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HORARI
AJUNTAMENT

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

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

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

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

Del 18 al 24 d’abril i del 16 d’abril a d’1 de maig
Del 9 al 15 d’abril
Dies de reforç: 30 d’abril
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

Del 25 d’abril a d’1 de maig i del 9 al 15 de maig
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/ Trafalgar, 44 – Les Cases

Del 2 al 8 de maig
Dies de reforç: 16 d’abril i 14 de maig
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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?”),
Oscar Rosal Gamarra, (“Mirades al comerç”), Alcanar Ràdio
i Biblioteca Trinitari Fabregat.
Fotografia de la portada: Àlex Espuny
Cartell portada: Lara Gombau
Maquetació: Estudi Taller À
Impressió: Gràfiques Foix, SL
Depòsit legal: T-548-1977

2

Editorial
Protegir el nostre patrimoni
natural i cultural
Cada any se salven entre 50 i 60 exemplars d’oliveres. La Mancomunitat de la
Taula del Sénia calcula que aquesta era la xifra d’oliveres monumentals que s’arrancaven anualment per a comercialitzar-se. La llei de protecció aprovada pel
Parlament l’any 2020 protegeix les oliveres que tenen un perímetre de més de
tres metres i mig mesurat a una altura d’un metre i trenta centímetres del terra.
Alcanar va col·laborar amb la comissió que va tramitar la Proposició de llei de
protecció d’oliveres monumentals. El regidor de Medi Ambient va participar en
les reunions de la ponència que va elaborar l’informe de la llei. Concretament, va
comparèixer al Parlament de Catalunya el dijous 18 de juliol de 2019. El mateix
any, el març del 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, el Catàleg municipal d’oliveres mil·lenàries, que inclou set oliveres monumentals emplaçades a la partida de l’ermita del Remei, declarades arbres d’interès local.
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Alcanar ha fet un treball de rehabilitació i interpretació dels nius de metralladora situats al litoral de les Cases d’Alcanar, en el
marc d’un projecte més ampli que té com a objectiu recuperar i realçar tots els
elements de la Guerra Civil que es troben dins del terme municipal.
En canvi, la conservació del pont dels Estretets, situat al riu Sénia, al límit entre
els termes d’Alcanar i de Vinaròs, malauradament, no ha estat possible. Fa uns
anys, els ajuntaments d’Alcanar i Vinaròs van fer treballs de neteja, delimitació
de l’entorn i protecció de les estructures conservades de les restes del pont,
datat sense certesa entre els segles XII i XIII. Amb aquestes actuacions, però, no
n’hi va haver prou per a protegir el pont dels embats i la força d’una aigua que
també va arrasar camins, finques i infraestructures agràries. En canvi, sí que ha
estat possible recuperar, després dels aiguats, la làpida amb inscripcions del
pont de les Calafes i ara es preveu dur a terme, de la mà del Departament de
Cultura, una acció per a preservar-lo i interpretar-lo.
Esperem que el treball conjunt entre diferents administracions públiques i particulars permeta de conservar el nostre patrimoni per molts d’anys més.

Vols rebre el butlletí Viure Alcanar
al teu domicili? Escriu-nos a
comunicacions@alcanar.cat
i t’expliquem com fer-ho.

?

4

REPORTATGE

6

ACTUALITAT
MUNICIPAL

14

ELS GRUPS
MUNICIPALS OPINEN

16 MIRADES AL COMERÇ
17 VIDA LOCAL

El semàfor

VIDA LOCAL

18

RECOMANACIONS
LITERÀRIES

19

TAULER D’ANUNCIS

22

ARA FA

23

LA CONTRA
D’ALCANAR RÀDIO

24

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!
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La nit del 30 de març la plataforma Monsortirem, sorgida de la
solidaritat de diverses persones del terme municipal d’Alcanar
arran del temporal de l’1 de setembre, va recollir el tercer premi
de la Bona Gent 2021 del Diari, organitzat pel Diari de Tarragona.
Sens dubte, una recompensa per a totes les persones que han
esmerçat el seu temps en una causa tan justa com ajudar les
persones afectades pels aiguats.

Les papereres del municipi són per a dipositar-hi restes de
productes d’ús immediat: no estan destinades a les bosses de
brossa de grans dimensions, ja que les saturen. Els tres nuclis
urbans estan dotats d’illes en superfície de contenidors per a
dipositar la brossa de manera selectiva. Així mateix, el servei de
la Deixalleria està actiu durant sis dies a la setmana. Per tant,
demanen a la ciutadania civisme a l’hora d’usar les papereres.

D’on ve este malnom?
Cartutxà
Igual com ja hem vist d’altres vegades, una característica peculiar d’algun membre de la família, inclosos
animals de casa, bateja a tota la prole. El cas d’este número és tal mateix.
No era estrany que fa cent o cent vint anys les famílies canareves tinguessen alguna cavallerissa, ja fóra
major –un cavall o dos– o menor –una burra, una aca o una euga–, per a ajudar en les faenes del camp.
Les menors, solien pagar-se a poc menys de cent rals.
La família Reverter Fabregat tenia un burret a qui li havia sortit un bony al coll. Tenia una peculiar forma
de balí o de cartutx de pólvora. Quan hom preguntava per ells, es deia “sí, clar, els que tenen un burro
amb un cartutxo al coll!”.
I així fou com als quatre fills –dos xiques i dos xics– dels Reverter Fabregat se’ls hi va quedar este bataller malnom. Només una branca ha sobreviscut fins a l’actualitat, tota una prova d’aquell passat de
labors al camp.
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L’Ajuntament asfalta més camins municipals
A la darreria de l’any passat van començar les obres d’arranjament de camins
del municipi, arran de les subvencions
pels aiguats del 2018 concedides per
l’Estat espanyol. Les obres es van començar a licitar a l’agost del 2021 perquè la bestreta dels diners de la subvenció es va fer efectiva al juliol del 2021.
Aquest mes d’abril s’han fet obres a més
sectors, inclosos en el pressupost de
l’any 2022. En concret, s’ha actuat als
camins de les Mallades d’Alcanar, de

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i Or-

denació del Patrimoni, explica que “el
2018 es van dividir les sol·licituds en

vuit sectors; uns quants d’aquests

ja estaven en licitació quan van arribar els aiguats de l’1 de setembre de
2021”. Després de les pluges torrencials
de l’1 de setembre, s’han mantingut les
actuacions als camins on no hi ha hagut
canvis substancials respecte al seu estat
després dels aiguats del 2018 i on, per
tant, continuen essent vàlids els projec-

Montecarlo i a la prolongació de Virol.

tes inicials de reparació del paviment.

Les pròximes setmanes s’actuarà als

“Hi ha un parell de sectors que s’han

camins del Tancat de Codorniu, del Carles III, de l’Aiguassera sud, de la Mestra
(tram de dalt de la CN-340), carrer de
Trimar i camí Vell de les Cases. I l’any
vinent s’actuarà en la resta de sectors.
En total s’actuarà en quinze camins.
Les actuacions que es fan amb el su-

hagut d’aturar, ja que són zones, com
la dels Castellans o Sant Jaume, on hi
ha hagut molts danys i, per tant, aquells

projectes de reparació dels danys del

2018 ara ja no són vàlids. Ja hem parlat amb la Generalitat per a replantejar

aquests projectes, siga fent-ne un de

port de les subvencions pels aiguats

nou o fent-hi un annex”, afegeix Fibla.

del 2018 són finançades en un 50% per

La Junta de Govern Local del 20 d’oc-

l’Estat espanyol i en l’altre 50% per fons
municipals.
El projecte de pavimentació consisteix en l’asfaltatge de tota la longitud
i amplària dels camins. Ara com ara ja

tubre de 2021 va adjudicar a l’empresa
Romà Infraestructures i Serveis, SAU,
les obres als camins del Tancat de Codorniu, Trimar, Vell de les Cases (entre
CN-340 i Ona de Mar), prolongació de

teix, l’1 de desembre la Junta de Govern Local va adjudicar les obres del
camí de les Mallades a l’empresa Olegario Estrada, SL, per 148.001,15 euros
(IVA inclòs) i el 15 de desembre va adjudicar les del Montecarlo, del Carles III,
de l’Aiguassera sud i de la Mestra (tram
de dalt de la CN-340) a l’empresa Romà
Infraestructures i Serveis, SAU, per
194.547,62 euros (IVA inclòs).
Camins asfaltats el 2021
Els primers camins a asfaltar-se van ser
quatre d’Alcanar Platja, que uneixen
l’antiga carretera nacional i la nova nacional: el camí de la Mestra, el de Codonyol,
el del Mas del Cec i el del Llop. Aquesta
actuació, a diferència de la resta, té un
50% de finançament de l’Estat espanyol
i l’altre 50% de la Generalitat. També es
van asfaltar el camí de Càlig i el dels Barranquets II, d’Alcanar, dins del sector A.
L’Ajuntament asfalta carrers a la zona
alta del municipi

L’Ajuntament d’Alcanar ha asfaltat amb
fons propis el carrer Montsià (entre Sant
Ramon i la Bassa), el carrer de la Bassa (entre Verge del Pilar i Sant Joan), el
carrer Almenara (entre Sant Bru i Gene-

s’ha actuat en sis, tot i que està previst

Virol (entre Trafalgar i Roca Tallada) a

d’adequar-ne un total de quinze dins la

través d’una licitació i per un import de

ral Prim) i el camí de la prolongació del

partida pressupostària d’enguany.

192.543,03 euros (IVA inclòs). Així ma-

carrer Sant Ramon.

Mallades
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Montecarlo

Camí de Virol (tram entre carrer
Trafalgar i Rocatallada)

setembre de 2021

Reportatge
El projecte de pavimentació ha consistit

d’aquestes actuacions per un import de

en l’asfaltatge de tota la longitud i am-

32.955 euros.

plària dels carrers. Aquestes vies de la

En les pròximes setmanes s’actuarà

zona alta del municipi estaven en mal
estat i en alguns casos els aiguats del
setembre van empitjorar-ne l’estat.

“

ha

assumit

el

Babord, d’Alcanar Platja, així com al

.

tram inferior de la plaça dels Països Cacost

talans d’Alcanar

el 2018 es van dividir les sol·licituds en vuit

“

L’Ajuntament

a la rotonda Sancho Panza i al carrer

sectors; uns quants d’aquests ja estaven en
licitació quan van arribar els aiguats de
l’1 de setembre de 2021

Carrer de La Bassa

L’Ajuntament adequa els camins del Fondo de Jan i
de Virol amb el permís de la Generalitat
L’Ajuntament ha completat les faenes

cuàries, que estableix que són camins

d’adequació als camins del Fondo de

de domini públic de la Generalitat. Per

Jan i de Virol després que la Generalitat

tant, només el Departament d’Acció Cli-

li haja donat permís per a actuar en lli-

màtica, Alimentació i Agenda Rural pot

gallos de la seua titularitat.
Les tasques d’apedaçament les ha du-

fer-ne el manteniment. Per això mateix,
els municipis tenen moltes dificultats

tes a terme una empresa amb maquinà-

per a intervenir-hi.

ria i equips especialitzats amb l’objec-

Després dels aiguats de l’octubre del

tiu de fer una actuació més perdurable
amb aglomerat en calent. Cal remarcar
que l’acció que s’ha fet és pal·liativa i
no definitiva. La solució definitiva ha de
passar per un asfaltatge integral de tota
la traça dels camins i aquesta actuació
és competència de l’administració titular de la via. La manca de subministrament de materials i les pluges del març
també han retardat l’actuació.
La titularitat dels lligallos és de la Ge-

2018, els Serveis Tècnics de l’Ajunta-

Camí de Virol

ment d’Alcanar van incloure el Fondo
de Jan i Virol en la llista de camins subvencionables per a la reparació després
de la declaració de zona catastròfica,
ja que havien estat greument afectats.
La Generalitat va denegar la subvenció
d’aquests i d’altres lligallos –com els
camins del Pou de la Verge, del Carreró,
de Puig Gros, de l’Antic Abocador o de

Camí del Fondo de Jan

Codonyol– argumentant que no són de

neralitat

titularitat municipal.

no ho va fer. A l’últim, l’Ajuntament va

El camí de Virol i el Fondo de Jan són

El següent pas del consistori fou de-

fer una petició per a poder apedaçar

lligallos, camins ramaders per on tradi-

manar a la Generalitat que actués en

cionalment han passat els ramats. Els

aquests lligallos, però, en els mesos

lligallos estan protegits i regulats per la

posteriors,

Llei 3/1995, del 23 de març, de vies pe-

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

el

Departament

d’Acció

aquests camins, ja que hi ha un risc clar
per a la circulació i la seguretat ciutada-

.

na. Finalment, ha rebut el vistiplau de la
Generalitat
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La reparació dels desperfectes produïts pels aiguats de
l’1-S comporten una inversió d’almenys 3 milions d’euros
En l’àmbit de la via pública, la reposició de l’enllumenat a camins i carrers dels nuclis urbans d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja implica una inversió aproximada de 21.600 euros. La
reforma de calçades i voreres a diversos carrers com el Camí
Ample, Ramón y Cajal, ronda dels Campets, Trafalgar, Lepanto,
Joan Miró, el passeig de les Palmeres o el barranc de la Granja
ha suposat una inversió de 253.034 euros.
La reposició de mobiliari urbà, com jardineres, senyals de trànsit,
pilones, bandes rugoses, tanques de fusta, baranes o pèrgoles,
suposa una despesa de 28.790 euros als tres nuclis urbans.
En l’apartat d’equipaments, les obres d’adequació de l’Escola

Les obres de construcció d’una xarxa de pluvials a
la zona baixa d’Alcanar per a mitigar el risc
d’inundació pugen a 1,4 milions d’euros
L’1 de setembre de 2021 el terme municipal d’Alcanar es va
veure afectat per un episodi excepcional de pluges molt intenses i devastadores que van impactar infraestructures, equipaments, habitatges, xarxa viària, patrimoni i finques particulars.
A més, les aigües torrencials van provocar avingudes d’aigua
amb molt de cabal i velocitat que van arrossegar materials i van
agreujar-ne els efectes.

J. B. Serra, inclòs el parc infantil Serra impliquen una despesa
de 71.507 euros. L’extracció d’aigua i la neteja de l’Escola Marjal tenen un cost de 5.113 euros, que va assumir el Departament d’Educació. Les obres de d’adequació de la biblioteca
impliquen 23.284,11 euros, assumits entre l’Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural i l’assegurança. Les reparacions als equipaments esportius de la Fanecada, que inclou la substitució del
camp de gespa artificial, suposen 458.304 euros. El projecte
de tancament i pavimentació de la campa del magatzem de la
Brigada Municipal té un cost de 104.500 euros, que assumirà el
Consorci, mentre que la neteja del camp de tir i la construcció
d’un nou mur de contenció té un cost de 32.611 euros.

El cost total aproximat de la reparació que haurà d’assumir

Pel que fa a la conservació del patrimoni, les obres de recupe-

l’Ajuntament d’Alcanar per infraestructures i equipaments pú-

ració del pont de les Calafes i la caseta de Tibast a la Moleta del

blics, siga amb fons propis o amb el suport d’administracions

Remei impliquen un pressupost de 57.814 euros.

supramunicipals, munta a més de 2,5 milions d’euros. Tot seguit

D’altra banda, hi ha molts de camins al terme municipal que

es detalla una valoració dels danys, sobre els quals el consistori
i altres organismes ja han fet algunes actuacions d’emergència.
Els treballs d’emergència dels primers dies, vinculats a la con-

necessiten una actuació urgent. La despesa total dels diferents
projectes suma 1.126.406 euros. En alguns camins l’Ajuntament i altres administracions ja hi han treballat amb solucions

tractació de maquinària per a l’extracció d’aigua, el trasllat de

temporals o definitives, d’altres actuacions estan pendents.

runa o la neteja de vies, impliquen una despesa de 210.000

Finalment, el cost aproximat de la classificació, la neteja, el

euros, que va assumir l’Ajuntament d’Alcanar.
El sanejament d’infraestructures com el carrer Trafalgar, el
passeig del Marjal o l’estació de bombament de les Cases ha

transport i el tractament dels residus que es van abocar temporalment a la plaça de bous d’Alcanar, els terrenys annexos a la
pista esportiva de les Cases i una parcel·la davant del càmping

suposat un despesa de 12.278 euros. La reparació de la depu-

Alfacs, d’Alcanar Platja, ascendirà a uns 140.000 euros.

radora municipal ha estat assumit pel COPATE. La reparació

Com a actuacions preventives i de mitigació, l’Ajuntament cons-

de l’esvoranc a la part final del barranc de les Cases té un cost

truirà una xarxa de pluvials a la zona escolar i a la part baixa del

de 223.620 euros, que va assumir el Departament d’Acció Cli-

nucli d’Alcanar amb el suport de 667.893 euros de la Diputació

màtica, mentre que l’Ajuntament va reparar el del passeig de

de Tarragona. El cost total del projecte, que es desenvoluparà

les Palmeres, amb un cost d’11.414 euros.

en diversos anys, està valorat en 1,4 milions d’euros.
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Actualitat municipal
INVERSIÓ EN MILLORA DE CAMINS

Actuacions d’altres administracions
Paral·lelament, la Generalitat ha actuat des d’una dotzena de
departaments a Alcanar i altres municipis afectats pels aiguats.

Camí dels Castellans

319.235,27 €

Bifurcació camí Castellans

56.180,53 €

Antic camí de virol

10.252,82 €

camí de la Martorella

22.769,23 €

camí dels Campets

33.521,96 €

camí del Puig Gros

19.406,54 €

Camí dels Collets

10.278,24 €

Camí de la Cova Grossa

26.980,06 €

Camí Coll de les Forques

52.724,06 €

arranjar els camins ramaders o lligallos i els accessos a finques

Cami de les Canals

29.366,03 €

afectats pels aiguats d’Alcanar i Ulldecona, així com 339.000

Camí de Sol de riu

32.601,42 €

camí de la Noria del Notari

20.940,49 €

camí de Sant Jaume

52.444,27 €

camí de la Punta

22.914,14 €

de l’N-340 i a la rotonda de les Cases, i ha netejat les altres

Via servei zona Àngol

31.879,56 €

rotondes. D’altra banda, Costes actua a la zona de Sòl de Riu

Camí de la Martinenca

23.206,44 €

Camí del Llop A

19.823,89 €

Camí del Llop B

104.576,11 €

Ramal del camí del Llop

15.094,50 €

Camí Bandolers

27.590,93 €

PRIMERS TREBALLS D’EMERGÈNCIA: 210.000 €

Camí de la Fonda

40.953,18 €

INFRAESTRUCTURES			247.312 €

Camí de l’ermita del Remei

15.050,19 €

Camí de les cases - barranc

20.648,13 €

Camí de l’aiguassera Sud

56.567,31 €

Camí de l’aiguassera Nord

51.219,37 €

El Departament d’Empresa i Treball va atorgar 495.500 euros
en ajuts extraordinaris al comerç al detall, la restauració i els
serveis al municipi d’Alcanar pels desperfectes i les pèrdues
posteriors a la catàstrofe.
En l’àmbit comarcal, l’ajuda de la Generalitat s’ha materialitzat
en l’arranjament de camins i la neteja dels llits dels barrancs,
als quals Acció Climàtica va destinar al voltant de 500.000 euros. També s’han destinat 130.000 euros per a la neteja de les
depuradores de diferents municipis, 300.000 per al transport
de graves i la restitució dels llits dels barrancs, 150.000 per a

per a l’arranjament de carreteres.
El Servei de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana també ha fet actuacions a la connexió entre
la TV-3316 i la carretera nacional, a l’accés cap a Alcanar des

per a refer infraestructures arran de la solsida d’una part de
les timbes i les senderes, així com altres actuacions a la costa
d’Alcanar Platja amb un pressupost de 49.755.41 euros.

INVERSIÓ PER SECTORS

VIA PÚBLICA				274.634 €
EQUIPAMENTS				590.819 €
PATRIMONI				
CAMINS			

57. 814 €
1.126.406 €

NETEJA RUNA				140.000 €
XARXA DE PLUVIALS		
AJUDES AL COMERÇ			

1.400.000 €
495.500 €

ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA
ALS NUCLIS URBANS
ALCANAR 				748.525,00 €
LES CASES 				

369.209,00 €

ALCANAR PLATJA 			

129.708,00 €

COSTA					 49.795 €
ACTUACIONS D’ÀMBIT COMARCAL 1.419.000 €
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Es presenta la IV Mostra d’Art i Flors als Balcons d’Alcanar
El dissabte 30 d’abril, l’art tornarà a flo-

De fet, a diferents indrets del municipi hi

rir als balcons d’Alcanar a través de la

ha magnífics exemples de la seua obra,

IV Mostra d’Art i Flors als Balcons. Fins

com Remendadores d’un poble menut,

al 15 de maig, una quarantena d’obres

un treball mural de grans dimensions del

de grans dimensions convertiran el nucli

qual es pot gaudir a les Cases.

històric de la ciutat en una autèntica galeria d’art que recorrerà el carrer Genera-

Una de les novetats d’enguany és que,

i les places del Peó i del Camí Ample.

convidada: la Ràpita. Per aquest motiu,

per primera vegada, hi haurà una ciutat

litat, la plaça Major, el carrer Felip Pedrell

dos anys sense celebrar-se a causa de la

El cartell de Lara Gombau,
un homenatge a l’art al carrer

una rellevància especial, ja que en aquest

En el seu cartell Lara Gombau ha reflexionat so-

tes que van participar en les edicions an-

món rural, que un temps enrere es van unir. L’au-

Carmen Fibla i Narcís Galià. Per aquest

seta de poble mariner envellida pel temps i el cli-

Mostra d’Art i Flors als Balcons.

fer a una paret, frases que a algú li provoquen

Aquesta nova edició arriba després de
pandèmia. Enguany la mostra adquirirà
període han traspassat quatre dels artis-

bre la relació entre l’street art (o art al carrer) i el

teriors: Josep Baqués, Miquel Paton, M.

tora evoca la màgica textura d’una porta de ca-

motiu, l’organització els ha dedicat la IV

ma, el primer garramanxo que un xiquet decideix

La IV Mostra s’inaugurarà el dissabte 30 d’abril a les 19 h, a la plaça de

l’Ajuntament, on es retrà un homenat-

ge al pintor Narcís Galià, catedràtic a

una revolució tan gran com per a plasmar-les en
aquella mateixa paret, adhesius dibuixats a casa
amb tot l’amor per a després repartir-los i escampar-ne el missatge per tot el territori...

sada per l’artista Núria Prades, comissària de l’exposició, hi participen de

manera totalment desinteressada més
de quaranta artistes locals o vinculats

al municipi. Tal com ha explicat Prades
a l’acte de presentació de la IV Mostra d’Art i Flors als Balcons: “Són un

ïm un any més la seua implicació,

zaran l’acte. En acabar, tindrà lloc una

així com als propietaris dels balcons

visita guiada al llegat de Narcís Galià

que hi han penjat les teles i els han

a la Casa O’Connor. Posteriorment, el

guarnit amb floreres”.

dia 1 de maig, a les 19.30 h, es farà un

Per la seua banda, Joan Roig, alcalde

recorregut per l’itinerari de les obres,

d’Alcanar, ha reflexionat sobre el fet

comentat pels seus autors.

que la Mostra va nàixer, entre altres

El cartell anunciador i la portada del

coses, “per a donar resposta a per-

catàleg de la Mostra són obra de la re-

sones amb inquietuds artístiques

coneguda il·lustradora i muralista Lara

que buscaven una plataforma on

Gombau, de les Cases d’Alcanar. Gom-

expressar-se amb el millor escenari possible, els carrers del poble, i

bau ha participat en exposicions col·

encara avui aquest esperit es man-

lectives i individuals, en algunes galeries

té present”. Així mateix, ha posat en

americanes, com la Benjamin Peter Ga-

“

relleu “l’esforç generós i la il·lusió
l’esforç generós i la il·lusió sense límits
amb què Núria Prades ens ha regalat
quatre anys d’Art i Flors als Balcons.
Sense ella res de tot això seria possible

“
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En aquesta iniciativa artística, impul-

rents indrets. A tots i totes els agra-

Llao (piano) i Rosa Juan (flauta) amenit-

Jam, de Secret Walls, entre molts altres.

tardor, a la Ràpita.

“els i les artistes resideixen a dife-

Municipal de Música d’Alcanar David

del Poblenou Urban District o el Paint

que la mostra torne a lluir, la pròxima

i artistes reconeguts”. I ha afegit que

de 25 anys. Els professors de l’Escola

xar la seua empremta: el Festival WAC

tre els dies 9 i 24 de juliol, està previst

tudiants d’art com per professionals

d’Arts Plàstiques d’Alcanar durant més

diversos festivals en què ha pogut dei-

d’exposar-se a l’estiu a les Cases, en-

internacional, conformat tant per es-

Jordi i director de l’Escola Municipal

nínsula. Com a muralista ha pres part en

rapitencs. D’aquesta manera, després

grup heterogeni, alguns amb renom

l’Escola Superior de Belles Arts Sant

llery, i en molts d’espais arreu de la pe-

en aquesta edició hi participen artistes

sense límits amb què Núria Prades,

comissària i alma mater de l’exposi-

.

ció, ens ha regalat quatre anys d’Art

i Flors als Balcons. Sense ella res de
tot això seria possible”

Actualitat municipal
Alcanar celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2022

un segell als fulls que els presentava
l’alumnat davant l’entrada de l’escola
després de fer el recorregut sostenible.
I l’últim dia han lliurat una ampolla d’aigua reutilitzable a cada alumne com a
recompensa pel seu esforç.

Del 4 al 8 d’abril l’Ajuntament d’Alcanar

fomentar la mobilitat segura, la dismi-

ha impulsat un seguit d’accions, con-

nució de la contaminació i la generació

juntament amb la Policia Local i l’Esco-

d’uns costums saludables.

la Joan Baptista Serra, per a promoure

En aquest sentit, els centres educa-

la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura. D’una banda, s’ha incentivat
l’alumnat perquè de dilluns a divendres
es desplace als centres educatius amb
mitjans de transport sostenibles: la bicicleta, el patinet o caminant, entre d’altres. D’altra banda, la Brigada Municipal d’Obres i Serveis ha pintat el lema
“Para, mira, passa” a diferents passos
de vianants pròxims a la zona escolar
per a evitar accidents de trànsit.
Un objectiu paral·lel ha estat reduir
la circulació de vehicles, sobretot a la
volta dels centres educatius, així com

tius són aliats claus per a incentivar la
conscienciació ciutadana i un estil de

vida saludable. Tal com detalla Maribel

Ramon, regidora d’Educació: “S’ha tre-

Explica Jordi Bort, regidor de Governació, que “prèviament s’han definit uns

recorreguts amb la policia municipal
i s’ha reforçat la senyalització de colors”. I afegeix que “els agents també
han dissenyat un mapa de rutes i, per

tant, l’alumnat sap quina és, depe-

nent del lloc on visque, la millor ruta

ballat de la mà de l’Escola Joan Bap-

per a arribar a l’escola”.

Local per a fomentar una mobilitat

Baptista Serra i pròximament es farà

tista Serra, l’Escola Marjal i la Policia

segura i sostenible, promoure hàbits
saludables en els infants i les seues

famílies i conscienciar-los sobre el

perjudici dels transports amb motor”.

L’acció ha tingut lloc a l’Escola Joan
a l’Escola Marjal, de les Cases. “Cal

procurar que aquestes campanyes

tinguen continuïtat. Des de l’Ajuntament d’Alcanar continuarem treba-

La Policia Local ha mantingut la segure-

llant de forma transversal per a ga-

tat dels xiquets i xiquetes aquests cinc

rantir un municipi segur i sostenible”,

dies. Cada matí, els agents han marcat

conclou el regidor

.
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Nova campanya per a promoure l’adopció de gats
Amb el lema ”Adopta un gat amb un pas-

A més, un problema afegit és que els gats

sat i dona-li el millor futur’’, l’Ajuntament,

adults, dolents o amb alguna discapaci-

amb la col·laboració de les entitats ani-

tat no s’adopten i les entitats de protecció

malistes aGOSaGATS i Engrescats, ha

animal han de confiar en associacions es-

iniciat una campanya de conscienciació

trangeres per a trobar-los una llar.

ciutadana, a través de les xarxes socials

L’organització recorda que cal des-

i la ràdio local, per a promoure l’adopció
de gats. L’objectiu és sensibilitzar la població per a que l’adopció siga el mitjà
principal d’adquisició de mascotes.

muntar els mites que envolten aquestes
adopcions: un gat adult s’adapta i al cap
d’uns mesos es comporta com un felí
que ha estat tota la vida a casa; un gat

Mercè Fischer, regidora de Benestar Ani-

dolent pot viure molts d’anys, només se

mal, explica que “l’adopció és una alter-

l’ha de cuidar com es faria amb un cadell

nativa que beneficia a tots: a la família,

que desenvolupa una malaltia. A més,

a les entitats de protecció animal i, per

un gat que no s’hi veu o al qual manca

descomptat, al mateix gatet o gateta”.

alguna pota també és normal. “La capa-

Tot i això, no és l’opció majoritària al nostre

citat d’adaptació d’aquests gats és im-

país a l’hora d’adquirir una mascota, mal-

pressionant i us assegurem que al cap

grat que és una de les millors formes de

d’unes setmanes no us n’adonareu”,

reduir la població d’animals abandonats.

destaquen des d’aGOSaGATs

.

La Mostra Oberta de Poesia
d’Alcanar es consolida
El 26 de març, al Centre Cívic Trinitari Bel

Departament de Cultura a les Terres de

tra Oberta de Poesia d’Alcanar per a

d’Alcanar, es va celebrar la XIII Mostra

l’Ebre, Victòria Almuni va posar en relleu

aconseguir el seu objectiu”.

Oberta de Poesia d’Alcanar, una troba-

que organitzar actes com aquest permet

da anual que va nàixer amb la finalitat

“gaudir de mons imaginats que be-

El llibre, editat per la Regidoria de Cultura

d’aglutinar poetes de diferents tendèn-

uen de la realitat quotidiana, de l’en-

cies i generacions i promoure la poesia

torn, dels sentiments i de les passions.

entre tots els públics.

Permet, en definitiva, viure de manera

Enguany hi han participat un total de 85

més plena”.

poetes, 37 dels quals ho van fer presen-

L’alcalde i regidor de Cultura de l’Ajun-

cialment llegint els seus poemes. El recital de poesia va estar acompanyat al
piano pel músic de l’EMMA David Lao.
En l’acte de presentació, la delegada del
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tament, Joan Roig va afegir que “un any

de l’Ajuntament d’Alcanar, arreplega totes les participacions i es troba a disposició dels usuaris de la Biblioteca Trinitari
Fabregat a la secció “Col·lecció Local”.
En aquest esdeveniment, organitzat per
la Regidoria de Cultura, hi col·laboren la
Biblioteca Trinitari Fabregat, l’Institut Sòl

més, cal agrair al poeta Tomàs Ca-

de Riu, Òmnium Cultural de les Terres de

macho, Premi del Mèrit de les Lletres

l’Ebre i els Serveis de Cultura de la Gene-

Ebrenques 2019, que impulse la Mos-

ralitat de Catalunya

.

Actualitat municipal
Bona assistència a la jornada informativa
per a persones usuàries d’aigua
en explotacions agrícoles
El dimecres 30 de març, l’Ajuntament

venis). Els assistents i les assistents van

L’objectiu del consistori és continuar

d’Alcanar i el Departament d’Acció Cli-

resoldre dubtes amb el personal tècnic

fent reunions similars per a compartir

màtica de la Generalitat van organitzar

de l’Agència Catalana de l’Aigua i el De-

una jornada informativa per als usuaris

partament d’Acció Climàtica sobre els

i les usuàries de l’aigua en explotacions

tràmits per a obtenir la concessió d’ai-

agrícoles.

gua i altres temes relacionats amb la

A la jornada van assistir-hi represen-

gestió de l’aigua en l’agricultura.

tants de les comunitats de persones

La jornada va tenir una gran acceptació i

usuàries de l’aigua del municipi i s’hi

tant el Departament com l’Ajuntament van

van poder intercanviar idees sobre la

remarcar la importància d’aquestes troba-

normativa i els seus propis instruments

des per tal d’adaptar el funcionament de

reguladors (estatuts, reglaments i con-

les comunitats a la normativa actual.

inquietuds i resoldre dubtes. Joan Roig,
alcalde d’Alcanar, explica que “l’Ajuntament posarà tots els recursos al

seu abast per a fer l’acompanyament
al món de la pagesia en un moment
complicat per al sector”. En aquest
sentit, els tècnics agraris de l’Ajuntament i del Departament d’Acció Climà-

.

tica es mantenen actius per a resoldre
dubtes i fer el seguiment de les gestions
de les comunitats d’usuaris d’aigua

L’Ajuntament organitza el primer taller sobre el dol gestacional, perinatal i neonatal

L’Ajuntament d’Alcanar ha organitzat un

sentació dels projectes que desenvolupa

taller sobre el dol gestacional, perinatal i

i dels recursos que ofereix per a les fa-

neonatal de la mà de Judit Labèrnia, psi-

mílies que han passat aquesta situació.

còloga i psicoterapeuta especialitzada en

El dissabte 7 de maig, de 10 a 13 h, tam-

sexualitat i el període perinatal. El taller va
tenir lloc el dissabte 9 d’abril, de 10 a 13 h,
a la Biblioteca Trinitari Fabregat, d’Alcanar.
En el taller es volia aprofundir en conceptes, definicions i aspectes impor-

bé a la biblioteca municipal, tindrà lloc
una trobada participativa per a la creació
de l’espai de reconeixement del dol gestacional, perinatal i neonatal. Aquesta

tal impulsat per l’Ajuntament d’Alcanar i
que ha rebut el suport de tots els grups

polítics municipals. El primer dels actes

.

es va fer el 16 d’octubre de 2021 per a

commemorar el Dia Internacional del Dol
Perinatal, Gestacional i Neonatal

activitat està dirigida a famílies que han

tants per a entendre aquesta mena de

passat un procés de dol com aquest.

dol. En aquest sentit, Labèrnia explica

La regidora d’Afers Socials i Famílies,

que “les participants van ser famílies

des i d’acompanyament en el dol perina-

Maribel Ramon, recorda la importància

amb aquestes vivències i el taller es

de dotar el municipi amb un espai me-

partir experiències amb la presència

de les famílies i parelles afectades

també recorden i estimen els seus

i serenor per a recordar el fill o filla

moment preciós i ple d’emocions, del

això, volem que siguen les mateixes

va transformar en un espai de com-

morial: “Es tracta de reconèixer el dol

del fills i filles ‘arc de Sant Martí’, que

i oferir-los un espai de recolliment

germans o germanes morts. Va ser un

que s’ha mort en aquesta etapa, per

qual n’estic plenament agraïda”. L’As-

famílies les que proposen l’espai “.

sociació Libèl·lules Dels Estels Terres de

Aquestes accions s’emmarquen en un

l’Ebre va tancar la trobada amb una pre-

projecte de suport a les famílies afecta-
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Acollida a persones desplaçades pel conflicte d’Ucraïna
El conflicte armat a Ucraïna està pro-

del padró, els serveis socials, els centres

cas d’infant o adolescent sense tutor o

vocant un èxode massiu de la població

educatius, el sistema de salut, etc.

civil ucraïnesa a països veïns. Davant

tutora legal del qual calga regularitzar la

Si les persones refugiades no tenen xarxa

situació o al qual es vulga fer un acolli-

l’arribada de persones que fugen de la
guerra, les administracions públiques i
les entitats socials han activat mesures
de contingència per a poder donar resposta a aquesta crisi humanitària.
Amb l’esclat de la guerra, l’Ajuntament
d’Alcanar va tenir una primera reunió
amb les famílies ucraïneses que resideixen al municipi. De llavors ençà, l’Ajuntament gestiona l’arribada de persones
desplaçades seguint els protocols que
marca l’Estat espanyol. Quan les famílies que fugen de la guerra arriben al
municipi, el primer pas que se segueix
és determinar en quina situació arriben.
Si les persones desplaçades que arriben
a Alcanar hi tenen família pròxima que
els puga acollir, l’Ajuntament d’Alcanar,
a través de la tècnica d’acollida i amb
el suport de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat, els fa un acompanyament per
a que puguen tramitar les sol·licituds de
la protecció temporal i, posteriorment,
fer els tràmits necessaris en els àmbits

al municipi, seguint el protocol, l’Ajuntament les deriva als centres de persones
refugiades gestionats per la Creu Roja,

ment, cal contactar directament amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància
i Adolescència (DGAIA) a través dels nú-

.

assumint les despeses del transport si

meros de telèfon 116 o 111 o del correu

cal, i els fa un seguiment posterior.

electrònic dgaia.dsco@gencat.cat

La tècnica d’acollida presta serveis a
l’Ajuntament

d’Alca-

nar el dilluns de 9.30

a 12.30 h. El seu telèfon és el 664 063 244

i l’adreça de correu,

moicata@montsia.cat.
També es pot contac-

tar amb la Regidoria
de Polítiques d’Igualtat mitjançant l’adreça
de correu plaeducatiu@alcanar.cat o el

telèfon 977 732 013.

S’ha de demanar per
Maria Fibla.

En el cas que la ciutadania detecte algun

Accions de suport en matèria de cultura per a les famílies ucraïneses
L’Ajuntament d’Alcanar s’ha sumat a la iniciativa d’accions de suport en matèria de cul-

tura per a les famílies ucraïneses que han arribat al municipi a conseqüència de la guerra.

Fabregat d’Alcanar es treballa per tal que
les famílies ucraïneses accedisquen a la
programació cultural pública. En aquest
sentit, s’ha editat en ucraïnès el docu-

La Direcció General de Promoció Cultural

ment WelcomeBIB, amb la descripció

versos ajuntaments del territori, impulsa

públiques. A més, mitjançant el carnet de

per a les famílies ucraïneses que s’han vist

de Lectura Pública de Catalunya, es pot

i Biblioteques, amb la col·laboració de di-

dels principals serveis de les biblioteques

un seguit d’accions en matèria de cultura

qualsevol biblioteca integrada al Sistema

obligades a abandonar el seu país i que
són acollides a casa nostra.

Amb la col·laboració del programa Apropa Cultura, des de la Biblioteca Trinitari
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accedir a la Plataforma de continguts di-

.

gitals eBiblioCAT (http://ebiblio.cat, a la
qual ja s’han incorporat materials en llengua ucraïnesa

Actualitat municipal
Resultat de les votacions del Ple ordinari del 31 de març de 2022
La sessió plenària ordinària del 31 de

dors del PSC, Desperta’t

nalitzar a les 22.57 h. No va ser-hi pre-

8. Proposta de la Regido-

març va començar a les 20.02 h i va fi-

sent Jordi Bort (ERC), que va excusar
la seua absència. El ple municipal va

consistir en el debat i aprovació dels
següents punts de l’ordre del dia:

A) Debat i votació dels punts de l’ordre del dia

i Junts.

ria de Benestar Animal de

resolució d’un expedient
sancionador en matèria de

tinença de gossos de raça
potencialment

perillosa.

S’aprova per unanimitat.

1. Aprovació de l’acta de la sessió an-

9. Proposta de la Regido-

PSC presenta una proposta de revi-

vació, si escau, de l’am-

ció de l’acta per a la següent sessió

a municipi turístic a efec-

terior, del 25 de novembre de 2021. El

ria de Turisme per a l’apro-

sió i es decideix posposar l’aprova-

pliació del període com

plenària.

tes d’horaris comercials.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 24 de febrer de 2022. S’aprova
per unanimitat.

3. Dació de compte dels decrets d’alcaldia (del 2021-1144 al 2022-0364). No
es vota.

4. Proposta de la Regidoria d’Hisenda

d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits. S’aprova amb el vot
favorable de tots els grups municipals, llevat de la CUP, que s’hi absté.

5. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. S’aprova per unanimitat.

6. Proposta de la Regidoria de Governació, que eleva al Ple l’acord d’aprovació
inicial, si escau, del Document únic de

protecció civil municipal (DUPROCIM)
d’Alcanar. S’aprova per unanimitat.

7. Proposta de la Regidoria d’Esports
per a la modificació, si escau, de la Relació de llocs de treball d’aquest ajun-

tament per a la creació d’una plaça de
tècnic/a d’esports. S’aprova amb el

S’aprova amb el vot favorable de tots els grups

municipals, llevat de la
CUP, que s’hi absté.

10. Proposta de la Regi-

doria de Medi Ambient
d’aprovació d’una moratò-

ria per a l’adaptació del mapa de capacitat acústica d’Alcanar a la partida de

esmena i, posteriorment, s’aprova

vorable de tots els grups municipals,

14. Moció d’ERC contra la bretxa sa-

la Martinenca. S’aprova amb el vot fallevat de la CUP, que s’hi absté.

11. Proposta de la Regidoria d’Urbanisme

per unanimitat la moció.

larial. S’aprova per unanimitat una
esmena

del

PSC.

Posteriorment,

d’aprovació inicial de la Modificació pun-

s’aprova la moció per unanimitat.

tual del Pla general d’ordenació urbana en

S’aprova per unanimitat la incorpora-

l’àmbit del sector Les Cases I (SUNP-5)
– Pistes poliesportives (exp. 2020-2325-

MPG2020002). S’aprova amb el vot favorable dels 7 regidors i regidores del
grup d’ERC i l’abstenció dels regidors
de la CUP, Desperta’t i PSC. Hi vota en
contra el regidor de Junts.

12. Proposta de l’Alcaldia d’adhesió al
manifest dels municipis en defensa del

sector pesquer. S’aprova per unanimitat.

vot favorable dels 7 regidors i regi-

13. Moció de la CUP i ERC per a la cre-

la CUP. Hi voten en contra els regi-

factures d’electricitat i gas. S’aprova

dores del grup d’ERC i l’abstenció de

per unanimitat la incorporació d’una

ació del servei d’atenció veïnal sobre les

ció a l’ordre del dia de dos mocions
de la CUP.

15. Moció de la CUP per a que el govern municipal informe sobre la qualitat

de l’aigua de consum. S’aprova per
unanimitat.

16. Moció de la CUP per a la promoció

de les energies renovables. Aquesta

moció no prospera perquè ERC hi
vota en contra després de proposar

la incorporació d’una esmena. El
PSC, Desperta’t i la CUP hi voten a

.

favor i Junts s’hi absté.
B) Activitat de control
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com la comunitat internacional pareix que no se’n recorden de què hi
ha molts més països on estan en guerra i sofreixen la repressió i els
abusos dels drets humans, dels diferents mandataris al poder.
Afganistan, on des que estan els talibans i segons l’ONU poden moEl PSC exigirà al govern català la construcció d’un nou hospital
a les Terres de l’Ebre, tal i com va aprovar el Parlament el 24 de
març amb l’única abstenció d’Esquerra.
La gent de les Terres de l’Ebre vol un nou hospital i necessita un
nou hospital! I no només la gent, els facultatius del mateix Hospital

rir de fam milions de xiquets.
Iemen, on la guerra continua sent devastadora.
Israel i Palestina, un conflicte que pareix que no té que acaba mai,
últimament la lluita entre Gaza i Israel a estat la més destructiva en
més d’un decenni.

Verge de la Cinta, alerten de serveis al límit i sobrepassats. El centre

Etiòpia, lluitant per un govern opressor que ha desfet el país.

té problemes per trobar professionals, en serveis com cardiologia,

Haití, està devastada per contínues crisis polítiques, els desastres na-

o té falta d’espais i tecnologia, com passa a l’àrea quirúrgica, que
és la mateixa de fa 46 anys, per poder retallar les llistes d’espera.
Aquest centre és el de referència de més de 180.000 habitants de la
nostra regió sanitària. Es va construir el 1976 a 30 metres de desnivell
des del centre de la ciutat i rodejat de muralles medievals, i a pesar
de les ganes d’incorporar noves prestacions, la seva complexitat
ho ha impedit i ha obligat a crear nous espais fent que el seu estat
sigui d’obres permanents. A més a més, tots i totes coneixem de
sobra els problemes que hi ha per arribar fins a l’hospital. El seu
emplaçament provoca embussos on veïns, treballadors, usuaris i

turals, les bandes criminals, i l’assassinat del president Jovenel Moise.
Myanmar, després d’un cop d’estat al país es van desencadenar en
un seguit d’enfrontaments de conflictes armats, on l’exercit va substituir al govern per una junta militar, que detenen, torturen i executen
als opositors.
Estat Islàmic, la lluita entre els països africans i els jihadistes s’està
estenent cada vegada més, zones del Sahel, nord de Mali i Níger, les
àries rurals de Burkina Faso, i alguns fronts de Moçambic o el Congo.
Els refugiats, que ara últimament la TV no hi parla gens, de les acusa-

vehicles d’emergències queden atrapats. Una realitat que es fa cada

cions de Turquia a Grècia per la mort de 12 refugiats per hipotèrmia.

cop més insuportable i no es veuen canvis a curt termini, ja que la

Líbia, on en la crisi migratòria s’està promovent un sistema pervers

construcció d’un nou hospital no tira endavant deu anys després
d’aprovar-se el projecte, primer per les retallades en la sanitat
pública de l’expresident Artur Mas, i ara per l’abstenció d’ERC.
Des del PSC s’han presentat mocions a tots els ajuntaments de

d’abusos i violacions contra els emigrants i refugiats.
No hem de donar l’esquena a tota aquesta gent, perquè no hi ha res
que justifiqui aquesta misèria, ni justifiqui cap guerra.

les Terres de l’Ebre, i Consells Comarcals, per debatre i aprovar la
construcció del nou hospital, però l’abstenció d’Esquerra fa que la
nostra iniciativa es bloquegi. Ja tenim més que clar que la intenció
de la Generalitat és la de no gastar-se ni un euro en les Terres de
l’Ebre, però el passat 24 de març es va portar al Parlament on sí
que va ser aprovada, i ignorar la votació del Parlament és totalment
antidemocràtic, per això exigirem al govern català la construcció
d’un nou hospital a les Terres de l’Ebre, perquè ens el mereixem i
perquè és de justícia que el tinguem.
Estem profundament decebuts amb Esquerra, partit que presumeix
de “traure’s la camiseta” pel territori, haurien d’impulsar més que
ningú aquest projecte. Els polítics, si volem ser útils com a polítics,
hem de pensar i mirar pel territori, bàsicament i essencialment. I, un
cop més, no ho estan fent!

El passat mes de novembre en sessió plenària s’aprovava per
unanimitat una moció presentada pel nostre grup municipal per tal de
reclamar un manteniment dels lligallos del terme municipal d’Alcanar.
Recordem que el POUM d’Alcanar reconeix 13 lligallos i entre
tots ells sumaven una longitud de 58,4 km. Aquests camins són el
testimoni de la transhumància que transcorria antigament pel nostre
terme i avui en dia la majoria d’ells són camins que connecten el
nostre món rural donant accés a finques, granges o connectant
nuclis urbans del municipi.
Segons la Llei 3/1995, de 23 de març de vies pecuàries, estableix
que aquestes vies són béns de domini públic de les comunitats
autònomes i on també es preveu que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació en el marc de cooperació amb les comunitats autònomes

Des de ja fa més d’un mes, estem vivint uns moments dramàtics per
la invasió d’Ucraïna per part del Govern Rus.
Una guerra televisada on ens fan veure l’horror d’una guerra que no
conduirà a res que no sigui misèria i destrucció a un país que l’únic
que vol és ser lliure.
També ens podem donar conte que els mitjans de comunicació així
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pot instrumentar ajuts econòmics i prestar assistència tècnica per a
la realització de totes les accions encaminades cap a la integritat i
conservació adequada del domini públic de les vies pecuàries.
En aquella moció demanàvem que l’ajuntament realitzes un seguit
d’accions per tal d’iniciar les demandes per reparar aquestes vies,
com ara que realitzés un càlcul de les despeses en manteniment i
adequació de les vies pecuàries del tm d’Alcanar en els últims 20

Els grups municipals opinen
anys i que després instés al Departament d’Acció Climàtica a què

d’atenció veïnal. Aquest servei s’implementarà durant el proper

faci front a la quantia corresponent al manteniment. Despeses que

trimestre i començarà amb una prova pilot en els diferents nuclis

ha hagut d’afrontar el mateix Ajuntament durant tot aquest temps.

urbans del municipi.

Entre d’altres, també demanàvem que l’ajuntament d’Alcanar instés al

Assemblea Local de la CUP Alcanar – les Cases

Departament d’Acció Climàtica, a signar un conveni de col•laboració

Abril del 2022

per tal que el mateix ajuntament pugui gestionar el manteniment de les
vies pecuàries com administració més pròxima . I que aquest conveni

Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

incorpori una aportació econòmica de la Generalitat cap a l’Ajuntament
d’Alcanar per tal de poder sufragar el manteniment d’aquests.
La sorpresa ens la vam endur el passat ple de març on es confirmava
l’incompliment dels acords presos amb anterioritat. I se’ns informava
que el govern d’Esquerra d’Alcanar no havia ordenat fer els càlculs
de les despeses en manteniment dels lligallos dels últims 20 anys,
que no havien instat al Departament d’Acció climàtica (dirigit per
ERC) a què se’n facin càrrec d’aquestes despeses i molt menys que
dotessin una partida pressupostaria perquè l’ajuntament d’Alcanar
pugui afrontar aquest manteniment.

No tot val per fer política! (1a part)

Finalment, simplement s’ha aconseguit després de 7 mesos, un

Es parla de postveritat quan importa més la difusió social i el

permís per apedaçar alguns camins, en un cost al voltant de 15.000

corrent d’opinió que pretén crear una notícia que la seua pròpia

euros que haurà de fer front el mateix ajuntament. És a dir, que ens

veracitat. Malauradament, aquesta pràctica comunicativa poc

tocarà rascar la butxaca per arreglar la casa dels altres.

recomanable s’ha convertit de forma no anecdòtica en la principal

Decebuts de com s’ha dut tota aquesta gestió i on hem trobat a

senya d’identitat de la CUP d’Alcanar i en una eina recurrent per

faltar la mateixa intensitat en què l’alcalde recriminava i demanava

intentar desgastar l’equip de govern al preu que siga.

a altres organismes supramunicipals el cobrament de subvencions

Fa molt que els comunicats de la CUP es caracteritzen pel poc rigor,

pels aiguats del 2018, on ho feia de forma desafiant i agressiva.

les tergiversacions, les informacions esbiaixades, deliberadament

Però es veu que depenent del partit polític que lidera segons quin
departament el discurs es fa en un to més suau, dòcil i resignat.

imprecises i tretes de context i per la sistemàtica omissió de tot
allò que no agrada i no interessa que se sàpiga.
Sense anar més lluny, en el text El ple, l’eina imprescindible, la
CUP responsabilitza directament l’equip de govern de la no
convocatòria de plens, deixant entreveure un intent d’invisibilitzar
i silenciar l’oposició. També de no facilitar actes de reunions de
regidors de l’oposició amb tècnics municipals i de la no publicació
d’actes de plens a la web de l’Ajuntament.
Tal com va quedar demostrat mitjançant un escrit posterior del
nostre grup, ni l’ajornament del Ple de gener (a instàncies del

La CUP Alcanar – les Cases impulsa un punt d’assessorament
energètic veïnal.
moció per crear un servei d’atenció veïnal sobre les factures
d’electricitat i gas. Aquesta moció, promoguda pel grup municipal
de la CUP Alcanar – les Cases, té com a objectiu crear un servei
d’atenció periòdica per resoldre qüestions vinculades a les factures
d’electricitat i gas.
Aquest servei es prestarà de forma gratuïta a tot el veïnat, tant
particulars com empreses, mitjançant la contractació d’uns serveis
d’assessoria energètica. En aquest punt d’atenció veïnal es podran
tractar aspectes tals com: Explicar i revisar la factura elèctrica i
de gas. Recomanar accions per reduir la despesa. Aconsellar
i informar sobre la possibilitat de realitzar instal·lacions
d’autoconsum fotovoltaic o altres formes de generació
Informar

encara no han estat aprovades pel mateix Ple) són responsabilitat
ni depenen de la voluntat del govern. D’altra banda, l’any passat,

En el darrer ple municipal del mes de març es va aprovar una

d’energia.

secretari municipal) ni la no publicació d’actes de plens (que

sobre

les

comunitats

energètiques.

Donar suport a l’usuari en cas de realitzar alguna queixa a la
comercialitzadora/distribuïdora.
Properament es realitzarà una campanya de promoció del punt

es van convocar vuit plens, dos més del mínim establert per llei.
A més, quan es convoquen plens extraordinaris, malgrat que la
normativa no ho contemple, s’inclou el torn obert de paraules
perquè l’oposició es puga expressar i fiscalitzar el govern. Així
mateix, en les reunions amb tècnics municipals -organitzades
a instàncies de l’equip de govern- per informar l’oposició sobre
qualsevol qüestió no s’aixeca acta. Per tant, difícilment se’n pot
lliurar còpia. Lamentablement, tots i cadascun d’aquests fets són
coneguts per la CUP. Per tant, resulta obvi l’objecte d’aquest escrit.
Quan les coses no surten com s’espera i es fan evidents la falta
de treball, la incapacitat per sostenir un projecte polític clar,
de formular propostes realistes i d’assumir qualsevol mena de
responsabilitat, s’acaba caient en tics i pràctiques pròpies d’altres
èpoques per tal de justificar determinades actituds i intentar
dissimular aquestes mancances. No obstant això, insten la CUP
a repensar aquesta manera de fer atès que no només genera
crispació sinó que també malmet una institució a la qual pertany.
No tot val per fer política. Continuarà...
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Mirades al comerç

Mirades al comerç
“Troba l’intrús”,
la campanya
d’Alcabàs per
a promoure el
comerç local al
voltant de
Sant Jordi

Alcabàs!, l’app impulsada per l’Àrea de Desenvolupament Local, ha preparat, amb

motiu de la celebració de Sant Jordi, una acció al voltant de la Diada amb el títol
“Troba l’intrús”. L’acció vol acostar la ciutadania als comerços del municipi, moti-

vant la creació de vincles entre clients i comerços per a aconseguir una sensació de
proximitat que només es troba al comerç local.

Sant Jordi és la festa per excel·lència de la rosa i el llibre. En aquest dia tan senyalat,
les floristeries i les llibreries surten al carrer per a arramblar-se a les persones que

volen fer un regal. En la majoria de municipis de Catalunya es crea l’ambient d’un
dia festiu, amb molta afluència de gent. Tot i això, la resta d’establiments no en
surten tan beneficiats.

Amb la intenció que tots els comerços adherits a Alcabàs! es puguen involucrar en

la festa per a ser partícips d’un dia tan especial i aprofitar-ne els avantatges, s’ha
engegat aquesta campanya, que estarà vigent fins al dissabte 23 d’abril.

Alcanar té un gran llegat d’autors i autores que han anat deixant obres molt valu-

oses que conviuen amb els llibres més actuals. Per tal de posar en valor les obres

canareves i donar-los visibilitat, aquests dies els protagonistes seran els llibres de
les autores i els autors locals.

Els establiments adherits a la campanya exposen als aparadors un d’aquests llibres

locals, juntament amb un fragment de text escrit al vidre. Així, tot fent un passeig
pels carrers del poble, podem anar veient la gran varietat i qualitat d’obres que han

estat, són i seran part de la història i la cultura del municipi. Fent aquest passeig,

però, ens podem adonar que un dels llibres exposats no correspon a cap autor ni
cap autora d’Alcanar.

Tothom que descobrisca quin és aquest llibre, o en quin establiment s’amaga, pot

enviar la seua resposta mitjançant un missatge directe a les xarxes socials d’Alca-

.

bàs (alcabas.alcanar) o via WhatssApp al número 664 397 554. El dilluns 25 d’abril,

una vegada s’hagen arreplegat totes les respostes, es farà un sorteig d’un lot de
llibres per cortesia de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat
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Vida local
Com ha afectat la pujada del preu
dels carburants i l’energia els
sectors econòmics del municipi?
Durant el mes de març, el litre de gasolina va arribar a superar els 2 euros en
algunes benzineres, després d’encadenar quatre setmanes de preus rècord per
l’escalada dels preus dels carburants a
causa de l’atac de Rússia a Ucraïna. Des
del dia que va començar la guerra, el
barril de petroli Brent, la referència per al
preu dels carburants a Europa, ha muntat
un 34%. A partir del divendres 1 d’abril i
fins al 30 de juny, s’hi aplica una bonificació mínima de 20 cèntims per litre.
El preu de la llum també es troba en una
escalada històrica. La guerra a Ucraïna
ha disparat el cost de l’energia fins a màxims històrics, però, abans de la invasió
russa, l’augment del preu de l’electricitat
ja era notícia molt sovint. A més, cal sumar-hi el desabastiment global de matèries primeres per la dependència exterior:
el desequilibri entre l’oferta i la demanda
també provoca un augment del preu de
les matèries primeres.
Des de Viure Alcanar, el butlletí municipal informatiu d’Alcanar, Hem parlat amb
representants dels sectors del municipi
més dependents de les matèries primeres, els carburants i l’energia.
Citricultura
David Millán, cap de producció de Viveros Alcanar, explica que a primers d’any
l’augment dels costos al sector se situava
en un 10-15% respecte al 2021, però amb
l’inici de la guerra d’Ucraïna s’ha disparat
al 25-30%: “Han apujat els preus dels
fertilitzants, insecticides, fungicides i
herbicides. També ha augmentat la tarifa de l’aigua per a regar i les despeses
dels combustibles de la maquinària.
D’altra banda, hi ha hagut una ruptura
de l’estoc de matèries primeres que fa
que s’hagen de planificar les compres
amb molta més antelació i un augment
del cost dels productes derivats del

petroli, com els cossiets, els plàstics
d’hivernacles, les caixes, cartrons, etc.
La incertesa que tenim ara és que no
sabem si la pujada de preus ha arribat
al màxim o encara no”.

signar a principi d’any. La despesa en

Sector pesquer

50% respecte al gener del 2021”.

llum, del gener del 2021 a l’actualitat,

ha augmentat un 15%. Tot plegat fa

que els costos de fabricació tinguen
aproximadament un increment del
Sector avícola

El secretari de la Confraria de Pescadors
de les Cases, Raül Ribot, explica que la
pujada dels preus del combustible ha afectat molt negativament la pesca d’arrossegament. Aquestes barques consumeixen
entre 3.000 i 3.500 litres de gasoil per setmana: “Ara estem pagant 1,20 euros per
litre de gasoil, però per dalt dels 60 cèntims el litre tenim problemes greus per a
tenir beneficis, ja que s’han de treballar
almenys tres dies a la setmana només
per a pagar el combustible. Aquest problema se suma a l’anunci que ha fet la
Unió Europea que el sector haurà de reduir un 20% els dies de pesca, amb la
qual cosa només es podrà pescar entre
8 i 9 mesos. Això fa totalment inviable la
continuïtat del sector”.

tem venent el poll al mateix preu que fa

Sector industria

Sector transport

Núria Reverter, gerent de Reverter Indústries Corp., SA, comparteix el malestar:
“A nosaltres ens ha afectat sobretot
l’augment del preu de les matèries
primes. El gener del 2021 pagàvem la
xapa d’acer a 0,6 euros el quilogram,
al desembre a 0,9 i ara a 1,6 euros. A
més, costa trobar material i això implica que tan prompte com tens l’encàrrec del client has de fer l’aprovisionament del material i tenir-lo en estoc
fins a la fabricació, amb el cost afegit
que això implica. També ens trobem
que alguns dels proveïdors exigeixen
el pagament al comptat. Pel que fa al
combustible, hem notat l’augment del
preu en el transport de mercaderies,
però no podem fer repercutir el preu
al client perquè els contractes es van

Francisco Arias és camioner autònom

Àngel Caballé, autònom i propietari de la
granja Angelita, es dedica a la producció de

pollastres per a l’empresa Padesa, reconeix
que el seu sector no ha estat especialment
afectat per aquesta crisi: “El 80-90% de les

despeses a les granges van a càrrec de

Padesa, però nosaltres de moment es-

un parell d’anys. Això no obstant, ha augmentat la despesa associada a la compra de les matèries primeres per a fer el

llit dels pollastres, també la del gasoil i

sobretot la llum, ja que en gastem molta
per als motors automàtics. Entre tot podem dir que en un any les despeses han
augmentat un 50%”.

i soci, juntament amb son germà, de
Transalcanar. Considera que “la baixada

del preu del gasoil de 20 cèntims fins
al 30 de juny per part del govern espa-

nyol no és la solució definitiva, ja que
el problema principal és que no puja

el nivell de vida de la ciutadania però

sí el dels serveis i els productes. Del
novembre del 2020 al del 2021 el preu

del gasoil ha augmentat un 33% i els
primers tres mesos del 2022 ha crescut un 25% més. En canvi, als nostres
clients només els en fem repercutir un

15%. Les grans superfícies tenen molt

.

de poder per a negociar el preu que els
interessa. Per tant, en el nostre cas els
beneficis han baixat”
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Cultura
Gisela Beltran publica la seua primera novel·la de fantasia urbana

Ecos del vacío és la primera part d’una saga que no deixarà ningú indiferent. A través d’aquesta novel·la, Gisela Beltran
(Alcanar, 1994) connecta amb les històries més personals dels

poques

espe-

rances de trobar
faena com a do-

protagonistes, una estranya estirp d’humans capaços d’en-

cent, va arribar

especialment en els problemes mentals dels protagonistes,

l’amor.

gendrar uns éssers anomenats errants. La novel·la se centra

Vera i Law, derivats dels actes horribles dels seus familiars
(abusos sexuals, autolesions, suïcidi, depressions i trastorns
mentals) i ho fa a través d’un context únic: una guerra secreta i
ancestral entre éssers sobrehumans.
Gisela va estudiar Belles Arts i es va especialitzar en Educació
Secundària. Sempre va gaudir de l’escriptura, encara que mai
no va passar més enllà d’alguns relats curts inspirats en els
seus personatges favorits. Confessa que duia al cap la idea
d’aquesta saga d’ençà que tenia vint anys: “A poc a poc vaig
anar ampliant el món que els envoltava”. Va ser durant l’època
més estricta del confinament domiciliari quan va començar a
passar a paper totes les idees que portava al cap de feia anys.
I gairebé sense adonar-se’n, havia construït la primera novel·la

a Galícia seguint
Igual

que el personatge femení de la
seua

novel·la,

en un poble de

nord-est gallec

va conèixer el qui s’ha convertit en el seu millor amic: José
Luis. Junts han donat forma al món extens d’Ecos del vacío.

Gisela i José Luis, l’il·lustrador, formen un equip perfecte. “És
genial i supergratificant que José Luis sàpiga plasmar en paper
tan bé els personatges que tinc al meu cap”, reconeix l’autora
amb veritable fascinació. Qui els havia de dir que un somriure

al bar on ella treballava i diverses aficions en comú els portarien a aquest moment tan especial?

del que serà una gran saga.
Fa uns anys, després de residir un temps a Barcelona i amb

1

Ecos del vacío
Vera i Law no podrien haver

que un esdeveniment ines-

Ens conta en profunditat no

tingut vides més diferents.

perat els canvia les vides per

sols els perills als quals s’en-

Ella vivia aïllada amb son

a sempre.

fronten, sinó també els trau-

pare enmig de la Selva Ne-

Ecos del vacío ens transpor-

gra, sense haver conegut res

mes que els turmenten.

ta a un món de fantasia molt

del món exterior. Ell era víc-

paregut al nostre, on una es-

tima des de menut dels abu-

tranya estirp d’humans són

sos de son pare, sumit en

capaços d’engendrar uns és-

l’alcoholisme en l’obscur cor

sers d’un altre món i on hi ha

de Londres. Tots dos acaba-

un combat contra una orga-

dreu adquirir a La Botiga i

ran trobant-se en un poble

nització secreta que fa segles

també al portal d’Internet

del nord-est gallec després

que intenta exterminar-los.

libros.com.

El llibre encara es troba en
procés d’edició. Està previst
que el pròxim mes de maig
estiga ja a la venda. El po-
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Aquest Sant Jordi es publica La llengua

estàndard a les comarques centrals del
domini lingüístic català, d’Amanda Ulldemolins
Aquest mes d’abril, finalment ha arribat

obligatori a les localitats de la Manco-

referència en l’àmbit estudiat.

a les llibreries La llengua estàndard a les

munitat de la Taula del Sénia i n’examina

Amanda Ulldemolins Subirats és doctora

comarques centrals del domini lingüístic
català, de la filòloga Amanda Ulldemolins Subirats (Alcanar, 1991). L’estudi fou guardonat l’any 2020 amb el IV
Premi Germà Colón d’Estudis Filològics
(Universitat Jaume I).

les variables fonètiques, morfològiques
i lèxiques més rellevants. Pel que fa als
informants, ha pres una mostra integrada pel discurs de 27 mestres d’aquest
nivell educatiu de 29 escoles públiques
dels 20 municipis catalans i valencians

L’objectiu d’aquest treball és analitzar el
grau d’integració de la varietat tortosina
en l’estàndard oral que vehicula el món

que integren la Taula del Sénia. Alhora,
s’estudien les dades lingüístiques de
416 alumnes del cicle inicial de primària

educatiu a banda i banda del riu Sénia.

durant el curs escolar 2015-2016.

Concretament, Amanda investiga els

Dels

trets que configuren l’estàndard oral
que s’estén al sistema d’ensenyament

resultats

obtinguts

mitjançant

l’anàlisi de les dades, que arrepleguen
alhora les actituds d’alumnat i de professorat en relació amb els usos lingüístics, es deduïxen altres aspectes

Recomanacions literàries

socials, administratius, ideològics i es-
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en Filologia Catalana (2018) per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es
va formar com a investigadora i docent
amb una beca predoctoral de la mateixa
universitat. També va col·laborar durant
una etapa en la correcció i l’assessorament lingüístic d’Aguaita.cat.
Ha estat lectora de català de l’Institut
Ramon Llull a la Universitat de Georgetown (Washington DC) i a la Universitat
Catòlica d’Amèrica. A més, és professora col·laboradora a la Universitat Oberta
de Catalunya i col·labora en l’elaboració
de materials per als manuals de català
com a llengua estrangera A punt. Actu-

tilístics i es fan propostes per a la crea-

alment treballa com a professora de se-

ció d’un model de llengua educativa de

cundària a Castelldefels (Baix Llobregat).

La llengua estàndard a les comarques
centrals del domini lingüístic català
L’objecte d’aquesta recerca
és el model de llengua oral
que els ensenyants vehiculen
cap als alumnes del primer
curs de primària de l’àrea
geogràfica tortosina. Amanda
Ulldemolins, al llarg d’aquest
treball, posa en relleu la
necessitat que hi haja un
equilibri entre l’ecosistema en
què es troba l’alumne en el seu
entorn quotidià i el que aprèn
dins de l’escola. “Es tractava
de determinar si els xiquets

de banda i banda del Sénia
aprenen paraules diferents a
l’escola pel simple fet de ser
d’administracions

diferents

(Catalunya o el País Valencià)
quan, per adscripció dialectal,
haurien

d’aprendre

les

mateixes paraules”, explica.
El llibre ja és a la venda i es pot
adquirir en paper o en format
electrònic.

Cultura
Joan-Josep Sancho homenatja la gent canareva
i casenca en el seu nou llibre
Després d’El rebost de la llengua. De
dita en dita s’ompli la pica (Onada Edi-

cions, 2018) i de Te’n contaré més de
cent. Cròniques escolars (Onada Edicions, 2021), el mestre jubilat Joan-Josep

Sancho ens ofereix aquest Sant Jordi
del 2022 una nova publicació.

Natros. Gent com tu és una arreplega
de 50 semblances biogràfiques de per-

sones que pertanyen a diversos sectors
professionals i a quatre generacions diferents.
Natros. Gent com tu és un homenatge
a la gent d’Alcanar. A la gent canareva i
casenca, a la gent autòctona i a la que
ha arribat de fora. Els 25 hòmens i les
25 dones que hi surten pertanyen a tots
els nuclis urbans d’Alcanar: les Cases,
Alcanar Platja, la Selleta i Alcanar poble.
Al costat de persones que han nascut
i han crescut aquí, hi trobareu el retrat
biogràfic de persones de nacionalitats
com Romania, el Marroc, Cuba, Moldàvia, Costa d’Ivori, Alemanya i Anglaterra, i també d’altres canareus d’adopció
que pervenen de diversos punts de Catalunya, del País Valencià i de les Illes.

un poble acollidor, integrador i amable

amb les persones que venen de fora.
El títol del llibre expressa aquesta do-

ble idea: hospitalitat i pluralitat. L’autor

subratlla que el procés d’elaboració del

llibre ha sigut molt satisfactori i agraeix
als 50 protagonistes de Natros. Gent
com tu la il·lusió i la confiança amb què

han compartit una part de la seua vida
amb ell i amb els futurs lectors.

Joan-Josep Sancho ha volgut rendir un
homenatge a tots els hòmens i a totes
les dones que s’enfronten cada dia amb

el repte de viure i que lluiten contra els

entrebancs quotidians de manera callada i discreta. Persones senzilles que

també han protagonitzat accions i fets
singulars i meritoris.

Es tracta d’un conjunt de 50 persones
de tipologia diversa en tots els aspectes, que reflecteix un poble amant de
les seues tradicions, de la seua història,
de la seua parla, però que, alhora, és

3

Natros. Gent com tu
El pròleg del llibre va a càrrec del

d’Alcanar. Es tracta d’una obra

part del nostre col·lectiu, del

catedràtic de llengua catalana i

de lectura molt amena, amb in-

nostre poble, i que són part de

exdiputat al Congrés dels Diputats Joan Tardà i Coma. Per la
seua banda, Àlex Espuny és l’autor de la coberta i de l’epíleg.
Natros. Gent com tu, editat per
Onada Edicions, compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament

teressants fragments de la trajectòria vital de 50 persones del
municipi d’Alcanar. Hi trobareu
episodis inèdits, vivències entranyables, confessions personals, records familiars, inquie-

NATROS. Cadascuna de les
petites biografies incorpora una
fotografia a tota pàgina del personatge. Són retrats que porten
l’inconfusible segell de Rafel

.

tuds íntimes… de mig centenar

Espuny i que donen a l’obra un

de conciutadans que formen

valor afegit destacable
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Tauler d’anuncis
Crida ciutadana de l’Ajuntament: fotografies de dones marineres per a organitzar una exposició
L’Ajuntament d’Alcanar vol homenatjar totes les dones marineres i té l’objectiu
d’organitzar l’exposició fotogràfica “El paper de la dona casenca al món mariner”, per a posar en valor el seu rol en l’economia i la subsistència de l’ofici
mariner.

El consistori fa una crida a tothom que tinga fotografies, tant antigues com

actuals, de dones vinculades al món mariner a aportar-les per a poder muntar
l’exposició. Les persones que en tinguen i vulguen col·laborar-hi poden por-

tar-les a l’estudi de fotografia Espuny Fotògraf, de dilluns a dijous, de 9 a 13 h

i de 17 a 20 h, fins al 28 d’abril. La digitalització de la imatge es farà al mateix
moment i les persones es podran emportar les fotografies.

Algunes infraccions al volant es penalitzen més
El 3 de desembre de 2021, el Congrés dels Diputats va aprovar la

Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
amb la qual es vol actualitzar i millorar l’eficàcia del sistema del
permís per punts i reforçar la seguretat viària a les carreteres. La

Llei va entrar en vigor el 21 de març de 2022, al cap de tres mesos
d’haver estat publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Algunes de les infraccions que ara es penalitzaran més són:
- Manipular el mòbil durant la conducció
- No portar cordat el cinturó

- Llençar a la via burilles o objectes que poden causar un accident o un incendi

- Avançar ciclistes sense respectar la separació lateral mínima.

Nou servei de la Direcció General del Cadastre
La Direcció General del Cadastre ofereix a la ciutadania un nou servei d’aten-

ció per videoconferència com a complement del servei d’atenció telefònica i

presencial. Aquest servei permet de resoldre consultes en què cal visualitzar
aspectes gràfics dels immobles.

Es pot obtenir, sense necessitat de desplaçament, l’assistència dels tècnics
cadastrals per a múltiples qüestions, com situar immobles sobre la cartografia
cadastral, comprovar els límits o partions de les parcel·les o sol·licitar assistència per a fer tràmits a través de la Seu Electrònica del Cadastre.

.

Es gestiona amb hora demanada a través dels telèfons 91 387 45 50 i 902 37
36 35

22

Paviment de la batalla de Lepant a l’Ermita del Remei

Ara fa...

naval més sagnant de la història– va sig-

dreta, una nau espanyola amb un gran

nificar la victòria del cristianisme sobre el

banderer (a la bandera hi ha el lleó, el

poder turc, que representava una amenaça constant a la Mediterrània i afavoria
les freqüents incursions de pirates i corsaris. L’esquadra de la Lliga Santa (Espanya, Venècia i la Santa Seu) comandada
per Joan d’Àustria i Lluís de Requesens
va vèncer l’esquadra turca d’Alí Baixà. En
un moment donat les dues naus capitanes es van afrontar i Alí Baixà va ser mort.
Probablement, aquesta és l’escena que
es representa en aquest mosaic.
Descripció del mosaic
L’escena de la batalla de Lepant que repre-

castell, la corona i el toisó), possiblement
de Joan d’Àustria. Dalt d’una llança hi ha
el cap d’un turc decapitat amb una inscripció davall que diu “Cabeza de”, i es
pot endevinar ”Alí”. La resta, esborrada,
devia dir “Baixa”. La nau de l’esquerra és
la nau turca d’Alí Baixa, nom que apareix
clarament damunt d’un cos decapitat
plantat del qual brolla sang. Al costat dret
d’aquest cos, un soldat cristià agafa un
turc per la coa amb la mà esquerra i amb
la dreta el decapita (potser el mateix Alí
Baixà). Els altres turcs, tots amb turbant,
estan ocupats lluitant. En aquestes es-

Escena de la Batalla de Lepant proce-

senta és a la paret de la casa de l’ermità.

paret de la casa de l’ermità.

segons l’estudi de Teresa Tosas i Jordà, a

la seqüència dels diversos moments que

les Reials Fàbriques de Taulells de València

van envoltar la mort d’Alí Baixà.

dent del paviment de l’Ermita, ara a la

Alcanar, com tots els pobles del litoral mediterrani, al llarg dels segles XVI i XVII estigué subjecte a l’amenaça de la pirateria.
D’aquí el gran nombre de les anomenades
torres dels moros que hi ha o hi ha hagut
pel terme, tant a l’interior com al litoral, i
que foren erigides per a defensar-se dels
freqüents atacs marítims. La Mare de Déu
del Remei era la protectora especial contra aquest perill i també la patrona dels
trinitaris, orde dedicat bàsicament a la
redempció dels captius. Se sap que els trinitaris es van establir a Tortosa l’any 1579.

Es tracta d’un mosaic de majòlica elaborat,

a la darreria del segle XVIII o principis del
XIX pel pintor Joan Bru i Plancha. Aquest
mosaic formava part del paviment de l’Ermita. Va ser a primers del segle XX quan, a
causa del seu estat de conservació, es va
decidir d’emmarcar-lo i posar-lo a la paret.
El mosaic està format per un conjunt de
cent rajoles de la mateixa mida (20,3 x
20,3). Una orla emmarca l’escena de la
batalla. A l’interior de tot aquest marc
decoratiu s’hi representa un moment de
la batalla de Lepant, l’enfrontament entre
dues naus capitanes (dues galeres): la de

El desig de protegir-se de l’amenaça dels

Joan d’Àustria i la del turc Ali Baixà.

corsaris i l’establiment de l’esmentat orde

En primer terme, una nau turca s’afona.

en un lloc tan pròxim podrien haver determinat o condicionat l’erecció de l’ermita i

Quatre hòmens són a l’aigua i tracten de
nadar. Dins l’aigua hi ha també un tur-

la seua dedicació al Remei.

bant amb la mitja lluna, un estendard,

La realització d’un paviment a l’Ermita del

una espasa, un braç i un cap. Dalt de la

Remei, amb el tema central dedicat a la
batalla de Lepant, no és tampoc un fet
casual. Hi ha una relació entre la Verge
del Remei i la dita batalla, que es lliurà
el 7 d’octubre del 1571, festa de la Mare

cenes, aparentment simultànies, s’hi llig

Les veles de les dues naus són replegades. Ambdues galeres duen diversos
estendards i artilleria. Els turcs llancen
fletxes; els cristians vesteixen armadura
i disparen armes de foc. Hi ha una desproporció entre les figures dels hòmens
(massa grans) i les naus.
En darrer terme, les naus semblen estar a
l’expectativa: una de cristiana, una de turca
i una altra a l’esquerra difícil d’identificar.
L’escena –llevat de la desproporció esmentada- és d’un gran realisme i lluminositat i se cenyeix a les lleis de la perspectiva.
El mosaic de la batalla de Lepant formava part de la primitiva pavimentació de
la capella juntament amb la resta de mosaic que també es conserva a la mateixa
sala i al cor de la capella. És sens dubte

nau s’aprecien sis hòmens amb turbant

l’element més antic i valuós de l’Ermita.

i el cos d’un decapitat. Un dels hòmens

Aquest article es basa en el treball de

dispara un arc. Un altre es dol pel decapitat, mentre un altre intenta ajudar un
nàufrag. Els hòmens que han caigut a la

recerca de batxillerat “Un paviment ceràmic amb la Batalla de Lepant a l’Ermita del Remei”, de Teresa Tosas i Jordà.

de Déu del Remei, a la qual invocà Joan

mar són tots calbs i duen una petita coa.

d’Àustria i a la qual va atribuir després la

A l’escena central s’hi veuen les dues

base de dades del patrimoni cultural im-

victòria. La batalla de Lepant –la batalla

naus capitanes enfrontades. La de la

moble de la Generalitat de Catalunya

.

Actualment, Tosas és responsable de la
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Benjamin List, Premi Nobel de Química 2021: “Guardo molt bons
records dels estius que vaig passar de jove a la Selleta”
L’alemany Benjamin List fou guardo-

nat, el passat mes d’octubre, amb el
Premi Nobel de Química 2021, juntament amb l’escocès David W. C. Mac-

Millan, de la Universitat de Princeton,
pel descobriment i desenvolupament
de l’organocatàlisi asimètrica. El pre-

Quins records té de la seua infantesa
a la Selleta?

Guardo molt bons records dels estius
que vaig passar de jove a la Selleta. Per
exemple, ens encantava visitar el delta de
l’Ebre, on passàvem dies interminables a

fet d’àtoms i molècules. Quan vaig adonar-me que la química no pot respondre
totes les “grans preguntes”, era massa
tard. La química ja m’encantava i, fins avui,
aquest amor no m’ha abandonat mai.
Quins són els premis més importants

mi està dotat amb 10 milions de coro-

la platja i gaudíem del meravellós menjar

que havia rebut abans del Nobel?

local. La primera vegada va ser l’any 1981.

El Premi Nobel és, per descomptat, únic,

980.000 euros. List, de 53 anys, és un

És un estiu que mai no oblidaré.

nes sueques, cosas que equivaldria a

dels directors del Max Planck Institute

for Coal Research i professor de Química Orgànica a la Universitat de Colò-

Quina ha estat la darrera vegada que
ha vingut a la Selleta?

nia. Es dona la circumstància que List

Quan els meus fills eren més menuts

la germana de sa mare, Chistiane Nüs-

vacances. Dissortadament, ara passo

dicina el 1995. També el seu bes-iaio,

molt ocupat… Ma mare sí que hi passa

també per la seua rellevància per als no
científics. Tot i això, també estic orgullós
i agraït pels premis científics d’Alemanya
i d’altres països com el Japó i els Estats
Units. Malauradament, encara no he re-

no és l’únic Nobel de la família, perquè

hi anàvem de tant en tant a passar les

lein-Volhard, va rebre el Nobel de Me-

menys temps a la Selleta perquè estic

Jacob Volhard, va ser un químic molt

uns mesos cada any. L’última vegada

l’organocatàlisi asimètrica?

destacat en la seua època.

que hi vaig anar va ser fa un parell d’anys,

La majoria de la gent no és conscient

Sa mare, Heidi List, una reconeguda

quan vaig visitar l’ICIQ a Tarragona, que,

dels regals increïbles que la catàlisi ofe-

per cert, és un dels millors centres de

reix a la humanitat. Per exemple, sense

les primeres persones a habitar a la

recerca química d’Europa. Sempre que

la producció catalítica d’amoníac i els

arquitecta de Frankfurt, va ser una de

but cap premi per part d’Espanya.
Quines aplicacions pràctiques té el
descobriment i desenvolupament de

Benjamin List a la Selleta, un dels estius de la seua joventut.
vaig a Espanya intento anar-hi. M’encan-

fertilitzants que n’obtenim, no hi hauria

ta la regió, la gent, el menjar i el bon vi,

7.000 milions de persones al planeta.

ella la que ens ha possibilitat aquesta

especialment del Priorat i del Montsant.

L’aplicació de l’organocatàlisi de la qual

entrevista. Benjamin List ens parla de

Per què va decidir estudiar química?

estic més orgullós és la producció d’an-

la seua vinculació amb la Selleta, on va

Quan tenia, fa o no fa, onze anys, volia

urbanització de la Selleta, on encara hi
passa llargues temporades. Ha estat

viure part de la infantesa, així com del
seu descobriment, una nova eina de
síntesi molecular que suposa un gran
benefici per a la humanitat.

entendre el món. Llavors vaig decidir que
seria químic. M’imaginava que els quí-

tivirals. Aquests antivirals químics han
ajudat a fer que una de les pitjors pandè-

.

mies de tots els temps, la pandèmia del

mics ho podien entendre literalment tot!

VIH, siga controlable

A l’últim, vaig poder raonar que tot està

Traducció: Marian Guillen.

