola Marjal l’Ajun-

tament també hi ha posat sis taules
de pícnic, en el marc del projecte Pati,

impulsat per l’associació de famílies
d’alumnes de l’Escola.

A més, el Departament d’Educació i

l’Ajuntament han fet una actuació conjunta a l’Escola Joan Baptista Serra.
D’una banda, s’ha substituït la grava

dels patis per sauló. De l’altra, s’han

construït canals de formigó al pati que
dona a l’institut per tal de conduir l’ai-

gua de la pluja i evitar que el pati es negue, i s’han fet forats a la part baixa del

mur de l’escola que dona a la circumval·lació per a poder canalitzar l’aigua.

Enguany, com a novetat, el curs a Al-

Igualment, està previst que en les prò-

Escolar Municipal, una eina de partici-

substituïsca el linòleum de l’aula infan-

canar ha començat amb el nou Consell
pació, debat i comunicació entre l’ad-

ministració municipal i els diferents
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ximes setmanes a l’Escola Marjal se

.

til, una actuació finançada pel Departament d’Educació

Actualitat municipal
1-S 2021: els aiguats que van sacsejar Alcanar. Reptes i desafiaments un any després
L’1 de setembre de 2021 el terme muni-

cipal d’Alcanar es va veure afectat per un

episodi excepcional i sense precedents

de pluges molt intenses i devastadores.
Entre moltíssimes altres afectacions a
propietats públiques, d’empreses i particulars, va aparèixer un gran esvoranc
a la plaça del Barranc de les Cases, va

quedar completament arrassat el camp
de futbol de la Fanecada i desenes de
camins rurals van quedar totalment im-

practicables. S’estima que la inversió per
a reparar els desperfectes ascendeix a
més de 3 milions d’euros.

Des del minut zero de l’emergència,

l’equip humà de l’Ajuntament d’Alcanar,
amb el suport dels cossos de seguretat

i emergències, així com de centenars de
persones voluntàries, es va posar a tre-

ballar en la primera emergència causada

per la catàstrofe. Posteriorment, amb la

hores d’ara s’estima que ja s’han por-

pluges torrencials. Just un any després,

tat a terme un 70% de les actuacions.

ha aprovat el conveni per gestionar 2,4

molt avançada, tot i que encara que-

de les inundacions d’Alcanar.

“La part urbana podem dir que ja està
den pendents algunes actuacions”,
detalla Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i Ordenació del Patrimoni.
Arran de les subvencions pels aiguats
del 2018, l’Ajuntament també ha pogut
reparar quinze camins rurals. Les obres
per a adequar camins malmesos pels
aiguats del 2018 es van començar a licitar l’agost del 2021 perquè la bestreta dels diners de la subvenció es va fer
efectiva el juliol del 2021. Algunes actuacions es van veure alterades després
dels aiguats de l’any passat.
“Hi ha un parell de sectors que s’han

hagut d’aturar, ja que són zones, com
la dels Castellans o Sant Jaume, on

col·laboració de diferents administraci-

hi ha hagut molts danys i, per tant,

de reparació d’infraestructures, via pú-

danys del 2018 ara ja no són vàlids.

de retirada de runa i neteja de la xarxa

a replantejar aquests projectes i està

costa i d’ajudes al comerç, a més d’al-

ximament”, afegeix Fibla. Això no obs-

ons públiques, van començar els treballs

aquells projectes de reparació dels

blica, equipaments, patrimoni i camins,

Ja hem parlat amb la Generalitat per

de pluvials, de reparació de trams de la

previst poder portar-los a terme prò-

tres actuacions d’àmbit comarcal.

tant, encara falta actuar en desenes de

“Cal fer un agraïment molt sincer a

camins rurals que en alguns casos no

totes les persones que van treballar

són tan transitats, però que també van

i, especialment, a la plataforma Mon-

Subvencions que no arriben

durant l’emergència i postemergència

quedar greument afectats.

sortirem”, explica Meritxell Ulldemolins,

El 22 de setembre de 2021 el Consell de

regidora de Participació Ciutadana.

Aquests treballs van durar mesos i a

Ministres va aprovar la declaració d’Alcanar com a zona catastròfica per les

milions d’euros per a pal·liar els danys
“En l’àmbit econòmic estem vivint

una situació molt delicada, no sabem
si podrem cofinançar tot l’import que

demana l’Estat espanyol”, explica Joan
Roig, alcalde d’Alcanar. “Les subvencions per la declaració de zona catas-

tròfica a causa dels aiguats del 2018

van arribar just uns mesos abans dels
aiguats de l’any passat. I del 2018

que es va anunciar inicialment, només hem cobrat un 10% del total de
la subvenció, és a dir, 800.000 euros
dels 8 milions de despesa total comp-

tabilitzada pels tècnics municipals per

a arranjar i millorar camins. No podem
esperar fins al 2024 per a rebre de nou
les subvencions perquè hem de portar
a terme actuacions urgents i adequa-

des per a fer front als desafiaments
climàtics”, afegeix el batle.

“L’Ajuntament d’Alcanar, a més, en-

guany també ha hagut d’afrontar un
endeutament addicional de 2,4 mili-

ons d’euros per a constituir les garanties de pagament de l’enderroc

d’apartaments i la indemnització a 24
propietaris de la urbanització Turov,

fet que ens ha obligat a reformular
les planificacions temporals d’algunes de les actuacions previstes arran

.

dels aiguats”, conclou Jordi Monfort,
regidor d’Economia i Hisenda
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Comença la segona fase d’obres a l’Oficina Delegada de les Cases
A primers de setembre l’Ajuntament

En concret, la planta baixa es dividirà

d’Alcanar ha començat la segona fase

en diferents estances i s’hi renovaran

de les obres d’arranjament de l’Oficina
Delegada de les Cases, després d’enllestir-ne el pla de seguretat, amb l’objectiu de millorar aquest important equipament públic i donar-li nous usos.

les fusteries interiors i els paviments. A
la planta primera es farà una nova distribució, es doblaran les façanes afegint-hi
aïllament tèrmic i també es renovaran el
fustam interior i els paviments.
La coberta actual de xapa d’amiant serà

una cobertura al sostre del bany de la
segona planta, on també s’instal·larà
una escala retràctil per a permetre l’accés a la coberta per al manteniment.
“També s’hi col·locaran tots els ele-

tes les plantes. L’actuació té un cost de
159.037,08 € (IVA inclòs) i l’executarà l’empresa Construccions Reverté Ferré, SCP,
que ha guanyat el concurs de licitació.

de les característiques de revestiment
de monocapa, el paviment de parquet
flotant de la planta baixa, el rètol exterior de l’oficina delegada i la incorporaL’objectiu d’aquesta actuació, per tant,

d’il·luminar i ventilar l’escala, i es farà

de l’edifici, millorar l’oficina i ordenar to-

l’empresa adjudicatària són la millora

zada i es construirà una nova coberta

la coberta amb dues finestres per tal

quals s’ha de reformar tota la part interior

Les millores qualitatives que aportarà

ció de cadires.

carà un volum d’un metre damunt de

ga una durada de vuit mesos, durant els

Ivette Fibla.

eliminada per una empresa especialitplana invertida no transitable. S’aixe-

Està previst que aquesta segona fase tin-

nia”, explica la regidora d’Urbanisme,

ments necessaris per a les instal·lacions de les oficines i telecomunicaci-

ons. De fet, està previst que la planta
baixa albergue un punt de registre on

es puguen fer tràmits administratius
sense haver de desplaçar-se a l’Ajuntament, i també un punt d’atenció

dels regidors i regidores a la ciutada-

és arranjar el conjunt de l’equipament i
fer-lo més funcional. “D’aquesta manera millorarem i ampliarem els serveis,
ja que volem aproximar, encara més,

l’Ajuntament i l’Administració a la

gent de les Cases i d’Alcanar Platja”,
afig l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.
Les actuacions de la primera fase es van
fer l’any 2020 i van consistir a substituir
tots els tancaments de fusteria antiga
de l’exterior per altres de fets amb material de PVC, per a garantir l’aïllament
acústic i tèrmic i millorar la imatge de
l’edifici. D’altra banda, la porta d’entrada a l’edifici, que estava situada al xam-

.

frà, es va traslladar al carrer Joan Miró
per a garantir l’accessibilitat a tothom

El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles
de la Generalitat en exposició pública
La Generalitat de Catalunya ha fet
l’aprovació inicial del Pla director urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar,
que s’ha publicat en el DOGC.
Actualment, el document es troba en

exposició pública (del 6 de setembre al
9 de novembre) i, per tant, és obert el
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període per a presentar-hi al·legacions.
El PDU de la Generalitat ha revisat trenta
àmbits del municipi d’Alcanar amb diferents qualificacions: sòl urbanitzable no
delimitat, sòl urbanitzable delimitat, sòl
urbà no consolidat i sòl urbà consolidat.
A través del web Alcanar.cat la ciutada-

nia pot consultar el document i observar
si té cap terreny en propietat afectat pel
PDU de la Generalitat.
L’Ajuntament d’Alcanar posa a disposició de la ciutadania el telèfon
977732013 i el correu electrònic ajunta-

.

ment@alcanar.cat per a demanar consultes o aclariments

Actualitat municipal
Bona acollida de la jornada festiva i divulgativa “Les Cases: dones i mar”
Durant les passades festes d’agost va

Tradicionalment, les dones de la mar

nades Citrícoles d’Alcanar, ”Dones al

tenir lloc la jornada festiva i divulgativa

han portat el timó de casa. Després

“Les Cases: dones i mar”, que pretenia

d’estirar la xalana, desempescar o

món rural”, que volia retre homenatge

homenatjar totes les dones que durant

anar caminant a vendre peix, la majo-

anys han sustentat les famílies marine-

ria remendaven per a les seues famí-

res de les Cases d’Alcanar, mitjançant

lies, però algunes també ho feien per a

una exposició sobre el paper i l’evolució

les barques d’altres mariners, cobrant

de la figura de la dona en el món ma-

una remuneració molt baixa. Elles so-

riner de les Cases.

lien remendar les xàrcies de pesca per

A banda de l’exposició, en la jorna-

grups, assegudes a les cadires de bova

gada, però, “es volia posar èmfasi en

de l’època, mentre feien la xarradeta,

el fet que històricament el paper de

da lúdica i divulgativa, celebrada el 13
d’agost, es van dur a terme activitats al
voltant de la biblioteca de les Cases, un
barri tradicionalment mariner. Hi destaquen els tallers i el contacontes per
als més menuts, així com la projecció
d’Arrels de mar, un documental sobre la
vida marinera amb protagonistes de les

abans o després de preparar el menjar
per a grans i menuts. Amb l’evolució
de l’ofici del mariner, han anat canviant els arts utilitzats i s’han anat perdent costums vinculats a les famílies
de pescadors i remendadores, algunes
professions s’han tecnificat i les dones,

al treball i l’esforç constant de totes les
dones del municipi que han treballat de
forma invisible al camp i han contribuït
a la millora econòmica, social i cultural
d’Alcanar i a convertir-lo en un referent
dins del món dels cítrics. Aquesta ve-

la dona a les Cases dins el món de la
mar ha estat vital, tot i que molt sovint no ha estat valorat. Sabem que
han treballat de valent al costat dels
homes, han estat administratives i
remendadores, entre altres oficis vinculats. L’exposició ha estat també un

Cases que ha rebut el suport econòmic

finalment, han pogut tenir-hi accés.

de l’Ajuntament, i el vídeo de conscien-

”Les Cases: dones i mar” continua el

ciació L’enemic invisible: els microplàs-

llegat de l’exposició realitzada l’any

món mariner”, explica la regidora de

tics, de la casenca Anna Fibla Sancho.

passat en el marc de les XXVIII Jor-

l’àrea, Maribel Ramon

homenatge a la dona casenca dins el

.
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La comunitat skater ja gaudeix de
l’ampliació de l’skateparc d’Alcanar
ha

de patinadors de monopatí del municipi

nou recurs esportiu. S’han detectat

amb un objectiu comú”.

té cinc nous caixons mòbils que

les necessitats que hi havia entre

Per la seua banda, el regidor d’Esports,

complementen el parc de monopatins
situat a la plaça del Mirador. Aquests
elements de diferents mides que els
patinadors ja poden utilitzar permeten
de fer noves figures sobre rodes.
Meritxell

Ulldemolins,

Joventut

i

Participació

envoltat

l’adquisició

d’aquest

dels joves per treballar conjuntament

Des de fa unes setmanes el col·lectiu

un sector de la població més jove a
través de diverses reunions. “Aquests
complements de l’skateparc són per
a que els pugueu utilitzar vosaltres,
però també sou els responsables de

de

cuidar-los i tenir-los en condicions”,

Ciutadana,

assegura. Així mateix, la regidora

regidora

destaca el procés participatiu que

agraeix “la col·laboració i implicació

Jordi Bort, destaca que “és una alegria
que aquests esportistes puguen

millorar la pràctica de la seua
activitat amb aquests nous caixons”
i els encoratja a continuar “practicant

l’esport en la modalitat que més els

.

agrade, perquè fer esport és també
cultivar salut i benestar”

Alcanar estrena ‘Les nits de Tyrika’, un festival que fusiona música
electrònica d’avantguarda amb el món ibèric
El festival ”Les nits de Tyrika”, orga-

ibèrica de la zona, per a poder crear una

nits de Tyrika”, que se celebrarà el di-

nitzat per l’Ajuntament d’Alcanar, va

obra musical multidisciplinària i inèdita,

vendres 30 de setembre en el marc de

arrancar amb un primer tast molt ex-

basada en la cultura de la primera edat

”Tyrika, el festival iber d’Alcanar”.

clusiu, el vespre del dijous 4 d’agost, al

del ferro –la seua llengua, la seua ma-

El conjunt d’oliveres mil·lenàries de l’Er-

bell mig del jaciment arqueològic de la
Moleta del Remei.

nera de viure i els seus rituals i cerimònies– reinterpretada d’una forma ober-

”Les nits de Tyrika” és un festival musi-

ta, contemporània i sense límits.

cal, dissenyat en el marc de ”Tyrika, el

El concert, preludi de ”Les nits de Ty-

festival iber d’Alcanar” i inserit en el Cap
de Setmana Ibèric de Catalunya, en què
es fusiona música electrònica d’avantguarda i experimental amb la primera
edat del ferro, l’època ibèrica ancestral i
la influència fenícia.

rika”, del 4 d’agost, va oferir una experiència multisensorial a totes les
persones que van muntar al jaciment
amb inscripció prèvia. En escena es va
mostrar una performance coral, creada
i interpretada per cinc artistes de les

mita del Remei, a la falda de la Moleta,
acollirà al setembre el festival ”Les nits
de Tyrika”, amb una presentació en exclusiva de quatre espectacles electrònics d’alta intensitat, que són el resultat
de tres mesos de preparació i formació
de vuit artistes de diferents disciplines
avantguardistes. Aquesta primera edició del festival nocturn ibèric també inclourà dos concerts i un DJ set a un es-

Es va convidar artistes de renom del

Terres de l’Ebre i del Sénia. Aquest acte

cenari urbà dins la població d’Alcanar.

món de la música electrònica, art digital

va donar el tret de sortida –i alhora en

Podeu trobar-ne més informació a les

i visual, a formar-se en la protohistòria

va ser una presentació– al festival ”Les

xarxes socials de ”Les nits de Tyrika”
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Actualitat municipal
La Banda Municipal celebra finalment el seu 175è aniversari amb
un concert extraordinari a Alcanar i les Cases
L’any 2020 la Banda Municipal de Música
d’Alcanar havia programat tot un seguit
d’actes per a celebrar el 175è aniversari de la seva fundació, però la irrupció de
la Covid-19 va obligar a anul·lar tot el que
hi havia previst a partir del març. Un cop
superada la pandèmia, aquest 2022, s’han
recuperat la majoria de les activitats i dels
concerts pendents.
Així ha estat amb el concert més emotiu
per als músics: el de commemoració de
la fundació. A Alcanar, el vam celebrar el
dissabte 25 de juny a la plaça de l’Ajuntament. El 15 d’agost, al recinte portuari de
les Cases, es va repetir el mateix concert.
Tots dos actes van tenir una gran assistència de públic amant de la nostra banda
i de la música de banda en general.
Aquest concert va ser molt especial per diversos motius. D’una banda, hi va participar
un nombrós grup d’antics músics, els quals
van reviure amb goig i molta il·lusió els seus
temps de músics en actiu. Van fer un gran
esforç per venir als assaigs i, durant l’últim
concert, van ser obsequiats amb una fotografia de record.
També vam comptar amb la participació
brillant dels companys i companyes del
grup de teatre Gresol. Ells van ser els encarregats d’escenificar alguns dels moments
històrics de la nostra banda, amb escenes
que es van anar intercalant entre les peces
musicals. Així, vam poder veure l’escultor

Miquel Gisbert durant la seva trobada amb
la reina Isabel II l’any 1845, moment de la

fundació de la banda; l’homenatge al mes-

tre Felip Pedrell del 1911; l’aparició de tots

els antics directors; un episodi de l’època
de la República amb el mestre Francisco

Frías; l’etapa del mestre Julio Castell; els
records dels músics durant el període del

mestre José Quiles, fins a arribar a l’època

actual, amb el director Pascual Arnau. La
representació va ser llargament aplaudida
pel públic assistent als dos concerts.

La part musical va consistir en un recull
d’obres molt estimades pels músics de

la banda. Així, vam poder escoltar el pasdoble Puenteareas, de Soutullo; una se-

lecció del ballet Coppelia, de L. Delibes;
una altra selecció del musical Highlights

from chess amb arranjament de Johan de

Martina Ejarque, Alba Garcia i Nerea Alves. Els pastissos, amb dolços i artístics
motius del 175è aniversari, van ser elaborats per les pastisseries L’Ermita, d’Alcanar, i Raga, d’Ulldecona. Mentre lluïen les
espelmes la banda va interpretar l’obra
Anniversary marcha-cha, de Jef Penders,
amb algunes bromes dels músics amb el
director Arnau que van cloure el concert
amb un esperit de bon humor i alegria.
Durant el concert a Alcanar, l’alcalde Joan
Roig va fer la cessió oficial als músics
de la banda de la Creu de Sant Jordi, un
prestigiós guardó atorgat per la Generalitat de Catalunya l’any 2020 a la nostra
entitat, en reconeixement dels 175 anys
d’esforç col·lectiu envers la cultura musical del nostre poble.

Meij; el pasdoble Enguera, de F. Penella;

Podem concloure, doncs, que hem assolit

Suite catalana de Jordi Bonilla. Les peces

brar amb un gran espectacle – en aquest

mestratge dels solistes i de tota la plantilla

Banda Municipal. I compartir amb tot el nos-

director, Pascual Arnau.

tants moments viscuts de música i cultura

la Simfonia clàssica de T. Huggens, i la

l’objectiu proposat des d’un principi: cele-

van sonar molt bé, gràcies a l’esforç i el

cas, per duplicat – la història de la nostra

de músics i al treball excel·lent del nostre

tre públic i simpatitzants la satisfacció per

Els dos concerts van acabar amb un gran

que desitgem que tinguin molta continuïtat

.

pastís d’aniversari que es va repartir entre

en el futur, amb la mateixa empenta i vita-

ra sessió les espelmes van ser bufades

de sempre al poble d’Alcanar i les Cases

el públic com a degustació. En la prime-

litat d’avui. Amb el mateix esperit de servei

pel músic més veterà, Batiste Curto, i la

Per molts anys més! Cap al bicentenari!

més jove, Ana Adet. Durant el concert a

les Cases les espelmes van ser apagades
per les pubilles de la banda: Clàudia Fibla,

Ricard Reverter Forcadell
Banda Municipal de Música d’Alcanar
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L’EMMA inicia
el nou curs
escolar amb el
projecte Disney
L’Escola Municipal de Música d’Alcanar (EMMA) inicia
el curs escolar 2022-2023 amb la posada en marxa de

Disney Filmphony, un projecte interdisciplinari adreçat a tot l’alumnat de l’EMMA (música i moviment;
iniciació; elemental; professional, i mòduls) que es desenvoluparà durant el curs escolar.

Filmphony

tures, així com millorar el
reconeixement auditiu a través de situacions, escenes,
personatges i emocions que
es troben en les pel·lícules.
El projecte és també un

La particularitat de Disney Filmphony és que no es

primer acostament a la im-

lacionen els coneixements de diferents assignatures

l’alumnat per a actuar sen-

versal de les competències musicals. Així, el projec-

tracta de desestigmatitzar

treballa en una sola àrea curricular, sinó que es re-

provisació; és a dir, forma

que tenen com a finalitat el desenvolupament trans-

se preparació prèvia. Es

te engloba les assignatures d’instrument, conjunts i

la necessitat de la partitura,

llenguatge musical, cosa que afavoreix l’aprenentatge
de les competències musicals que es treballen simul-

tàniament en les diferents assignatures. Es tracta de

millorar l’assimilació dels continguts i afavorir l’autoaprenentatge, el treball en equip i la resolució de problemes relacionats amb la partitura.

Disney Filmphony és el primer projecte d’aquestes
característiques que organitza l’EMMA. Per això, s’ha

proposat d’abordar-lo a través de les bandes sonores

de les pel·lícules de Disney que han estat les preferides de grans i menuts i que, a més, han aportat va-

lors com l’amistat, la cooperació, la perseverança o la
importància de ser un mateix. D’aquesta manera, les

pel·lícules de Disney seran el fil conductor i l’element

motivador que permetrà de dur a terme tot el conjunt
d’activitats per tal d’assolir els objectius.

Amb el projecte Disney Filmphony, l’EMMA pretén en-

riquir el coneixement i l’audició de l’alumnat respecte
a nous instruments i sonoritats provinents d’altres cul-
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afavorir la relació amb la interpretació i lluitar contra la
temor escènica a través de
la improvisació.
L’objectiu

del

projec-

te és preparar l’alumnat
per a que puga resoldre
per si mateix els dubtes
relacionats amb la partitura, adquirint uns bons
hàbits de treball que afavorisquen

l’aprenentatge

musical, tant

individual-

ment com en grup, formant
un esperit crític envers
les diferents manifestacions musicals i afavorint la

.

capacitat imaginativa i creativa

Vida local
Resultat de les votacions del ple ordinari del 28 de juliol
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 25

en contra de la CUP. El contingut del

la delimitació dels termes municipals d’Al-

el vot favorable de tots els grups mu-

ble de tots els grups municipals, lle-

favorable de tots els grups municipals,

vat de dos vots en contra de la CUP.

llevat de dos vots en contra de la CUP.

8. Proposta de la Regidoria d’Hisenda de

13. Proposta de la Regidoria d’Afers

de novembre de 2021. S’aprova amb
nicipals, llevat de l’abstenció d’Èrica
Bel Queralt, regidora de la CUP.

2. Aprovació de l’acta de la sessió del 9

de juny de 2022. Aquest punt no es vota.

nou punt s’aprova amb el vot favora-

rectificació d’una errada material de l’Ordenança fiscal núm. 4, relativa a l’impost

3. Aprovació de l’acta de la sessió de l’1

sobre l’increment del valor dels terrenys

favorable de tots els grups munici-

9. Proposta de la Regidoria d’Hisenda

de juliol de 2022. S’aprova amb el vot

pals, llevat de l’abstenció d’Èrica Bel
Queralt, regidora de la CUP.

(IIVTNU). S’aprova per unanimitat.

per a l’aprovació, si escau, del Pla anti-

frau de l’Ajuntament d’Alcanar. S’apro-

4. Aprovació de l’acta de la sessió del

va amb el vot favorable de tots els

vot favorable de tots els grups mu-

ció de les regidores de la CUP.

19 de juliol de 2022. S’aprova amb el

grups municipals, llevat de l’absten-

nicipals, llevat de l’abstenció d’Èrica

10. Proposta de l’Alcaldia de ratificació,

Bel Queralt, regidora de la CUP.

si escau, de l’adhesió de l’àmbit territori-

5. Dació de compte dels decrets d’al-

al del municipi d’Alcanar al Grup d’Acció

es vota.

Ebre i el Montsià. S’aprova amb el vot

caldia (del 2022-0593 al 2022-0739). No
6. Proposta de la Regidoria de Festes d’aprovació del quadrant d’horaris

Local per al Desenvolupament del Baix
favorable de tots els grups municipals,
llevat de dos vots en contra de la CUP.

d’actes taurins de les Festes d’Agost del

11. Proposta de la Regidoria d’Urbanis-

amb el vot favorable de tots els grups

ficació puntual del Pla general d’orde-

tra de la CUP.

Cases I (SUNP-5) – Pistes poliesporti-

2022 de les Cases d’Alcanar. S’aprova

me d’aprovació provisional de la modi-

municipals, llevat de dos vots en con-

nació urbana en l’àmbit del sector Les

7. Votació d’urgència per a la introducció del mòdul de control intern, fiscalització limitada prèvia i nota d’intervenció
en ingressos. L’acceptació d’urgència
s’aprova amb el vot favorable de tots
els grups municipals, llevat de dos vots

ves

(exp.

2020-2325-MPG2020002).

S’aprova amb els vots favorables
dels regidors d’ERC. S’hi abstenen
els grups de Desperta’t i la CUP. Hi
voten en contra Junts i el PSC.

12. Informe/proposta per a l’aprovació de

canar i Ulldecona. S’aprova amb el vot

Socials i Famílies d’aprovació, si escau,

de la modificació del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del
Montsià i els ajuntaments de la comarca
en matèria de serveis socials, altres pro-

grames relatius al benestar social i po-

lítiques d’igualtat 2020-2023. S’aprova
per unanimitat.

14. Proposta de la Regidoria de Benes-

tar Animal de resolució d’un expedient
sancionador en matèria de tinença de

gossos de raça potencialment perillosa
(exp. 948/2022). S’aprova. Hi voten a

favor ERC, la CUP i Desperta’t. S’hi
abstenen Junts i el PSC.

15. Moció del PSC-CP per a destinar a

les Terres de l’Ebre els recursos obtinguts per l’impost sobre les centrals nu-

clears. La moció no prospera perquè
hi voten en contra els regidors d’ERC.
Hi voten a favor els grups municipals
del PSC i Desperta’t. S’hi abstenen el
grup de la CUP i el de Junts.

16. Moció de Junts contra l’ocupació il·

legal d’habitatges. La moció prospera

amb els vots favorables de Junts, el
PSC i Desperta’t. Els regidors d’ERC

.

s’hi abstenen i el grup de la CUP hi
vota en contra

Resultat de les votacions del ple extraordinari del 19 de juliol
1. Proposta de la Regidoria d’Hisen-

2. Proposta de l’Alcaldia d’aprovació

d’aprovació inicial de la modificació de

da d’aprovació del Compte general de

del reconeixement extrajudicial de crè-

crèdit per suplement de crèdit. S’apro-

dits. S’aprova per unanimitat tret de

va amb els vots favorables d’ERC,

l’abstenció del regidor de la CUP.

Desperta’t i el PSC. S’hi absté Junts.

3. Proposta de la Regidoria d’Hisenda

Hi vota en contra el grup de la CUP

l’exercici del 2020. S’aprova amb els
vots favorables d’ERC, el PSC, Desperta’t i Junts. Hi vota en contra el
grup la CUP.

.
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Insolvència o mala fe?
Tota la ciutadania tenim gravat a la retina aquell fatídic dia 1 de
setembre del 2021, que fa que cada cop que veiem que hi ha signes
de tempesta ens mirem el cel amb recel, perquè ja en portem unes
quantes d’adversitats.
Aquests dies recordem amb amargura aquells moments dels quals
encara tenim rastre perquè no s’han arreglat tots els desperfectes.
Sabem que malauradament arreglar-ho tot costa molt, d’aquí que
fins ara no haguéssim fet cap crítica al govern municipal per aquest
motiu. Però si tenim en compte que l’alcalde s’ha dedicat a anar
faltant a la veritat per així confondre a la gent, no ens podem callar.
Les canareves i canareus, i molt menys, les casenques i casencs, no
ens ho mereixem.
Uns dies enrere deien que estàvem en números rojos pel cas Turov, i
ara de repent, surten unes declaracions dient que és perquè no han
arribat les ajudes dels aiguats, ni les del 2018 ni les de l’any passat,
culpant al Govern d’Espanya.
Les ajudes del 2018 van arribar a la Generalitat un any després,
4.200.000 euros transferia el govern d’Espanya per a Alcanar, i
només n’arribaven 800.000€ perquè la Generalitat de Catalunya,
per ser competència seva, va redactar un conveni que dificultava
a molts de pobles a rebre aquests diners, el nostre en va ser un.
Respecte a les ajudes de l’any passat, el 16 d’agost es publicava
al BOE l’adjudicació d’aquestes ajudes a tots els pobles, Vinaròs
per exemple, afectats, i al nostre ens toca esperar el conveni i
l’adjudicació per part de la Generalitat, que si segueixen el mateix
patró que el 2018, no els rebrem fins al 2024.
Li demanem al nostre alcalde que faci la seva feina i que no torni a
repetir-se la història en lloc d’anar plorant i mentint pels mitjans de
comunicació, perquè si les ajudes no arriben, no és culpa de l’Estat
Espanyol, i ell ho sap, és únicament de la Generalitat de Catalunya,
del seu partit, que és el que mana allí, així què facis respectar i faciho pel poble que ho necessitem.
En diverses ocasions li hem ofert la nostra ajuda, per cert, en
aquells dies també, i vostè ni va respondre a l’oferiment, no sigui
cosa que li prenguéssem protagonisme. Però ho continuarem fent,
independentment del que vostè digui o faci, perquè oferir-li la nostra
ajuda és ajudar a tots els veïns i veïnes. Ja està bé d’enganyar als
nostres ciutadans i ciutadanes, senyor alcalde, ja està bé, que com
he dit al principi, no ens ho mereixem!

És de suposar que a última hora sortirà de la txistera un seguit
d’actuacions prodigioses per poder mantenir el seient, esperem que
el nostre equip de govern compleixi les expectatives marcades al seu
pla de govern, encara que últimament com tots sabem, hem rebut
un cop molt fort a les arques municipals, però això no ha de ser un
obstacle per poder començar actuacions importants per al municipi.
Els hi hem recordat durant tota la legislatura, i suposadament
continuarem fent durant el que queda d’aquesta, algunes són
propostes fetes en forma de moció, altres en forma de prec, però
el que si és veritat és que s’han fet en ganes de tirar endavant el
municipi per assegurar el nostre futur i dels nostres fills i néts.
Fa uns dies escoltava per un mitjà de comunicació, que l’Ajuntament
d’Amposta, vol acabar de materialitzar el projecte del polígon, per
poder després, seguir en l’ampliació d’aquest, degut a la demanda
d’empreses que volen vindre a instal·lar-se aquí a les Terres de l’Ebre.
Esperem que esta notícia faci reso al nostre consistori i que es faci el
possible per fer ja d’una vegada per totes el polígon aquí a Alcanar.
Que es facin les reunions oportunes per poder recepcionar el lligallo
del camí de Virol i del Fondo de Jan, que s’estudie la urbanització de
l’antiga N-340 fins a La Ràpita, tres projectes bàsics per a poder fer
moure l’economia del municipi des d’una punta a l’altra del terme.
No es pot perdre més temps o ens quedarem a peu.

Aquest estiu hem aprofitat per a posar una mica d’ordre als nostres
calaixos, i revisant papers ens hem PREGUNTAT “PER QUÈ COSTA
TANT FER LES COSES?”
Podríem entrar en bucle i parlar de molts dels mals endèmics del
nostre municipi i sempre acabaríem parlant pràcticament dels
mateixos. Tothom ho veu, tothom ho sap, però passen els anys i les
legislatures i continuem parlant de les mateixes coses. Tan difícil
és? O és més qüestió d’espenta i voluntat?
Un exemple, el tenim ben a prop amb els fatídics aiguats del passat
1 de setembre, on un any després encara, queden coses per fer,
coses per acabar i coses on s’ha actuat de forma provisional. Segur
que a tothom, en llegir això li ha vingut algun exemple al cap. (No
entrem en més detall per falta d’espai). Per no parlar de la unitat
d’actuació dels codonyers, l’estat deplorable de les instal·lacions
de la Fanecada, de la degradació acceptada i permesa del nucli
antic, la falta d’apostes clares per la diversificació econòmica, i un
llarg etc... més.
Mai aquest poble ha tingut els carrers i voreres en tal mal estat,
amb un nivell de degradació tan profund, mai s’han aconseguit els
nivells de brutícia que observem als carrers, mai s’han vist unes
zones verdes pitjor mantingudes, mai s’ha vist retards tan dilatats
en els pagaments a empreses, entitats i associacions.

Ja s’acaba l’estiu, realment la gent tenia ganes de sortir i esbravorarse, la platja, la muntanya, les revetlles, els bous, les copes vora mar,
les trobades amb els amics, els soparets. Tantes i tantes coses per
fer després del confinament i dels desastres dels aiguats, que ja
ens feia falta un poc d’esbarjo, desitgem que tots el canareus/es,
casencs/es, i veïns d’Alcanar Platja haguésseu passat un bon estiu.

La falta de prioritats, no tenir un calendari clar, la manca de visió
política i no tenir un projecte per al municipi definit fan que aquest
declivi en la qualitat dels serveis, en l’àmbit econòmic i social
i en el nivell de benestar sigui una barrera important per a molts
emprenedors i inversors. I tot l’exposat és, sens dubte, degut
a l’acció d’un govern municipal, incapaç d’adoptar solucions
efectives amb perspectiva de futur i que, simplement i en prou feina
es dediquen a gestionar el dia a dia.

Comencem la rutina, comencem el dia a dia, les notícies corren i els
ajuntaments comencen a moure per preparar el fi de la legislatura.

Queda clar que el govern municipal no té idees, ni per al present,
ni per al futur i davant aquesta situació mostra una total manca
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Els grups municipals opinen
d’autocrítica i humilitat. No pot ser que la responsabilitat de la seva
inacció o mala acció sempre sigui per culpa d’un tercer. Aquesta
excusa ja la tenen molt gastada, fa angúnia sentir-ho.

tornada després d’anys de diàspora, es troba amb un altre greuge,

És per això que reclamem lideratge a l’equip de govern per revertir
les problemàtiques detectades i prioritzar actuacions concretes que
ajudin a millorar la situació de la seguretat, la neteja i l’economia al
nostre terme municipal.

han fet tots estos anys per fomentar l’emancipació juvenil? Res.

la manca d’habitatge al municipi, preus desorbitats. L’Ajuntament
hauria de ser la institució pública més propera a la ciutadania: què
Què mos queda si el jovent del poble no pot establir-se al municipi
tot i voler-ho i reunir les condicions materials i econòmiques? El
jovent és el futur, el jovent vol viure i aportar de forma activa al
poble, permetem-li-ho.

La problemàtica de l’habitatge al nostre municipi.
Des de l’Assemblea Local de la CUP Alcanar – les Cases constatem
que hi ha diverses problemàtiques al nostre municipi que afecten
clarament al dia a dia de les veïnes i on l’equip de govern careix
de proposta política i voluntat per solucionar-les. Una d’estes
problemàtiques és l’accés a l’habitatge.

TUROV: quan tot s’hi val per tapar les vergonyes
Tot just en el número anterior, parlàvem de certes actituds poc

edificants mostrades per bona part de l’oposició amb relació al
cas TUROV. La prova més evident d’allò que denunciàvem són els

Al 2021, Alcanar, amb un 23% i amb la 9 a posició a tot l’Estat Espanyol,
és un dels municipis on més puja el preu de l’habitatge, això fa que
el mercat habitacional sigue escàs i amb preus desorbitats. Per una
altra banda, al terme municipal d’Alcanar hi ha 7.355 habitatges dels
quals 203 estan buits - alguns d’ells al nucli històric i amb un estat
deplorable -, el que representa prop d’un 3%, segons les dades
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Dades extretes de l’INCASOL
ens mostren que dels 7.355 habitatges, 41 són habitatges propietats
de gran tenidors, 14 persones físiques i 27 propietat d’empreses, en
total al municipi hi ha 10 gran tenidors. Per tant, el problema no és
la manca d’habitatge, sinó l’accés al mateix, pel preu i per l’enfoc
majoritàriament turístic del lloguer al municipi.

articles publicats per aquests grups, en el butlletí de juliol. Intents

Al pressupost del 2021 hi havia una partida – a proposta del grup
municipal de la CUP – per valor de 5.000€ per a realitzar un EstudiDiagnosi sobre l’habitatge local i poder esbrinar quines eines tenim
per solucionar-ho i poder aterrar propostes concretes. Esta partida
no es va arribar a executar mai, i per tant no hi ha cap estudi, i pel
que pareix, per al 2022 tampoc se l’espera. A més, des de ja fa uns
quants anys des de l’Ajuntament, ja no se destinen ajudes entre el
jovent per a fomentar l’emancipació, solució parcial, però com a
mínim era alguna cosa, per contra, a cada Junta de Govern Local
s’aproven llicències per a pisos d’ús turístic, agreujant la situació.
Mentrestant, l’Ajuntament d’Ulldecona rebrà quasi 2 milions d’€
per a la rehabilitació d’habitatges al nucli antic provinents de fons
europeus, potser sí que es poden fer coses des dels pobles…

sola menció de cap responsable polític. Per tant, resulten totalment

Les mesures i accions que des de la CUP proposem en matèria
d’habitatge són les següents:

la suposada mala gestió econòmica s’intenta justificar basant-

· Activar una “Borsa Municipal d’Habitatges” per mediar entre
llogater/comprador amb els propietaris.
· Catalogar habitatges en desús per facilitar contractes de masoveria
urbana per la seua remodelació.
· Dotar d’ajudes per a lloguer d’habitatges per als i les joves.
· Fixar bonificacions fiscals per al jovent, com poden ser la reducció
de l’IBI i els impostos en matèria d’obres en habitatges antics.
· Introduir una partida pressupostària sobre habitatge social.

esperpèntics i recaragolats de responsabilitzar Esquerra de
l’atorgament d’aquella llicència, acusacions de persecució i caça

de bruixes i, fins i tot, de mala gestió econòmica, que simplement
provoquen vergonya aliena i que posen en evidència una forma

d’actuar que ja s’ha convertit en habitual, però que, no per això,
resulta normal.

Davant d’aquests escrits, que no són sinó una nova demostració

d’allò que fa molt que denunciem, el grup municipal d’Esquerra

reitera que, en cap cas, des de l’Equip de govern o des de qualsevol

mitjà municipal s’haja formulat ni un sol retret a cap partit, ni una
falses les acusacions de “persecució als responsables polítics del

moment per desprestigiar-los en busca de rèdit electoral”. Així

mateix, Esquerra no busca “espolsar-se” cap responsabilitat sobre

l’atorgament d’aquella llicència pel simple fet que no la té, tal com
queda meridianament clar i es pot comprovar en la documentació

que integra l’expedient i que, des del primer moment, s’ha posat a
disposició de qualsevol persona que la vulga consultar.

D’altra banda, resulta escandalós i absolutament deplorable que

un partit que s’autoproclama “força regeneradora” no tinga cap
mena de pudor en titular el seu article “Turov: Una mala praxi
urbanística o una mala gestió econòmica?”; més encara quan

se en uns arguments absurds que denoten una absoluta falta

de preparació i un total desconeixement del funcionament de
l’Ajuntament i de la gestió dels seus recursos.

Menció a banda mereix la deliberada i indignant omissió en el

relat d’episodis com els aiguats de 2018 o els del setembre passat
-que han tingut un fort impacte en les arques municipals- entre
altres qüestions, algunes d’elles especialment greus, sobre les que

aquells que venien, segons deien, “a posar llum i taquígraf a la
gestió municipal” han decidit mirar cap a un altre costat i mantenir

· Millorar la fiscalitat municipal com a eina de redistribució de la
riquesa per potenciar habitatges energèticament més sostenibles

un silenci preocupant. Potser és que la llum i els taquígrafs

Coneixem l’enorme dificultat per al jovent per trobar una faena
digna amb un salari just i que algunes ocasions, tot i fer el camí de

determinats silencis parlen per si sols i, a l’hora de tapar vergonyes,

només interessa posar-los quan convé i no quan caldria. I és que
tot s’hi val.
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L’Ajuntament atorga els premis
de l’11è Certamen de Treballs de
Recerca i Investigació d’Alcanar
El dimarts 5 de juliol, va tenir lloc l’acte

Sòl de Riu. “Us felicito per la vostra im-

l’Ebre (COPATE) i descriu en què consis-

de lliurament dels premis del Certamen de

pecable labor d’investigació, per la vostra constància i per la vostra capacitat

teix una jornada de fumigació per part

Treballs de Recerca i Investigació d’Alcanar, que enguany arriba a l’onzena con-

de recórrer a les fonts d’informació.

vocatòria. El treball de Mar Sancho, “La

Avui valorem uns treballs que recullen

interacció entre els mosquits i els humans

l’experiència adquirida al llarg de tota la

a les Terres de l’Ebre”, va ser considerat

vostra trajectòria educativa i comprovem

el millor d’aquesta convocatòria. El segon

que tenim uns alumnes preparats per a

premi va ser per a Alba Garcia pel seu tre-

afrontar el futur que la societat ens pro-

ball “La influència de la lluna en la germi-

posa”. L’alcalde també va posar en valor el

nació”, i el tercer va ser per a Anna San-

suport dels professors al seu alumnat en el

tos, autora del treball “L’aixecament d’un

moment d’escollir el tema del treball, ja que

pont: de la ment al traç”.

és fonamental que els puga aportar nous

dia a dia fins a finalitzar el procés, durant

A més, en aquesta edició s’han lliurat cinc

coneixements i, sobretot, que els interesse.

el qual analitza totes les variables per a

treballs de recerca més, que, igual que

L’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·labo-

després extraure’n les conclusions. Para-

els premiats, han passat a formar part del

ració de la coordinació pedagògica de

fons documental de la Biblioteca Trinita-

l’Institut Sòl de Riu, organitza els premis

ri Fabregat i ja es troben publicats al seu

als treballs de recerca de batxillerat. La

blog. A l’acte de lliurament de premis hi

voluntat d’aquest certamen és promoure

i, fins i tot, astronomia.

van ser presents l’alcalde i regidor de Cul-

i reconèixer la tasca que els educadors,

tura, Joan Roig, i la regidora d’Ensenya-

els equips docents i les xarxes educatives

L’aixecament d’un pont: de la ment al

ment, Maribel Ramon.

duen a terme a Alcanar, així com el treball

La regidora d’Ensenyament va destacar el

de recerca que realitza l’alumnat de segon

talent i la capacitat de treball de cadascun
dels participants, ja que, “al temps d’es-

de batxillerat. Els premis consisteixen en
un primer de 500 euros, un segon de 300 i

tudi que requereix el batxillerat, cal su-

un tercer de 200.

mar-hi l’enorme esforç que suposa l’ela-

La interacció entre els humans i els

boració d’uns treballs de recerca tan

mosquits a les Terres de l’Ebre - Mar

acurats i amb tanta qualitat com els que

Sancho Pla (1r premi)

heu presentat”. Maribel Ramon va valorar

La Mar ha estudiat en profunditat les di-

el rigor i el tractament científic en el desenvolupament dels treballs, així com l’originalitat en el plantejament de cadascun dels
temes tractats. A l’últim, va explicar que
aquesta selecció de treballs formarà part
de la secció local de la Biblioteca perquè
aporten informacions importants.

ferents espècies de mosquits que existeixen al delta de l’Ebre, així com les característiques del seu hàbitat, les picadures i
les seues conseqüències. A partir de les
entrevistes als professionals farmacèutics
d’Alcanar, ha provat i demostrat l’eficàcia
dels repel·lents de mosquits més utilitzats

dels experts en salubritat de les Terres de
l’Ebre, així com el cost econòmic.
La influència de la lluna en la germinació - Alba Garcia Bort (2n premi)
L’objectiu d’aquest treball és comprovar si
la lluna té influència sobre les plantes i, si
és així, determinar-ne el motiu. Per a comprovar-ho, l’Alba du a terme una sèrie de
sembres de llavors de fesols i en té cura

l·lelament a aquesta pràctica, aprofundeix
els seus coneixements teòrics mitjançant
la recerca en llibres de botànica, ecologia

traç - Anna Santos Mendieta (3r premi)
A través d’aquest treball, l’Anna explora
la història dels ponts no mecanitzats, la
seua evolució i les característiques generals. A partir dels coneixements adquirits,
tempteja quin seria el pont ideal per a passar sobre el llit del riu Sénia al seu pas per
Alcanar. La seua investigació se centra en
l’anàlisi de l’equació del material escollit
per a l’hipotètic pont, tot tenint en compte
la zona i les funcions que hauria de complir.
Altres treballs presentats en aquesta
onzena edició: Salut mental i Covid-19,
d’Elena Andrada Brumar; Tot allò bell és
bo? I tot allò bo és bell?, de Madalina
Buclis; CuinArt, de Sara Porres Alfafar; El
meu poble, de Júlia Escala Gutiérrez i Del

.

El regidor de Cultura i alcalde d’Alcanar,

i n’ha analitzat els components. El seu tre-

Joan Roig, va fer ressaltar la qualitat dels

ball també reflecteix la labor del Consorci

bosc a taula des de 1955, de Joan Raga

treballs i l’alt nivell acadèmic de l’Institut

de Polítiques Ambientals de les Terres de

Garriga
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Vida local
‘Indiana Jones y el Santuario de la Orden Negra’
s’estrena al Festival de Cine de València
Lluís Ortega Giménez, el director, guionista

corre frenèticament per la fortalesa. Pre-

estatal com internacional. “Soc molt fan

i actor que encarna el paper d’Indiana Jo-

cisament, el rodatge d’aquestes escenes

d’Indiana Jones i, després dels curts Indi-

nes, i el cineasta Benjamí Dalmau han fet

va causar un gran renou a Peníscola, on

ana Jones i la corona de espinas i Indiana

possible aquest fanfilm (pel·lícula sobre un

les parets del castell van aparèixer plenes

Jones: el retorno de Elsa Schneider, em

personatge o saga molt comercial feta ín-

de banderes esvàstiques i hi va haver un

tegrament per fans i per als seus fans). La

gran desplegament de personatges ves-

pel·lícula, de gairebé 90 minuts, ha estat re-

tits amb l’uniforme propi dels soldats ale-

alitzada sense ànim de lucre i ha comptat

manys de la Segona Guerra Mundial.

amb un equip de més de cent persones, en-

La producció de la pel·lícula, l’elaboració de

tre actors, figurants, tècnics i especialistes.

la banda sonora original, composta per Mario

Pel que fa al repartiment, hi ha hagut una

Busto, i sobretot el rodatge han durat més de

barreja d’actors amateurs i professionals

cinc anys. Els actors han hagut d’aprendre

de les Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat,

a muntar a cavall i, fins i tot, hi han partici-

entre els quals figuren Oriol Torres, Lluís

pat especialistes eqüestres de la Hípica Molí

Ortega Mèlich, Jordi Reverté (ajudant de

Hospital, de la Sénia. També hi han col·labo-

direcció), Sergi Nebot, Aida Masip (prota-

rat cineastes professionals, així com quatre

gonista), Noelia Cabello i Vanesa Geira.

associacions espanyoles especialitzades en

Indiana Jones y el Santuario de la Orden

recreacions històriques, que han aportat l’ar-

Negra s’ha rodat a Alcanar (casa de la

mament, motos amb sidecar i els impressio-

vila i Casa O’Connor), al camp d’aviació

nants i realistes uniformes de soldats.

de la Sénia, a la Via Verda de Xerta, a les

Amb Indiana Jones y el Santuario de la

coves Meravelles de Benifallet i a Bunyol,

Orden Negra s’ha intentat fer el millor ho-

així com als castells de Peníscola, Vall de

menatge a la saga d’Indiana Jones amb un

Roures i Ulldecona i a la Torre de la Car-

pressupost força baix. La pel·lícula ha estat

rova, d’Amposta. Cal destacar les esce-

rodada en castellà i subtitulada en anglès

nes gravades al castell del Papa Luna, on

amb la intenció que puga participar en di-

Indiana es dedica a liquidar nazis mentre

ferents festivals de cinema, tant d’àmbit

vaig proposar fer el millor fanfilm que mai
ningú ha fet sobre el personatge arreu del
món. Estic molt agraït de l’ajuda rebuda. I
vull destacar la gran feina de Benjamí Dalmau, que a més d’ajudar-me en la producció, com a cineasta i director de fotografia
ha sabut donar una qualitat impressionant
a la pel·lícula”, ha explicat Ortega.
La pel·lícula es va estrenar al Festival de
Cine de València el 23 de juliol. El mateix
dia, a la Casa de Cultura de la Sénia es va
fer una projecció especial per als actors i
actrius del repartiment i un emotiu recordatori a qui va dedicat el llargmetratge: el canareu Jan Sancho Ortiz, amb qui el director
col·laborava per tercera volta, després dels
films Entre bessons i Ovella negra.

També està prevista la projecció a tots
els municipis on s’ha enregistrat. A més,
properament es presentarà al Sant Cugat Fanstàstic Film Festival. L’estrena a
Alcanar es posposa per a quan s’haja
inaugurat l’Auditori Municipal

.

El món cultural reconeix la tasca de Joan-Josep Sancho
a la sisena edició del Sopar de Lletres
Alcanar va acollir, el 4 d’agost, la sisena edició del Sopar de Lletres, organitzada per Ona-

da Edicions. Una trobada cultural, social i política que pretén remarcar la faena en l’àmbit
cultural que es fa al territori comprés entre València i Catalunya.

Durant la jornada, en la qual hi van participar un centenar de persones, es va retre homenatge a l’autor canareu Joan-Josep Sancho, autor de Natros. Gent com tu i El rebost de la

llengua, i també coordinador de Te’n contaré més de cent, entre altres obres. Els diversos

oradors de la vetlada van remarcar la important tasca que acompleix el canareu, professor

jubilat i exdirector de l’Institut Sòl de Riu, per la preservació i la divulgació de les nostres
raïls lingüístiques i culturals.

.

Amics, família i veïns d’Alcanar no es van voler perdre l’oportunitat de retre homenatge a
Joan-Josep Sancho, el mestre de català del municipi i l’activista en defensa de la llengua
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Programació de Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar
Després d’una aturada de dos anys a

l’Ajuntament d’Alcanar, amb el suport

a 14 h i de 17 a 21 h, cada mitja hora hi

causa de la pandèmia de covid-19, Alca-

de l’Associació de Mestresses de Casa

haurà servei de bus gratuït entre Alca-

nar tornarà a viatjar als orígens de la seua

d’Alcanar i la col·laboració d’entitats del

nar i l’Ermita del Remei. El bus sortirà

història ibèrica durant el cap de setmana

municipi, i s’emmarca en les activitats

del 30 de setembre al 2 d’octubre.

del 22è Cap de Setmana Ibèric de la

l’avinguda de Catalunya.

Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar, es de-

Ruta dels Ibers, organitzat pel Museu

senvoluparà principalment entorn del

d’Arqueologia de Catalunya.

Divendres 30 de setembre

poblat ibèric de la Moleta del Remei i es

Totes les activitats de tallers didàctics i

complementarà amb una taverna ibèrica.
Tyrika està organitzat i finançat per

20

de les parades de la ronda del Remei i

Les Nits de Tyrika. Festival d’espectacles de fusió de música electrònica

visites teatralitzades seran gratuïtes. A

d’avantguarda experimental amb cul-

més, durant tot el cap de setmana, d’11

tura ibèrica ancestral, primera edat del

Cultura
ferro i influències fenícies.

l’escriptura ibèrica i cada participant

- A les 17 h. Demostració de cocció

A les 20 h. Lloc: àrea de les oliveres mil·

elaborarà una tauleta amb cera fusa, on

de ceràmica en una foguera.

lenàries de l’Ermita del Remei.
Ètnica: Juanita Ramírez & PauPi (DJ set)
Balfa + Flakoners (obra inèdita)

posteriorment podrà escriure amb símbols ibèrics.
- A les 17 h. Demostració del foc per
percussió i fricció.

Versonautas (obra adaptada)
Martí Guillem + Avelino Saavedra (obra
inèdita)

- A les 17.30 h. Taller de polir, gravar
i foradar.

- A les 17.30 h. Taller d’alimentació i pa.

Gambardella (obra inèdita)
A les 24 h. Lloc: nucli urbà d’Alcanar.
Cró! (directe)

- A les 18 h. “Cada cop més a prop

de Tyrika. Darrers resultats dels tre-

balls d’excavació a Sant Jaume d’Al-

PanDemian (directe)

canar”. Conferència a càrrec del doctor
David Garcia i Rubert, arqueòleg direc-

Dissabte 1 d’octubre
Durant tot el dia, d’11 a 14 h i de 17 a
21 h. Demostració de forja.

- D’11 a 14 h. Taller “Desxifra el missatge”. Lloc: Centre d’Interpretació de
la Cultura dels Ibers - Casa O’Connor.
- A les 11.30 h. Pregó del festival Tyrika.
- A les 12 h. Taller d’escriptura ibèrica.
- A les 12 h. Demostració del foc per

tor de les excavacions al jaciment de
Sant Jaume d’Alcanar. Lloc: Edifici
dels Serveis Agraris Joan Gil.
- A les 18.30 h. Passejant amb els habitants de Tyrika.

tants de Tyrika.
- A les 17.30 h. Taller d’alimentació i pa.
- A les 18.30 h. Taller d’escriptura ibèrica.
- A les 18.30 h. Taller de tauletes de
cera.
- A les 19 h. Taller de soft-combat.
Dissabte 1 i diumenge 2 d’octubre
- D’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Jornades
de Portes Obertes al poblat ibèric de
la Moleta del Remei i al Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers – Casa
O’Connor.
- D’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Taller de
tir amb fona.

- A les 19 h. Taller de soft-combat.
- A les 20 h. Recreació del Pacte
d’hospitium.

Durant tot el dia, d’11 a 14 h i de 17 a
21 h:
- Reconstrucció d’un espai militar

percussió i fricció.

Diumenge 2 d’octubre

- A les 12.30 h.

Taller de fer cor-

- 11.30 h. Visita teatralitzada “Adeu,

participants, amb inscripció al mateix

aparegut al jaciment de la Moleta del

dell amb fibres vegetals. Màxim 12

- A les 17.30 h. Passejant amb els habi-

Bekoiltun!”, basada en un plom escrit

ibèric amb exposició de panòplies, xarrades i interacció amb el públic.
- Reconstrucció d’una casa ibèrica.
- Demostració tèxtil en teler vertical.

taller una hora abans de l’inici.

Remei.

- A les 12.30 h. Passejant amb els ha-

- A les 11.30 h. Demostració del foc

bitants de Tyrika.

per percussió i fricció.

- Taller de ceràmica a torn lent.

- A les 13 h. Taller de tauletes de

- A les 12 h. Taller de ceràmica sense

- Taller d’elaboració de síraion, un dolç

cera. Es donarà a conèixer l’origen de

torn.

- Taller de cistelleria.

.

condiment i colorant alimentari

Fins al 22 de setembre, participa en el sorteig d’una experiència cultural per a Tyrika!
La plataforma Alcabàs! ha impulsat una nova campanya de promoció del comerç que gira al voltant
de Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar, i que consisteix en un sorteig que vol donar el protagonisme als

establiments del municipi i als seus clients, lligant les compres al comerç local amb la possibilitat
de formar part de Tyrika d’una manera diferent.

Totes les compres que es facen mitjançant la plataforma Alcabàs!, fins al 22 de setembre, tant

identificant-se amb la targeta física com amb l’aplicació mòbil, quedaran registrades al sistema.
Cadascuna d’aquestes compres es comptabilitzarà com una participació en aquest sorteig.

.

El 23 de setembre, una volta comptabilitzades totes les participacions, es farà el sorteig, que donarà a la persona afortunada la possibilitat de formar part de Tyrika, convidant-la a viure una experiència única i cultural dins de les activitats del festival
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La portada d’aigües (II part)

Creiem que els canareus, fonent les diferències polítiques i enemistats personals, hem
de portar el nostre gra d’entusiasme i cooperació per facilitar la realització del projecte.
Si bé des de la revista es propagava la fe
en les obres, sembla que aquestes es feien
amb el mínim esforç del ciutadà contribuent. Les declaracions fetes per Terra Nostra
anaven caient al buit. No trobaven ressò.
Tot plegat era un símptoma inequívoc de la
manca de consciència social i de formació
cultural. La portada d’aigües era indispensable per a la vida, la salut i la higiene del
poble, però això semblava importar ben poc
a alguns canareus gasius que ploraven pel
cost de l’obra. Comentaris com “jo ja tinc
la meua cisterna i no necessito que l’Ajuntament gaste diners per a donar aigua als
altres” eren freqüents i normalment sortien
Avui dia, el projecte de l’alcalde Sanmartí de subministrar aigua a la ciutat seria
aplaudit per tothom, però l’any 1928 va ser
el projecte de la discòrdia.
Certament, hi va haver actituds per a tots
els gustos: des dels qui mostraven una
absoluta indiferència, passant pels qui
giraven l’esquena al problema de l’aigua i
oposaven resistència al projecte, fins als
més entusiastes, que veien en el projecte
de l’alcalde la solució a molts de problemes. La revista Terra Nostra es va afegir a
aquests últims i sempre hi va mostrar una
posició favorable. Del seu article “Som
contraris a la portada d’aigües?” n’hem
extret els paràgrafs següents:
Creiem, amb convicció ben arrelada, que
s’imposa amb tota urgència la portada
d’aigües a la població i l’explotació integral del caudal o deu del pou municipal de
Sant Miquel.
Creiem que tots els ciutadans deuen servar
intens agraïment al nostre Ajuntament, en
haver emprès amb tota constància aquesta
tasca, i especialment al senyor alcalde, Ramon Sanmartí, que ha fet de la qüestió de
les aigües la més cabdal de la seva gestió.

de la boca de famílies riques que tenien molt
bones cisternes. Aquest era el cas del marquès de Las Atalayuelas, que va dedicar-se
a calumniar l’alcalde, a fomentar la negativa
i l’oposició al projecte entre la població i, fins
i tot, a repartir premsa en què es difamava
l’actuació de les autoritats locals.
El 5 d’abril de 1931, Alcanar va despertar-se confós. El marquès havia fet repartir
un manifest amb el títol “Pueblo de Alcanar”, en què criticava la gestió feta per
Sanmartí en l’afer de la portada d’aigües.
Va manipular els costos dient que hi havia un deute de 541.860 pessetes, quan
en realitat només era de 198.600 (cost
total del projecte). A més, va titllar d’indocumentats i analfabets els canareus i els
membres del consistori.

Ara fa...
escrit en què deixava ben clara quina havia estat la seua gestió.
Per sort, l’actitud del marquès no va aconseguir d’imposar-se i el projecte es va dur a
terme amb el suport d’aquella pagesia que
veia en la iniciativa la solució a molts de problemes que feien trontollar la vida del poble.
Al juliol de 1929, s’inaugurà la gran obra.
Les forces vives de la ciutat, conscients
que la dictadura era a punt de ser engolida
pels nous aires democràtics que impulsava
el republicanisme, van voler demostrar que
allí encara predominava el seny tradicional
del noucentisme liberal-conservador i es
disposaven a convertir la inauguració en
una mena de jocs florals primoriveristes.
L’alcalde Ramon Sanmartí proclamà el 13,
14 i 15 de juliol com a dies de festa, que
es van celebrar sota la seua presidència,
compartida amb el cap del sometent, Luis
O’Connor; el sotscap, Miquel Chimeno, i
el president local de la Unión Patriótica, J.
Ramon Gisbert. Foren convidats d’honor
el governador civil, Joaquín Bau i el capità
general Emilio Barrera Lluyand. Els aires
militars els van aportar la banda del regiment Luchana, de Tarragona, i la local, de
Santa Cecília.
L’entusiasme i la imaginació de la classe
política canareva no tenia límits. Mentre la
resta del món conspirava per ocupar un
lloc en el nou ordre social, Alcanar planta-

.

va la bandera de l’immobilisme, convertint
una senzilla inauguració en un acte decadent i anacrònic

Sanmartí, per la seua banda, ja feia més
d’un any que s’havia retirat de l’alcaldia
(26 de febrer de 1930). S’havia jurat a si
mateix no intervenir més en qüestions
polítiques, però allò requeria fer una excepció: no podia restar indiferent davant
les acusacions fetes en aquell manifest.
Les circumstàncies obligaven a agafar la
ploma per a netejar el seu nom i el de tot
l’Ajuntament. Va contestar amb un altre
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L’entrevista

Àlex Rodríguez: “Tot allò matemàtic és una veritat immutable”
La Societat Catalana de Matemàtiques ha

de pensar que consisteix a acceptar unes pre-

disposa d’un bon finançament per a la recerca

Rodríguez Reverter (Alcanar, 1999) i el seu

ballar amb elles. Aquestes premisses varien

lents professionals, entre ells guanyadors de

que estudiem, que al llarg de la carrera aca-

màxims reconeixements en el món de les ma-

aquesta versatilitat a l’hora d’afrontar noves

meravellosa i tot un honor per a mi.

considerat l’excel·lència acadèmica d’Àlex
treball de final de grau (TFG) ha estat guardonat amb el Premi Emmy Noether, que el

reconeix com el millor TFG de Catalunya

sobre matemàtiques del curs 2020-2021. A
més, ha rebut una beca per a estudiar el
doctorat a la prestigiosa Stony Brook Uni-

versity, de Nova York. A hores d’ara, aquest

jove matemàtic ja és als Estats Units a punt
d’iniciar una apassionant etapa de la seua
vida centrada en la recerca matemàtica.

Quan vas començar a interessar-te especialment en les matemàtiques?

Ja de petit tenia curiositat per entendre el funcionament de les coses des del punt de vista

més ampli possible. En acabar el batxillerat,
vaig haver d’escollir entre matemàtiques i fí-

sica, i, després de revisar els diferents plans
docents, em vaig decidir pel grau en matemàtiques de la UB.

Què és el que més t’atrau d’aquesta ciència?

misses –que vindrien a ser els axiomes– i tre-

i investigació. La seua plantilla la formen excel·

en funció de la branca de les matemàtiques

medalles Fields i de premis Abel, que són els

ben sent unes quantes. Això fa que tinguem

temàtiques. Aprendre d’ells és una oportunitat

situacions i ens fa tan interessants, per exem-

En principi, aquesta estada als Estats

ple, per al món de l’empresa privada.

Explica’ns com has arribat a ser mereixedor d’aquesta beca?

Units, fins quan està prevista?

Aquesta beca de doctorat que m’han ofert

és de cinc anys. Aquest és, més o menys, el

Durant els cursos de grau les meues notes sem-

temps que tinc previst estar als Estats Units,

sivament. El penúltim any de carrera vaig esco-

versitat d’Europa.

meu TFG, que també ha acabat sent la meva

ca o el de la docència?

pre han estat bones i han anat millorant progres-

però no descarto en un futur tornar a una uni-

llir la catedràtica Núria Fagella com a tutora del

On veus el teu futur, en el món de la recer-

tutora del TFM, juntament amb el catedràtic Xa-

Les universitats són un centre de divulgació

vier Jarque, i ha estat gràcies a ella que m’he introduït al món de la investigació matemàtica. El
meu TFG ha estat mereixedor del Premi Emmy

Noether. Després del grau i el màster, tots dos

en matemàtiques, el següent pas és el doctorat
i sempre he tingut clar que en algun moment

volia anar a viure a l’estranger. La Universitat de

molt importat i és per això que la meua opció

predilecta és el món de la investigació universitària, fins i tot a qualsevol centre de recerca
matemàtica, encara que no sigui d’una uni-

versitat. No obstant això, soc conscient que
algunes branques de les matemàtiques no
ofereixen tantes oportunitats com d’altres. De

Tot allò que és matemàtic és una veritat im-

Stony Brook, situada a l’estat de Nova York, ha

mutable que no està subjecta a cap canvi al

estat una recomanació dels meus dos tutors i

llarg del temps. És a dir, una cosa certa en

les seues cartes de recomanació han estat de-

també trobaré reptes que em motiven.

el món de les matemàtiques sempre ho serà.

cisives per a que m’hi acceptessin.

És precisament això el que més m’atrau

Per què creus que les matemàtiques són

De fet, aquesta acceptació ha estat molt

per a molts d’estudiants l’assignatura més

ràpida.

temuda?

Sí. Realment, estic molt content que m’hagin

Crec que el principal problema és que les ma-

d’aquesta ciència. El que fem els matemàtics
és intentar descobrir aquestes veritats a través de proposicions, lemes, teoremes, etc.
Creus que els matemàtics teniu esquemes

mentals diferents dels de la resta de persones?

donat aquesta oportunitat i em sento molt orgullós de ser algú que realment volen allí, ja
que la ràtio d’acceptació per al meu programa
de doctorat és baixa. La Stony Brook Univer-

manera que tampoc descarto en algun mo-

ment fer el salt a l’empresa privada, on sé que

temàtiques no sempre les imparteixen matemàtics, o gent amb un pensament matemàtic.
Si qualsevol docent, de qualsevol altra bran-

.

ca, es posa a fer classes de matemàtiques,

No m’atreviria a fer aquesta afirmació. El que

sity és una universitat de referència interna-

segurament hi haurà una part molt important

sí que és cert és que se’ns inculca una forma

cional en el camp de la dinàmica holomorfa i

del rigor que es perdrà

