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Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16:30 a 19h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

16 de setembre a 30 de juny.
Matí: dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20:00 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR
1 de setembre a 30 de juny.
De dilluns a divendres de 17 a 20 h.

DEIXALLERIA

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES
Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.
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Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/ Generalitat, 17

Del 17 de febrer al 23 de febrer
Del 2 al 8 de març, del 16 al 22 de març
i el 30 i 31 de març
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1
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Editorial
Nous canals de
participació ciutadana
L’Àrea de Participació, Transparència i Comunicació té com

a objectiu acostar l’Ajuntament a la ciutadania, siga a través

dels mitjans de comunicació institucionals (el butlletí Viure

Alcanar, Alcanar Ràdio, el web, les xarxes socials, etc.) o dels
diferents mecanismes i canals de participació ciutadana, a

més de fer-lo més obert i transparent.

En aquests mesos de mandat, l’Ajuntament d’Alcanar ha posat

a disposició de la ciutadania un servei de difusió d’informació a

través de l’aplicació WhatsApp, que se suma a la resta de xarxes

socials institucionals. Mitjançant aquest canal, des de l’Àrea de

Comunicació de l’Ajuntament es comparteixen continguts sobre
l’actualitat municipal, el trànsit, les alertes d’última hora, els cur-

sos, les activitats i altres informacions de caràcter prioritari.

També s’ha recuperat la figura de la síndica de greuges, un

nexe entre la ciutadania i l’Ajuntament que vetlarà pels drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del

municipi. La síndica, la veïna Rosa Raga, té una trajectòria

professional brillant dedicada a l’atenció de les persones, tan
des de l’àmbit de l’assistència directa com des de la direcció
i coordinació de serveis.

Finalment, cal destacar que en l’actualitat s’estan avaluant les

cartes de serveis de diverses àrees de treball. Aquestes avalua-

cions permetran que la ciutadania valore, de manera digital, els

serveis de Turisme, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Intermediació

Laboral, Joventut, Biblioteques i Serveis Agraris, amb el propòsit
de millorar-ne els aspectes que calga.

I seguirem fent camí en aquesta direcció amb la complicitat i

participació de la ciutadania.

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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Cinc persones del nostre municipi van estar preses en
camps d’extermini nazis, de les quals tres van sobreviure i dues van morir. 75 anys després, l’Institut Sòl de
Riu va recordar el genocidi perpetrat pels nazis en el
Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de
l’Holocaust, amb un acte per a mantenir viva la memòria
històrica i la dignitat. Sens dubte, el millor antídot per a
que no torne a passar mai més. Gràcies!
El 7 de gener la bàscula municipal va estar unes hores
inoperativa a causa d’una avaria causada per un mal ús,
tal com van comprovar els operaris de la Brigada Municipal. La bàscula només funciona amb fitxes, les quals
es poden adquirir als punts habituals de venda. El consistori apel·la al civisme a l’hora d’utilitzar els diferents
equipaments públics.

D’on ve este malnom?
Estorer
I tornem en esta ocasió a parlar d’oficis que acaben donant peu al malnom de la família. Però
esta vegada amb un afegit especial: és la salvaguarda d’una activitat ja extinta.
A l’Alcanar del darrer quart del segle XIX hi havia un grapat de professionals dedicats a tot
allò relacionat amb el transport i els animals: manescals, esbarders, ferradors, carreters,
fusters, teixidors... I també dues famílies d’estorers. Una d’elles era l’encapçalada per Francesc Felip Sancho, que pel 1877 –quan ja tenia seixanta-set anys– era conegut en un padró
com “Frisco el Estoré”.
Frisco va deixar en herència el seu malnom i la seua faena a sons fills Pepet i Andrés. El primer
ja tenia el negoci en funcionament l’any 1879, en una casa del carrer del Vall. I a ell el rellevarien
sons fills grans, Agustí i Lluís, que vivien als carrers del Bruch i del Campanar, respectivament.
I així ha perviscut fins al dia d’avui, ja que encara alguna família duu el malnom com un tresor. Veges tu com ha arribat al present un malnom que testimonia un ofici perdut! Coses de
la lingüística (i l’antropologia!).
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El consistori encara està quantificant

Alcanar sol·licita la declaració
de zona afectada per
emergència de protecció civil

els danys, “tot i que estimem que la

despesa econòmica per a recobrar
la normalitat serà ingent”, explica el
batle d’Alcanar, Joan Roig. “A les Ca-

ses, la línia de costa s’ha modificat
completament. El mar s’ha menjat el

passeig i el mur de la costa i ha cobert de pedres i còdols la carretera, el

parc infantil, etc. La costa de la zona
d’Alcanar Platja també ha estat molt
afectada. Així mateix, el port marítim

L’Ajuntament d’Alcanar ha sol·licitat la declaració de zona afectada per
emergència de protecció civil, per tal de fer front al cost de totes les
afectacions causades pel temporal Glòria. Durant l’episodi de pluja,
vent, neu i colls forts, a Alcanar es van acumular més de 170 litres per
metre quadrat i al seu litoral hi va haver afectacions molt importants.

necessita una actuació d’urgència

perquè no pot fer front a llevantades
d’aquest tipus, ja que posen en perill
greu les embarcacions i la població”,
detalla l’alcalde. “D’altra banda, hi ha
diversos habitatges i camins greument afectats”, afegeix.

A les Cases, la línia de costa s’ha modificat completament. El mar s’ha
menjat el passeig i el mur de la costa i ha cobert de pedres i còdols la carretera,
el parc infantil, etc. La costa de la zona d’Alcanar Platja també ha estat molt
afectada. Així mateix, el port marítim necessita una actuació d’urgència
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Foto: Natàlia Gutiérrez

Reportatge
Visita tècnica a les Cases de Te-

Més enllà d’aquestes greus afectaci-

de terres per a contractar-ne els ser-

ons, les conseqüències del temporal

veis i actuar amb més rapidesa.

Glòria també s’han fet presents amb

Després de la llevantada, la regido-

ra, Ramaderia i Pesca

ra de l’àrea, Ivette Fibla, es va reu-

La consellera d’Agricultura, Ramaderia

nir amb responsables de Costes, els

i Pesca, Teresa Jordà, es va desplaçar

incidències a la xarxa de telefonia
mòbil i el subministrament elèctric,
que s’ha vist interromput de forma
intermitent en diverses zones de la
població; amb inundacions a les vies
públiques; amb desperfectes a equipaments municipals i instal·lacions
esportives; amb arbres i pals de comunicació tombats, etc.
“No tenim prou recursos econòmics per a tornar a la normalitat.

L’impacte de la tempesta ha sigut
tan virulent que ha modificat tota

l’orografia de la costa del nostre

terme municipal. Per tant, necessi-

tem l’ajuda de les administracions
supramunicipals”, assegura l’alcalde.
La Junta de Govern Local es va reunir
el 23 de gener de manera extraordinària i urgent per a acordar de posar-se en contacte amb la Generalitat
i sol·licitar-li que presente la petició
de declaració de zona afectada per
una emergència de protecció civil al
Govern espanyol. “Pensem que cal
compensar urgentment tots els
afectats i afectades, i també és pri-

oritari reparar tots els danys a les
infraestructures. El turisme és un

actiu importantíssim per al nostre
poble, i també hem de conservar el

nostre patrimoni econòmic, paisat-

quals li van transmetre que aquest
departament depenent del Ministeri
per a la Transició Ecològica assumiria
els desperfectes a les esculleres a la
línia de costes i, per tant, les afecta-

resa Jordà, consellera d’Agricultu-

fins a les Cases el 27 de gener, després del pas del temporal Glòria, per
a fer un reconeixement de les zones
malmeses al port pesquer i mostrar el
compromís del Govern de la Generali-

cions als passejos i platges havien de

tat per tal que la resposta siga ràpida.

costejar-los els ajuntaments afectats.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, i Raül Ri-

A dia d’avui els operaris municipals con-

bot, secretari de la Confraria de Pesca-

tinuen treballant per a fer transitables les

dors de les Cases, van acompanyar la

zones més afectades i per a retornar a

consellera per a mostrar-li els desper-

fra encara, però les afectacions re-

van sol·licitar a Jordà que trametés al

Els serveis tècnics estan preparant

d’informació sobre les inversions previs-

ció de desperfectes, per a reclamar

I és que l’any passat Ports de la Gene-

ons supramunicipals”, aclareix Fibla.

3 milions d’euros a reorientar el dic del

a empreses de moviments de terres

d’aquest port, amb tretze embarcaci-

àmbits de la manera més ràpida pos-

menors), està orientada al nord-est, fet

Marjal”, afegeix la regidora.

temporals de llevant, i ho hauria d’estar

la normalitat. “No podem ficar una xi-

fectes a l’escullera del port. Així mateix,

queriran inversions molt importants.

Departament de Territori la sol·licitud

un informe fotogràfic

tes al mateix port per a aquest exercici.

i de valora-

actuacions i ajudes a administraci-

ralitat va fer públic que invertiria fins a

“També hem demanat pressupostos

port de les Cases d’Alcanar. La bocana

per restablir la normalitat a diferents

ons pesqueres (de les quals deu d’arts

sible, com per exemple el passeig del

que el fa molt vulnerable davant dels

Durant algunes hores del fenomen
atmosfèric, la Policia Local d’Alcanar
va tallar l’accés al passeig marítim i
als ports, i també a diferents carrers
de les Cases, pel desplaçament de

cap al sud, com tots els ports.
Per a l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig,

cal saber quins són “la planificació
i el calendari de les actuacions de

millora i ampliació que hi ha progra-

còdols, arbres i altres materials a la

mades per a aquestes instal·lacions

camins propers al riu Sénia, ja que,

Amb les obres al port de les Cases es

baixava amb un cabal considera-

terior davant dels temporals. De fet, ac-

l’activitat escolar el 22 de gener,

les barques han d’atracar als ports de

serveis d’emergència i el Depar-

porals, tal com van fer durant l’últim

via pública. “També es van tallar

portuàries del nostre municipi”.

tot i que habitualment està sec,

pretén millorar la seguretat i l’agitació in-

ble. Així mateix, es va suspendre

tualment, “com a mesura preventiva,

seguint les recomanacions dels

la Ràpita o Vinaròs quan hi ha tem-

contactar amb professionals del mu-

tament d’Educació”, explica Jordi

episodi de mal temps”, detalla el batle.

nicipi especialitzats en el moviment

Bort, regidor de Governació.

Durant aquest episodi de mal oratge,

gístic i natural”, afig Roig.

Durant el temporal, la Brigada Municipal d’Obres i Serveis va començar
les tasques d’emergència, per a obrir
pas i netejar el passeig marítim i els
carrers afectats de les Cases i d’altres indrets del municipi. La Regidoria
d’Ordenació del Patrimoni també va
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Reportatge
Noemí Llauradó, presidenta de la Di-

tic”. A la zona d’Alcanar Platja, “una

putació de Tarragona, també va visi-

vintena de persones van recollir,

tar les Cases d’Alcanar per a mostrar
la seua solidaritat amb els veïns i veïnes afectats.
Jornades de neteja solidària de la
platja

Passada la llevantada, al litoral canareu s’observaven les deixalles que
la mar havia escopit amb fúria. Per
aquest motiu, des de l’Ajuntament
d’Alcanar es van organitzar tres recollides solidàries de brossa a les platges
de les Cases i Alcanar Platja, amb els
objectius de contribuir a netejar-les i
de crear consciència sobre la problemàtica dels residus contaminants.
Jordi Bort, regidor de Medi Ambient,
en feia una valoració molt positiva:
“Estem molt contents de com han

anat les jornades. La participació
i les xifres són contundents: a les

Cases hi van participar més de 150

des del càmping Cases fins a la
platges de la Martinenca, Maricel i
Montsià Mar prop de 40 bosses i al
voltant de 1800 kg de brossa”, afig.
Les jornades van tenir lloc els trescaps de setmana posteriors al temporal i van transcórrer amb normalitat,
complint els horaris previstos. “Hi va
haver molta flexibilitat en la participació i, fins i tot, hi va haver grups
de voluntaris que es van organitzar
pel seu compte”, destaca Bort.
“Això demostra la solidaritat, coherència

i

responsabilitat

dels

nostres veïns i veïnes. Cadascú ha
aportat el temps que podia. És un
clar exemple de la fortalesa que tenim perquè som un poble que ens
aixequem tants cops com face falta”, manifesta l’alcalde.

persones, amb més de 100 bosses

Bort va agrair la participació “a totes

de brossa, majoritàriament plàs-

que “hem fet una inversió de futur”

de brossa i al voltant de tres tones

.

les persones i famílies”, tot indicant

Anunci sobre la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal
de definició de la divisió poligonal en l’àmbit anomenat Montecarlo
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 28

gran tiratge a Catalunya i en un altre

de novembre de 2019, va aprovar ini-

d’àmbit local. Durant el dit període,

cialment el projecte de modificació del

l’expedient quedarà a disposició de

Pla d’ordenació urbanística municipal

qualsevol persona que vulga exami-

de definició de la divisió poligonal en

nar-lo i presentar-hi les al·legacions

l’àmbit anomenat Montecarlo, d’Alca-

que estime pertinents.

nar Platja, al terme municipal d’Alcanar.

Alhora, se suspèn la tramitació dels

S’obri un període d’informació públi-

plans urbanístics derivats i dels pro-

ca de trenta dies, mitjançant l’expo-

jectes de gestió urbanística i d’urba-

sició del projecte a la seu electrònica

nització, així com l’atorgament de lli-

de l’Ajuntament (www.alcanar.cat) i

cències de parcel·lació, agrupació o

un anunci en el Diari Oficial de la Ge-

segregació, i d’edificació. La durada

neralitat de Catalunya, en un diari de

de la suspensió és d’un any. Les àrees
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afectades per la suspensió són els terrenys que configuren la Urbanització
Montecarlo, d’Alcanar Platja. Aquesta
suspensió es publica conjuntament
amb l’aprovació inicial. L’acord de
suspensió de tramitacions i llicències
es publica de conformitat amb el que
estableix l’article 73.3 del text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Simultàniament a aquest període d’informació pública, es dona audiència
als ajuntaments l’àmbit territorial dels
quals limita amb el d’Alcanar

.

Acció de govern
Ja tenim els projectes guanyadors dels
pressupostos participatius
El 17 de desembre es van fer públics

El projecte de la pista multiesportiva a Al-

A les Cases, els diferents projectes han

per Alcanar Ràdio els resultats dels

canar naix de les propostes del teixit asso-

obtingut la següent puntuació: arranja-

pressupostos participatius d’enguany. Els

ciatiu del municipi i proporcionarà un nou

ment del parc infantil de la plaça de Mercè

projectes més votats han estat la pista

equipament esportiu per a exteriors on es

Rodoreda (52 vots); instal·lació d’un parc

multiesportiva a Alcanar i l’arranjament del

podran practicar diferents modalitats es-

caní (21 vots); condicionament i millora de

parc infantil de la plaça de Mercè Rodore-

portives. L’actuació a la plaça de Mercè

la zona del parc de patinatge (12 vots);

da a les Cases. S’han emès 379 vots, 288

Rodoreda de les Cases és una proposta

creació d’una pista de pàdel (4 vots); ses-

dels quals s’han arreplegat a Alcanar i els

de l’AMPA de l’Escola Marjal que con-

sions mensuals de cinema familiar (1 vot);

91 restants a les Cases. La participació

sisteix en la renovació dels jocs infantils

instal·lació d’una pista de cal·listènia (1

ha estat similar a la dels altres anys.

i l’arranjament del paviment per a garantir

vot). Així mateix, hi ha hagut 1 vot nul.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar i impulsor

la seguretat dels més menuts. A més, es

La campanya de pressupostos participa-

d’aquesta iniciativa l’anterior mandat, ha fet

renovarà i s’ampliarà el mobiliari urbà.

una valoració positiva de la campanya per-

Les actuacions més votades a Alcanar,

a Alcanar Platja. L’equip de govern i les

per ordre, han estat les següents: instal·

associacions de veïns tenen reunions de

lació d’una pista multiesportiva (76 vots);

treball al llarg de l’any per tal de copsar

sessions de cine familiar (61 vots); instal·

les necessitats específiques d’aques-

lació d’un parc caní (57 vots); instal·lació

ta part del municipi i portar-les a terme.

d’un rocòdrom (39 vots); instal·lació d’un

Fruit d’aquestes converses, l’Ajuntament

punt d’abastament de vehicles elèctrics

du a terme actuacions a la zona. Recent-

(21 vots); actuacions de millora i nous

ment s’han reasfaltat alguns carrers i

equipaments al Casal Jove (18 vots);

s’han fet millores en l’enllumenat públic,

instal·lació d’una pista de cal·listènia (13

substituint lluminàries velles per altres de

vots). També hi ha hagut 3 vots nuls.

noves de tipus led

què “permet escoltar la veu de la ciutadania” i ha afegit que, “seguirem donant

eines a la ciutadania per a fer-la partícip
de l’acció de govern”. La regidora de Par-

ticipació Ciutadana, Meritxell Ulldemolins,
ha fet un “agraïment a totes les persones
participants” i ha anunciat que “per a l’any

vinent està previst implementar una pla-

taforma digital de votació amb l’objectiu
d’apropar el vot a les persones”.

tius també inclou píndoles participatives

.

El camió netejacontenidors ja
ha entrat en funcionament
torze vegades a l’any: “Es farà una ve-

Tots els mitjans i equipaments previstos
al nou contracte de gestió de residus de
l’Ajuntament d’Alcanar i el Consorci de

gada al mes, i dues als mesos de juliol i agost. D’aquesta manera evitarem

olors i molèsties, i també aconseguirem

de brossa als municipis del Montsià i el Baix
Ebre (llevat de Deltebre i Tortosa). D’aquesta manera, s’aconsegueix l’homogeneïtzació dels serveis i una economia d’escala

Polítiques Ambientals de les Terres de

un manteniment més acurat”.

l’Ebre (COPATE) ja estan operatius. De fet,

Ja ha finalitzat la fase de renovació dels con-

d’optimitzar logístiques de recollida.

aquesta setmana ja circula per Alcanar el

tenidors a tot el municipi i, per tant, el nou sis-

furgó dotat amb hidronetejador per a les

tema ja comença a funcionar amb normalitat.

Després de les inversions fetes pels muni-

neteges externes de les illes de contenidors, i les caixes rentacontenidors amb
espalmadors per a la neteja automatitzada
i integral, de dins i de fora.
Jordi Bort, regidor de Medi Ambient, ex-

“El nou sistema s’ha anat implementant

gradualment, tal com hem informat als veïns i veïnes a través dels diferents processos

participatius. De moment el resultat és satisfactori, però encara és prompte per a

plica que aquest camió netejarà les illes

fer avaluacions”, afig Bort.

i els contenidors del terme municipal ca-

El COPATE gestiona el servei de recollida

pel fet de compartir vehicles i equipaments i

cipis amb el nou contracte, ara es disposa
de camions recol·lectors nous de recollida
superior i bilateral, de furgons i furgonetes
elèctriques per al servei de repàs de la recollida, de vehicles per a la recollida de vo-

.

luminosos i manteniment de contenidors, i
d’altres equips auxiliars per a les transferències de la fracció resta i la selectiva
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Ivette Fibla: “Està previst que les obres de l’auditori
acaben el primer trimestre de 2021”
El 28 de gener es va fer una visita
d’obres a l’auditori municipal d’Alcanar, que des del juny s’ha sotmès
a una reforma integral. Aquesta actuació és prioritària per a l›equip de
govern i dotarà Alcanar d’un equipament de primer ordre.

per a articular un calendari cultural

llarga albergarà la sala (plató escènic,

teixit associatiu del municipi ens ha

curta hi haurà la zona de serveis.

i cobrir les necessitats que l’ampli

fet arribar a través dels processos
participatius”, detallava Joan Roig,
alcalde d’Alcanar.
La superfície útil total del nou Auditori

En la visita hi van participar membres

José Antonio Valls serà de 1.521,52

de l’equip de govern i de l’empresa

metres quadrats, amb un escenari de

constructora, i també periodistes de

16 per 8 metres i una sala amb capa-

diferents mitjans de comunicació. “A
l’Alcanar del futur un dels pilars fo-

namentals ha de ser la cultura. Necessitem un auditori d’excel·lència
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citat per a 402 butaques. L’equipament tindrà forma de L i s’està aixecant al mateix seti on hi havia l’antic
auditori i a un edifici annex. La part

platea i amfiteatre), mentre que a la
A hores d’ara, els treballs es troben

en la fase d’estructura. Ramon German, del despatx M6 Arquitectura,
explicava que estan fent “els murs

de formigó que conformaran tota la

caixa de l’auditori i que s’elevaran
fins a dèsset metres d’alçada”.

L’actuació té un pressupost de 2,3
milions d’euros. Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme, manifestava que “una

Acció de govern
part es finançarà amb tres subvencions consecutives de les anualitats 2017,
2018 i 2019 del Pla d’acció municipal
(PAM) de la Diputació de Tarragona”.
D’aquesta manera, “l’auditori rebrà un total de 521.000 euros del PAM. La resta de
l’obra, la part més important, es finançarà a través de l’aportació municipal”.

Si no hi ha cap contratemps,
està previst que els treballs
acaben el primer trimestre
del 2021. Amb la singularitat i
complexitat que és un
edifici entre mitgeres
En l’actualitat, les obres es troben en un
20% d’execució. “Si no hi ha cap contratemps, està previst que els treballs acaben el primer trimestre del 2021. Amb la
singularitat i complexitat que és un edifici entre mitgeres i, per tant, s’han de
respectar els veïns i executar els treballs
amb molta precaució”, recalcava Fibla.
La construcció del nou edifici va a càrrec
de la Unió Temporal d’Empreses Construïm
l’Auditori d’Alcanar, que s’ha compromès a
executar totes les millores que figuraven al
plec de condicions administratives de contractació sense cap cost addicional per a
l’Ajuntament. “L’edifici estarà dissenyat
i executat per empreses i persones del
territori. Estem entusiasmats per veure
l’auditori acabat”, concloïa l’alcalde

.

A l’Alcanar del futur un dels pilars fonamentals ha de ser la cultura.
Necessitem un auditori d’excel·lència per a articular un calendari cultural
i cobrir les necessitats que l’ampli teixit associatiu del municipi ens
ha fet arribar a través dels processos participatius
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VII Jornades Gastronòmiques de la
Galera, del 7 de febrer a l’1 de març
El nostre municipi, l’Ametlla de Mar,
l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita
s’uneixen, un any més, per a oferir
als seus restaurants exquisits menús
gastronòmics que tenen com a protagonista la galera, producte local, de
qualitat, típic de la mar de l’Ebre.
Quinze restaurants de les Cases i Alcanar Platja han preparat un seguit de deliciosos menús, maridats amb vins de
la DO Terra Alta. Els comensals podran
tastar des dels plats més tradicionals,
com l’arròs o l’estofat de galeres, fins
a altres propostes més innovadores en
què aquest crustaci tan característic de
les nostres costes es combina amb sabors i textures peculiars per a captivar
els paladars més exigents.
“Després del temporal, hem de
reivindicar més que mai la nostra
cuina. Esperem que els visitants
gaudisquen d’estes jornades amb
segell propi i que tinguen el gust de
tastar la galera, un crustaci saludable, ric en vitamines i proteïnes, i
molt polifacètic a la cuina”, explica
Jordi Monfort, regidor de Turisme.
Durant gairebé un mes, del 7 de febrer a l’1 de març, El Nàutic de les
Cases, Can Manel, Casa Ramon, La
Marinada, Les Barques, l’Hotel Tancat de Codorniu, l’Hotel Carles III, Les
Palmeres, La Mar, Lo Pouet, Bitácora,
Casa Lupe, El Faro, Mesón del Mar i
Serramar oferiran el menú de la galera. Els preus oscil·len entre els 28
i els 40 euros i, a més, el Tancat de
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Codorniu i l’Hotel Carles III ofereixen
un paquet més ampli que combina
allotjament i menú.

Després del temporal, hem
de reivindicar més que mai la
nostra cuina. Esperem que els
visitants gaudisquen d’estes
jornades amb segell propi i
que tinguen el gust de tastar la
galera, un crustaci saludable,
ric en vitamines i proteïnes, i
molt polifacètic a la cuina
Concurs fotogràfic
Enguany també es farà el concurs de
fotografies a Instagram. Així, els participants en les Jornades podran prendre imatges dels plats que tasten i publicar-les en aquesta xarxa social amb
les etiquetes #jornadesgalera i #terresdelebre, a més de geolocalitzar el
restaurant on dinen. El premi del concurs consistirà en un menú de degustació per a dues persones a qualsevol
dels restaurants adherits a les Jornades. Tota la informació està disponible
al web de les Jornades.
Viles Marineres
La setena edició de les Jornades
Gastronòmiques de la Galera referma
el projecte Viles Marineres, que, impulsat pel Patronat de Turisme de la
Diputació a les Terres de l’Ebre, pro-

mociona conjuntament aquests quatre municipis pesquers.
De fet, a finals de 2019, les Cases d’Alcanar va obtenir el distintiu de Viles Marineres que atorga la Generalitat i que,
segons Monfort, “permetrà reforçar
el posicionament del municipi com
a destinació de turisme de qualitat”.
La nova marca s’adreça a les poblacions litorals que conserven viva la
cultura lligada a la mar. Els municipis acreditats, entre els quals també
s’inclouen Sant Carles de la Ràpita i
l’Ametlla de Mar, tenen una forta personalitat, marcada per aspectes com
ara el caràcter historicocultural, gastronòmic o paisatgístic, o per la promoció d’esdeveniments al voltant de
la relació entre l’home i la mar.

Acció de govern
Els balls, la música i els colors dels mantons tornen
a fer brillar la Festa de Sant Antoni d’Alcanar
El cap de setmana del 25 i 26 de gener es va celebrar una nova edició de la
Festa de Sant Antoni a Alcanar, organitzada conjuntament entre el consistori i la Comissió de Sant Antoni. Les
balladores van lluir faldetes i vistosos
mantons de Manila, i el monyo ben fet,
amb la pataca i els clavells típics, mentre que els balladors van tornar a portar
el vestit de mudar dels antics pagesos
canareus, faixa i mocador al cap.
Enguany la pluja va fer acte de presència, però això no va impedir que més
de 450 balladors i balladores, dividits
en tres grups, ballessen en diferents
escenaris la tradicional jota vella,
coneguda popularment com lo ball de

nostre agraïment a tots i totes”, afig
Jordi Cervera, regidor de Tradicions.
Per la seua banda, Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, explica que “Sant Antoni és
una festa participativa, inclusiva i que
pot tenir més de 150 anys d’història”
i recorda que “està inscrita en el Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya”. Aquest reconeixement posa en
valor el patrimoni immaterial d’Alcanar,
“el treball meticulós de la Comissió
de Sant Antoni i l’alta participació que
té aquesta tradició”, recalca el batle.
La Festa de Sant Antoni inclou actes
molt variats, com els balls, la cercavila,
la missa i la processó en honor de sant

Sant Antoni, i també la jota nova, amb

Antoni, la benedicció dels animals, el

acompanyament de la Banda Munici-

popular sorteig del mantó i la faixa, i

pal de Música d’Alcanar i l’Agrupació
Musical Canareva.
Núria Balada, membre de la Comissió
de Sant Antoni, en fa un balanç posi-

tiu: “Enguany és el segon any que
hem incorporat la jota nova i sem-

bla que l’acceptació per part dels
balladors i balladores és bona”. La

jota nova està inspirada en la dansa
original que es ballava a Alcanar fa
més de cent anys. “A més, la implicació de tothom és excel·lent. De fet,

l’any vinent tenim previst fer assajos

també els dissabtes perquè les per-

la cursa de cintes i la trencada d’olles.
Un dels actes més emotius de la festa
és la tradicional Despertada, en honor
del sant, una tradició que es remunta,
si més no, al segle XVIII. Diumenge, a
les quatre de la matinada, els membres de la Rondalla Verge del Remei
i del Cor Iúbilo van cantar cançons
tradicionals en els encreuaments de
diversos carrers d’Alcanar fins a trenc
d’alba. Aquest costum antigament era
habitual en celebracions religioses
d’aquest gènere.

sones que viuen a fora del municipi

Enguany, com a novetat, l’àpat que es

ens ho han demanat”, detalla Balada.

va celebrar diumenge a la nit per a tots

“Un any més els balladors i balla-

els balladors i balladores, després del

ma per aquesta festa centenària.

a persones celíaques o amb alguna

menuts s’han pres el ball molt se-

tal que tothom pogués participar-hi i

dores han demostrat la seua esti-

ball, va incorporar aliments aptes per

Fins i tot els xiquets i xiquetes més

al·lèrgia o intolerància alimentària, per

riosament. Volem fer-los arribar el

gaudir de la festa

Fotos: Àlex Espuny

.
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Alcanar aconsegueix
més de 5.000 euros
per a La Marató de TV3
Alcanar ha demostrat, una vegada més, la seua solidaritat amb La Marató

tats per tal d’organitzar el calendari. “El teixit associatiu va tenir

de TV3, que enguany se centrava en les malalties minoritàries. En total,

una participació molt activa en l’organització i en les activitats;

s’han arreplegat 5.317,41 euros, que ja han estat donats a l’organització.

també va haver-hi entitats i associacions que, a més, van fer do-

La regidora d’Afers Socials i Famílies, Maribel Ramon, ha qualificat

natius en metàl·lic”, afig Ramon.

la xifra aconseguida d’històrica, ja que mai abans s’havia passat

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, també es mostra molt satisfet pel resul-

dels 4.000 euros: “Em sento molt orgullosa; som un poble solidari, ha quedat demostrat. Joves, grans i menuts s’han mobilitzat, siga organitzant, participant o col·laborant econòmicament
per una causa solidària”.

tat: “Vull donar les gràcies a tot el poble, a tots els veïns d’Alcanar i les Cases que han fet possible aquesta xifra: gràcies per la
vostra assistència, per les aportacions i donacions, per la vostra
col·laboració i participació”.

Maribel Ramon agraeix a les 36 entitats i associacions culturals,
esportives, socials, etc., la seua participació en les activitats organitzades, així com els donatius fets. A Alcanar es van fer dèsset
activitats diferents, i a les Cases, sis, sobretot durant els dos caps
de setmana ans de Nadal.

Al web de La Marató, però, s’indica que la xifra recaptada a Alcanar
és de 3.849,41 euros. Això és degut al fet que hi ha algunes entitats
que han fet l’ingrés directament al compte de La Marató i, per tant, la

.

xifra total del municipi és de 5.317,41 euros. “Una vegada més, vull
dir-vos que estic orgullosíssima de la meva gent, i mil gràcies a

La Regidoria va fer una reunió prèvia de coordinació amb les enti-

tothom per haver-ho fet possible”, conclou la regidora

102 jóvens d’Alcanar es beneficiaran de beques
de transport per a fer els estudis postobligatoris
L’Ajuntament d’Alcanar ha resolt la convo-

contribuir a fer que els més jóvens i les

a l’adquisició dels llibres escolars del

catòria de beques per al transport per es-

seues famílies puguen fer realitat allò

curs 2019-2020, fruit de la resolució de

tudis postobligatoris 2018-2019 destinades

que desitgen en l’àmbit acadèmic”.

la convocatòria anual d’aquestes ajudes

a estudiants empadronats al municipi. En-

Les persones que poden ser beneficiàri-

econòmiques a les famílies, que inclou

es dels ajuts han d’estar empadronades

una partida de 10.000 euros.

i residir al terme municipal d’Alcanar du-

L’alumnat matriculat a l’Escola Marjal no

rant els cinc anys anteriors, tenir setze

ajut, que té una partida de 10.000 euros.

serà beneficiari d’aquest ajut perquè no fa

anys o més i estar matriculades en bat-

servir llibres, ja que aprenen amb material

Maribel Ramon, regidora d’Educació, valora

xillerat artístic, cicles formatius de grau

pedagògic amanit pel professorat del cen-

molt positivament la quarta edició de la con-

mitjà o superior, estudis universitaris en

tre, que és objecte d’una altra subvenció.

vocatòria: “Cada any hi ha més sol·lici-

el marc de l’Espai Europeu d’Educació Su-

tuds d’estudiants. Això ens indica que el

perior o estudis universitaris oficials an-

jovent del municipi continua formant-se

teriors. Així mateix, han d’haver aprovat

després dels estudis obligatoris per a

un 60% dels crèdits matriculats en el curs

construir el seu projecte professional,

per al qual se sol·licita la beca.

la qual cosa és una bona notícia”.

Ajuts per a llibres i llars d’infants

xiquetes, empadronats al municipi i amb

Per la seua banda, Joan Roig, alcalde d’Al-

351 xiquets i xiquetes de l’Escola Joan

edats compreses entre 0 i 3 anys, els be-

canar, indica que “continuarem apostant

Baptista Serra i l’Institut Sòl de Riu em-

neficiaris de l’ajut per a assistir a la llar

i reforçant aquestes beques per tal de

padronats a Alcanar rebran un ajut per

d’infants La Vila dels Xiquets

guany un total de 102 persones que durant
el curs passat van fer els estudis superiors
fora del municipi es beneficiaran d’aquest
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D’altra banda, també s’ha resolt la convocatòria d’ajuts per assistència a la llar
d’infants d’Alcanar durant el curs 20182019. En aquest cas, la partida incloïa 41.000 euros i han estat 51 xiquets i

.

Acció de govern
Liquidació Quinquennals 2019
DESPESES

TOTAL IVA INCLÒS
TOTAL IVA INCLÒS

LICITACIÓ ORQUESTRES I CARPA

SERVEIS SANITARIS I SEGURETAT

88.698,79 €

LICITACIÓ ALTRES CONCERTS I ESPECTACLES
ALFRED GARCIA

PLA SEGURETAT CARPA		

2.032,80 €

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

4.330,60 €

SERVEIS MÈDICS I TRANSPOR SANITARI

6.630,12 €

12.993,52 €

ORQUESTRA SEVES CRASHERS

PUBLICITAT I PROMOCIÓ

ELS PETS
LA BANDA DEL COCHE ROJO
LLOLL

33.517,00 €
ALTRES ACTUACIONS
CONCERT IN TOUR - KAMBRASS QUINTET

CAMPANYES DE PROMOCIÓ

6.245,00 €

PUBLICITAT			

5.224,21 €

ENREGISTRAMENTS		

2.400,00 €

13.869,21 €

726,00 €

REGGAE PER XICS 		

6.231,50 €

TEATRE INFANTIL “LA PRINCESA EN TEXANS”

966,40 €

BALLACLOWN 				

556,60 €

BALLADES DE SARDANES			

750,00 €

DJ (02/10/2019), REMENBOW (04/10/2019), FESTA
ELECTRÒNICA (12/10/2019), FESTA JOVE (13/10/2019)

TOTAL DESPESES

225.444,19 €

INGRESSOS

7.993,26 €
TONI RICO DJ			

VENDA TIQUETS ARRÒS		

1.037,80 €

18.261,56 €
DESPESES EQUIPAMENT I SERVEIS CONCERTS
LLOGUER DE MATERIALS			

4.114,00 €

ALTRES SERVEIS PERSONAL

3.509,00 €

ASSEGURANCES			

2.217,00 €

ALTRES DESPESES

1.602,77 €

VENDA DE PROGRAMES FESTES QUINQUENNALS
					
VENDA ENTRADES REGGAE PER A XICS
VENDA ENTRADES CONCERTS *		

11.442,77 €

CARRERS 			

0,00 €
3.078,00 €

VENDA MERXANDATGE A COMERÇOS

8.274,05 €

16.027,05 €
7.545,00 €

ALTRES DESPESES
PIROMUSICAL + FOCS BENVINGUDA ALCANAR I LES
SONORITZACIÓ PIROMUSICAL

1.730,00 €

4.500,00 €

TOTAL INGRESSOS

12.045,00 €

CASES				

2.020,00 €

VENDA DIRECTA DE MERXANDATGE

ENGALANAT DE CARRERS I ALTARS
ALTARS 				

925,00 €

13.068,00 €

(*)

16.027,05 €

La venda d’entrades dels diferents concerts i espectacles

licitats va anar a càrrec de l’empresa adjudicatària dels mateixos.

2.420,00 €

OBSEQUIS MERXANDATGE ACTES DIVERSOS 1.076,71 €
OBSEQUIS MERXANDATGE PROTOCOL

899,66 €

COST VENDES MERXANDATGE		

4.175,06 €

PUNTS LILA			

2.335,30 €

SGAE				

2.326,32 €

ALTRES DESPESES		

8.315,29 €

TOTAL DESPESES			
TOTAL INGRESSOS		
BALANÇ FESTES QUINQUENNALS 2019

225.444,19 €
16.027,05 €
-209.417,14 €

34.616,34 €
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PLOU SOBRE MULLAT
Què passa amb els ajuts pels aiguats del 2018???... És la pregunta
que se’m fa gairebé cada dia pel poble... És la pregunta que es fa
la gent del nostre municipi i la dels 27 municipis de les Terres de
l’Ebre afectats per aquells aiguats!... La resposta és molt simple, els
6.904.279,62€, que el govern espanyol va atorgar, estan retinguts a
la Generalitat de Catalunya des del 17 de desembre del 2019.
Als que estan dient que fa dos anys i no hem vist un euro, dir-los
que en primer lloc, Alcanar, ja ha rebut ajuts per aquests aiguats
a la platja de Sòl de Riu, i per la DANA del setembre del 2019 a la
platja de Les Cases fins a Cemex per un valor de quasi 300.000
euros en les dos actuacions i que gràcies a això, els aiguats del
passat gener no van generar més mal a aquestes platges. Quant
als 4.282.926,44€ que ens corresponen al nostre municipi atorgats
per l’Estat Espanyol, corresponents al 50% dels danys declarats,
recalco també que és el màxim que es dóna per aquestes ajudes,
o sigue que perfectament hagués pogut ser un 20, un 30 o un
40%..., seguim a l’espera, ja que com ja he dit, estan retinguts a
la Generalitat de Catalunya fa més d’un mes, per tant, no fa dos
anys i no hem vist un euro!, d’on no hem vist un euro, ciutadans i
ciutadanes, és de Catalunya i damunt encara ens retenen els que
ens ha donat el govern espanyol de Pedro Sánchez.
Per si no n’hi hagués prou, plou sobre mullat... Ara que passarà
amb els danys de les pluges d’aquest gener??... Doncs que
l’Estat Espanyol ja està treballant a les nostres terres i els ajuts
no ens faltaran, però des de Catalunya, la història es repeteix,
sí que van venir a fer-se les fotos corresponents, però en lloc
d’ajudar, em desperto l’altre matí amb la gran notícia: Les
Terres de l’Ebre i Lleida, castigades als pressupostos de la
Generalitat!! Les partides que contemplen els nous comptes
mantenen les retallades del 80% aplicades el 2010, i en el cas
de Les Terres de l’Ebre, baixa un 5% respecte al 2017!... En
resum, sí que plou sobre mullat sí, damunt de què no comptem
per a res, no solten ni un euro, es queden amb els que ens
ajuda l’Estat, i a sobre, ens resten dels seus pressupostos...

Vas fer gran el turisme municipal i gràcies a la teva devoció per
la nostra estimada Verge del Remei, la qual t’haurà acollit al seu
costat, vas saber declarar les estimades festes quinquennals
com a -festes d’interès nacional-. Vas estimar l’esport local des
de la teva infància fins a l’últim moment i també com a regidor
d’esports, entre d’altres moltes fites, vas dotar al camp municipal
de La Fanecada de l’esperada gespa artificial. La pagesia també
ha estat una de les teves grans passions i de les accions com
a regidor d’agricultura en podríem parlar hores i hores, però no
ens desviem del tema. Com apuntàvem abans, Pepe, ens has
deixat sense avisar però, gràcies al teu llegat sempre estaràs entre
nosaltres, la teva estimada família sempre serà la nostra família,
fins que un dia ens retrobarem tots, i càmera al coll i micro a la mà
tornarem a retransmetre el curs de la història del nostre municipi!
Moltes gràcies per tot, allí on siguis continua estimant
ALCANAR com fins ara.
Voldríem fer una menció especial i donar-li la més sincera
felicitació a l’ANDREA QUERALT LANGE per l’èxit obtingut en
la producció de la pel·lícula ‘O que ardé’, i que recentment ha
estat guardonada amb dos Goyes, i dos premis Gaudi.
I desitjar-li un futur carregat d’èxits. Desperta’t, al passat Ple
de la corporació vam demanar, que per part del consistori, li
fes arribar un reconeixement com el que es mereix, ja que això
també és cultura, i també porta el nom d’Alcanar per tot arreu.
Del tema dels aiguats des de Desperta’t compartim les paraules
de l’alcalde, als mitjans de comunicació, però no ho entenem
massa. Diem que no ho entenem massa quant tenim a tota la
plana major en llocs rellevants de la Generalitat: PRESI. DEL
CONSELL COMARCAL Joan Roig ERC. PRESIDENTS D’ALTRES
CONSELLS. ERC. PRESI. DEL CONSORCI TTEE . Joan Alginet.
ERC, DESENVOL. ECONOMIC Alfons Montserrat ERC. PRESI. DE
LA DIPUTACIÓ Adam Tomàs, ERC. Desperta’t, com sempre restem
a disposició dels veïns i veïnes afectats i del conjunt de la ciutadania, i
de l’equip de govern. En aquesta línia demanem la creació immediata
d’una taula d’emergència climàtica amb la participació de tots els
sectors del municipi, per estudiar i planificar solucions a les diferents
incidències que està provocant la climatologia al nostre poble.

Ara és quan recordo, quan intentaven convencem de què la
independència de Catalunya era el millor que ens podia passar als
catalans i catalanes... Em perdonareu, però cada dia tinc més clar
que estic al lloc on he d’estar, al costat de la gent del meu poble, i
amb el partit que es preocupa de veritat per la gent de peu.
Un mes de gener de dol per Alcanar
Aquest ha estat un mes trist per al poble d’Alcanar i el conjunt del
territori. Tristor per la mort d’una gran persona que ens ha deixat
sense avisar i de forma ràpida. Ell és el nostre company Josep
Bort, més conegut com Pepe Mona. Una persona estimada per
tothom i amb un somriure sempre a la cara. Massa jove per morir,
igual que altres persones ens han deixat els últims anys i que tots
recordem amb amor. “ DEP Josep Bort.”
Aquesta vegada utilitzarem l’oportunitat que ens brinda aquest
mitjà de comunicació per recordar a l’amic Pepe. Ens has deixat
sense avisar però, amb un llegat envejable del qual n’han gaudit, en
gaudeixen i de ben segur en gaudiran moltes generacions de canareus,
canareves, casencs i casenques. Amb el teu -jardí vora el mar.
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Aquest mes de gener també ens obre la porta al nou any i també
a un nou exercici pressupostari per al nostre Ajuntament. Un
pressupost que ha de dibuixar i reflectir propostes necessàries
per al dia a dia i també per al futur més immediat del nostre
municipi. Un cop més el nostre grup municipal ha fet arribar
diverses propostes a l’equip de govern amb la intenció

Els grups municipals opinen
d’incloure’s al pressupost municipal d’aquest any i també
propostes per a futurs exercicis.
Aquestes propostes són extretes del nostre programa electoral
amb el que ens vàrem presentar aquestes eleccions i que hem
volgut compartir amb l’equip de govern amb la finalitat de que es
puguin portar a terme pel bé del conjunt del nostre municipi. Hem
presentat propostes realistes, necessàries i complementàries al
treball fet durant aquests últims anys i pensant sempre amb el
benestar dels ciutadans dels diferents nuclis del municipi.
Pensem que aquesta és la manera de treballar, compartint les
propostes i treballant conjuntament projectes de futur, sigui des
del govern o des de l’oposició . Poder parlar-ne, mostrar les
diferències i els punts d’acord, enriqueix l’acció de govern.

estarem disposats a parlar sobre aquelles propostes que vulguen
dur a terme per fer-les millor per a totes i, així mateix, esperem
que la seua voluntat de treball municipal els condueixe a fer el
mateix amb les nostres. La CUP d’Alcanar - Les Cases continuarà
treballant pel poble, com sempre ha fet, des de l’oposició a nivell
institucional i al carrer formant part de la ciutadania.
AL de la CUP Alcanar – les Cases
Alcanar i les Cases, el Sénia. Països Catalans Febrer de 2020

Seguirem aportant propostes que milloren el nostre municipi i
expressarem el nostre desacord en les accions i projectes que
creguem que no són adequats.
Junts per Alcanar , Les Cases i Alcanar Platja

Lluitarem per les subvencions pels aiguats del 2018

Resposta al govern
Després de la situació generada durant el passat ple municipal
del 30 de gener, en què l’alcalde d’Alcanar, durant el debat d’una
moció va estendre la mà a la CUP per tal d’entrar a formar part
del govern municipal, l’AL de la CUP d’Alcanar - Les Cases
exposa el següent:
- Primer, els resultats electorals del passat mes de maig van
deixar ben clara la voluntat ciutadana: ERC governa amb majoria
absoluta, i per tant, no necessita el recolzament de cap altra
formació política per desenvolupar el seu programa de govern.
- Segon, la relació municipal entre ERC i la CUP no ha estat fluïda
en cap cas, ni durant la legislatura anterior, ni durant la darrera
duríssima campanya electoral que vam patir, ni tampoc ho està sent
durant esta legislatura. Així, doncs, entenem que des d’aquesta
desconfiança és impossible construir cap govern de coalició. Abans
caldria construir molts camins entre les nostres opcions polítiques.
- Tercer, des de la nostra posició política a l’oposició estem duent
a terme una tasca important de feina no només en fiscalitzar
l’acció de govern, sinó en la proposició activa que s’ha concretat
en diferents mocions d’àmbit internacional, nacional i local. En
este darrer àmbit n’hem presentat catorze i només cinc han estat
votades a favor per part de l’equip de govern (algunes d’elles
de poc contingut polític i algunes encara no s’han materialitzat
en la seua totalitat) denotant que els nostres projectes polítics
convergeixen ben poc. Exemple en són la creació d’un protocol
contra les agressions masclistes als espais d’oci al municipi,
la redacció d’un nou ROM, la millora dels pressupostos
participatius, i, just al darrer ple, la fiscalització per part de tots
els grups municipals i la ciutadania del nou projecte del Polígon
Industrial de la Martinenca.
- Quart, entenem, que romandre a l’oposició és una mostra de
vitalitat democràtica en un sistema de representació electoral
com l’actual. És una eina indispensable per mostrar la diversitat
que conforma el nostre municipi. Com ja bé sap l’equip de govern,

L’octubre del 2018, Alcanar va sofrir un episodi de pluges com pocs
es recorden, amb acumulacions que van sobrepassar la capacitat
de les infraestructures existents. Malgrat el pas del temps, els seus
efectes encara són ben visibles. Explotacions i infraestructures
agrícoles, equipaments i camins es van endur la pitjor part.
Les tasques de reparació d’aquestes afectacions, així com
les mesures preventives per intentar minimitzar els efectes
d’episodis similars en el futur es van quantificar en prop de 8,5
MEUR. La memòria tècnica d’aquestes actuacions, redactada
pels Serveis Tècnics municipals, es va traslladar als governs de
la Generalitat, l’Estat i la Diputació de Tarragona, amb l’objectiu
de posar en relleu la magnitud dels danys i la necessitat de rebre
el seu suport per a poder restablir una infraestructura, com és la
xarxa de camins, bàsica per a un municipi agrícola.
El novembre del 2019, a través d’una trucada telefònica del
subdelegat del Govern, l’Estat Espanyol anuncia ajuts a Alcanar
per valor de 4.282.926,44 euros. Un import que es correspon
al 50% dels costos de les actuacions previstes en la memòria
tècnica elaborada pels Serveis Tècnics municipals.
El 3 de febrer del 2020 es publica l’ordre del Departament de
Presidència de la Generalitat, que fa referència a la subscripció
d’un conveni entre l’Administració General i la Generalitat, que, al
mateix temps, atorga la gestió dels ajuts a la institució catalana.
En el punt 12.1 d’aquesta ordre hi figuren les ordres d’execució i
justificació dels ajuts que, segons el document, hauran de quedar
finalitzades en un termini màxim de 18 mesos a comptar des de la
data de pagament de la subvenció.
És evident que el nostre poble no té els mitjans tècnics ni
econòmics per a fer front a aquestes actuacions en un termini
de temps tan curt. De fet, aquesta realitat va ser transmesa a la
Generalitat, mesos abans que es publiqués l’ordre.
Alcanar podria perdre gran part dels 4 milions d’euros de la
subvenció, per una mala gestió de Presidència. Redactar unes
bases d’ajuts per catàstrofe natural, després d’un any i quatre mesos
dels aiguats i d’esquena al nostre municipi, és una irresponsabilitat.
Per aquest motiu, cridem a formar un front comú de tots els
municipis afectats per aquesta situació inadmissible. Utilitzarem
totes les eines al nostre abast per a que ni un sol euro dels ajuts
corresponents al nostre poble marxen fora del terme municipal.
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La VII Gala Esportiva posa en valor el talent esportiu canareu
La gran família esportiva del municipi es va reunir de nou, el 28 de

desembre de 2019, per a celebrar la
VII Gala Esportiva Canareva i Casenca. L’acte, que va reunir més de

400 persones, és un reconeixement

per part de l’Ajuntament a tot el
que representa l’esport canareu i
casenc

Durant la Gala es van fer catorze reconeixements a entitats i dotze mencions especials, i es van atorgar quatre premis especials.
La jugadora de bàsquet internacional
Aida Castell va ser elegida millor esportista del 2019 (vegeu l’entrevista

Josep Sancho es va emportar el pre-

fa; la culturista Rosana Sancho Sanz,

mi a la trajectòria esportiva per la

i l’equip Veterans Alcanar.

pràctica del tir al plat, ja que any rere

Durant l’acte, el regidor d’Esports,

any acumula guardons, com el de
campió de Catalunya 2019 de pistola
de 9 mil·límetres.
L’esdeveniment esportiu més relle-

Jordi Bort, va fer una “valoració molt

positiva de la gala”, tot destacant-ne
la participació. Bort també va animar
“els esportistes a treballar pel 2020,

vant del 2019 a Alcanar fou la Pujada

que es presenta apassionant”

al Mirador, una activitat que va nàixer

I ja en la cloenda, Joan Roig, alcal-

el 1974 i que enguany ha celebrat la
21a edició.
Les mencions especials han estat per
als 30 anys del bàdminton; per a Aitor Pla, del Moto Esport Club Alcanar;
Hèctor Pla, del Moto Esport Club Alcanar; el pilot Jordi Antonio Sancho;

de d’Alcanar, va recordar que la gala
és un reconeixement institucional als
esportistes, però també a totes les
persones que hi ha darrere, sobretot

“les famílies, que any rere any fan
tot l’esforç perquè els seus fills i filles puguen entrenar i assistir a les

el pilot Aleix Saumell; el triatleta Anto-

competicions d’arreu”.

També es va premiar com a promesa

nio José Adell; la taekwondista Berta

Durant la vetlada hi ha va haver actu-

esportiva Edith Soler, per la gran tempo-

Agustín; el Femení Club de Futbol;

acions del Club de Ballet d’Alcanar i

rada que va fer el 2019 en el món del twir-

l’esportista del Club Deportiu Alcanar

es va donar protagonisme a pubilles

ling, tant a nivell nacional com mundial.

Mario Maza; l’atleta Ahmed El Mosta-

i hereus

de la contraportada).

16

.

Vida local
Josep Bort, no t’oblidem
El veí Josep Bort va traspassar el passat 10 de gener.
L’Ajuntament d’Alcanar lamenta la mort de qui fou regidor
pel grup de Convergència i Unió durant tres legislatures
(de 1999 a 2011), i posa en valor la seua vocació de servei
al municipi. Pepe també va ser molt actiu en el teixit associatiu i molt apreciat per la gent del poble. A més, fou una
persona molt coneguda per la seues col·laboracions en la
secció d’esports de diferents mitjans locals i comarcals.
Durant la legislatura 2007-2011, com a regidor d’Esports
va estar al capdavant de les obres de remodelació de l’estadi municipal de futbol d’Alcanar, que van consistir en un
nou enllumenat i en el condicionament de les grades de
la tribuna i les banquetes dels jugadors, juntament amb la
instal·lació de la gespa artificial.
Aquelles actuacions van suposar una inversió total de
541.000 euros i van dignificar el futbol canareu. La implantació de la gespa artificial, d’última generació en aquella època i d’acord amb la normativa de la Federació Espanyola de
Futbol, va comportar una millora considerable des del punt
de vista del manteniment i un benefici per a tots els jugadors.

la gala és un reconeixement institucional
als esportistes, però

Imatge publicada en el butlletí informatiu d’Alcanar l’octubre del 2010

La Festa de l’Esport Català premia el
Club de Futbol Alcanar pel seu centenari

també a totes les persones que hi ha darrere,
sobretot “les famílies,
que any rere any fan
tot l’esforç perquè els
seus fills i filles puguen
entrenar i assistir a les
competicions d’arreu
El Club de Futbol Alcanar ja té el Diploma de club centenari. Representants del
club i del consistori canareu van recollir
el reconeixement la nit del 14 de gener
a Barcelona, a la Festa de l’Esport Català, una gala que organitzen cada any
la Unió de Federacions Esportives Catalanes i el diari Sport. Des del club van
dedicar el reconeixement a Josep Bort,

Fotos: Jordi Cugat

que al llarg de la seua vida també havia
estat molt vinculat a l’entitat.
Així mateix, amb motiu del centenari del
club canareu, el Futbol Club Barcelona
va convidar, el 19 de gener, dos dels
seus membres, Miquel Agustí Fibla i

.

Jordi Macià, a veure un partit des de la
llotja del Camp Nou
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El concurs fotogràfic de les
Quinquennals ja té guanyadors!
El concurs d’Instagram organitzat
per l’Ajuntament d’Alcanar i l’Aula de
Fotografia d’Alcanar (AFA) tenia com
a objectiu promocionar les Festes
Quinquennals 2019 i posar en valor el
talent fotogràfic del municipi.
Passades les festes, els membres del
jurat van escollir les tres fotografies
guanyadores, tot valorant-ne la creativitat i composició, i també la relació
amb les Festes Quinquennals.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor de Cultura, felicita “les persones
guanyadores per la qualitat i originalitat de les seues fotografies” i
dona les gràcies a l’AFA “per la faena de promoció i coordinació del
concurs i de l’exposició posterior”.
Les persones guanyadores es van
emportar un menú doble per a les
Jornades Gastronòmiques de la Clementina 2019 i un lot de marxandatge
de les Quinquennals.

Exposició d’imatges de les Festes
Quinquennals

19 a 20:30 h i els diumenges de 12 a

Tal com explicaven les bases del
concurs, l’Aula de Fotografia, amb el
suport de l’Ajuntament, ha organitzat
una exposició de les fotografies presentades i també de les dels membres de l’AFA.

Crida a la col·laboració ciutadana
per a fer un llibre sobre les Festes
Quinquennals

L’exposició, formada per 300 fotos
de 20 x 20 sobre cartó ploma, segons
Ramon Esteller, president de l’entitat,
té com a objectiu “inundar la cisterna amb fotos de les Quinquennals
per a rememorar el treball dels veïns i veïnes que van feinejar de valent durant mesos per a engalanar
els carrers dels diferents sectors”.
Així mateix, està previst que les fotografies lluïsquen en diferents equipaments públics una vegada acabe
l’exposició.
L’exposició es va inaugurar el 8 de
febrer i es pot visitar els dissabtes de

13:30 h fins al dia 1 de març.

L’Aula de Fotografia d’Alcanar ha posat en marxa un nou projecte sobre
les Festes Quinquennals. Tal com explica Esteller, “tot i que fa uns deu
anys ja vam fer un llibre amb un
recull fotogràfic dels socis, ara volem explicar la història de les Quinquennals des dels seus inicis amb
entrevistes i fotografies”.
Per a fer-ho possible, l’Aula demana
la col·laboració ciutadana. Concretament, necessita tota mena de fotografies d’aquesta festa. Per això,
cita els veïns i veïnes a la biblioteca
municipal d’Alcanar tots els dimarts i
dijous de 10.30 a 12.30 h. La idea és
escanejar les fotos al moment per a

.

que els propietaris se les puguen tornar a emportar

José Manuel Rodríguez Mouriño
Jordi Queralt Sancho

Cristina Orús Díaz
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Millor fotografia: Jordi Queralt Sancho

Millor fotografia en blanc i negre: Cristina Orús Díaz

Fotografia més original: José Manuel Rodríguez Mouriño
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Tauler d’anuncis
L’any 2018 l’Ajuntament d’Alcanar va redactar les cartes de serveis corresponents a diferents àrees de treball del consistori. Aquests documents exposen en què consisteixen alguns dels serveis que ofereix el
consistori i estableixen una sèrie de compromisos amb la ciutadania.
Ara ha arribat el moment d’avaluar si aquests compromisos s’han
complert, per tal de millorar la prestació dels serveis. Per això, es vol
conèixer l’opinió dels usuaris i usuàries sobre els serveis públics següents: Turisme, Oficina d’Atenció Ciutadana, Servei d’Intermediació
Laboral, Joventut, Biblioteques i Serveis Agraris.

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ AMB
ELS SERVEIS PÚBLICS D’ALCANAR

Les persones que vulguen expressar la seua opinió han d’emplenar
aquest qüestionari anònim i digital abans del 25 de febrer de 2020. També es pot compartir l’enllaç per a que arribe a més persones. Gràcies!

Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari de
farmàcies de guàrdia del municipi. Les persones interessades a
disposar d’aquest calendari han d’adreçar-se a les dependències de l’Ajuntament, en horari d’oficina, o a les tres farmàcies del
municipi, en horari comercial. Cal recordar que les guàrdies de les
farmàcies comencen el dilluns a les 9.30 hores i acaben el dilluns
següent a la mateixa hora. D’altra banda, les farmàcies del nucli
urbà d’Alcanar fan els reforços de dissabte al matí quan la de les
Cases està de guàrdia.

RECULL EL TEU CALENDARI DE
FARMÀCIES DE GUÀRDIA 2020

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcanar,
amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Trinitari
Fabregat, ja ha posat en marxa la quarta edició d’Art i
Flors als Balcons, amb la voluntat de continuar treballant per a l’ornamentació i l’embelliment dels balcons
amb creacions artístiques.
Amb l’objectiu de facilitar els treballs de coordinació,
aquelles persones que estiguen interessades a partici-

OBERTES LES INSCRIPCIONS DE LA 4A
MOSTRA D’ART I FLORS ALS BALCONS

par-hi i que compleixen els requisits de les bases cal
que facen arribar la sol·licitud a btf@alcanar.cat o que
la lliuren presencialment a la mateixa biblioteca. Les
bases de la mostra i el formular d’inscripció estan dis-

.

ponibles al web Alcanar.cat. L’últim dia per a enviar
la inscripció és el 28 de febrer de 2020
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Els rellotges de sol, un joc d’ombres

Ara fa...
rellotges de sol peculiars i d’especial
interès. Concretament, a Alcanar n’hi ha
tres i en molt bon estat de conservació:
el del carrer de la Generalitat, 1,
cantonada amb la plaça Major; el de la
plaça de l’Abadia, i el de l’hostatgeria de
l’Ermita de la Mare de Déu del Remei.
El rellotge de sol de la plaça de l’Abadia
es troba situat a la façana lateral de
l’església de Sant Miquel. Construït
amb el mètode vertical declinat, aquest
rellotge data de l’any 1985. El seu estilet
és menut i metàl·lic, orientat 160º al sud.
No té línies horàries, solament números
i punts per a situar les hores, que van
de les 7 del matí a les 5 de la tarda, en
numeració romana. El material és de
pedra vista i té el marc arrebossat.
Tot i que la majoria d’esglésies i ermites

Una de les preocupacions més velles

tenir en compte el tipus d’hora: l’hora

de la humanitat va ser la de mesurar el

solar veritable és l’hora en què el Sol

temps. Saber llegir-lo i sotmetre’l a una

passa pel meridià del lloc on ens trobem.

llei reguladora va ser considerat, des de

Cada lloc té la seua hora solar veritable.

la més llunyana antiguitat, com un dels

El migdia (hora de Greenwich) es

finestres. Les línies horàries estan

graus majors de la saviesa humana.

solen tenir el seu rellotge de sol, en el
cas de l’Ermita del Remei el trobem a la
façana de l’hostatgeria. Concretament,
a l’alçada del primer pis, entre dos

considera migdia, independentment de

pintades i van de les 5 de la matinada a

Quan un es planteja com funciona un

la posició real del Sol, en tots els llocs

les 4 de la tarda. L’estilet és metàl·lic i la

rellotge de sol, el primer que pensa és

compresos en el fus horari. Cada canvi

seua orientació és de 165º al sud.

que, gràcies “al sol”, el rellotge marcarà

de fus augmenta o disminueix l’hora en

l’hora. Però no n’hi ha prou que faça sol

una unitat segons si anem cap a l’est

Però el rellotge més antic d’Alcanar és el

durant el dia per a funcionar, sinó que

(augmenta) o cap a l’oest (disminueix).

depèn també de la situació, la posició de
l’estilet, les dimensions i la informació dels
quadrants, etc. Tot és important per a que

L’estilet ha de tenir una llargària i una
orientació

adequades.

L’ombra

de

l’estilet indica l’hora sobre les línies

que es troba situat a l’edifici cantoner entre
la plaça Major i el carrer de la Generalitat.
Al capdamunt del seu quadrant hi trobem
l’any de construcció, 1792, i el dibuix d’un
sol. L’estilet és metàl·lic i està orientat

el rellotge funcione bé.

horàries del quadrant solar del rellotge.

En aquest sentit, hem de destacar la

El llibre Rellotges de sol a la demarcació

Es caracteritza per un quadrant en forma

de Tarragona, de Mireia Mercadé, recent-

quadrada i pels seus colors vius. Les línies

ment publicat per la Diputació de Tarra-

horàries van de les 7 del matí a les 7 de

figura dels quadranters: persones que
tenien noció i coneixement dels principis
de la gnomònica, la ciència que estudia
la construcció i la resolució tècnica dels
rellotges de sol, combinant l’astronomia,
la física i les matemàtiques, i que eren
capaços de construir aparells que
podien mesurar el pas del temps amb la

gona, arreplega les dades dels 350 rellotges de sol que expliquen la manera i la
voluntat de controlar el temps, així com la
història que hi ha darrere de cada lloc on
se situaven. Cadascun d’aquests rellotges és diferent i tots mostren una varietat

màxima precisió, mitjançant l’ombra o la

exquisida de colors, formes i estils.

manca d’ombra del sol.

Segons

Per a construir un rellotge de sol s’ha de

Montsià conserva una quinzena de

Mercadé,

la

comarca

cap al sud amb una inclinació de 173º.

la tarda. Aquest rellotge de sol és el més
observat ja que la seua situació estratègica
fa que estiga a la vista de tothom.
Aquests rellotges de sol formen part
de la nostra història i, en l’actualitat, la
seua funció és la de fer-nos memòria

.

del nostre arraïlament a la terra, de la
del

servitud als seus ritmes, al seu rodar
immutable

21

Febrer - Març 2020
Gastronomia

Infància

Salut

Formació

Commemoracó dia internacional de la dona

Festes

Cultura

· VII Jornades Gastronòmiques
de la Galera de les Terres de
l’Ebre

· Jornada de salut familiar. Xarrada i tallers per a
adults i infants

Del 7 de febrer a l’1 de març

Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

Dissabte, 7 de març
Organitza: Ameiba

· La Taula Blanca: “Què sabem de l’Holocaust?”
Dimecres, 12 de febrer · 18 h
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· L’Hora del Conte: “Max el valent,
d’Ed Vere”
Divendres, 21 de febrer · 18 h
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· Neurociència i educació:
possibilitats i limitacions
Xarrada de la psicòloga i doctora
en neurociències Anna Carballo
Divendres, 21 de febrer · 18 h

· Cursa solidària a l’Institut Sòlde-Riu per a recaptar fons per
la lluita contra el càncer infantil
Dimarts, 11 de febrer de 9.30 a 12 h.
Organitza: IES Sòl de Riu i Ajuntament d’Alcanar

· Taller sobre temes jurídics amb entitats esportives
Dijous, 27 de febrer, a les 20 h
A càrrec de l’Oficina d’Atenció als Clubs
Lloc: Serveis Agraris d’Alcanar

· Competicions jocs escolars de Catalunya
Dissabte, 29 de febrer: Gimnàstica rítmica
Lloc: poliesportiu municipal

Divendres, 20 de març: Natació
Lloc: Piscina municipal

Lloc: Sala d’actes de l’Institut Sòl de Riu

Dissabte, 4 d’abril: Patinatge

Organitza: AFA de l’Institut Sòl de Riu

Lloc: Poliesportiu municipal

Recomanacions literàries
01

Ser o no ser... una poma

Autora: Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo

Us heu preguntat mai què fa que una mançana siga una mançana? Com sabeu que una mançana és
realment una mançana i no pas una altra cosa? Això és el que es pregunta el nostre petit protagonista
quan un dia, en tornar de l’escola, se’n troba una damunt de la taula del menjador. I aquest meravellós
conte ens il·lustra el fil del seu pensament: potser és una taronja disfressada o un ou estrany, potser
té sentiments o potser és aquí per algun motiu… Una història plena de potsers, plena de preguntes i
possibles respostes. I tu, què diries que és?
Un conte carregat d’enginy i d’il·lustracions divertides on predominen els colors càlids i, en especial,
el roig, el color de les mançanes de conte. Un àlbum que convida a imaginar, jugar i pensar, una porta
oberta a la filosofia des d’un plantejament molt quotidià.
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Agenda
· Neus Català, una presonera a Ravensbrück.
Xarrada a càrrec de Jordi Creus
Divendres, 6 de març, 20.30 h
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

ACCIONS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL. (Pròxims cursos. Dates i horaris
pendents de concretar.)
· Manipulador d’aliments. Durada: 4 h. Al febrer
· La cuina de Carmen Guillemot. Durada: 30 h.
Febrer i març
· Postres d’autor amb Carmen Guillemot. Durada:
16 h. Del febrer a l’abril
· Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes
fitosanitaris. Durada: 25 h. Del febrer al maig

· Concert “Dones i música”
Dissabte, 7 de març
A càrrec de les dones de la Banda Municipal de Música
d’Alcanar

· Exposició “La resiliència de Neus Català” de Vicky
Roldan
13-15 de març
Lloc: Cisterna del Vall d’Alcanar

· PERCAL
Divendres, 14 de febrer, 20.30 h

La realització i la data d’aquests cursos dependrà del nombre
d’inscripcions formalitzades.

Cal estar atents a les xarxes socials

Informació i inscripció: 977 732 013 / desenvolupament@
alcanar.cat www.alcanar.cat/ocupació-i-formació

· XI Mostra de Poesia Oberta d’Alcanar
Dissabte, 21 de març · 10 h
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· Audicions musicals – Aula de guitarra i ukelele de
l’EMMA
Dissabte, 15 de febrer · 19 h
· Festa de Carnestoltes a Alcanar
29 de febrer i 1 de març
Desfilades, ball de disfresses, correbars i espectacles infantils

· Festa de Carnestoltes a les Cases d’Alcanar
14 i 15 de febrer / 21 i 23 de febrer
Desfilades, ball de disfresses, correbars i espectacles infantils

02

Lloc: Cisterna del Vall

· “Quinquennals 2019”- Exposició
de l’Aula de Fotografia d’Alcanar
Fins a l’1 de març
Oberta els caps de setmana: dissabte de
19 a 20.30 h i diumenges de 12 a 13.30 h.
Lloc: Cisterna del Vall

El río baja sucio

Autor: David Trueba
Editorial: Siruela

Les vacances de Setmana Santa de Tom i Martín solen ser bastant predictibles. A
la serra, amb les seues famílies, els amics, les bicis, el riu, la natura... Res massa
memorable, excepte el retrobament, que els permet gaudir de l’amistat que els
uneix des que eren xicotets.
No obstant això, ara, amb gairebé catorze anys —en el que sembla que seran les
seues últimes vacances junts–, el destí els té reservada alguna cosa que canviarà
per a sempre la seua percepció del món. Primer coneixeran l’enigmàtic home que
viu a la casa anomenada Los Rosales; després, la seua filla Danae. I l’arribada de
tots dos provocarà una sacsada en la vida dels dos amics que els precipitarà cap a
una tensió desconeguda i els mostrarà que un es fa gran quan perd la innocència.

.

I d’aquesta manera, mentre els adults carreguen amb un passat dolorós que
torna a ells amb intensitat, els jóvens començaran a fabricar la seua vida i el
seu futur
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“La distinció com a millor esportista de l’any em motiva per a seguir endavant”
La jugadora de bàsquet internacional Aida

Et va costar prendre la decisió de marxar

Quina és la teua planificació del futur més

als Estats Units?

immediat?

2019 a la Gala Esportiva Canareva i Ca-

La idea de marxar per a estudiar i jugar a

Després de realitzar els dos anys al Jefferson

Castell ha estat elegida millor esportista
senca. Aquesta temporada 2019-2020

ha fitxat per l’equip de la universitat

nord-americana Jefferson College i juga a

la lliga universitària femenina dels Estats
Units.

Quina influència va tenir la teua família a
l’hora de decidir-te pel bàsquet?

bàsquet per a un equip universitari em feia
molta il·lusió, així que no em va costar gaire
prendre la decisió. Sabia que, si començava
a estudiar la meva carrera a Barcelona, seria
més difícil seguir jugant a un alt nivell i poder
compaginar-ho amb els estudis, ja que els
recursos aquí i als EUA no són els mateixos.

Tot i que la decisió va ser meva, el fet que el

Així que, si volia seguir jugant a bàsquet, el

dir-me. La meva família sempre m’ha animat

Què estudies?

meu germà ja hi jugués em va ajudar a deci-

a practicar esport i a tenir una vida activa.
Quan vaig prendre la decisió, em van donar
tot el seu suport i mai han deixat de fer-ho.

Com arribes a la universitat nord-americana Jefferson College?
La temporada passada vaig prendre la decisió de fer el salt cap a Mataró amb la inten-

ció de jugar a una categoria superior i créixer
com a jugadora. A mitjan temporada un en-

millor que podia fer era marxar.
Estic cursant el primer any de carrera d’Administració i Direcció d’Empreses.
Compagines bé el bàsquet i els estudis?
Sí, mai m’ha resultat difícil compaginar-los.
Inclús crec que el fet de tenir hores assignades d’entrenament m’ajuda a organitzar-me
millor les hores d’estudi.
Com és el teu dia a dia?

trenador de l’AE Boet Mataró em va propo-

El fet de viure al campus universitari em fa-

comentar que els membres de l’agència Pick

vendres al matí vaig a la universitat. En aca-

College, l’objectiu és aconseguir una oferta
d’algun equip universitari NCAA D1 i allí aca-

bar la meua carrera universitària. He mirat

algunes universitats on m’agradaria anar,

però tot depèn de com encaixi a l’equip. Per

a aconseguir això, he de seguir amb un nivell
de notes mitjà-alt i acabar aquesta tempora-

da amb bons resultats, i també fer molt bona
temporada l’any vinent. Aquesta és una lliga
molt exigent.

T’agradaria ser professional del bàsquet o
t’estimaries més dedicar-te a l’administració i direcció d’empreses?
M’he parat mil cops a pensar a què m’agradaria dedicar-me i mai he trobat una res-

posta de la qual estigue totalment segura.
Si en algun moment tingués l’oportunitat de

dedicar-me al bàsquet professional, no m’ho

pensaria dos cops. Seria com un somni. Tot i

així, quan penso en el meu futur, solc pensar

sar l’opció de marxar als Estats Units. Em va

cilita molt el meu dia a dia. De dilluns a di-

Us creien que donava el perfil i que els agra-

bar, dino ràpid i marxo a entrenar. Entrenem

daria parlar amb els meus pares per a ex-

entre 2 i 4 hores diàries. Al final de la tarde

Com has rebut aquesta distinció que t’aca-

plicar-los com funcionava tot el procés. Em

aprofito per a estudiar.

ben de fer a la Gala Esportiva com a millor

demanaven com a requisit gravar els partits

Com portes el fet d’estar tan lluny de la

esportista del 2019?

per a enviar un vídeo amb les meves millors

teua família?

jugades a les universitats i fer dos exàmens

M’ho van mantenir en secret fins al moment

Ho porto millor del que em pensava. El fet de fer el

de la Gala. Quan em vaig adonar que m’ha-

d’anglès: el SAT i el TOEFL. Un cop superats i després d’haver enviat els meus resultats acadèmics, l’entrenadora del Jefferson
College es va ficar en contacte amb mi i vaig
acceptar l’oferta.

salt a Mataró l’any passat em va ajudar molt a saber com viure fora de casa. Al principi, resulta una
mica més difícil, però intento parlar amb ells cada

en aquesta opció. Penso més en mi treba-

llant com a directora d’una empresa o algun
àmbit similar.

vien nomenat com a millor esportista del
2019, em va fer moltíssima il·lusió. El fet que

.

el meu poble reconegui l’esforç que he fet

dia. D’aquesta manera em sento més prop d’ells.

durant aquests anys em motiva per a seguir

Quan parlo amb ells, m’oblido de la distància.

endavant i continuar treballant

