SE

af

OVID-19
AC

Ag

Butlletí gratuït

NS L’OMS L
GO

a’m !

Ajuntament d’Alcanar

Butlletí informatiu
d’Alcanar,
les Cases d’Alcanar
i Alcanar Platja

Època VI · Any 41 · Núm. 423

Abril 2021

Sant Jordi 2021:
l’any de les
lletres canareves

www.alcanar.cat

p. 16

REPORTATGE

El ple municipal aprova
el pressupost per al 2021

p. 4

SALUT

S’amplia el CAP d’Alcanar

p. 6

Segueix el teu Ajuntament a les xarxes socials!

ACTUALITAT
MUNICIPAL

CULTURA

p. 7

p. 23

L’Ajuntament inaugura
l’Espai Dona d’Alcanar

AjuntamentAlcanar

L’artista Laia Bort cedeix
una obra a la biblioteca

@AlcanarAJ

alcanarturisme

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

HORARI
AJUNTAMENT

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

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

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

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

Del 12 al 18 d’abril
Del 3 al 9 de maig
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

Del 19 al 25 d’abril
Del 17 al 23 de maig
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Del 26 d’abril al 2 de maig
Del 10 al 16 de maig
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/Trafalgar, 44 Les Cases d’Alcanar

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.

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

2

Editorial
L’any de les lletres canareves
La Festa de Sant Jordi, celebrada el 23 d’abril, és una
commemoració de l’arribada del bon oratge i de la primavera, però és també un dia de promoció i defensa de la
cultura i la llengua catalanes.
Enguany podem afirmar que és l’any de les lletres canareves. En aquest butlletí es presenten vuit obres d’autors
locals publicades el 2021. Totes les publicacions, de diferents gèneres i formats, tenen una gran qualitat artística.
A causa de la pandèmia, però, la majoria dels autors han
presentat els llibres telemàticament a través de les xarxes socials institucionals. Aquesta programació virtual es
complementarà amb la Fira de Sant Jordi i la signatura de
llibres seguint les recomanacions del Procicat.
Un any més, a l’hora de reservar o adquirir els llibres i les roses, l’Ajuntament i la Biblioteca Trinitari Fabregat recomanen
a la ciutadania que ho faça al comerç local per tal de donar
suport als botiguers del municipi.
Al nostre poble la primavera sempre és rebuda amb una
especial il·lusió, no només per la celebració de la Diada de
Sant Jordi, sinó també per les festes de maig. A hores d’ara,
des del consistori es treballa amb tres escenaris possibles
per a celebrar les festes de Sant Isidre. La situació epidemiològica determinarà quin tipus d’activitats es podran fer.
Sens dubte, la prioritat és salvaguardar la salut i la seguretat
de tothom, sense renunciar al lleure ni a les tradicions locals.

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!

?

Gairebé 100 persones van assistir el 6 d’abril al Centre

Cívic 1 d’Octubre per a participar en la campanya de donació de sang. D’aquestes, 80 van poder donar sang, 8

van donar plasma i la resta van ser refusades per diversos motius. La campanya ha estat un èxit. Moltes gràcies
a tots i totes!

L’Ajuntament alerta la ciutadania que per la zona de l’en-

creuament del carrer Major amb el carrer Hug de Folcalquer i fins a l’església algú deixa verí per als animals al

carrer. El consistori i aGOSaGATs condemnen rotundament aquests fets. La Policia Local d’Alcanar ja ha obert
una investigació i diligències al jutjat i demana la col·laboració ciutadana.

D’on ve este malnom?
Botera
Un cop més, parlem en esta secció de com l’ofici d’una família passa a denominar tots els seus membres per
complet. A més a més, este cas té dos trets interessantíssims: parla d’una indústria extingida al poble i les
seues portadores són, en gran part –i de forma tradicional–, dones.
El canareu Francesc Sancho Sancho treballava de drassaner al Vinaròs de fa cent cinquanta anys. Estava a
càrrec de la família Reguard, propietària de les instal·lacions, amb qui es va avindre molt. De fet, tan bona relació tenien que Francesc es casaria amb la filla dels Reguard, la Dolors. En aquella època, l’art de fer barques
i el de fer basquets no eren gaire diferents, i per això, passats uns anys, Francesc va decidir passar de les
drassanes al taller de boteria que la família va armejar al carrer de Méndez Núñez.
La qüestió és que del matrimoni d’en Francesc i la Dolors van resultar-ne cinc filles. Tot faldetes i gipons. I així
va ser com el nom d’un ofici de caràcter tan ferreny va passar com a malnom a les dones de la casa. Perquè,
no ho eren totes elles, també?
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L’Ajuntament d’Alcanar aprova el pressupost per al
2021 amb els vots favorables d’ERC, Junts i el PSC
L’Ajuntament d’Alcanar va aprovar el 24
de març, durant un ple extraordinari telemàtic, el pressupost municipal per al
2021. Els comptes van tenir 10 vots a
favor –8 d’ERC, 1 de Junts i 1 del PSC–;
2 vots en contra de la CUP i 1 abstenció
de Desperta’t. El pressupost ascendeix
a 11.339.900,65 euros, xifra que suposa
un increment de 428.948,67 euros respecte a l’exercici anterior, és a dir, un
3,39 % més. L’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, ha qualificat els pressupostos “de
rigorosos i realistes davant el moment extraordinari que estem vivint a
causa de la pandèmia”. I recorda que
s’han plantejat amb un doble objectiu:
“avançar amb el pla de govern i donar resposta a les situacions derivades de la covid-19”.
Les partides més importants del pressupost corresponen a despeses de personal, amb 4.134.736,33 euros, i a despeses corrents en béns i serveis, amb
3.497.736,68 euros.
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Pel que fa a inversions, la xifra és de
2.879.748,67 euros, que inclou les obres
del nou Auditori Municipal, amb 1,4 milions d’euros, i les obres de reparació de
camins afectats pels aiguats del 2018, que
sumen gairebé 775.000 euros. Els comptes preveuen un nivell d’endeutament del
29,32%, molt inferior al límit de deute.

model de negoci en este nou con-

D’altra banda, també s’han previst
235.000 euros per a finançar la primera
part de la urbanització de l’àmbit dels
Codonyers. Així mateix, s’hi han inclòs
dos partides importants, de 15.000 i
20.000 euros, per a la transformació
digital dels centres educatius i per a
l’equipament de formació i dinamització
professionals, respectivament.

projectes “Al cistell” i El Rober Solidari

En un altre ordre de coses, el regidor
d’Hisenda, Jordi Monfort, ha destacat
que “s’han previst noves línies de
subvenció a empreses i autònoms
per a contribuir a la transició digital
de comerços i empreses i per a ajudar-los a redefinir o reorientar el seu

text”. També es preveu una línia adre-

çada a noves activitats per a afavorir
l’emprenedoria i l’autoocupació.

Pel que fa a l’àmbit social, es mantenen

totes les polítiques de suport a les per-

sones i al teixit productiu, i s’amplia la
dotació econòmica d’algunes, com els

o els recursos destinats a les atencions
extraescolars dels xiquets i xiquetes
que ho necessiten.

Monfort també ha subratllat que “en
l’elaboració

del

pressupost

han

comptat amb la participació dels dife-

rents grups municipals de l’oposició”.
A més, ha definit el procés com a “molt
saludable democràticament, ja que

demostra que més enllà de les diferències és possible entendre’s i treballar conjuntament si hi ha voluntat”.

Des de Junts per Alcanar, les Cases i
Alcanar Platja, Paco Reverter ha justi-

Actualitat municipal
ficat el seu suport per “l’objectiu ini-

què “hi ha partides més necessàries”.

d’estar al costat de la gent amb una

d’inversions no és realista perquè només

cial que es van marcar des del partit

actitud dialogant i constructiva”. El
vot positiu als pressupostos l’han do-

nat tenint en compte el grau d’execució
i l’acceptació de noves propostes per
part de l’equip de govern.

Per part del PSC, Neus Sancho ha indicat que el seu vot de suport als pressupostos està motivat per una actitud de

suma a favor dels ciutadans i ha cele-

brat que Junts opte també per l’entesa
amb l’equip de govern. La socialista ha

dit que entén “la situació complicada
causada per la pandèmia a l’hora de
fer el pressupost, al qual també han
presentat propostes”.

Des de la CUP, Èrica Bel ha justificat el
vot negatiu als comptes municipals per-

En aquest sentit, considera que l’apartat

s’executa un 40-50 % del pressupostat.
Bel també ha criticat que no s’hagen in-

clòs als comptes algunes propostes que
s’han fet des del seu grup.

Des de Desperta’t, Antonio Castro ha jus-

tificat la seua abstenció perquè considera

que “hi ha partides que es repeteixen
d’uns pressupostos a uns altres”. Castro ha especificat que “no és un vot de
càstig” i ha repassat algunes de les pro-

postes que es van fer i que ara ja estan en
marxa o projectades.

A l’últim, el regidor d’Hisenda ha indicat

que “no són els pressupostos ideals,
però sí que estem convençuts que
són els millors pressupostos que po-

díem fer, tenint en compte d’on ve-

nim, les limitacions i les circumstàncies que ens condicionen i on volem
anar”. Finalment, el regidor ha agraït el
suport de Junts i del PSC, els quals han
lloat la seua tasca en l’elaboració del
pressupost, així com la seua predisposició vers la resta de grups municipals.
En el ple municipal també va tenir lloc la
dació de compte de l’alcaldia sobre l’informe de la síndica de greuges relatiu a
les consultes rebudes durant l’exercici
del 2020, així com l’aprovació per unanimitat de la modificació de l’ordenança
fiscal de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i
altres elements amb finalitat lucrativa.
El darrer punt que es va aprovar, també
per unanimitat, va ser la incorporació
de la Regidoria de Benestar Animal en
les matèries de la Comissió Informativa
d’Atenció i Serveis a les Persones

.

RESUM PER CAPÍTOLS
I. DESPESES DE PERSONAL

4.134.962,33

II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3.497.736,68

III. DESPESES FINANCERES
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VI. INVERSIONS REALS

25.200,00
644.639,19
2.879.748,68

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

77.706,63

IX. PASSIUS FINANCERS

79.907,14

TOTAL

ÀMBIT SOCIAL
SEGURETAT
SECTORS PRODUCTIUS

11.339.900,65 €

937.139,13 €
1.079.112,83 €
406.119,93 €

URBANISME, OBRES I SERVEIS

2.350.382,48 €

MEDI AMBIENT I GESTIÓ RESIDUS

1.472.294,93 €

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CULTURA, FESTES I ESPORTS

173.872,25 €
1.994.784,18 €

SISTEMA TRIBUTARI

584.636,76 €

ÒRGANS DE GOVERN

212.906,59 €

SERVEIS GENERALS I MANTENIMENTS
TOTAL

2.128.651,58 €
11.339.900,66 €
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S’amplia el Centre d’Atenció
Primària d’Alcanar

El Centre d’Atenció Primària d’Alcanar

per altres motius. Al mòdul, s’hi podrà

del CAP, ja que “donarà més seguretat

ha estrenat un nou espai annex a l’edifi-

atendre persones amb problemes res-

ci actual per a tractar casos relacionats

piratoris i símptomes de la covid-19.

a treballadors i pacients, que podran

amb la covid-19. Alcanar es converteix

Mar Lleixà, gerent de la regió sanitària

així en el primer poble de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre, juntament
amb l’Aldea, que estrena un espai destinat a garantir la seguretat de tots els
usuaris i usuàries.
La voluntat és traslladar a aquest espai annex l’activitat relacionada amb el
coronavirus –proves PCR, tests ràpids,

de les Terres de l’Ebre, ha volgut des-

estar en espais més confortables”.
Salut instal·larà progressivament a la re-

tacar la importància de “mantenir un

gió sanitària de les Terres de l’Ebre un

metre l’activitat normal del centre”.

de mòduls s’emmarca en el Pla d’enfor-

doble circuit per tal de no comproLleixà també ha volgut posar èmfasi
en “aquesta estratègia de reforç que

des de Salut s’està implementant sobre l’atenció primària, amb inversions

total d’onze mòduls. El desplegament
timent i transformació de l’atenció primària, amb l’objectiu d’oferir més espai
i confort a la ciutadana i crear circuits

importants que romandran al territori

diferenciats entre covid i no covid. El

ons, etc.– per a garantir un circuit se-

més enllà de la pandèmia”.

Pla vol millorar l’accessibilitat i els pro-

parat entre l’atenció dels pacients amb

Per la seua banda, l’alcalde d’Alcanar,

cessos, com també augmentar la reso-

sospita de tenir covid-19 i els que hi van

Joan Roig, s’ha felicitat per l’ampliació

lució i atendre bé la cronicitat.

identificació de contactes, exploraci-

6
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Actualitat municipal
L’Ajuntament d’Alcanar
inaugura l’Espai Dona
El 29 de març, en el marc de la programació ”Març en femení”,
es va presentar l’Espai Dona d’Alcanar. Un servei d’informació,
assessorament, atenció, participació i sensibilització que pretén
potenciar la presència de les dones en tots els àmbits de la vida
social i fomentar la igualtat entre dones i homes. L’Espai Dona
serà a l’Hotel d’Entitats i està coordinat per la tècnica en polítiques
d’igualtat de l’Ajuntament d’Alcanar, Maria Fibla.
La regidora de l’àrea, Maribel Ramon, comenta que “és un projecte que treballem des de fa temps i que suposarà un canvi
molt important per a les dones de la població, les quals s’hi
podran dirigir per a consultar qualsevol tema”.
L’Espai Dona és fruit d’una enquesta impulsada per la Regidoria de
Polítiques d’Igualat que va fer possible la detecció de mancances en
l’àmbit d’atenció a les dones, mancances que s’han volgut abordar
de manera immediata. Segons l’estudi, un 76,1% de les persones

enriquidor per a tothom. Hi haurà consultes que es podran resoldre des d’allà mateix, mentre que d’altres s’hauran de derivar a altres instàncies”. Amb tot, la idea també és poder fer una
diagnosi per a impulsar noves accions.
El servei ha entrat en funcionament el dimarts 6 d’abril, amb cita prèvia,

enquestades no coneixen els recursos destinats a les dones que hi

que es podrà demanar a igualtat@alcanar.cat o al telèfon 627338980.

ha al municipi, mentre que el 83,9% considera necessària la creació

Els dies d’atenció presencial seran el dimarts de 10 a 12 h i el dijous

d’un espai municipal per a dones.

de 16.30 a 19 h. La regidora de Polítiques d’Igualtat “convida totes

Maribel Ramon remarca que és “un espai de participació molt

les dones a dirigir-se a l’espai per a qualsevol consulta”

.

Es presenta la samarreta d’escalfament
del Femení Alcanar CF #equalgame
També en el marc de la campanya ”Març

treball per una igualtat efectiva dintre

prés, perquè aquesta temporada les futbo-

en femení”, el 19 de març es va presentar

del món de l’esport!”.

listes no competiran. Entre les novetats de

La capitana de l’equip, Mireia Fibla, expli-

la temporada destaquen que les canareves

la nova samarreta d’escalfament ”per un
joc igualitari” del Femení Alcanar CF, que
ha finançat l’Ajuntament d’Alcanar. L’equip
cada vegada té més jugadores d›edats

ca com han canviat els temps pel que fa
a la discriminació de gènere en el món del

tornen a comptar amb l’ajuda d’Àxel Sorolla
en els entrenaments i també que ja incor-

futbol. Assegura que “el canvi ha estat

poren jugadores jovenetes al primer equip.

brutal, però encara queda feina per fer”.

El projecte de futbol base amb jugadores de

“No busquem ser més, sinó iguals”. Així

set a tretze anys ha estat tot un èxit, amb

és com la capitana del Femení Alcanar CF

dèsset jugadores totalment implicades i

descriu el missatge que des d’ara porten a

amb ganes d’aprendre. Fibla confessa que

les noves samarretes d’escalfament.

“és un projecte molt il·lusionant al qual

Enguany la pandèmia del coronavirus ha

encara es poden sumar més jugadores”.

Ramon, regidora de l’àrea, recorda que

trastocat el calendari del Femení Alcanar

“Amb aquest equip que lluita per la

“volem mostrar que tots i totes som

CF. Primer pels entrenaments, que no s’han

igualtat des del futbol no hi ha dub-

iguals i que hauríem de tenir les ma-

pogut fer de la forma habitual i que s’han

te que el futur del Femení Canareu CF

teixes oportunitats. Continuarem el

hagut de cancel·lar en algun moment i, des-

està garantit”, conclou la regidora

variades i segueix promovent iniciatives
per la igualtat en el món del futbol.
En aquesta ocasió, la Regidoria d’Igualtat i Educació, amb la col·laboració de
l’equip, ha creat una frase motivadora i
reivindicativa per a les seues samarretes: joc igualitari, #equalgame. Maribel

.
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L’Ajuntament prorroga la gratuïtat
de l’ocupació de la via pública per
als establiments de restauració
El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals del

consistori la proposta d’alcaldia de modificació de l’Ordenança fiscal 10, regula-

dora de la taxa per l’ocupació de terrenys

d’ús públic amb taules, cadires i altres
elements amb finalitat lucrativa.

D’aquesta manera, es prorroga fins al 31
de desembre de 2021 l’exempció en la

taxa d’ocupació de la via pública per als

cat l’Ajuntament per tal de combatre els

El Ple de l’1 de desembre també va apro-

efectes econòmics de la pandèmia de

var de prorrogar, per un any més, l’exemp-

covid-19 i es podrà tornar a prorrogar si

ció de pagament de la taxa d’expedició

les circumstàncies ho requereixen”.

de volants i certificats d’empadronament,

Així, des de l’esclat de la pandèmia de

certificats de convivència i certificats de

covid-19 l’Ajuntament d’Alcanar ja ha
aplicat altres mesures, com la modificació de la taxa per llicències d’obertura
d’establiments i activitats, l’exempció de

béns. Aquesta mesura pretén que les persones que sol·liciten qualsevol d’aquests
documents, generalment per a complementar sol·licituds de subvencions, aju-

establiments de restauració i de les ampli-

pagament de les quotes dels paradistes

des, etc., en un context com l’actual, no

acions d’aquestes ocupacions, sense cost

del mercat durant els mesos que va restar

hagen de pagar-ne la taxa. La suspensió

addicional. Joan Roig, alcalde d’Alcanar,

tancat o les subvencions per a les activi-

també té efectes fins al 31 de desembre

recorda que “aquesta acció s’engloba

tats afectades pels tancaments decretats

de 2021 i igualment es podrà prorrogar en

dins del conjunt de mesures que ha apli-

amb motiu de la covid, entre d’altres.

funció del context del moment

.

Consulta pública prèvia per a l’elaboració de
l’Ordenança de civisme, convivència
ciutadana i ocupació dels espais públics
L’Ajuntament d’Alcanar ha obert el perío-

ta a les necessitats i els reptes actuals

que, ara per ara, no estan recollides o

de de consulta pública prèvia per a l’ela-

i dels pròxims anys”, explica Jordi Bort,

boració de l’Ordenança de civisme, con-

regidor de Governació.

vivència ciutadana i ocupació dels espais

Els objectius de l’ordenança són establir

de nova ordenança actualitza i modernitza

el marc normatiu de convivència de les

els preceptes que durant els darrers anys

públics. D’acord amb el que estableix
l’article 133 de la Llei de l’Estat 39/2015,
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, es duu a terme una consulta
pública, prèvia a l’elaboració del projecte
d’ordenança, per a recollir l’opinió de la
ciutadania i de les organitzacions representatives afectades per la futura norma.

persones que estiguen al terme municipal
d’Alcanar. Alhora, ha de ser l’eina bàsica
per a complementar les normes d’àmbit
superior, per tal de protegir la bona i sana
convivència entre els conciutadans, els
espais públics i el mobiliari, així com per
a evitar les conductes que puguen comportar un deteriorament dels valors bàsics

especificades en la present ordenança”, afegeix Bort. Per tant, la proposta

s’han detectat com a necessaris per al
gaudi i la bona convivència al terme municipal d’Alcanar.
El termini per a fer-hi aportacions finalitza
el 3 de maig de 2021. Es poden fer per
mitjà dels diferents mecanismes de participació que preveu el consistori, com la

“L’Ordenança de policia i bon govern

de la convivència i la imatge del municipi.

presentació d’una sol·licitud o la convoca-

del municipi d’Alcanar data de l’any

“L’Ordenança cívica i de convivència

tòria d’una reunió, o bé a través de l’Ofi-

normatiu del municipi amb la finalitat

d’Alcanar o el correu electrònic participa-

2002. Des de llavors el municipi d’Alcanar ha tingut una creixent evolució i ara
cal un marc normatiu que done respos-
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modernitza i actualitza el marc bàsic

cina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

de solucionar problemàtiques diverses

ciociutadana@alcanar.cat

.

Actualitat municipal
Les entitats esportives recuperen
el ritme dels entrenaments

El món esportiu del municipi a poc a

després de cada ús. En aquest sentit,

l’Ajuntament i les entitats s’han adaptat

poc va tornant a la normalitat després

l’Ajuntament ha instal·lat als equipa-

a les normes marcades pel Procicat.

dels mesos més durs del confinament.

ments dispensadors de gel hidroalco-

Actualment al pavelló es poden entre-

Les entitats esportives han tornat als

hòlic, que han estat cedits per l’em-

nar 22 persones a pista sencera i 11 en

entrenaments habituals, tot i que han

presa Eninter. Així mateix, els equipa-

mitja pista. A la Fanecada i a les pistes

hagut de reduir una mica l’activitat, ja

ments ara estan vigilats per personal de

de les Cases, com que són instal·la-

que s’ha de garantir la ventilació, de

l’Ajuntament, que s’encarrega de con-

cions obertes, es permet un 50% de

cinc a deu minuts, de cada instal·lació

trolar el flux de gent. Els encarregats de

l’aforament, fet que permet l’entrena-

entre entrenaments. També s’ha hagut

cada entitat han de mesurar la tempe-

ment de moltes persones.

d’organitzar un circuit d’entrada i sorti-

ratura als esportistes abans d’entrar a

da, tant al pavelló d’Alcanar com al de

les instal·lacions. A més, s’ha de seguir

Jordi Bort, regidor d’Esports, recorda

les Cases, per tal de minimitzar la inte-

obligatòriament el protocol de mans a

racció dels equips.

l’entrada i a la sortida.

A més, són les mateixes entitats les en-

Pel que fa al nombre de persones que

respectant els protocols de segure-

carregades de desinfectar el material

es poden entrenar dins un mateix espai,

tat vigents”

que “l’objectiu és que les entitats
puguen donar resposta a les diferents necessitats d’entrenament tot

.

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 28 de gener de 2021
Resultat de les votacions del Ple ex-

3. Dació de compte de l’Alcaldia sobre

traordinari del 24 de març de 2021

l’informe de la síndica de greuges relatiu

La sessió plenària extraordinària del 24
de març es va fer telemàticament, va
començar a les 20 h i va finalitzar a les
23.58 h.
La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels punts de l’ordre del
dia següents:
1. Aprovació de les actes de les sessions
anteriors (del 26 de novembre de 2020 i
del 20 i 28 de gener de 2021). S’aproven
amb el vot favorable de tots els grups
llevat del PSC, que s’hi absté.
2. Dació de compte dels decrets de l’Alcaldia (del 2021-71 al 2021-249)

al resum i les àrees d’afectació de les consultes rebudes durant l’exercici del 2020.
4. Proposta de l’Alcaldia d’aprovació
del pressupost general i de la plantilla
de personal per a l’exercici del 2021.

S’aprova amb el vot favorable d’ERC,
el PSC i Junts per Alcanar, les Cases

i Alcanar Platja. La CUP hi vota en
contra i Desperta’t s’hi absté.

5. Proposta de l’Alcaldia de modificació
de l’Ordenança fiscal 10, reguladora de

6. Proposta de l’Alcaldia que eleva al Ple
l’aprovació, si escau, de la incorporació
de la Regidoria de Benestar Animal a
les matèries de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les Persones.

la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús

S’aprova per unanimitat.

públic amb taules, cadires i altres ele-

Es pot tornar a veure el ple al canal de

ments amb finalitat lucrativa. S’aprova
per unanimitat.

.

Youtube de l’Ajuntament d’Alcanar o
escoltar al web d’Alcanar Ràdio

9

Tauler d’anuncis
Convocatòria oberta: borsa d’auxiliars administratius C2
L’Ajuntament d’Alcanar ha obert la convocatòria per a la creació d’una

borsa d’auxiliars administratius C2, de l’escala d’administració general, a

través del sistema selectiu de concurs oposició. El termini per a presentar
la sol·licitud de participació finalitza el pròxim 23 d’abril (inclòs). Els aspirants poden trobar tota la informació al web alcanar.cat.

Oberta la licitació de guinguetes i instal·lacions temporals
a les platges
L’Ajuntament d’Alcanar ha iniciat el procés de licitació per a les adjudi-

cacions de l’explotació d’usos i serveis de guinguetes i instal·lacions de
la temporada turística a les platges del territori municipal per al 2021. El
termini per a presentar propostes finalitza el 22 d’abril (inclòs). Tota la informació es troba disponible al web municipal alcanar.cat.

ITV per a fer la revisió dels tractors
Els dies 25, 26, 27 i 28 de maig la unitat mòbil de la ITV es desplaçarà a

Alcanar per a fer les revisions dels tractors, remolcs, atomitzadors i ciclomotors.

Les persones interessades han de passar, amb el número de matrícula,
per l’Oficina de Serveis Agraris.

Nou programa a Alcanar Ràdio: “Paral·lels al món”
Alcanar Ràdio ha estrenat l’espai ”Paral·lels al món”, amb Carla Blaya,

que cada quinze dies ens transportarà arreu del món per a conèixer diferents problemàtiques socials, culturals i religioses des del punt de vista

.

de la integració social. El programa va començar el 31 de març i es podrà

escoltar cada dos dimecres a partir de les 11.30 h a la 107.5 de l’FM i a
www.alcanarradio.cat
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Mirades al comerç

Mirades al comerç
En aquest número del Butlletí volem fer un

comprar, la clienta demanava, per exem-

repàs del comerç d’Alcanar al llarg del segle

ple, mitja lliura de cafè, i la dependenta la

XX. Cal dir que la memòria oral i els anun-

hi preparava en una paperina. No va ser

cis en publicacions periòdiques, com Terra

fins a l’obertura del primer supermercat

Nostra, ens permeten tenir una panoràmica

que la forma de fer la compra va variar:

detallada de la realitat comercial canareva.

de demanar-ho a la dependenta a haver

Hem de començar pel centre comercial

de passejar pels passadissos i agafar-ho

per excel·lència de la ciutat: el mercat. Ja
tenim constància de la seua existència el
1840, quan es feia a la plaça dels Oms,

tu mateix. Això és el que es feia al “súper”
del Rojano, al carrer Verge de Montserrat,
on tot ja era en prestatges i empaquetat i

l’actual plaça Major, però el mercat, abans

es pagava a la caixa, al costat de la porta.

de la seua situació actual, ha estat en altres

Pel que fa a les botigues de roba, si bé

parts, com a les escales de l’església, en
un descampat al passatge Español i, fins
i tot, dins de l’església parroquial durant la
Guerra Civil. No és fins a la segona dècada del segle XX que el mercat es trasllada
on es fa actualment, si bé l’edifici era ben
diferent. Es tractava d’un edifici modernista que, a més, no sols feia les funcions de
mercat, sinó que feia d’espai polivalent:
era, també, seu d’entitats socials.
Ja a les darreries dels anys quaranta,
l’ajuntament compra l’edifici i emprèn
obres de reforma per a adequar-lo. Un
cop feta la reforma, el mercat tenia més
de 25 parades, la majoria de fruita i verdura, però també hi havia carnisseries i

el costum no era consumir tanta roba
com en l’actualitat i moltes de les peces
de vestir es feien a casa, sí que hi havia
diversos establiments on es feien vestits
d’home (o “trajes”) i es venien teles, com
la botiga de Lázaro, el que seria l’últim
alcalde republicà, que era a la plaça del
Carme. Posteriorment, a la mateixa casa,
hi va haver la llibreria de l’Anita de Lázaro,
sa filla, a on els xiquets anaven a comprar
tebeos. En aquella plaça hi va haver altres botigues, com la de José Pepe Garriga, de televisors Marconi, i ben prop, la
primera farmàcia del poble, amb Lucas
Beltran de primer farmacèutic com a tal,
on actualment encara hi ha la farmàcia de

peixateries. El 1984 s’inicien les obres del

Maria Pilar Delgado.

nou edifici, l’actual, que es va inaugurar

Al voltant de l’actual plaça Major és on his-

dos anys després, el dia de Sant Antoni.

El comerç a
Alcanar durant
el segle XX

tòricament hi ha hagut més vida comercial.

Dones comprant al mercat, 1986. Font:
Butlletí Informatiu d’Alcanar, abril de 1986.

de Caramelo. Les fondes eren un fet característic del poble, a causa del pas de la
carretera entre València i Barcelona.
A l’últim, cal destacar que per tota la localitat hi havia, també, diversos establiments
relacionats amb diferents oficis, com fusteries, forns i sabateries, a més de barberies, com la de Juliet, al carrer Almenara, la
de Roman, a la plaça Major, la del Sord o
la del Patricio, i les perruqueries de dones,
que van començar a proliferar a partir dels

Si parlem d’altres comerços, durant tot el

Més enllà del mercat, ja explicat, cal men-

segle proliferen botigues de queviures o

cionar l’existència de la fonda de la Perota,

“colmados”, on es venia tot allò necessari:

on més tard hi hauria el Bar Moreno, enca-

des de sabó fins a cafè, la majoria de vega-

ra en ple funcionament. A la mateixa plaça

Carbó Calzada

des a granel. Així, doncs, quan s’anava a

hi hauria dos cafès més, el de Samuel i el

Agraïments: Jordi Sancho Parra

Antic edifici del Sindicat, que havia funcionat com a mercat. Font: Butlletí Informatiu
d’Alcanar, maig de 1986.

anys quaranta.
Autors: Oscar Rosal Gamarra i Roger

.

Anuncis al setmanari Terra Nostra, 1929.
Fotografia pròpia.
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constant de visitants d’altres municipis, fa que sigui uns dels punts ne-

gres de la població, en aquest cas l’equip de govern sí que ha ficat una
partida al pressupost per la consolidació d’aquesta zona.

Urbanització del carrer Alcalde Sant Martí “La Fanecada”, un carrer

molt importat per la quantitat de gen que diàriament passa per aquest
Què passa amb el delta de l’ebre?
El Delta de l’Ebre està tocat i els darrers temporals han accentuat i acce-

lerat la seva regressió fins a deixar-lo en un estat fràgil que necessita una
intervenció urgent per part de totes les administracions.

Això és el que ja està fent el Govern d’Espanya, que ha mostrat el seu
compromís amb fets com la inversió de 4,5 milions d’euros al delta de
l’Ebre, destinats d’una banda a pal·liar els efectes del temporal Glòria i de

l’altra a millores i actuacions de conservació de les zones naturals litorals,
que han permès recuperar la funcionalitat del litoral i evitar importants pèr-

dues econòmiques en els sectors arrosser, marisquer, pesquer i el turístic,
i s’han pogut restablir els valors ambientals d’importants zones naturals,
així com evitar danys de major consideració a conseqüència del temporal
Filomena del passat 10 de gener.

Aquest compromís també es plasma en la redacció del Pla de protecció

per al Delta de l’Ebre, un pla en revisió, del qual ha de sortir un full de
ruta i una taula tècnica per a treballar i atendre les demandes del territori,
amb el qual, per primera vegada s’ha vist l’aposta d’una administració per
abordar la problemàtica del Delta.

carrer, tota la zona esportiva i pels habitatges existents, l’estat lamentable del paviment i de la falta d’enllumenat fa que sigui una via de servei

molt perillosa, hauria de ser una prioritat per al consistori. En aquests
pressupostos també han ficat una partida per al projecte

Urbanització del carrer de la Pujada al Mirador, amb del carrer San

Carlos. Aquest carrer també té una importància per al desenvolupament de tot el nucli antic del municipi, en un accés directe des de l’en-

trada al municipi per l’Angol, donaria un servei molt importat a tota la
zona i descongestionaria alguns dels carrers interiors de vehicles de
transport voluminosos que circulen diàriament. En aquest carrer, i l’ar-

ranjament de tot el que és el mirador fins a la Serreta, seria una actuació
important per la consolidació del nucli Antic. El nostre grup ha fet la
proposta de destinar la Serreta com espai de Dol perinatal.

A condicionament de la zona baixa del Riu Sénia, “Sol de Riu”, con-

juntament amb la Taula del Sénia, s’hauria de reorganitzar tot aquest
espai natural com estava fa uns anys, i que s’instal·len llocs d’esbarjo,
per fomentar el turisme, amb passarel·les i escales de fusta, per gaudir
d’aquest espai natural. Al mateix temps s’habiliti per l’espai de Dol perinatal. Una altra proposta del nostre grup a l’equip de govern.

Però aquest compromís ha de comptar també amb la contribució i l’esforç

L’estudiï per a la possibilitat d’adquirir un pis destinat a: pis tutelat o

una competència compartida entre la Generalitat i l’Estat des del 2008, i

Revisió a la baixa del coeficient aplicat en el càlcul de l’import dels rebuts

de la Generalitat, perquè la gestió del Domini Públic Marítim Terrestre és

és competència exclusiva de la Generalitat la protecció dels seus espais
naturals inclosos a la xarxa natura 2000, entre ells tot el litoral del Delta.

habitatge de protecció oficial.

de contribució urbana (IBI) per a l’exercici pressupostari del 2021.

La situació viscuda aquests dies de vacances al Delta ha estat molt pre-

ocupant, hem sofert una invasió descontrolada a un Parc Natural i els
responsables de la seva protecció, el Govern de la Generalitat, no ha estat
capaç d’evitar-ho i, una vegada més, ha demostrat que no està per la faena. I dic una vegada més perquè recordem que la Generalitat disposa des

del mes de maig de 6 milions d’euros per a inversió al Delta, gràcies a una
esmena del PSC, i encara no ha estat capaç d’invertir-los.

Ningú vol la mort del Delta ni tornar a veure imatges com aquestes, però

si no hi posem seny això pot ser l’inici de la fi. Per això demanem a la
Generalitat que compleixi amb els seus compromisos, que s’impliqui en la

protecció del Delta i que faci el que calgui per protegir aquest espai natural
que tant ens estimem i que tant ens necessita.

Una vegada aprovats els pressupostos al nostre municipi per al 2021,
el nostre grup municipal volem compartir amb la ciutadania les raons
que ens han portat a votar-hi favorablement.

Partint de la base que no són els pressupostos desitjats, però seguint

amb la dinàmica de treball iniciada als pressupostos passats, basada
en l’aportació de propostes per incloure-les als nous pressupostos

mitjançant el diàleg i la recerca de punts d’entesa amb l’equip de govern,
aquests últims mesos hem anat tenint reunions amb les diferents

regidories, per tal d’incidir dins la mesura del possible en l’esdevenir del
nostre municipi. Algunes de les propostes acceptades són:

1. El Parc de la Serreta: Amb aquesta primera acció busquem
dignificar la zona i obrir-la a tothom com una zona verda d’esbarjo on
El passat dimecres 24 de març, es va celebrar el Ple extraordinari dels
Pressupostos Municipals per al 2021, entre altres el grup municipal
Desperta’t, va fer les següents propostes:
Realització del Pla parcial dels Rentadors, una unitat d’actuació que
està aturada des de fa uns anys i que ara amb el motiu de la construcció
del nou supermercat, i de la urbanització d’aquella zona, no estaria de
més que es consolidés com una zona residencial de primer ordre.
Realització del pla parcial dels Codonyers, una altra unitat d’actuació molt important per al municipi, ja que envolta tot el que és la zona
escolar del municipi, així com el pavelló cobert d’esports, on la visita
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poder passejar, llegir o gaudir del magnífic paisatge.

2. Servei de socorrisme a les platges de la Martinenca, el Maricel i

Les Cases. L’ampliació del servei de vigilància i socorrisme a les tres
platges més concorregudes del nostre litoral, millorant el servei i la
seguretat.

3. La creació d’un Market Place Local: Proposta basada en la
confecció d’una plataforma virtual per als nostres comerços i
empreses locals on podran oferir els seus articles i productes.

4. Instal·lació boies recollidores microplàstics: Amb la instal·lació
d’aquestes boies pretenem fer front a la problemàtica dels residus
plàstics, i a part, ajudar a potenciar la qualitat del peix de les

Els grups municipals opinen
Cases, així com posar en valor la qualitat de les aigües per als

Servei de psicologia municipal: Les conseqüències de la crisi

nostres banyistes.

de la COVID-19, afegides a una situació de precarietat social i

5. Creació Banc de Terres: Som un poble pagès i últimament el

econòmica prèvies, afecten i afectaran la nostra salut emocional i

És un compromís posar a l’abast de tothom les eines oportunes per

d’atenció psicològica, que treballi amb la població general i amb

relleu generacional en aquest àmbit cada com és més complicat.

mental. Per això necessitem disposar d’un servei públic i municipal

mantenir i potenciar una de les principals fonts de riquesa.

els grups de risc, tant en l’àmbit individual com comunitari, per

6. Creació d’una Comissió de Patrimoni Local: Aquesta CPL, serà

l’encarregada de vetllar pel nostre patrimoni, així com tirar endavant

diferents projectes de difusió, conservació i la seva posada en valor.

millorar la salut, qualitat de vida i benestar social de la ciutadania. El
sistema públic actual no arriba a cobrir estes necessitats, és urgent
crear un sistema pròxim i arrelat al municipi.

7. La transformació de l’antiga N-340 al seu pas per Alcanar-Platja
en un passeig. Es treballarà per definir i quantificar el projecte, per

tal de contribuir a dignificar aquesta part del nostre terme municipal
així com oferir un canvi estètic molt més modern i atractiu de la zona.

Amb aquest plantejament de fer oposició constructiva creiem
que se’n beneficiarà tota la ciutadania amb les propostes del
nostre grup municipal. De maneres de fer política n’hi ha moltes,

totes respectables. Nosaltres hem triat aquesta, apostant pel
diàleg i el treball conjunt.

Pressupostos amb mà estesa i esperit constructiu
En el passat Ple, es van aprovar els pressupostos per a l’exercici
2021 amb els vots a favor d’Esquerra, Junts i PSC. Desperta’t es
va abstenir i, una vegada més, la CUP hi va votar en contra. Tal
com vam exposar, és evident que no són els nostres pressupostos
ideals, però sí que pensem que són els millors pressupostos que
podríem fer, ateses les circumstàncies i la realitat del moment. Són
uns pressupostos que hem fet amb el doble objectiu de seguir
avançant en el desplegament i la implantació del nostre Pla de

Les propostes de la CUP Alcanar – les Cases per al pressupost
municipal 2021

Avui expliquem algunes de les nostres propostes per als
pressupostos 2021 i que malauradament no s’han traduït en partida
econòmica.
Oficina d’eficiència energètica i drets energètics: servei perquè
la ciutadania conegue els seus drets en matèria de subministraments
bàsics, especialment, allò que estableix la legislació en pobresa
energètica, acompanyar la població quan ha de fer tràmits davant
les comercialitzadores i que els ajudin a reduir despesa energètica.
Quantes persones del poble podrien beneficiar-se del bo social i no
ho fan per desconeixement?
Així com, assessorar en matèria d’energies renovables i treballar per
un pla de transició energètica municipal.
Banc de llavors: recollir material varietal que estigue en mans
de la pagesia local per revalorar, promoure’n l’ús i el consum, tot
preservant varietats del nostre territori.
Empresa pública: molts serveis del nostre municipi són gestionats
per empreses privades, la CUP defensem la recuperació d’allò
públic, per això proposem crear una empresa pública que pugue
anar assumint aquells serveis municipals dels quals es vaja acabant
el contracte o de nous serveis que puguen sorgir. Com passarà en
uns anys amb l’aigua. Volem recuperar-la per al poble o seguirà en
mans d’una empresa privada?
Dinamitzador/a cultural: malgrat que les obres del nou Auditori van amb
retard, pensem que s’ha de treballar amb antelació en la programació i la
dinamització de l’activitat cultural amb la contractació d’un professional
perquè, de forma coordinada amb les entitats, el teixit social i el consell
de cultura, puguin treballar per donar-li a l’auditori i a la vida cultural del
poble l’espenta i la transformació que necessita per esdevenir referent.

govern i, alhora, anar donant resposta a les diverses necessitats
que han anat sorgint, derivades de la COVID-19. Aquests són,
sense dubte, els pressupostos més socials de la història i que
preveuen més polítiques de suport al teixit productiu del municipi.
També són uns pressupostos als quals, una vegada més, hem
convidat a participar tots els grups de l’oposició. Malgrat que
l’aritmètica ens permetria tirar-los endavant sense dependre de
ningú, hem estès la mà a tots els grups perquè puguen fer les
seues aportacions, tal com anem fent des del passat mandat. Com
sempre, hi ha hagut propostes i idees compartides i d’altres que
hem incorporat malgrat no tindre-les previstes, perquè ens han
semblat interessants. Malauradament, també n’hi ha hagut d’altres
que no s’han pogut incorporar per diversos motius. El principal és
que per responsabilitat i sentit comú no podem ni volem adquirir
compromisos que sabem que no podrem complir. Tanmateix, en el
context d’aquestes converses, també s’han assolit altres acords
al marge dels pressupostos, com ara crear grups de treball en
determinades matèries, estudiar propostes de cara a propers
pressupostos o col·laborar en alguns projectes.
Ha estat, per tant, un procés enriquidor on tots els grups hi han
pogut dir la seua i on s’ha mirat de donar cabuda al màxim possible
de propostes sempre que fossen assumibles i raonables. Un procés
en el qual la pràctica totalitat dels grups de l’oposició han entès
i assumit que no és possible traslladar als comptes municipals
determinades propostes que excedeixen les competències
municipals, que són inassolibles tècnica o econòmicament, que no
estan suficientment elaborades o que requereixen un treball previ
per poder-se implementar.
Això ens anima a seguir insistint en aquesta manera de fer política,
amb mà estesa a tothom que tinga ganes de treballar, amb esperit
constructiu, sentit comú i responsabilitat.
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Joel Marmol Reverter recorrerà
Catalunya per a recaptar fons per
a la recerca sobre el càncer infantil

El canareu Joel Marmol Reverter és un

ta acció «vull donar visibilitat a aquesta

dels 30 esportistes que s›han marcat

malaltia i a la problemàtica del càncer

període de recaptació les aportacions ja

infantil; a més, ja fa temps que tinc al

arriben als 12.000 euros. Tota la recapta-

cap fer aquest recorregut, em vull su-

ció es fa a través de la plataforma Ihelp,

un repte per a recaptar fons a través
del projecte «Hijos de la resistencia».
Aquests fons es convertiran en hores de
recerca sobre el càncer infantil a la fundació El Sueño de Vicky.
La contribució de Marmol al projecte és
recórrer Catalunya en solitari per la vora
de la mar Mediterrània, des de Portbou
fins a Alcanar, 431 quilòmetres en menys
d’un dia, fent només alguna parada per
a avituallament. Està previst que faça realitat el seu repte a finals de maig, tot i
que el dia exacte es concretarà en funció de les restriccions que determine el

perar a mi mateix”. Marmol té previst
retransmetre en directe la preparació del
repte i l›esdeveniment a través del seu
compte d’Instagram jomarfit i del web
www.jomarfit.com
La fundació El Sueño de Vicky es dedica
a recaptar fons per a la recerca sobre
el càncer infantil per tal de trobar tractaments més innovadors i adequats
per als xiquets i xiquetes. «Hijos de
la resistencia» s›havia proposat de re-

un sistema de donacions solidari i segur.
Marmol és graduat en Ciències de l’Activitat Física i l›Esport i actualment és
entrenador d’esports de resistència i entrenador personal. És també un apassionat dels esports de resistència. Entre els
seus èxits esportius hi ha el títol de campió d’Espanya de triatló indoor absolut
(per WATTS i distància), el de subcampió
de la Lliga de Canicròs de les Terres de

.

Procicat per a les pròximes setmanes.

captar almenys 30.000 euros per al pro-

l’Ebre i diversos pòdiums en curses de

Tal com explica l’esportista, amb aques-

jecte, tot i que deu dies després d’obrir el

muntanya

Emma Sancho, una de les creadores de Ciència
Aflora, un portal de divulgació científica
La necessitat de transmetre coneixements científics de qualitat a una societat amerada de desinformació i notícies enganyoses va portar la canareva Emma Sancho i la
rapitenca Laura Ibáñez a crear un portal web de divulgació científica anomenat Ciència
Aflora, on es pot trobar informació científica citada de fonts fiables i contrastades.
La finalitat de Ciència Aflora és divulgar la ciència des d’un punt de vista objectiu entre
persones de totes les edats. Emma Sancho explica que fa uns mesos “van decidir fer
un pas endavant i emprendre el projecte que tenien en ment des de feia temps”.
Emma Sancho és estudiant del Grau Superior de Laboratori Clínic i Biomèdic i alhora
treballa de tècnica auxiliar de laboratori. En l’actualitat la canareva ha aparcat aquest
web per a “desenvolupar un nou projecte de divulgació científica en solitari que

.

probablement veurà la llum d’aquí a uns mesos”. Segur que també serà molt interessant. L’esperem amb ganes

14

Vida local
La Plataforma del Sénia demanarà
explicacions al govern espanyol
pel retard en el segellament
dels pous del Castor
La Plataforma Ciutadana en Defensa de

També ha indicat que “demanarem

La Plataforma també ha manifestat la

les Terres del Sénia denuncia el retard

explicacions al govern espanyol”.

en l’execució dels treballs per a segellar

Des de la Plataforma continuen reivin-

que pertany a la constructora ACS, es-

dicant el desmantellament total de les

tiga en concurs de creditors des del se-

instal·lacions, que ha d’incloure, també,

tembre del 2019 puga demorar encara

definitivament els pous del Castor i desmantellar-ne les instal·lacions.
Recentment s’ha fet públic que el go-

la planta terrestre. De fet, l’any pas-

vern espanyol addueix la necessitat de

sat, tant la Plataforma del Sénia com

“verificar el compliment” de diverses

l’Ajuntament d’Alcanar van presentar

normatives sectorials abans d’execu-

unes al·legacions en què feien constar

tar l’obra que va encarregar a Enagás.

aquesta petició i demanaven l’adopció

Cristina Reverter, portaveu de la Pla-

un conjunt de mesures de seguretat per

taforma, ha explicat a Alcanar Ràdio

al procés de desmantellament. Però, tal

que “no teníem constància d’aquest

procediment, ni tampoc l’entenem”.

com ha lamentat Reverter, encara no
han “obtingut resposta”.

seua temor que el fet que Escal UGS,

més els treballs de desmantellament.
Finalment, Reverter també ha mostrat
el seu malestar “pel bloqueig continu
per part de la Mesa del Senat, amb
majoria del PP i del PSOE, a la creació d’una comissió d’investigació del

.

Projecte Castor, sol·licitada per 25
senadors al juliol del 2020”
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Després de tres anys de treball conjunt, veu la llum
el llibre d’història de Núria Prades i Jordi Sancho
Alcanar té ja un nou llibre sobre el pas-

calia explicar-la bé. És per això que la

sat històric del municipi. Alcanar. Imat-

redacció dels textos la va confiar a Jordi

ges de 3.000 anys d’història és primer

Sancho Parra, graduat en Història per la

treball conjunt de l’artista Núria Prades

URV i estudiant d’un màster d’investiga-

i del graduat en Història Jordi Sancho, que arreplega breument l’evolució
històrica del municipi, des del neolític,
passant per l’edat del ferro, els ibers,
els romans, els musulmans, l’època
medieval... fins als nostres dies.

ció a la UB, que des de fa anys combina
els estudis amb la recerca i divulgació
de la història local. Per a Jordi aquest
treball ha comportat dos anys de recopilar informació, elaborar els extractes
i adaptar-los als seixanta apartats que

Feia temps que la Núria s’havia fixat
l’objectiu d’aquest llibre. L’any 2018 va
començar un intens treball de recerca
històrica que s’aparellava amb els records de vivències personals, rescatant

conté l’índex de l’obra. D’aquesta manera, les imatges i els textos es combinen de manera instructiva i amena,
respectant les formes més genuïnes de
la parla d’Alcanar i recuperant alhora

de la memòria les contalles dels seus ia-

paraules pròpies del lèxic canareu.

ios i pares, les velles imatges del poble,

El resultat d’aquesta tasca de col·labo-

els costums i l’escola. Simultàniament
va començar a fer els primers esbossos
de les il·lustracions, en les quals ha esmerçat més de 4.000 hores de treball.

ració és un llibre de 150 pàgines, de les
quals 120 són il·lustracions inèdites, de
gran bellesa artística, que recorren de
manera rigorosa i entretinguda els 3.000

Des de bon principi, va saber que te-

anys d’història d’Alcanar: fets històrics,

nia una bona història a les mans, però

esdeveniments festius i culturals, perso-

1
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natges, vivències, records, sensacions
i contalles. Segons l’artista, algunes de
les escenes del llibre han estat especialment difícils de dibuixar, com és el cas
de la làmina on apareix la reconstrucció
del jaciment de Sant Jaume - Mas d’en
Serrà. En aquest cas, ha comptat amb la
col·laboració del doctor en història, especialitzat en arqueologia, David Garcia
Rubert, que és l’autor d’un dels pròlegs.

Alcanar. Imatges de 3.000 anys d’història
Núria Prades i Jordi Sancho
Alcanar. Imatges de 3.000 anys

clàssica del relat històric per tal

Subirats Barrera en el pròleg, “lle-

d’història és una obra d’una gran

que les il·lustracions fossen les

giu-lo, regaleu-lo, expliqueu-lo, als

bellesa artística i qualitat narrativa.

protagonistes i, d’aquesta mane-

més joves, als que ja no podran

Un llibre d’història diferent i amb

ra, es pogués despertar l’interès

un gran valor pedagògic que, de

de lectors de totes les edats. En

sentir les veus dels que ja no hi són,

ben segur, es convertirà en una

aquest sentit, la seua lectura pot

eina de referència per al professo-

ser un valuós moment de trobada

rat i pot servir de punt de partida

entre iaios i nets i l’eina ideal per a

per a futurs treballs de recerca.

recuperar records i vivències dels

En tot moment, els autors han

nostres avantpassats.

intentat allunyar-se d’una visió

Com diu la professora M. del Mar

als que no han tingut la sort de tenir
avis que els cantin les velles cançons, als que passen hores davant
de la pantalla, sense ser conscients
que no fa massa no hi havia més
llum que la que entrava per la finestra o sortia del quinqué”.

Sant Jordi · Autors locals
Joan-Josep Sancho és el coordinador
d’un recull de relats sobre vivències i
records relacionats amb el món educatiu

Joan-Josep Sancho i Esteller (Alcanar,
1950) va ser alumne al convent, al Palà-

cio, a les Escoles Velles i a l’Acadèmia

Almi. La seua trajectòria com a professional de l’educació abraça quaranta-un

anys en actiu. Ha impartit classes a
l’Acadèmia Montserrat, al convent, al
Palàcio, a les Escoles Velles, a les noves, a l’Escola Marjal i a l’Institut Sòl de

Riu. Al llarg d’aquesta llarga trajectòria ha treballat amb més de dos-cents

companys diferents i ha impartit classes
a més de dos mil alumnes.

Des de la distància que aporta la jubilació, Sancho va considerar que li calia un

nou repte i va concloure que la recupe-

ques escolars permet de conèixer inte-

ració, conservació i difusió dels records

ressants episodis de la història escolar

de més de cent persones podia ser una
fórmula útil per a preservar una part de
la nostra memòria col·lectiva.
A Te’n contaré més de cent – Cròniques
escolars hi han participat més de cent
persones, de tres generacions dife-

cròniques denoten molta emotivitat,
gratitud, amistat, anècdotes simpàtiques, nostàlgia, referents, respecte,
reconeixement, inclusió, innovació, diversitat i il·lusió. Te’n contaré més de

educatius: mestres i professors, jubilats

cent afavorirà la recuperació d’experi-

o en actiu, de tots els centres educatius

ències pròpies dels lectors i incitarà a

i de tots els nivells, pares i mares, membres de les associacions de famílies
d’alumnes, alcaldes i exalcaldes, regidors i exregidors, exalumnes de tots els
que han volgut compartir algunes de les
seues vivències personals.
La lectura d’aquest centenar de cròni-

Recomanacions literàries

ignorats de la vida local. Les seues

rents, que representen tots els sectors

centres del municipi i exadministratives

2

del nostre poble i descobrir aspectes

valorar i a veure, amb més tolerància i
comprensió, el rol o la funció dels diferents protagonistes del fet educatiu.
Probablement, ajudarà també a ampliar la perspectiva que tenim de l’ensenyament i de la faena dels docents, així
com a valorar més equànimement els
centres educatius del nostre municipi.

Te’n contaré més de cent – Cròniques escolars
Joan-Josep Sancho · Onada Edicions
Rememorareu les acadèmies Almi i

completen la informació i que li

Félix o la senyora Gertrudis. Llegireu

monial. La fotografia de la coberta

Montserrat o qui era Sor Pura, Don
sobre la creació de l’institut cana-

reu i sobre el Pla educatiu d’entorn
i reviureu la primera vaga d’alum-

nes l’any 1977, la visita de la bruixa
Nicotina a les Cases el 1983, l’ho-

menatge a Xesco Boix el 1984 i els
primers carnestoltes escolars pels
carrers del poble.

L’obra inclou un bon grapat de fo-

tografies de diferents èpoques que

aporten un irrefutable valor testi-

és d’Àlex Espuny i la directora dels
Serveis Territorials d’Educació a les

Terres de l’Ebre, Montserrat Perelló,
n’ha escrit el pròleg.

Joan-Josep Sancho és autor de

l’Atles del Montsià (1990), Estanislau

Ulldemolins. Metge i poeta (2014).
L’any 2018 va coordinar El rebost de
la llengua. De mica en mica s’ompli
la pica (2018).
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‘Amore’, la novel·la eròtica en català d’aquest Sant Jordi
Miquel Bort, escriptor i agent de tràn-

ha salpebrat la història amb propostes

sit dels Mossos, debuta en la literatura

multimèdia a les quals s’accedeix amb

eròtica amb Amore, la passional i clan-

un codi QR allà on els personatges en

destina història d’amor i de sexe entre

fan esment. Entre elles, la cançó que el

la Mar, una dona casada i amb un fill,
i en Marco, el bomber que li va salvar
la vida en un accident. Amb la filosofia
de gaudir veient gaudir, Amore vol ser
una aventura per als sentits dels lectors
igual que ho és per als protagonistes.
Amore és la primera incursió de Miquel
Bort (Alcanar, 1968) en el terreny de la
novel·la eròtica. Publicada per Onada
Edicions, té una intenció ben clara: ser
una aventura per als sentits, el gaudir
veient gaudir amb què en Marco porta
la Mar a descobrir noves facetes de la
seua sexualitat. Però Amore va més enllà
i pretén estimular la resta de sentits del
lector: els seus protagonistes gaudeixen

grup ebrenc de rock Sukre ha compost
basant-se en la història d’amor de la
Mar i en Marco, titulada també «Amore».
El llibre aplega a les llibreries per aquest
segon Sant Jordi de pandèmia i aspira
a normalitzar la presència del gènere
eròtic en català, un tipus de literatura que
mou multituds de lectores i de lectors.
Ho fa sense complexos i amb diàlegs i
descripcions explícits. Tanmateix, Amore també és una reflexió sobre la hipocresia dels comportaments de la nostra
societat, en què els personatges es veuen sovint lligats per la disjuntiva entre el

nut més de cent mil exemplars en català
i en castellà. De la seua vivència professional va sorgir el relat breu Tretze roses,

deure cap als altres i els desitjos perso-

sobre el tràgic accident de Freginals.

nals, entre la seguretat de la monotonia i

Amb Amore, l’escriptor ebrenc canvia de

del menjar i de la beguda, de la músi-

el risc del que és desconegut.

ca i dels concerts, dels paisatges de les

Miquel Bort és agent de trànsit del Cos

Terres de l’Ebre i la monumentalitat de

de Mossos d’Esquadra i, com a expert en

la ciutat de Tarragona. I per a inclou-

aquesta matèria, va publicar Com evitar

blicació, la novel·la de Miquel Bort ja ha

re’ns en aquestes experiències, Bort

un accident de trànsit, del qual s’han ve-

arribat a la segona edició.

3
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registre i s’endinsa en les aigües de la literatura eròtica. Abans de la Diada de Sant
Jordi, pocs mesos després de la seua pu-

Amore
Miquel Bort · Onada Edicions
La passió es pot amagar en qual-

cident de trànsit. Quan es retro-

seguir el seu futur i sobre quina

sevol lloc i aparèixer quan menys

ba amb en Marco, el bomber que

Mar vol realment ser.

ho esperem. A la protagonista

la va salvar d’una mort segura,

d’aquesta novel·la, la Mar, se li

esclata una aventura romàntica,

revelarà d’una forma sobtada i

boja i clandestina, que la durà a

traumàtica. A punt de fer els qua-

gaudir dels seus sentiments i de

ranta, casada i amb un fill, sense

la seua sexualitat com mai no

perspectives, sent que el temps

ho havia imaginat. Amerada de

se li escorre en una existència

les experiències que li ofereix el

rutinària i monòtona. Però tot

Marco, la Mar haurà d’afrontar el

canviarà quan pateix un greu ac-

dilema sobre per quin camí ha de

Amore és tot això, però, a més,
entre les seues pàgines el lector
també trobarà, en els pensaments
de la Mar i en el comportament i
les reflexions de la seua gran amiga, la Laura, una crítica a certes
actituds de la nostra societat, a
voltes massa hipòcrita. I tot, sense
obviar el que en el fons vol ser: una
aventura per als sentits.

Sant Jordi · Autors locals
El criminòleg canareu Fran Gómez publica la seua segona novel·la de suspens
tinuïtat a l’anterior i en què el cèlebre investigador Òscar Kors haurà d’ajudar un

vell amic a demostrar la seua innocència.

Es tracta d’un relat àgil i integrador, orientat a l’entreteniment, que pretén fer pujar
les pulsacions del lector, sempre a partir

d’una lectura econòmicament accessible
per a tothom i fàcil de trobar.

solverlo, publicat a Amazon Publishing el

llegia les obres clàssiques d’Agatha

Christie. Posteriorment ha estat seguidor de Joël Dicker, John Verdon, Juan

Gómez-Jurado i Javier Castillo, entre

d’altres. “Aquestes dues novel·les

grau de Dret a la UOC. Les seues dues

Amb un estil clar, directe i propi d’una

a l’extrem”, manifesta Gómez.

narració cinematogràfica, Gómez se

Aquesta última, la gaudeix

serveix de la teoria criminològica per a

com en el

i mescla el seu coneixement acadèmic

tant en l’àmbit professional

romàntic Un crimen perfecto y cómo re-

pens i en els thrillers. De fet, de ben jove

són el resultat d’una passió portada

grans passions són l’esport i les lletres.

seua trajectòria com a autor amb el thriller

focus en les novel·les de misteri i sus-

Llicenciat en Criminologia per la UAB,

Gómez actualment està finalitzant el

Fran Gómez (Alcanar, 1992) va iniciar la

i jurídiques com la ficció, tot posant el

plantejar i resoldre un cas d’assassinat,

literari i ex-

amb la influència de la lectura d’autors

les ciènci-

gra clàssics i

tant

de novel·la ne-

socials

contemporanis.

plora
es

2018. Només en una setmana, aquesta novel·la va aconseguir situar-se entre els deu
thrillers en castellà més venuts a Amazon.
Tres anys després de l’èxit d’aquell llibre,
ara acaba de publicar Asesino por casuali-
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Asesino por casualidad
Fran Gómez · Amazon
El meu nom és Daniel Logan i soc co-

res més que escriure. No soc cap as-

lumnista del New York Press. El meu

sassí. Només puc dir que jo no hi he tin-

treball consisteix en la crítica de personalitats públiques i dedico les meues
columnes a gent influent que ha fet alguna cosa malament.
Tinc un problema: mor gent mentre
escric. Totes les persones a les quals
he dedicat una columna han aparegut

gut res a veure i aquesta és tota la veritat. Necessito que m’ajudes a conèixer
el perquè de les morts abans que no
sigue massa tard. Tinc temor que em
condemnen injustament o que la mort
em trobe. Eres l’única persona que pot

mortes hores després de la publicació.

ajudar-me. La demostració de la meua

No sé què està passant, però no faig

innocència està a les teues mans.

Sant Jordi 2021

dad, un fresc i intens thriller que dona con-
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Sergi Marqués presenta la seua primera novel·la,
“La visión del superviviente. La nueva era oscura”
Va començar a escriure la seua pri-

mera novel·la amb catorze anys i amb
setze ja la té publicada

catorze anys va decidir escriure la seua
primera novel·la i, ara, a punt de fer-ne
dèsset, ja la té publicada. Es titula La

El canareu Sergi Marqués (2004) és un

visión del superviviente. La nueva era

cas de precocitat. Aquest estudiant de

oscura i té 236 pàgines.

primer de batxillerat és un apassionat de

El llibre explica una història apocalípti-

la tecnologia i de la informàtica. Des de
menut, es va despertar en ell una gran
passió per la ciència-ficció i fa anys que
dedica bona part del seu temps lliure a
llegir i a perfeccionar l’escriptura. Amb

ca, però no la típica de la fi del món, en
què queden pocs supervivents. Narra
una epidèmia zombi que ha provocat un
anarquisme a gran escala. Un jove de
secundària i de naturalesa vaga se les
haurà d’enginyar per a sobreviure... En
aquesta epidèmia no hi ha dos bàndols,
ni tres, ni quatre, sinó molts.
Els orígens de l’escriptura de Sergi es
poden trobar en els seus autors preferits: George Orwell (1984), Dmitri
Glujovski (Metro 2033), Hajime Isayama (Shingeki no Kyojin) o Ray Bradbury

Actualment, Sergi continua els seus estudis a l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar, i
ja pensa en carreres com l’enginyeria
de telecomunicacions per a quan vaja

a la universitat. La seua idea és continuar
escrivint, perquè la història de La visión

del superviviente. La nueva era oscura

deixa la porta oberta a una continuació
i a convertir-se en una saga.

Al mes de juny de l’any 2020 l’editori-

al Círculo Rojo va donar el vistiplau a
la publicació del llibre i va decidir de
fer-ne una tirada de 200 exemplars.

Entre altres llocs, el llibre es pot adquirir a La Casa del Libro; Amazon; El

Corte Inglés; La Botiga d’Alcanar; la
llibreria Viladrich, de Tortosa; Guaix

(espai cultural), d’Amposta, i Els Diaris, de Vinaròs.

(Fahrenheit 451). Igual que aquests
escriptors, en aquesta novel·la Sergi
combina el misteri, la conspiració i la
crua violència.

5
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La visión del superviviente. La nueva era oscura
Sergi Marqués Sancho · Editorial Círculo Rojo
Aquest llibre bèl·lic, que té zombis

manera de sobreviure a l’exterior.

militar. Llavors troba un cos que té

enmig, comença amb un adoles-

Comença l’aventura ajudant una

una bomba acompanyada d’una

cent de secundària que s’aixeca

xiqueta i, més tard, forma part del

nota amb una informació sospi-

de dormir com un dia qualsevol. Al

pla de supervivència del seu veí,

tosa. Al segon dia decideix desa-

cap d’uns minuts s’adona que al-

que va acompanyat d’una xica que

parèixer i investigar l’assumpte pel

guna cosa no va bé, que hi ha una

li sona d’algun lloc. Però aleshores

seu compte. A partir d’aquell mo-

epidèmia i que ha caigut el govern

comença a sentir-se molt perdut

ment descobreix la veritat i cerca

del país. Assimila el que ha passat i

amb la situació, la desaparició dels

la raó de tota aquesta conspiració

es prepara per a lluitar i cercar una

seus coneguts i la falta d’activitat

sagnant que l’envolta.

Sant Jordi · Autors locals
Ivan Forcadell publica un conte sobre el concepte de l’art
Ivan Forcadell considera que pintar i

d’estudiar disseny a Eina es va muntar

escriure tenen un mateix procediment

la seua casa-taller a Barcelona. L’any

creatiu. Després d’escriure un llibre so-

2018 va decidir tornar a viure a Alca-

bre els tips de l’art i el pop brut o dirty

nar, a la casa de sa iaia, on té l’estudi i

pop, ara acaba de publicar La vida de

on se sent realment a gust. És fidel als

la pera, una edició de col·leccionista on

seus principis i té una base conceptual

parla de realitats del món de l’art com,

moltes vegades crítica. El seu procés

per exemple, el concepte que l’art no

creatiu és com un bucle que, sense

entén de justícia.

adonar-se’n, l’atrapa i desencadena

Capaç de transformar en art tot allò que

llargues jornades de treball en què està

fa, aquest canareu de 27 anys és considerat l’artista gràfic de menys de 30 anys
més polifacètic del moment i, en poc

totalment absent del món, immers en
una explosió de colors i llibertat. El seu
és un univers “políticament incorrecte” i

temps, ha estat protagonista a molts de

l’art, la seua forma de vida.

mitjans de comunicació (El País, El Peri-

Multidisciplinari, atrevit i innovador, a

òdic d’Andorra, revistes com Metal Ma-

Ivan li agrada xalar amb tot el que fa i ex-

gazine o Harper’s Bazaar, etc.). La clau

perimentar amb tota mena de materials

del seu èxit no està només en la seua

i noves formes d’expressió artística, que

manera de fer art, sinó també en la seua

trasllada a la pintura i a l’escultura. També

manera de comprendre la vida.

ha dissenyat mobles i ha col·laborat amb

Ivan Forcadell va entrar en el món de

prestigioses firmes de moda. La seua

l’art per casualitat i ha acabat trobant-hi

raygua, d’Andorra, i a Foco Lisboa,
entre altres llocs. Ha participat a Swab
Barcelona i l’han comissionat professionals com Jesús Martinell. El seu mercat majoritari és fora del territori, fins i
tot del país. Al desembre va formar part
del cercle d’exposicions Below Thirty,
que Seventy organitza a Barcelona, i
ara mateix està treballant en una nova
exposició, Los veganos compran flores,
que pròximament s’inaugurarà a la Ciutat Comtal.

màxima consisteix en el domini de la idea

un instrument a través del qual viure i

o el concepte enfront de l’estètica.

expressar-se de manera lliure. Després

Ha exposat la seua obra a la Fundació

6

Lluís Coromina, a la galeria Pilar Ribe-

Sant Jordi 2021
La vida de la pera · Ivan Forcadell
A través d’uns editors de Nova York, Ivan For-

contingut combina les pàgines de text amb els

cadell acaba de publicar La vida de la pera, una

dibuixos que l’autor ha fet expressament per a

edició molt menuda, de només 25 exemplars

que els lectors s’atrevisquen a pintar-los i a “fer

–més les proves d’autor–, adreçada a col·lecci-

una mica d’Ivan”. Aquest format hi dona l’apa-

onistes d’art. Tal com el seu títol indica, la prota-

rença d’un llibre infantil, però, en realitat, La vida

gonista és una pera, amant de l’art, que des del

de la pera és una invitació a la reflexió sobre com

moment que naix és conscient que està desti-

d’efímera i breu és la vida, fins i tot la nostra.

nada a convertir-se en un producte de consum

També tracta sobre la importància de l’art en les

i, en definitiva, a desaparèixer.

nostres vides i, alhora, sobre la seua absurditat.

El llibre ha estat enquadernat artesanalment pel

Tot i que la lectura requereix, a voltes, alguna re-

mètode del cosit i les tapes, totalment austeres,

cerca a Google, la història és de fàcil comprensió

recorden les llibretes antigues de tapa dura. El

i convida a iniciar-se en el món artístic.
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La XII Mostra Oberta de Poesia d’Alcanar, ajornada per la pandèmia
al públic en general, per tal de promoure
un gènere tan complex i alhora necessari
com la poesia. Aquesta proposta va rebre molt prompte el suport de la Biblioteca Trinitari Fabregat i de l’Institut Sòl
de Riu. Posteriorment, també s’hi van
sumar Òmnium Cultural i la Institució de
les Lletres Catalanes. L’any 2010 va nàixer la Mostra Oberta de Poesia d’Alcanar.
De llavors ençà, hi han pres part més de
Participants de la XI Mostra de Poesia

150 poetes de diferents tendències i generacions d’arreu del país, principalment
de les terres del Sènia i de l’Ebre. En tot
aquest temps, el blog de la Mostra ha re-

En arribar la primavera, a Alcanar tot està

cè Barberà. Aquesta publicació, finança-

a punt per a celebrar la XII Mostra Oberta

da per l’Ajuntament d’Alcanar, té un límit

but al voltant de 80.000 visitants.

de participació de 30 poetes. Per aquest

Tomàs Camacho és l’ànima de la Mostra

de Poesia, que commemora el Dia Mundial de la Poesia. Igual que l’any passat,
el certamen arriba a aquesta nova edició
afectat per les restriccions sanitàries de la
covid, la qual cosa ha impedit que se celebrés el 27 de març, com estava previst,
i que es fixés una nova data al calendari.
En la XII Mostra de Poesia d’Alcanar hi
han participat 46 poetes. Amb els seus
poemes s’ha editat un llibre, la portada del
qual ha estat il·lustrada per l’artista Mer-

7

motiu, ha calgut publicar un suplement
amb les obres dels 16 poetes restants.
L’Institut Sòl de Riu s’ha fet càrrec del
cost d’aquest apèndix. Tots els poemes
d’aquesta edició, així com els de les anteriors edicions, es troben publicats al blog
http://alcanarpoesia.blogspot.com/.

coordinació d’aquest esdeveniment, que
ha permès situar Alcanar en un lloc destacat del mapa cultural de les nostres terres i ha ofert als poetes la possibilitat de
dir-hi la seua a través de la
paraula i del treball visual.

Ara fa ja una mica més de dotze anys, el
mestre i poeta Tomàs Camacho va proposar a l’Ajuntament la idea de crear una
jornada de convivència a Alcanar, oberta

Tomàs Camacho Molina. Lo mestre-poeta canareu
Editorial Petròpolis
L’editorial Petròpolis acaba de

llengua i literatura castellanes a

Cruelles Rosales, Joan Baptista

publicar Tomàs Camacho Moli-

l’institut d’Alcanar i és, sense cap

Beltran Reverter, Josep Sancho

na. Lo mestre-poeta canareu, un
llibre de petit format que recull el
reconeixement més sincer d’un
bon nombre d’amics i amigues de
Camacho amb motiu de la seua
recent jubilació i el seu seixantè
aniversari. Premi del Mèrit de les
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i la peça fonamental en l’organització i

dubte, un poeta en estat pur, algú
dedicat en cos i ànima a la producció i promoció de poesia.
Hi han participat els autors següents: Emigdi Subirats, Montse
Boldú, Montse Pallarès, Anna

Lletres Ebrenques 2019, Tomàs

Maria Ulldemolins, Rafael Haro i

Camacho ha estat professor de

Sancho, Jesús M. Tibau, Carme

Sancho, Jordi Sancho Parra,
Joan Panisello, Irene Prades, Vicent Pellicer, Conxita Jiménez,
Anna Panisello, Baltasar Casanova, Tere Izquierdo, Pili Ibáñez,
Víctor Canicio, Joana Serret,

.

Jaume Llambrich, Cinta Sabaté,
Núria Prades, Sergi Quiñonero,
Manel Ollé i Rous Ferré

Cultura
L’artista Laia Bort cedeix una de
les seues obres a l’Ajuntament
L’obra Un poble entre línies llueix
al vestíbul de la Biblioteca Trinitari Fabregat

L’alcalde d’Alcanar i regidor de Cultura,

locals i en reconeixement de les raïls del

per la Universitat de Barcelona i des

Joan Roig, i l’artista canareva Laia Bort

nostre municipi, que són les senyes de

d’aquest curs 2020-2021 és professora

Expósito han signat un contracte de

la nostra identitat. Un poble entre línies

de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques

cessió pel qual la pintora cedeix gratuï-

reprodueix una àmplia mostra de llibres

d’Alcanar. Segons que explica, “realit-

tament al municipi l’obra Un poble entre

d’autors locals que formen part de la

zar una obra d’aquestes dimensions

línies per a la seua exposició pública al

secció de la «Col·lecció local» de la Bibli-

i amb tanta precisió va requerir molt

vestíbul de la Biblioteca Trinitari Fabre-

oteca Trinitari Fabregat. Una secció que

d’esforç i hores de treball. Al principi,

gat. Es tracta d’una obra de grans di-

creix cada any amb noves publicacions.

des del mateix espai de la Biblioteca i

mensions (1,50 x 2,20 metres), realitza-

“En aquesta pintura no hi són repre-

després ja des del meu estudi”.

da en acrílic sobre tela, que forma part

sentades totes les obres, però igual-

de la col·lecció d’obres de la Tercera

ment l’obra pretén ser un homenatge

Un poble entre línies llueix des d’aquest

Mostra d’Art i Flors als Balcons (2018).

simbòlic a tots els autors i autores

Compromesa amb l’art i la cultura, la

locals, a la nostra cultura i al nostre

Laia va crear aquesta obra amb l’objec-

passat i present”, explica la Laia.

tiu de retre un homenatge als escriptors

La Laia és llicenciada en Belles Arts

mes d’abril a la paret lateral del vestíbul de la Biblioteca Trinitari Fabregat
i, d’aquesta manera, passarà a formar

.

part de la vida quotidiana de tots els
usuaris de la Biblioteca d’Alcanar

Rosa Juan recopila i cataloga l’obra musical de José Quiles Simón
Rosa Juan Barrera (1995) acaba de lliurar un exem-

La recerca de Rosa Juan ha consistit en la recu-

plar del seu treball de final de carrera, “José Quiles

peració i catalogació de totes les seues obres (la

Simón: Obra musical. Història i catalogació”, a la
Biblioteca Trinitari Fabregat. Aquesta publicació ja
ha estat incorporada al fons “Col·lecció local”, per la
qual cosa ja està disponible per a consulta i préstec.
José Quiles Simón va ser el director de la Banda
Municipal de Música d’Alcanar (BMMA) durant 31
anys (1969-2000). Durant aquest temps va compondre un total de 35 obres, fetes expressament
per a la BMMA. Una extensa tasca de composició
musical que ha acompanyat moments destacats de
la història de la ciutat, com la creació de l’”Himne a Alcanar”, i que inclou homenatges, obres de
concerts i arranjaments d’algunes de les obres més

majoria manuscrits) i en l’establiment de la relació
de cadascuna amb el moment històric de la ciutat
i de la seua vida personal. Tot aquest llegat mai no
havia estat editat i es trobava al resguard de l’arxiu
de la BMMA i de la seua casa familiar.
“El meu treball sorgeix de la inquietud per la recuperació del patrimoni històric i cultural del meu
poble, Alcanar, i la importància de la seua banda municipal de música, en què la figura de José
Quiles ha estat tot un referent”, explica Rosa.
Rosa Juan és músic de la BMMA des de fa molts d’anys
i professora de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar.

.

significatives per al municipi i la nació que manca-

Amb aquest treball, l’any 2019 va finalitzar els estudis al

ven d’una adaptació per a banda.

Conservatori Superior de Música de Castelló
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“El que més em satisfà és saber que els meus exalumnes són feliços i bones persones”
És difícil trobar algú a Alcanar que no

sigut, també, la meua vocació. Durant 41

que el professorat està massa carregat de

sàpiga qui és Joan-Josep Sancho. Els

anys, he fet classes a alumnes des dels 5

tasques burocràtiques, que l’Administració

centenars d’alumnes que han passat per

anys fins als 16. A EGB he fet classe de totes

hauria de dedicar més recursos a l’educació,

les seues classes el recorden per la seua

les matèries. He tingut diversos càrrecs de

que hi ha massa canvis en el sistema educa-

vocació i saber fer, mentre que aquells

coordinació i directius... En tots els centres

tiu, que a la institució escolar se li exigeixen

que estimen el patrimoni lingüístic saben

on he estat i en totes les tasques que he ha-

que és un activista incansable del català.

gut d’assumir, m’he sentit sempre molt feliç.

Ara, des de la posició de jubilat, continua
la seua tasca de recuperació i oxigenació
de la nostra llengua, vinculada també a la
cultura popular i l’ensenyament.
D’on va nàixer la seua afició per la llengua?

massa coses i això crea una dispersió nociva
i desencoratjadora, que l’esforç i el treball no

Durant els 40 anys que ha exercit, molts

es valoren prou i al professorat cada vega-

estudiants han estat alumnes seus. Què

da li costa més motivar l’alumnat... Uf!, és un

suposa per a vostè?

tema molt complex i polièdric.

Entre els més de dos mil alumnes que he tin-

Precisament, la seua darrera obra recupe-

gut en la meua vida, n’hi ha de tots els perfils

ra vivències sobre el sistema educatiu.

Te’n contaré més de 100 – Cròniques esco-

Suposo que de la mateixa manera que es

i professions. I el que més em satisfà és sa-

desperten a tothom els seus interessos.

ber que són feliços, que són bones persones

D’una banda, tots tenim unes habilitats ge-

i que guarden un bon record de l’època en

nètiques. D’altra banda, va arribar un mo-

què compartíem espai, temps i objectius.

ment en què em vaig adonar que la meua

Fa poc em vaig trobar amb un exalumne de

llengua, aquella en la qual em parlaven

més de quaranta anys. Em va dir que s’esta-

mon pare i ma mare, no era la mateixa que

va preparant per a la prova d’accés a un cicle

la gent del nostre poble.

utilitzaven els meus professors, ni el cape-

de grau superior. El vaig encoratjar a tirar en-

En alguns treballs publicats i també a tra-

llà, ni la ràdio... I aquella anomalia em va fer

davant i ens vam acomiadar. Doncs vaig tin-

veure que la llengua pròpia del meu poble

dre una gran alegria de veure’l tan il·lusionat i

i dites. Estem perdent la llengua pròpia?

no tenia el mateix tractament ni els matei-

amb ganes de progressar. La mateixa alegria

L’ús del català va reculant de manera alar-

xos drets que el castellà. Així es va anar

que quan m’assabento que una exalumna

mant. La majoria de les persones nouvingu-

desenvolupant la meua consciència nacio-

s’ha convertit en una cirurgiana de prestigi,

nal. I, convençut com estic que la llengua

des no l’adopten com la seua llengua habi-

per exemple. I penso que, si els he aportat

és el patrimoni més important que té un

una petita part del que són actualment, han

tual i, el que és pitjor, la transmissió lingüís-

país, sempre he intentat aportar el que ha

valgut la pena tots els esforços.

estat al meu abast per a ajudar a evitar-ne

Existeix molta literatura sobre com edu-

farcit de castellanismes, només es pot con-

car a les escoles i els instituts. Quina és

cloure que el futur del català és poc falaguer.

lars és un recull de relats d’experiències en
el món educatiu d’Alcanar i de les Cases,
escrits per un centenar de persones de totes les edats i de tots els sectors. N’estic
molt satisfet i espero que també agrade a

Foto: Àlex Espuny.

vés de les xarxes socials, rescata paraules

la desaparició.

tica generacional, a moltes zones, ja no es
produeix. Si hi afegim que es parla un català

Mestre, professor de català i director de

la seua opinió?

l’institut. Com ha viscut aquesta trajectòria?

Des del desconeixement que em donen

dar al màxim la confirmació d’aquest pro-

He tingut la sort que la meua professió ha

els vuit cursos que fa que estic jubilat, crec

nòstic. Mentre hi ha vida, hi ha esperança

No obstant, hem de seguir lluitant per retar-

.

